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Nr. 563 

1' KAMER - 1 juni 1989 

1° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
EINDE- VOORWAARDE. 

2° BEWIJS - BVRGERLIJKE ZAKEN -
RECHTSVRAAG OMTRENT DE AKTE - MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE 
AKTE. 

3° CASSATIEMIDDELEN - ONTVANKE

LIJKHEID - MIDDEL UIT MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE- MIDDEL 
DAT M.B.T DIE AKTE EEN RECHTSVRAAG 
STELT 

1° Voor de ontbinding van de overeen
komst is niet nodig dat de wettelijke 
pachtprijs nauwkeurig vaststaat. 

2° en 3° Het cassatiemiddel dat een 
rechtsvraag stelt m.b.t. de inhoud van 
een akte, met name omtrent de juri
dische kwalificatie van een overeen
komst, voert geen miskenning van de 
bewijskracht van die akte aan (1). 

(VERSCHVEREN, VAN DEN WIJ!'o!GAERT T. VAN 
BEERSEL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6359) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 januari 1988 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Meche
len; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 
23, 29 van de wet van 4 november 1969 

(1) Raadpl. Cass., 10 maart 1989, A.R. 
nr. 6095 (A.C., 1988-89, nr. 390). Lees : F. Du
mon, « De motivering van de vonnissen en ar
resten en de bewijskracht van de akte », rede 
uitgesproken op de plechtige openingszitting 
van het Hof op 1 sept. 1978, nr. 39, 44 e.v .. 

Zie ook cone!. van proc.-gen. E. Krings bij 
Cass., 13 mei 1988, A.R. nr. 5690 (A.C., 1987-88, 
nr. 571) en cone!. van proc.-gen. L. Cornil, toen 
eerste adv.-gen., bij Cass., 4 april 1941(Pas 
1941, 121). ., 

tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht 
op voorkoop ten gunste van huurders 
van landeigendommen, zijnde afdeling 
III van hoofdstuk II van titel VIII van 
hoek III van het Burgerlijk Wetboek, 
1184 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 
876 van het Gerechtelijk Wetboek, 1315, 
1347, 1349, 1350 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat, het bestreden vonnis beslist : 
«. Wat betreft de ~~chtprijs houden (de 
e1sers) voor dat ziJ geen achterstallige 
pachtgelden te betalen hadden vermits 
de pachtprijs door hen deels in natura 
deels in geld werd betaald; daar waar ee~ 
betaling van de pachtprijs in natura inder
daad mogelijk is (A.P.R. Sevens en 
Traest, "Pacht ", nr. 36), bewijzen (de 
eisers) nochtans niet dat dit inderdaad 
door hen werd gedaan; ten onrechte be
roepen zij zich op artikel 1290 van het 
Burgerlijk Wetboek waarbij zij voorhou
den dat in zake van rechtswege een 
schuldvergelijking is gebeurd. Schuldver
gelijking kan inderdaad, in overeenstem
ming met artikel 1291 van het Burgerlijk 
Wetboek, aileen plaatshebben tussen twee 
schulden die beide tot voorwerp hebben 
een geldsom of een zekere hoeveelheid 
vervangbare zaken van dezelfde soort en 
die beide vaststaand en opeisbaar zijn. In 
casu gaat het niet om vaststaande en 
opeisbare schulden; ten overvloede weze 
nog vermeld dat de door hen voorgelegde 
facturen in verband met elektriciteit en 
water niet kunnen aanvaard worden om
dat ze onmogelijk betrekking kunnen 
hebben op het elektriciteits- en water
verbruik van eerste (verweerster), zijnde 
een alleenstaande dame (onder andere 
elektriciteitsverbruik tijdens het jaar 
1985 : 102.408 frank); (de eisers) bewijzen 
dus niet dat zij de pachtprijs hebben be
taald. ( ... ) daarenboven moet nog worden 
vermeld dat de ontbinding in casu moet 
worden uitgesproken om reden (dat de 
eisers) de pachtprijs niet hebben betaald. 
Door het niet ontvangen van de pacht 
heeft de verpachter alleszins schade ge
leden; dat (de eisers) geen schuld zouden 
hebben aan deze niet-betaling, zoals door 
hen wordt voorgehouden, kan niet wor
den weerhouden. Het wordt inderdaad 
bewezen dat zij onder andere in het jaar 
1975 in hun belastingsaangifte een pacht
prijs van 240.000 frank aangaven en dat 
zij in een vorige procedure voor de vre
derechter te Mechelen een kwijting van 
1 februari 1975 voor hetzelfde bedrag 
voorlegden waarbij, zoals de vrederech
ter in zijn vonnis van 2 mei 1984 stipu-
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leerde, een bedrag van 240.000 frank 
blijkbaar werd ontvangen door Albert 
Verschueren voor het huren van een 
tuinbouwbedrijf per jaar. Op een gege
ven ogenblik zijn ze dus zelf gestopt met 
de betaling van de pachtprijs », 

terwijl, ... 
derde onderdeel, nu in een definitief 

vonnis van 2 mei 1934 waarnaar het be
streden vonnis verwijst, belist was dat in 
casu een pachtovereenkomst bestond, en 
de rechtbank aldus aanvaardt (of dient 
te aanvaarden) dat een pachtprijs over
eengekomen was en in geval van afwe
zigheid van geschrift de pachtprijs met 
alle middelen van recht kan bewezen 
worden, zelfs door getuigen en vermoe
dens, het vonnis dat een onderzoeks
maatregel beveelt, zijn beslissing dat de 
(onbepaalde) pachtprijs niet werd be
taald noch formeel noch wettelijk moti
veert daar ter zake de wettelijk voorzie
ne vermoedens niet werden onderzocht 
(schending van de artikelen 3, 23 van de 
Pachtwet, 370 en bijzondere 876 van het 
Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 
1315, 1347, 1349, 1350 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek) en men anderzijds 
niet terzelfder tijd kan aannemen dat 
geen pachtprijs werd betaald en een des
kundige benoemen om de nog te betalen 
en niet gerespecteerde pachtprijs vast te 
stellen (schending van de artikelen 3 en 
23 van de Pachtwet en artikel 97 van de 
Grondwet); 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat voor de ontbin

ding van de overeenkomst niet no
dig is dat de wettelijke pachtprijs 
nauwkeurig vaststaat; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1325, 1326, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zo
veel als nodig, de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 en 876 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist: 
« Ten slotte houden (de eisers) nog voor 
dat eerste (verweerster) na het overlij
den van haar echtgenoot hen schriftelijk 
heeft toegestaan dat zij de waning " mo
gen blijven behouden te allen tijde "; dit 
stuk is echter niet eigenhandlg geschre-

ven door eerste (verweerster) noch ge
dagtekend. Bovenal echter is het niet, zo
als artikel 1325 van het Burgerlijk Wet
hoek voorschrijft, opgemaakt in zoveel 
originelen als er partijen zijn die een on
derscheiden belang hebben. Het kan dan 
ook slechts gelden als een begin van be
wijs, dat door geen enkel ander bewijs 
wordt aangevuld zodat het moet worden 
verworpen (De Page, Traite elementaire 
de Droit civil, III, bladzijde 800); het door 
(de eisers) gevraagde schriftonderzoek 
kan niet worden toegestaan vermits het 
van geen belang is te weten of het stuk 
al dan niet door eerste (verweerster) is 
ondertekend. Het moet inderdaad om de 
hierboven vermelde reden als bewijsstuk 
worden verworpen "• 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis ten minste de bewijskracht van het 
litigieuze stuk miskent in de mate dat de 
rechtbank zou aannemen dat de eenzijdi
ge verklaring wederkerige overeenkom
sten zou bevatten, hetzij een verbintenis 
houdende een geldsom of een waardeer
bare zaak te betalen (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat de eisers in hun 
aanvullende conclusie voor de vrede
rechter vorderden « voor recht te 
zeggen dat (de eisers) een recht van 
bewoning hebben op het huis gele
gen te Mechelen, Stuivenbergvaart, 
nummer 71 »; dat zij in hun conclu
sie voor de rechtbank van eerste 
aanleg nogmaals « een recht van be
waning of gebruik » inriepen; dat zij 
die aanspraak herhaalden in hun 
aanvullende conclusie en tevens in 
hun tweede aanvullende conclusie 
met verwijzing naar artikel 632 van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de eisers derhal
ve het onderwerpelijke stuk voor be
wijs hielden, noch van een optie op 
een recht van gebruik of bewoning, 
noch van het bepalen van de duur 
van de landpacht, noch van de in ar
tikel 26.1, tweede lid, van de Pacht
wet geregelde toestemming om wer
ken uit te voeren, maar voor het 
bewijs van een onmiddellijk tot 
stand gebracht recht van gebruik of 
bewoning; 
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W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
aan het vonnis verwijt de overeen
komst als wederkerig in plaats van 
als eenzijdig te kwalificeren, wat 
een rechtsvraag stelt en niet een 
probleem van miskenning van de 
bewijskracht met schending van de 
aangehaalde artikelen; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

1 juni 1989 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzrtter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Gerard en 
Houtekier. 

Nr. 564 

1 • KAMER - 1 juni 1989 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BCRGERLIJKE ZAKEN -
VERZOEK TOT PERSOONLIJKE VERSCHIJNING 
- AFWIJZING ZONDER OPGAVE VAN REDEN 
- REGELMATIGHEID. 

De rechter hoeft niet de redenen op te 
geven waarom hij afwijzend beschikt 
op een verzoek tot persoonlijke ver
schijning met het oog op een tussen 
partijen te bewerken verzoening waar
toe hij wettelijk niet is verplicht en die 
geen punt van de vordering is in de 
zin van art. 1138, :!', Ger. W.) 

(ROTIIERS T VAN STEEN, DE KE'\>1PE"i:EER) 

ARREST 

(A.R. nr. 6554) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 juni 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
misbruik van recht, 

doordat het bestreden vonnis van ge
deeltelijke hervorming voor recht zegt 
dat eiseres zal gehouden zijn de muur in 
snelbouwstenen, zoals aangeduid op het 
bij de dagvaarding gevoegd plan, te ver
wijderen ten laatste twee maanden na 
de betekening van het vonnis en de ver
weerders machtigt, zo eiseres hierin in 
gebreke blijft, deze muur zelf te laten 
verwijderen en de kosten hiervan in te 
vorderen bij eiseres op eenvoudige voor
legging van de desbetreffende factuur, 
en eiseres bovendien veroordeelt de som 
van 25.000 frank te betalen aan de ver
weerders, op grond : dat eiseres niet ant
kent dat de muur werd opgetrokken op 
de doorgang, maar aanvoert dat deze 
geenszins de erfdienstbaarheid verhin
dert; dat de rechtbank haar niet in die 
stelling kan volgen; dat immers waar de 
verweerders recht hebben op de volledi
ge doorgang, het optrekken van een 
muur ontegensprekelijk het uitoefenen 
van hun recht bemoeilijkt; dat de eerste 
rechter dan ook terecht de afbraak van 
de muur beval; dat de verweerders bo
vendien recht hebben op een schadever
goeding van 25.000 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusies voor de eerste rechter, 
die in haar appelrekwest in hun geheel 
overgenomen werden, en in haar appel
conclusies, de persoonlijke verschijning 
van partijen vorderde ten einde de ver
weerders aan te bieden hun achteringe
legen gebouw tegen een normale schat
tingsprijs te kopen zodat de betwiste 
erfdienstbaarheid automatisch zou ver
vallen (zie de conclusies van eiseres voor 
de eerste rechter, gedateerd op 23 augus
tus 1985, blz. 2, leden 1 tot en met 3, het 
appelrekwest van eiseres van 16 decem
ber 1986, blz. 2, laatste lid, en de appel
conclusies van eiseres blz. 3, vierde zin, 
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na << Om deze redenen »); het bestreden 
vonnis nalaat over die gevorderde per
soonlijke verschijning uitspraak te doen 
(schending van artikel 1138, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek) en dat het even
min antwoordt op de conclusies van eise
res over die gevorderde maatregel 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres om per

soonlijke verschijning verzoekt, niet 
bij toepassing van de artikelen 731 
en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek die immers enkel vooraf
gaande pogingen tot minnelijke 
schikking op het oog hebben; dat ei-

Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, zitting houdende in ho
ger beroep. 

1 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

seres evenmin om een verhoor van Nr. 565 
partijen bij toepassing van de arti-
kelen 992 en volgende van het Ge-
rechtelljk Wetboek vroeg; 1• KAMER - 1 juni 1989 

Dat eiseres enkel wenste dat de 
rechter in de loop van het geding 
een verzoening zou betrachten, taak 
die hem niet kon opgedrongen wor
den, zodat de wens van eiseres geen 
punt van de vordering is in de zin 
van artikel 1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek en de rechter het 
verzoek zonder meer kan afwijzen 
door het geding voort te zetten, zon
der d.it afwijzen met redenen te om
kleden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet op de tegeneis van eise
res; 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 eiseres in 
twee derde van de kosten van deze 
aanleg, houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN - BEROEPEN BESLISSING 
1\IETIG - APPELBESLISSING DIE ENKEL OP 
EEN EIGEN MOTIVERING DE BEROEPEN BE
SLISSING GEDEELTELIJK BEVESTIGT. 

2° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN 
ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BE
ROEP- TUCHTSANCTIE VERZWAARD OP HET 
ENKELE HOGER BEROEP VAN DE BETROK
KEN GEJ\EESHEER - WETTIGHEID. 

3° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES
HEREN - RAAD VAN BEROEP - TUCHT
SANCTIE VERZWAARD OP HET El'\KELE HO
GER BEROEP VAN DE BETROKKEN GEKEES
HEER - WETTIGHEID. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE - « EEN RECHTSMIDDEL KAN NIET 
TOT NADEEL STREKKEN VAN WIE HET 
AANWENDT. • 

5° HOGER BEROEP ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL - HOGER BEROEP KAN 
NIET TOT NADEEL STREKKEN VANWIE HET 
AANWENDT 

1" De appelrechter die, met terzijdestel
ling van de motieven van de beroepen 
beslissing, een volledig eigen motive
ring uitbouwt en de beroepen beslis
sing gedeeltelijk bevestigt, neemt hier-
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door de redenen van de beroepen 
beslissing niet over en verwijst er ook 
niet naar (1). 

2° en 3° Zelfs indien hager beroep enkel 
door de betrokken geneesheer is inge
steld, neemt de raad van beroep ken
nis van het geheel van de zaak en mag 
hij de door de provinciale raad uitge
sproken sanctie verzwaren. (Art. 25, 
§ 4, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren.) (2) 

4° en 5o Er bestaat geen algemeen rechts
beginsel volgens hetwelk de toestand 
van de vervolgde persoon niet zou mo
gen worden verzwaard, als deze aileen 
hager beroep heeft ingesteld (3). 

(D ... C ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6567) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 september 1988 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren, met 
het Nederlands als voertaal; 

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

doordat de bestreden beslissing de be
roepen beslissing van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren van 
Oost-Vlaanderen van 28 januari 1987 
« bevestigt, met de enkele wijziging dat 
de duur van de schorsing in het recht de 
geneeskunde uit te oefenen, gebracht 
wordt op twee maanden •, 

terwijl, eiser in zijn tweede conclusie 
voor de raad van beroep op uitvoerige 
wijze liet gelden (blz. 2 en 3) dat de be
slissing van de provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren van Oost-Vlaan-

(1) Cass., 4 feb. 1988, A.R. nr. 5935 
(A.C., 1987-88, nr. 338), en noot 1; 1 dec. 1988, 
A.R. nr. 5742 (A.C., 1988-89, nr. 191); raadpl. 
Cass., 19 sept. 1986, A.R. nr. 5217 
(A.C., 1986-87, nr. 36), en 26 okt. 1988, A.R. 
nr. 6873 (A.C., 1988-89, nr. 116}. Vgl. 21 juni 
1988, A.R. nr. 1985 (A.C., 1987-88, nr. 647). 

(2) Zie de memorie van toelichting (Belgi
sche Senaat, 1962-63, 172, biz. 22). 

(3) Raadpl. Cass., 13 sept. 1984, A.R. nr. 7105 
(A.C., 1984-85, nr. 39); 10 dec. 1987, A.R. 
nr. 5928 (A.C., 1987-88, nr. 221). 

deren nietig was, wegens miskenning -
door samensteling van die raad - van 
het algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk een rechter onpartijdig moet zijn 
en van artikel 6, lid 1, van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens; de 
bestreden beslissing dit middel uit de 
conclusie niet beantwoordt en derhalve 
niet regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de raad van be
roep, overeenkomstig de zienswijze 
van eiser, de motieven van de beroe
pen beslissing terzijde laat en een 
volledig eigen motivering uitbouwt 
waartegen eiser geen grief heeft 
aangevoerd; dat de gedeeltelijke be
vestiging van de beroepen beslissing 
niet belet dat de raad van beroep de 
redenen van de beroepen beslissing 
niet overneemt en evenmin er naar 
verwijst; 

Dat de raad van beroep niet dien
de te antwoorden op een verweer 
dat geen belang meer had; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van het algemeen rechtsbeginsel dat een 
rechtsmiddel niet tot nadeel kan strek
ken van de partij die het aanwendt, en 
van de artikelen 13, eerste lid, 24, § 1, 25, 
§§ 1 en 4, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967, betreffende 
de Orde der Geneesheren, 

doordat de bestreden beslissing, op het 
enkele beroep van eiser, ingesteld bij 
aangetekend schrijven van 12 februari 
1987, als tuchtstraf een schorsing van 
twee maanden in het recht de genees
kunde uit te oefenen uitspreekt en aldus 
de door de beslissing, waartegen eisers 
beroep was gericht, uitgesproken sanctie 
- die een schorsing van eenentwintig 
dagen inhield - verzwaart, 

terwijl, krachtens het in het middel 
aangehaald algemeen rechtsbeginsel en 
krachtens de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, een rechtsmiddel de toe
stand van degene die het inroept, niet 
mag verzwaren; hieraan geen afbreuk 
doet de bepaling van artikel 25, § 4, van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren, krachtens dewelke « de raden 
van beroep kennis nemen van het geheel 
van de zaak, zelfs indien enkel beroep 
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werd ingesteld door de geneesheer », nu 
deze bepaling aileen inhoudt dat de raad 
van beroep van rechtswege kennis 
neemt van alle feiten die het voorwerp 
uitmaakten van de tuchtvervolging, doch 
voor het overige geen afbreuk doet aan 
het beginsel dat de strafmaat niet kan 
worden verhoogd op het enkel beroep 
van de beklaagde; zodat de bestreden be
slissing door, op het enkel beroep van ei
ser, de aan eiser opgelegde tuchtsanctie 
te verzwaren, schending inhoudt van alle 
in het middel ingeroepen wetsbepalingen 
en van het in het middel ingeroepen al
gemeen rechtsbeginsel: 

Overwegende dat artikel 25, § 4, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Or
de der Geneesheren luidt : « § 4. De 
raden van beroep nemen kennis van 
het geheel van de zaak, zelfs indien 
enkel hoger beroep werd ingesteld 
door de geneesheer. Aileen met een 
tweederdemeerderheid kan de raad 
van beroep een sanctie toepassen 
wanneer de provinciale raad er geen 
heeft uitgesproken of de door die 
raad uitgesproken sanctie verzwa
ren. »; 

Dat een deel van de zaak, waar
voor de geneesheer niet werd ver
oordeeld en wesaangaande hij geen 
hoger beroep heeft ingesteld, toch 
laten behandelen door de raad van 
beroep op het enkel beroep van de 
geneesheer, geen nut zou hebben in
dien de raad van beroep, na onder
zoek van dat deel van de zaak, niet 
zou mogen bestraffen of de straf 
verhogen, zij het met een bijzondere 
meerderheid; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing overeenkomstig artikel 25, 
§ 4, van voormeld koninklijk besluit 
is gewezen; dat het ingeroepen alge
meen rechtsbeginsel, volgens het
welk de toestand van de vervolgde 

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

1 juni 1989 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 566 

1' KANIER - 2 juni 1989 

1° BEZIT - OVERDRACHT VAN BEZIT - BE

GRIP. 

2° BEZIT - VOEGEN VAN BEZIT VAN 
RECHTSVOORGANGER BIJ BEZIT VAN OPVOL
GER, !:'>I DE ZDI VAN ART. 2235 B.W. - VOOR
WAARDE. 

1° Het bezit is, op zich, een feitelijke toe
stand die niet vatbaar is voor rechts
overdracht; een bezitter kan zijn bezit 
wei overdragen in die zin dat hij een 
latere bezitter in staat stelt de macht 
over de zaak uit te oefenen (1). 

2o Het bezit van de opvolger maakt een 
nieuw bezit uit; voor het in art. 2235 
B. W. bedoeld voegen van het bezit van 
de rechtsvoorganger bij het bezit van 
de opvolger moet tussen opvolger en 
rechtsvoorganger een rechtsband be
staan (2). 

persoon niet zou mogen worden ver- 1----------------
zwaard als deze aileen hoger beroep 
heeft ingesteld, overigens niet be
staat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

(1) en (2) Raadpl. DERINNE en .... I, nr. 133; 
LAUREN'r, d. 32, nr. 362; DE PAGE, t. III, nr. 713, 
htt. C en D, t. VII, nrs. 1266 tot 1270; COLIN en 
CAPITANT, t. II, biz. 226, nr. 414; PLANIOL en RI
PERT (BOCLANGER), t. II, biz. 948; BAUDRY LACAN
TINERIE, Prescription, 3e dr., nr. 356, biz. 278; 
AUBRY en RAt:, t. II, § 181, biz. 1350. 
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(DETANDT T. TEIRLYNCK, VAN HOE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6240) 

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 Gent; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 544, 1319, 1320, 1322, 1341, 2228, 
2235, 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat bet bestreden vonnis beslist 
dat eiser zich niet op de bezitssamenvoe
ging van artikel 2235 van het Burgerlijk 
Wetboek kan beroepen en derhalve voor 
recht zegt dat eiser « het perceel tuin ge
legen te Dorp Gavere, eerste afdeling, 
sectie A, nr. 204/k niet verworven heeft 
door (dertigjarige) verjaring », op grond 
van volgende overwegingen (nr. 1) : « Ter 
zake staat vast dat (eiser) de rechtsop
volger is ten bijzondere titel van de echt
genoten Vandenhole-Dhondt wat betreft 
het perceel nr. 205/b; nu evenwel van het 
kwestieus perceel nr. 204/k geen sprake 
is in de verkoopakte van 10 februari 
1960, mag, wat dit perceel betreft, (eiser) 
niet geacht worden de bijzondere rechts
opvolger te zijn van genoemde echtgeno
ten zodat deze essentii:!le voorwaarde 
voor de samenvoeging van bezit in de 
zin van artikel 2235 van het Burgerlijk 
Wetboek ontbreekt; hieraan wordt geen 
afbreuk gedaan door het feit dat (eiser) 
het perceel nr. 204/k sedert 20 februari 
1960 in bezit heeft gehad of ervan moge
lijk het genot heeft gehad als huurder 
sedert 1958; verder komt het door (eiser) 
bij zijn laatste conclusie aangeboden ge
tuigenbewijs, met betrekking tot de over
dracht van de bezitsrechten over perceel 
nr. 204/k op 20 februari 1960 (datum 
waarop de akte van 10 februari 1960 
werd overgeschreven), niet toelaatbaar 
voor, daar hij aldus zijn rechtsopvolging 
ten bijzondere titel wat dit perceel be
treft zou willen bewijzen met schending 
van artikel 1341 van het Burgerlijk Wet
boek; ten slotte is het door (eiser) bij 
zijn voorlaatste conclusie aangeboden be
wijs zonder voorwerp; aldus heeft (eiser) 
ten onrechte de dertigjarige verjaring in
geroepen en is het door (verweerders) 
gevorderd verbod toewijsbaar », 

terwijl, eerste OJJderdeel, naar luid van 
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 
hij die zich op de dertigjarige verjaring 

beroept geen titel daarvan dient te verto
nen, zodat het bestreden vonnis, nu het 
in de geciteerde consideransen uit een ti
tel, namelijk de verkoopakte van 10 fe
bruari 1960, afleidt dat eiser zich niet op 
bezitssamenvoeging betreffende perceel 
204/k kan beroepen om een dertigjarig 
bezit te bereiken en aldus ten minste im
pliciet doch zeker stelt dat in die ver
koopakte sprake had dienen te zijn van 
perceel 204/k, voor de toepassing van de 
dertigjarige verjaring het vertonen van 
een titel eist, derhalve schending inhoudt 
van artikel 2262 van het Burgerlijk Wet
boek; 

tweede onderdeel, het begrip rechts
voorganger, evenals het daaraan comple
mentaire begrip rechtsopvolger, in de zin 
van artikel 2235 van het Burgerlijk Wet
hoek betrekking heeft op de opvolging in 
een feitelijke toestand, met name bezit, 
zodat het bestreden vonnis, nu het eiser 
de kw<!.lificatie van bijzondere rechtsop
volger (in de zin van artikel 2235 van het 
Burgerlijk Wetboek) van de echtgenoten 
Vandenhole-Dhondt betreffende perceel 
204/k ontzegt op de enkele grond dat van 
di t perceel geen sprake is in de verkoop
akte van 10 februari 1960, verkoopakte 
die betrekking heeft op een eigendoms
overdragende overeenkomst, voor de 
kwalificatie rechtsvoorganger en rechts
opvolger in de zin van artikel 2235 van 
het Burgerlijk Wetboek uitsluitend heeft 
nagegaan of eiser genoemde echtgenoten 
in een recht (het eigendomsrecht) heeft 
opgevolgd, aldus schending inhoudt van 
de begrippen rechtsvoorganger en 
rechtsopvolger in de zin van artikel 2235 
van het Burgerlijk Wetboek die enkel de 
opvolging in een feitelijke toestand be
treffen; 

derde onderdeel, voor de bezitssamen
voeging waarvan sprake in artikel 2235 
van het Burgerlijk Wetboek betreffende 
een onroerend goed de noodzakelijke 
rechtsband tussen opvolgende bezitters 
in algemene regel niet dient bewezen 
door middel van een ten hypotheekkan
tore overgeschreven akte, tenzij in het 
enkele geval dat hij die zich op deze be
zitssamenvoeging beroept, uitsluitend 
steunt op de omstandigheid dat zijn 
voorganger hem het onroerend goed in 
kwestic;l heeft verkocht, zodat het bestre
den vonnis, nu het de toepassing van ar
tikel 2235 van het Burgerlijk Wetboek 
ten voordele van eiser betreffende per
ceel 204/k weigert omdat van dit perceel 
geen sprake is · rkoopakte van 10 
februari 1 9f fU f. op 20 fe
bruar· ~.0)\ ~~mqqre r f6tt ~i's van 

\\ !If elf,. c,r1 
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de tussen opvolgende bezitters bestaande 
rechtsband met het oog op bezitssamen
voeging een (overgeschreven) akte nood
zakelijk acht, alhoewel het niet heeft 
vastgesteld dat te dezen eiser uitsluitend 
steunde op de omstandigheid dat de 
echtgenoten Vandenhole-Dhondt hem 
perceel 204/k hadden verkocht, voor de 
toepassing van artikel 2235 van het Bur
gerlijk Wetboek ten onrechte in algeme
ne regel een overgeschreven akte betref
fende het bezeten perceel noodzakelijk 
acht (schending van artikel 2235 van het 
Burgerlijk Wetboek); het bestreden von
nis ten minste, voor zover zou dienen 
aangenomen dat het zou hebben vastge
steld dat eiser uitsluitend steunde, met 
het oog op bezitssamenvoeging, op de 
omstandigheid dat de echtgenoten Van
denhole-Dhont hem perceel 204/k had
den verkocht, deze vaststelling slechts 
kon doen met miskenning van de aan de 
laatste door eiser aan de appelrechter 
voorgelegde conclusie (d.d. 31 maart 
1987) toekomende bewijskracht, in de
welke hij had doen gelden (blz. 3) dat 
het hem er niet om te doen was « te be
wijzen dat de overdracht van de bezits
rechten over het perceel 204/k werd ver
geten in de akte-aankoop van 1960, (doch 
dat) de bezitsoverdracht over het perceel 
204/k volkomen los stond van enig for
malisme of vermelding in enige akte "• 
derhalve deze genoemde vaststelling, 
voor zover ze aanwezig is, een schending 
impliceert van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek; 

vierde onderdeel, de in artikel 1341 
van het Burgerlijk Wetboek verwoorde 
bewijsrechtelijke regeling niet van toe
passing is op het bewijs van bezitsdaden 
noch op het bewijs van het bestaan van 
een continui:teit in een feitelijke toestand 
van bezit uitgeoefend door elkaar (te de
zen onder bijzondere titel) opvolgende 
bezitters ten aanzien van hetzelfde on
roerend goed; (het) bezit van een bijzon
dere rechtsopvolger een nieuw bezit is, 
dat in zijn draagwijdte niet beperkt 
wordt door het bezit van de voorganger 
waarmee dit nieuwe bezit geen juridi
sche band heeft (behoudens de mogelijk
heid van samenvoeging), zodat, het be
streden vonnis, nu het ten aanzien van 
eisers verzoek tot het bewijs te worden 
toegelaten dat v66r 20 februari 1960 (da
tum van overschrijving der verkoopakte 
van 10 februari 1960) de echtgenoten 
Vandenhole-Dhondt zich als bezitters van 
perceel 204/k gedroegen (waar daarna, 
volgens het tussenvonnis van 25 ju
ni 1986, eiser zel£ bezitter was van dit 

perceel) overweegt dat dergelijke bewijs
voering ontoelaatbaar is gelet op artikel 
1341 van het Burgerlijk Wetboek, voor 
het bewijs van een feitelijke toestand 
van bezit ten onrechte artikel 1341 van 
het Burgerlijk Wetboek van toepassing 
acht (schending van artikel 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek); het bestreden von
nis, nu het het bestaan en de draagwijd
te van het door een bijzondere rechtsop
volger uitgeoefend bezit afhankelijk acht 
van wat in een eigendomsoverdragende 
overeenkomst en de daarvan opgemaak
te akte (te dezen de akte van 10 februari 
1980) omtrent het bezit van enig onroe
rend goed zou vermeld staan, een mis
kenning inhoudt van het wettelijk begrip 
bezit dat immers een feitelijke machts
verhouding betreft en, bij een opvolger 
onder bijzondere titel, een nieuw bezit is 
zonder enige band met de draagwijdte 
van het bezit van de voorganger (scherr
ding van de artikelen 2228 en, voor zo
veel nodig, 2235 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vijfde onderdeel, het feit dat verkopers 
(te dezen de echtgenoten Vandenhole
Dhondt) bij overeenkomst eigendom 
overdragen op een bepaald perceel (te 
dezen nr. 205/b) niet uitsluit dat zij 
rechtsvoorganger in de zin van artikel 
2235 van het Burgerlijk Wetboek zijn 
van de koper betreffende een ander per
ceel (te dezen 204/k); de vaststelling der
halve dat de overeenkomst geen eigen
dom overdraagt van een bepaald perceel 
(te dezen nr. 204/k) niet enkel niet belet 
dat partijen van die overeenkomst in een 
feitelijke toestand van bezit ten opzichte 
van dat perceel mekaar opvolgen (zoals 
in het tweede onderdeel werd betoogd), 
doch evenmin een bewijsaanbod omtrent 
het bezit van dat (perceel) door een par
tij v66r het afsluiten van de overeen
komst zonder voorwerp maakt, nu im
mers de begrippen eigendom en bezit, 
respectievelijk omschreven in de artike
len 544 en 2228 van het Burgerlijk Wet
hoek, niet omwisselbaar zijn, zodat het 
bestreden vonnis, dat na de vaststelling 
(blz. 2) dat eiser « bij zijn voorlaatste 
conclusie in ondergeschikte orde gevor
derd heeft toegelaten te worden door alle 
middelen van recht met inbegrip van ge
tuigen te bewijzen dat hij op 20 februari 
1960 het bezit over het perceel nr. 204/k 
had verworven en dat de echtgenoten 
Vandenhole-Dhondt in de periode v66r 
20 februari 1960 en minstens over een 
periode voldoende om zijn ongestoord 
bezit ingaand op 20 februari 1960 en ein
digend op 21 september 1982 aan te vul-
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len, de bezitters van het perceel 204/k 
waren geweest », overweegt dat het door 
eiser " bij zijn voorlaatste conclusie aan
geboden bewijs zonder voorwerp is » 
(blz. 3), ofwel, in (zoverre) het bedoelt te 
zeggen dat er ten aanzien van het bewijs 
van het bezit door genoemde echtgeno
ten geen voorwerp is daar zij niet eisers 
rechtsvoorgangers zijn in de zin van arti
kel 2235 van het Burgerlijk Wetboek, een 
schending inhoudt van dit begrip rechts
voorganger in de zin van dit artikel (zo
als aangetoond in het tweede onderdeel), 
ofwel, in (zoverre) het bedoelt dat nu de 
overeenkomst van 10 februari 1980 geen 
gewag maakt van perceel 204/k zodat 
daarom het gevraagde bewijs met be
trekking tot het bezit van dat perceel 
door genoemde echtgenoten zonder voor
werp is, een verwarring inhoudt van de 
begrippen eigendom en bezit, derhalve 
de artikelen 544 en 2228 van het Burger
lijk Wetboek schendt, nu de verkoopover
eenkomst, die betrekking heeft op de ei
gendomsoverdracht, geen enkele ge
volgtrekking betreffende het bezit toe
laat, en zodat het bestreden vonnis, 
wegens de dubbelzinnigheid die uit deze 
twee mogelijke uitleggingen voortvloeit, 
niet wettig verantwoord is (schending 
van alle in het middel aangehaalde bepa
lingen en in het bijzonder van de artike
len 544, 2228 en 2235 van het Burgerlijk 
Wetboek) tenminste niet regelmatig ge
motiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechtbank 

niet eist dat hij die zich op de der
tigjarige verkrijgende verjaring be
roept, enige titel overlegt, maar on
derzoekt of eiser een rechtsvoorgan
ger heeft in de zin van artikel 2235 
van het Burgerlijk Wetboek, wiens 
bezit hij bij zijn eigen bezit kan voe
gen om het tot verjaring vereiste 
tijdvak aan te vullen; dat het vonnis 
oordeelt dat de koopakte van 10 fe
bruari 1960 het bestaan van zulk 
een rechtsvoorganger niet bewijst, 
nu de akte geen betrekking heeft op 
het litigieuze perceel; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft . 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser de hoedanigheid van 
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dat voor rechtsopvolging in de voor
melde zin in alle gevallen een ei
gendomsoverdracht is vereist; 

Dat het vonnis aldus het bedoelde 
begrip van rechtsopvolging niet mis
kent, zodat het onderdeel in zoverre 
faalt naar recht; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis toepassing maakt van artikel 
1341 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet in verband met het bewijs van 
een feitelijke toestand van bezit of 
van elkaar opvolgende zodanige toe
standen, maar wei in verband met 
het door eiser, volgens het vonnis, 
aangeboden bewijs van « overdracht 
van bezitsrechten », door het vonnis 
nader toegelicht als « (eisers) rechts
opvolging onder bijzondere titel wat 
dit perceel betreft »; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 

Overwegende dat het vonnis met 
de aangevochten overweging niet te 
kennen geeft « dat er ten aanzien 
van het bewijs van het bezit door 
genoemde echtgenoten geen voor
werp is daar zij niet eisers rechts
voorgangers zijn ( ... ) », noch de be
grippen van eigendom en bezit ver
wart; dat het vonnis ondubbelzinnig 
oordeelt dat niet bewezen is dat de 
vroegere bezitters, de echtgenoten 
Vandenhole-Dhondt, rechtsvoorgan
gers zijn in de zin van artikel 2235; 

Overwegende dat de rechters con
stateren dat eiser het in zijn voor
laatste conclusie aangeboden bewijs 
nadien, in zijn laatste conclusie, na
der heeft toegelicht en dat het aldus 
toegelichte bewijsaanbod niet ont
vankelijk is; dat de rechters dan 
vaststellen dat het in de voorlaatste 
conclusie geformuleerde bewijsaan
bod zonder voorwerp is; dat daaruit 
volgt dat de rechters op dat aanbod 
niet meer behoefden in te gaan; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen~ 

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

2 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 567 

1• KAMER - 2 juni 1989 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON 
AGENT VAN DE REGIE VAN TELEGRAFIE EJ\! 
TELEFONIE SLACHTOFFER VAN EEN ONGE:__ 
VAL - DERDE AANSPRAKELIJK \'OOR H.E:::t' 
ONGEVAL - REGIE BORG \'OOR DE BETALI:\<c:;_ 
VA!'j DE DOOR DE DERDE VERSCHL'LDIGbl(; 
VERGOEDING - GRENS. 

2° BORGTOCHT - TELEGRAAF EN Tl):t_. 
FOON- AGENT VA'\i DE REGIE \'A"i TELE:C; t:;_ 
FIE £!\j TELEFOI\:lE SLACHTOFFER VAN ~:'\~ 
ONGEVAL - DERDE AA"iSPRAKEL!JK VQ -!\i 
HET ONGEVAL - REGIE BORG \'OOR b£ ()~ 
TALI"iG VAN DE VERGOEDI"'G DOOR D£ b l?.J3::_ 
DE VERSCHCLDIGD - GRET\S. t::~. 

1" en 2" Wanneer een agent van de .It~ . 
van Telegrafie en Telefonie het sla 1:e 
offer is geworden van een 012 c t
waarvoor een derde aansprakelij~va.J 
staat de Regie krachtens art. 19 1\- i.s, 
van 24 nov. 1968 btdreffende so_, ~.FJ. 
verloven van het personeel va~>:n-O:!ige 
melde regie, genomen ter uittr, Voo.r
van het KB. van 1 juni 1964 betre Oe-l'illg 
sommige verloven voor lwt riiksi'fencte 
neel, borg, tot beloop van de 'Pe.rs0 _ 

voor het betalen door de aanspz-Ci WE>cJcJe 
derde van de door deze laatste V'<' .k0 lijJr:;,. 
digde vergoedmg rsch.111_ 
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(WI'ITERTHL'R N.V T REGIE VAN TELEGRAAF 
EN TELEFOON) 

ARREST 

(A.R. nr. 6250) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 januari 1987 in bo
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Den
dermonde; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1249 tot 1251, 1382, 1383, 
2011 , 2029 van bet Burgerlijk Wetboek, 
19 van bet ministerieel besluit van 24 no
vember 1966 betreffende somige verloven 
van het personeel van de Regie van Te
legrafie en Telefonie genomen in uitvoe
ring van het koninklijk besluit van 1 ju
ni 1964 houdende de jaarlijkse vakantie 
der overheidsambtenaren, 

doordat het bestreden vonnis, door be
vestiging van het beroepen vonnis, eise
res veroordeelt om aan verweerster de 
som van twaalfduizend achthonderd vijf
ennegentig frank te betalen, met de ver
goedende rente vanaf 1 april 1973, de ge
rechtelijke interest ·vanaf 9 maart 1978 
en de kosten van beide instanties, op 
grond : « dat de kwestieuze wedde inge
volge de vigerende reglementaire of sta
tutaire bepalingen vooruit betaalbaar 
was en door het slachtoffer, ondanks zijn 
overlijden, definitief verkregen is; de ge
schiedde wedde-uitkering als een op de 
aansprakelijke derde verhaalbaar voor
schot geldt, krachtens gezegde ook te
genover derden effect hebbende bepalin
gen; zodat (verweerster), onverkort de 
haar reglementair verleende indeplaats
stelling, de bewuste wedde voldaan heeft 
als borg voor de schuld van de aanspra
kelijke - borgtocht vermag te worden 
aangegaan voor een toekomstige schuld 
en buiten weten van de schuldenaar -
en zodoende in de rechten van haar per
soneelslid jegens de aansprakelijke der
de is getreden (artt. 2029 en 1251, 3°, 
B.W.) "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 19 van 
het ministerieel besluit van 24 november 
1966 bepaalt « Is de afwezigheid te wij
ten aan een ongeval veroorzaakt door de 
schuld van een derde, dan ontvangt het 
perso'1eelslid zijn activiteitswedde of zijn 
wachtgeld slechts als voorschot op de 
vergoeding verschuldigd door de derde 
en terugvorderbaar ten laste van deze 

1171 
laatste. Het pers~ . 
wedde alleen op Q,eelshd ontvangt die 
iedere betaling, d~ o~rw;;tarde dat hij, b_ij 
en Telefonie in zi :Regie van Telegrafie 
tegen hem die he n. rechten doet treden 
zaakt en dit ten ~ c:mgeval heeft veroor
Regie T.T. gestor~l<>pe van _het door ~e 
zich borg stelt, o~ ll.edrag •, degene die 
zien van de schul~e ;;;:Ich neemt ten a~n
tenis te voldoen v-. l.ser aan een verbm
denaar zelf di~ "'C:)o :r het geval de schul
nakomen (artikel ~~erbintenis niet zou 
Wetboek); de bor~ 11 van het Burgerlijk 
doen van de schul[ dus slechts het vol
tegenover de sch~ v:an de schuldenaar 
zo hij betaalt, nie ~-~Iser. waarborgt en, 
doet, maar de ver~i l.Jn ~Igen schul~ vol
lijke schuldenaar "vi ll:tems van ?e eigen-
19 van bet ministe~ - l delgen; mt arhkel 
vember 1966 volgt l.eel besluit van 24 no
bet loon van het dat verweerster, die 
maand april 1973 Slachtoffer voor de 
zulks niet heeft ae~ooruit heeft betaald, 
het slachtoffer t~ 1:;) aan met bet oogmerk 
ele wanbetaling v~h.oeden voor eventu
denaar de derde-"' de eigenlijke schul-

' -~ns k l"k ongeval maar he~:f pra e IJ e van bet 
van voo~schot dus · t betaald bij wijze 

' t n fw 1 t · taling door de eige l'l.l ' _a ac 1 mg van be-
zonder enige bedoe1 · lJ ke schuldenaar en 
eigenlijke schulde.X:ng de schuld van de 
sprakelijke, te delg~::ar, de ~erde-aan
schuldeiser het sla h ten aanzien van de 
streden vo~nis , do~r toffer; zodat het be
weerster « de be~ te stellen dat ver
heeft al_~ borg voor d~ste wedde voldaan 
sprakehJ ke , en V e schuld van -~e aan
gesubrogeerd is in d I'Weerster b!Jgevolg 
personeelslid, bet sl: rechten ~an haar 
de wettelijke subro€ ~htoffer, mgevolge 
2029 en 1251 3° va abe van de artikelen 
boek, bet ~ettelij~ het ~urgerlijk Wet
ling » , alsmede de b~egnp. " borgstel
wijdte van artikel 1 tekems en draag
rieel besluit van 2

9 van het ministe
miskent (schending 4 november 1966 
2011, 2029 van het B Van d~ artikelen 
en 19 van bet minist urgerl!Jk Wetboek 
november 1966); erieel besluit van 24 

Wat het eerste and d 1 b t ft er ee e re : 
Overwegende dat . 

ste lid van h et >n · _artrkel 19, eer-
' ' 'lln i t . I b I . van 20 november 1 

5 enee es u1t 
de afw ezigheid te w~~6 bepaalt : « Is 
geval veroorzaak t lJten aan een on
van een derde, d door de schuld 

Pe r sonee ls lid ziJ'n a~ ontvangt het 
· ach ' t 't zijn wachtge ld sle ·h VI ei swed de of 

<:: t s als voor<.c- ho t 
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op de vergoeding verschuldigd door 
de derde en terugvorderbaar ten las
te van deze laatste »; 

Overwegende dat deze bepaling, 
anders dan het onderdeel stelt, 
strekt om de schuld van de derde
aansprakelijke te waarborgen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis derhalve die bepaling niet 
schendt door ze te interpreteren in 
deze zin dat verweerster borg staat, 
tot beloop van de wedde, voor het 
betalen, door de aansprakelijke der
de, van de door deze laatste ver
schuldigde vergoeding; 

Dat daaruit volgt dat het bestre
den vonnis evenmin de artikelen 
2029 en 1251, 3°, van het Burgerlijk 
W etboek schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

2 juni 1989 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 568 

3' KAMER - 5 juni 1989 

ARBEIDSONGEVAL- BESTMDDELE"' 
ART 7 ARBEIDSO:\GEYALLE'\"WET - O"'GE
VAL- BEGRIP 

De in art. 7 Arbeidsongevailenwet gege
ven omschr1jving ~-an een arbeidsonge
val vereist enerzijds niet dat het onge
val aan de uitmering v·an het werk te 
wijten is en sluit anderzijds het onge-

val niet uit dat op enige andere plaats 
en tijd dan die van de uitvoering van de 
overeenkomst kan gebeuren. 

(• ZVRICH » N.V. T. DE WILDE D'ESTMAEL, HA
PAG LLOYD TRAVEL GENERALVOYAGE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8532) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1988 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 7 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat eiseres in haar regelmatige 
conclusie voor het (arbeids)hof in bijko
mende orde betoogde dat « het ongeval, 
ook als men aanneemt dat het letsel aan 
een plotselinge gebeurtenis te wijten is, 
niet door het feit van de uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst zou zijn over
komen; dat in de rechtspraak algemeen 
wordt aangenomen dat een gebeurtenis 
die op eender welke plaats en/of tijd kan 
gebeuren, zelfs buiten het werk, niet als 
een arbeidsongeval in aanmerking kan 
worden genomen; dat het vaststaat dat 
het meniscusletsel is ontstaan toen de 
eerste (verweerder) op het voetpad van 
de Livornostraat ging; dat dit voetpad in 
niets verschilt van het doorsnee voetpad 
in de Brusselse agglomeratie; dat niet 
wordt aangevoerd dat het abnormaal ge
vaarlijk zou zijn en de aansprakelijkheid 
van de openbare overheid in het gedrang 
brengt; dat het neerzetten van een voet 
op een bodem die voor een 14e februari 
in de Brusselse agglomeratie normaal 
valt te noemen, geen bijzonder arbeidsri
sico inhoudt; dat de gebeurtenis die het 
letsel zou hebben veroorzaakt, ook als is 
aangetoond dat het letsel vaststaat, een 
gebeurtenis is die op elke andere plaats 
en tijd had kunnen gebeuren; dat die ge
beurtenis dus niet aan het feit van het 
werk te wijten is », en doordat het arrest 
die redengeving afwijst enkel op grond 
« dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
bezwaarlijk kan betogen dat de menis
cusscheur op eender welk ogenblik en op 
eender welke plaats had kunnen gebeu
ren, zeUs als de werknemer niet aan het 
werk was; dat dit middel te dezen niet 
pertinent is; dat het aannemen van dat 
middel zou leiden tot het besluit dat de 
werknemer, aangezien hij in zijn prive
leven een verwonding kan oplopen, geen 
vergoeding behoeft als hij op het werk 
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wordt verwond; dat de wet van 10 april 
1971 dan doelloos wordt; dat de arbeids
ongevallenverzekeraar dat alleen geldig 
kan weerleggen door op geneeskundige 
gronden aan te tonen dat te dezen een 
meniscusletsel niet kan worden opgelo
pen door te gaan, wat hij niet heeft ge
daan », 

terwijl, ... 
derde onderdeel, enkel als een arbeids

ongeval wordt aangezien het ongeval dat 
tijdens en door het feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst overkomt; 
het ongeval dat op eender welke andere 
plaats en tijd had kunnen gebeuren, zo
als het plaatsen van een voet op een 
voetpad in normale staat, niet kan wor
den aangezien als overkomen door het 
feit van de uitvoering van de arbeid en 
derhalve geen arbeidsongeval kan uitma
ken; daaruit volgt dat het arrest, door 
niettemin te beslissen dat te dezen het li
tigieuze ongeval een arbeidsongeval uit
maakte, artikel 7, eerste lid, van de wet 
van 10 april 1971 schendt: 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 7 van de 

wet van 10 april 1971 het arbeidson
geval omschrijft als elk ongeval dat 
een werknemer tijdens en door het 
feit van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst overkomt en dat 
een letsel veroorzaakt; dat de wet, 
enerzijds, weliswaar vereist dat het 
ongeval door het feit van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst 
overkomt, maar niet dat het aan de 
uitvoering van het werk te wijten is; 
dat die omschrijving, anderzijds, het 
ongeval niet uitsluit dat op enige an
dere plaats en tijd dan die van de uit
vDering van de overeenkomst kan ge
beuren; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

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

5 juni 1989 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -

Nr. 569 

3" KAMER - 5 juni 1989 

1° DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 
- VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
DIENSTPLICHTZAKEN - TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP. 

lo en 2° Art. 51, § 2, Dienstplichtwet be
paalt dat de voorziening in cassatie 
van de dienstplichtige per aangeteken
de brief aan de griffie van het Hof van 
Cassatie wordt gezonden binnen dertig 
dagen nadat de dienstplichtige van de 
bestreden beslissing kennis heeft ge
kregen; in de zin van die wetsbepaling 
is de datum waarop de voorziening 
naar de griffie van het Hof wordt « ge
zonden » de datum van de verzending 
t'an de aangetekende brief en niet de 
datum van de ontvangst ervan op de 
gememde griffie (1). (Impliciet.) 

(NUYT) 

(A.R. nr. M 492 F) 

5 juni 1989 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 570 

2• KAMER - 6 juni 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID - JEUGDBESCHERMING 
- VERZOEK VAN DE GROOTOUDERS TOT UIT
OEFENING VAN BEZOEKRECHT - VERWER
PING DOOR DE JEUGDRECHTER IN HOGER BE
ROEP- \'OORZIENI"GEN VAN DE GROOTOU-

Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk- 1--------~-------
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ge
rard. 

(1) Zie Cass., 1 dec. 1952 (Bull. en Pas., 1953, 
I, 211). 
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DERS TEGEN HET ARREST - VOORZIENIN
GEN NIET BETEKEND AAN HET OPENBAAR 
MI::'-!ISTERIE EN AAN DE PERSONEN WAARTE
GEN ZIJ GERICHT ZIJN - ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvankelijk zijn de voorzieningen 
van de grootouders van een minderja
rige tegen het arrest van de jeugdka
mer van een hoi van beroep houdende 
verwerping van hun verzoek tot het 
uitoefenen van een bezoekrecht over 
de minderjarige, ten aanzien van wie 
door de jeugdrechtbank met toepas
sing van de artt. 38, 2", en 37, :J>, 
Jeugdbeschermingswet een maatregel 
van bewaring, behoeding of opvoeding 
was bevolen, indien de voorzieningen 
niet zijn betekend aan het openbaar 
ministerie en de personen waartegen 
zij gericht zijn (1). (Art. 62 Jeugdbe
schermingswet.) 

(S ... , V ... T. B ... R ... , B ... G ... , V ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 3418) 

HET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden arresten, op 14 maart 
1989 gewezen door het Hof van Be
roep te Brussel, jeugdkamer; 

Op de voorzieningen in de zaken I 
en II: 

Overwegende dat, zoals wordt 
aangevoerd door eerste verweerder, 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, niet blijkt dat de 
voorzieningen werden betekend aan 
het openbaar ministerie en de par
tijen waartegen zij gericht zijn; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de namens de eisers inge
diende memories die niet de ontvan- , 
kelijkheid van de voorzieningen be
treffen, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

(1) Zie Cass., 20 aug. 1984, A.R. nr. 9050 
(A.C., 1983-84, nr. 632), en 4 sept. 1984, A.R. 
nr 8934 (ibid., 1984-85, nr 7), en noot R.D. 

6 juni 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Muyldermans, Hasselt. 

Nr. 571 

2' KAMER - 6 juni 1989 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - POLITIE
RECHTBANK WAARBIJ TEN LASTE VAN DE BE
KLAAGDE GECONTRAVENTIONALISEERDE ON
OPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN 
AANHANGIG ZIJN GEMAAKT - DAGVAAR
DING DOOR HET OPENBAAR MIN!STERIE 
VOOR DE POLITIERECHTBANK WEGENS DIE 
FElTEN EN WEGENS NAAR AANLEIDING VAN 
HET ONGEVAL GEPLEEGDE OVERTREDINGEN 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT EN 
VLUCHTMISDRIJF - POLITIERECHTBANK DIE 
ZICH, WEGENS SAMENHANG, ONBEVOEGD 
VERKLAART OM VAN DE ZAAK IN HAAR GE
HEEL KENNIS TE NEMEN- GEDEELTELIJKE 
ONWETTIGHEID. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN RA.I\DKAMER EN 
POLITIERECHTBANK - VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN, SAMENHANG - BESCHIKKING 
WAARBIJ DE RAADKAMER DE BEKLAAGDE 
NAAR DE BEVOEGDE POLITIERECHTBANK 
HEEFT VERWEZEN WEGENS GECONTRAVEN
TIONALISEERDE ONOPZETTELIJKE SLAGEN 
OF VERWONDINGEN - DAGVAARDING DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE VOOR DE POLI
TIERECHTBANK WEGENS DIE FElTEN EN WE
GENS NAAR AANLEIDING VAN HET ONGEVAL 
GEPLEEGDE OVERTREDINGEN VAN HET WEG
VERKEERSHEGLEMENT EN VLUCHTMISDHIJF 
- POLITIERECHTBANK DIE ZICH, WEGENS SA
MENHANG, ONBEVOEGD HEEFT VERKLAARD 
OM VAN DE ZAAK IN HAAH GEHEEL KENN!S 
TE NEMEN- BESCHIKKING VAN DE RAADKA
MEH WAARTEGEN VOORALSNOG GEEN 
RECHTSMIDDEL OPENSTAAT EN VONNIS !N 
KRACH'{' VAN GEWIJSDE GEGAAN - GEDEEL
TELIJKE VERNIETIGI:'>/G VAN HET VONNIS -
VERWIJZI'\'G NAAR DEZELFDE POL!TIERECHT
BAl\'K, AKtlERS SAMDIGESTELD. 
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3° SAMENHANG STRAFZAKEN - FEI-
TEN AANHANGIG GEMAAKT DOOR ONDER· 
SCHEIDENE AKTEN- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE 
FElTEN VERMELD IN EEN VAN DE AKTEN EN 
SOMMIGE FElTEN VERMELD IN DE ANDERE 
AKTE - ONBEVOEGDHEID VOOR EEN FElT 
VERMELD IN DE LAATSTBEDOELDE AKTE -
GEVOLG. 

1° Wanneer de raadkamer een verdachte 
regelmatig naar de bevoegde politie
rechtbank heeft verwezen wegens ge
contraventionaliseerde onopzettelijke 
slagen of verwondingen en wanneer 
het openbaar ministerie de betrokkene 
voor de politierechtbank heeft gedag
vaard wegens die feiten en wegens op 
dezelfde plaats en datum gepleegde 
overtredingen van het Wegverkeersre
glement en vluchtmisdrijf, kan deze 
rechtbank, na te hebben vastgesteld 
dat het vluchtmisdrijf zich heeft voor
gedaan naar aanleiding van een onge
val dat voor een ander slagen of ver
wondingen tot gevolg heeft gehad en 
derhalve niet tot haar ?evoegdheid be
hoort, zich niet onbevoegd verklaren 
voor de gehele zaak, in zoverre zij zelf 
vaststelt dat enerzijds het vluchtmis
drijf en anderzijds de onopzettelijke 
slagen of verwondingen en de overtre
dingen van het Wegverkeersreglement 
samenhangend zijn (1). 

2° Wanneer de raadkamer een verdachte 
regelmatig naar de bevoegde politie
rechtbank heeft verwezen wegens ge
contraventionaliseerde onopzettelijke 
slagen of verwondingen; wanneer het 
openbaar ministerie de betrokkene 
voor de politierechtbank heeft gedag
vaard wegens die feiten en wegens op 
dezelfde plaats en datum gepleegde 
overtredingen van het Wegverkeersre
glement en vluchtmisdl'ijf; wanneer de 
politierechtbank, na te l1ebben vastge
steld dat het vluchtmisdrijf zich heeft 
voorgedaan naar aanleiding van het 
ongeval dat voor een ander slagen of 
verwondingen tot gevolg heeft gehad 

en derhalve niet tot haar bevoegdheid 
behoort, zich onbevoegd heeft ver
klaard voor de gehele zaak op grond 
dat de feiten samenhangend zijn, en 
wanneer vooralsnog geen rechtsmiddel 
openstaat tegen de beschikking van de 
raadkamer en het vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan, regelt het Hof 
het rechtsgebied, vernietigt het vonnis 
in zoverre de poHtierechtbank zich 
voor de onopzettelijke slagen of ver
wondingen en de overtredingen van 
het Wegverkeersregjement onbevoegd 
heeft verklaard en verwijst de aldus 
beperlrte zaak naar dezelfde politie
rechtbank, anders samengesteld (2). 

3° Wanneer bij een vo.rmisgerecht door 
onderscheiden akten verschillende lei
ten aanhangig zijn gemaakt waarvan 
sommige wei en andere niet tot zijn 
bevoegdheid behoren, kan dat gerecht 
zich niet wettig onbevoegd verklaren 
voor de gehele zaak, in zoverre lwt 
zelf vaststelt dat de verschillende lei
ten samenhangend zijn (3). 

(PROCUREUR DES KON!NGS TE MECHELEN IN 
ZAKE DE WINTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 3433) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 24 april 1989 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Mechelen; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Mechelen, bij beschikking van 
8 november 1988, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
Bruno De Winter, geboren te Duffel 
op 26 maart 1966, wonende te Sint
Katelijne-Waver, Pompeloerestraat 
26, naar de bevoegde politierecht
bank heeft verwezen ter zake van 
onopzettelijke slagen of verwondin
gen aan Antony Jannes, feiten ge
pleegd te Duffel op 12 maart 1988; 

(1) en (2) Zie : Cass., 19 jan. 1976 (AC., 1976, 
590); 5 dec. 1979, 19 maart 1980 (ibid., 1979-80, 
nrs. 224 en 453); 8 feb. 1984, A.R. nr. 3412 
(ibid., 1983-84, nr. 310); 29 juni 1988, A.R. 
nr. 6772 (ibid., 1987-88, nr. 677); DECLERCQ, De 
cassat1eprocedure in strafzaken, druk 1988, 
blz. 310 en 322 tot 321: Zie Cass., 25 nov. 1987, 1---~-----~~--~---
A.R. nr. 6294 (A.C., 11187-88, br. 189, zie ook: 
Cass., 6 okt. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 96) met de in 
de noot vermelde arresten, inz. 25 jan. 1965 
(BulL en Pas., 1965, I, 512). 

(3) ~ie Cass., 8 feb. 198,1 en 29 juni 1988, ver
meld m de noot 1 en 2 hiervoren. 
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Overwegende dat het openbaar 
ministerie Bruno De Winter voor de 
terechtzitting van de Politierecht
bank te Lier van 1 maart 1989 heeft 
doen dagvaarden ter zake van de in 
de beschikking van de raadkamer 
bedoelde feiten, en tevens - bij wij
ze van rechtstreekse dagvaarding -
ter zake van, op zelfde plaats en da
tum, overtreding van artikel 10.1, 1° 
en 3°, van het Wegverkeersregle
ment en overtreding van artikel 
10.1,1° en 3°, van het Wegverkeersre
glement en van overtreding van arti
kel 33, § 1, 1°, van de Wegverkeers
wet, namelijk om als bestuurder van 
een voertuig die, wetend dat dit 
voertuig oorzaak van dan wel aan
leiding tot een ongeval op een open
bare pl.aats is geweest, de vlucht te 
hebben genomen om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrek
ken, zelfs wanneer het ongeval niet 
aan zijn schuld te wijten is; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Lier, bij vonnis van 
1 maart 1989, zich onbevoegd ver
klaart « ratione materiae >> om van 
de stmf..rordering in haar geheel 
kennis te nemen en de zaak ver
zendt naar het openbaar mirlisterie 
ten einde te beslissen als naar recht 
behoort; 

Overwegende dat dit vonnis, door 
de beslissing van onbevoegdheid 
« ratione materiae >> van de politie
rechtbank te laten steunen op arti
kel 138, 6°, van het Wetboek van 
Strafvordering, te kennen geeft dat 
de politierechtbank oordeelt dat het 
vluchtmisdrijf werd gepleegd naar 
aanleiding van een ongeval dat voor 
een ander slagen, verwondingen of 
de dood tot gevolg heeft gehad en 
dat dit vluchtmisdrijf en de overtre
ding van artikel 10.1, 1° en 3°, van 
het Wegverkeersreglement samen
hangend zijn met de telastlegging 
van onopzettelijke slagen of verwon
dingen waarvoor Bruno de Wlnter 
bij beschikking van de raadkamer 
naar de politierechtbank werd ver
wezen; 

Overwegende dat tegen de be
schikking van de raadkamer voor-

alsnog geen rechtsmiddel openstaat 
en het vonnis van de politierecht
bank in kracht van gewijsde is ge
gaan; dat uit de onderlinge tegen
strijdigheid van die beslissingen een 
geschil van rechtsmacht is ontstaan 
dat de gang van het gerecht belem
mert; 

Dat er derhalve grond is tot rege
ling van rechtsgebied; 

Overwegende dat de politierecht
bank, waarbij het gecontraventiona
liseerde wanbedrijf van onopzette
lijke slagen of verwondingen regel
matig was aanhangig gemaakt door 
de beschikking van de raadkamer, 
zich met betrekking tot dat misdrijf 
slechts onbevoegd kon verk.laren 
wegens het bestaan van samenhang 
tussen dat misdriif en de andere 
aan dezelfde beklaagde ten laste ge
legde misdrijven, indien deze laatste 
aanhangig werden gemaakt bij het 
vonnisgerecht bevoegd om daarover 
uitspraak te doen; 

Overwegende dat de telastlegging 
van vluchtmisdrijf, waarvoor Bruno 
De Winter door het openbaar minis
terie rechtstreeks werd gedagvaard 
voor de politierechtbank en waarom
trent deze rechtbank - door te ver
wijzen naar artikel 133, 6°, van het 
Wetboek van Strafvordering - aan
neemt dat het gepleegd werd naar 
aanleiding van een ongeval dat voor 
een ander slagen, verv.rondingen of 
de dood tot gevolg had, niet aanhan
gig werd gemaakt bij het vonnisge
recht dat « ratione materiae >> be
voegd was om hierover uitspraak te 
doen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de politierechtbank niet vermocht 
zich « l'atione mateTiae » onbevoegd 
te verklaren voor de telastleggingen 
van onopzettelijke slagen of verwon
dingen en van overtreding van arti
kel 10.1, 1° en 3°, van het Weg-ver
keersreglement die regelmatig bij 
haar aanhangig waren gemaakt; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling \".:!11 rechtsgebied, vernietigt 
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het vonnis van de Politierechtbank 
te Lier van 1 maart 1989, doch enkel 
in zoverre het die rechtbank onbe
voegd verklaart om kennis te nemen 
van de telastleggingen van onopzet
telijke slagen of verwondingen en 
van overtreding van artikel 10.1, 1° 
en 3°, van het Wegverkeersregle
ment; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Politierechtbank te Lier, an
ders samengesteld. 

6 juni 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnernend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 572 

2• KAMER - 7 juni 1989 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET, 
ART. 62, EERSTE LID- PROCES-VERBAAL DAT 
BEWIJS OPLEVERT ZOLANG HET TEGENDEEL 
NIET IS BEWEZEN- DATUM VAN DE FElTEN. 

2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -
STRAFZAKEN - PROCESSEN-VERBAAL INZA
KE WEGVERKEER - WETTELIJKE BEWIJS
WAARDE- DRAAGWIJDTE. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VEROORDELENDE BESLIS
SING - VERNIETIGING WEGENS ONWETTIG
HEID IN DE VASTSTELLING VAN DE DATUM 
VAN DE FElTEN - VERNIETIGING MET VER
WIJZING. 

1" en 2° Aangezien de processen-verbaal 
inzake wegverkeer bewijs opleveren 
zolang het tegendeel niet is bewezen, 
wordt die bewijswaarde miskend door 
de rechter die, zonder enige verkla
ring, de beklaagde veroordeelt wegens 

een op een bepaalde datum gepleegd 
misdrijf, tcrr,vijl het proces-verbaal 
vaststelt dat het misdrijf op een ande
re datum is gepleegd (1). (Art. 62, ee:r
ste lid, Wegverkeerswet.) 

3° Wanneer een veroordelende beslissing 
vernietigd wordt wegens onwettigheid 
in de ~'aststelling van de datUI21 van de 
bewezen verklaarde feiten, wordt de 
beslissing vernietigd met verwijzing 
(2). 

(LAFFINEUR) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7225) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 november 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant; 

Over het ambtshalFe aa.ngevoerde mid
del: schending van artikel 62 van de Weg
verkeerswet : 

Ovenvegende dat het vonnis de 
telastlegging bewezen verklaart en 
eiser veroordeelt op grond « dat uit 
het overgelegde reisblad, dat niet 
van valsheid wordt beticht, blijkt 
dat het wel degelijk appellant was 
die reed met het voertuig Gen 760 

(1) Aangezien de feitenrechter op onaantast
bare wijze de datum vaststelt waarop de feiten 
zijn gepleegd, zou de beslissing aan vernieti
ging zijn ontsnapt, als het proces-verbaal 
slechts de waarde van een gewone inlichting 
zou gehad hebben. De rechter had overigens 
de bewijskracht van het proces-verbaal niet 
miskend; ook al had hij zich k!aarblijke!ijk 
vergist wat de datum betreft, toch had hij de 
vermelding van de verkeerde datum niet toe
geschreven aan het proces-verbaal. Over de ge
volgen van een vergissing betreffende de da
tum van de feiten in het proces-verbaal van 
vaststelling, zie Cass., 6 dec. 1988, A.R. nr. 2297 
(A.C., 1988-89, supra, nr. 201). 

(2) Uit het dossier bleek dat het misdrijf 
werkelijk was gepleegd op 24 juli 1986 en dat 
de strafvordering verjaard was. Het stond ech
ter niet aan het Hof uit te maken op welke da
tum de overtreding was begaan. Zie Cass., 27 
mei 1986, A.R. nr. 9654 (A.C., 1985-86, nr. 589 
en noot 2}. De feitenrechter diende vast te 
stellen dat het bewijs niet was geleverd dat de 
feiten waren gepleegd op een andere datum 
dan die we!ke in het proces-verbaal vermeld 
stond. 
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(lees: GBN) dat toebehoorde aan 
de samenwerkende vennootschap 
S.B.T. te Ukkel en tegen de bestuur
der waarvan proces-verbaal is opge
rnaakt dat aanleiding gegeven heeft 
tot dagvaarding door het openbaar 
rninisterie »; 

Overwegende dat, luidens artikel 
62 van de Wegverkeerswet de arnbte
naren en bearnbten van de overheid, 
door de regering aangesteld om toe
zicht te houden op de uitvoering van 
deze gecoordineerde wetten, de over
treding van deze wetten en van de re
glementen betreffende de politie over 
het wegverkeer vaststellen door pro
cessen-verbaal die bewijs opleveren 
zolang het tegendeel niet bewezen is; 

Overwegende dat het door wacht
meester Harte van de rijkswachtbri
gade van Philippeville opgemaakte 
proces-verbaal nr. 514, waarnaar het 
vonnis verwijst, vaststelt dat « de 
bestuurder van de Mercedes met 
nummerplaat GBN 760 de artikelen 
5 en 77 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 heeft overtre
den » op 24 juli 1986 te Philippeville; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het beslist dat eiser die 
feiten gepleegd heeft op 24 juli 1987 
zonder daarbij echter vast te stellen 
dat het tegendeel van de vaststellin
gen van het proces-verbaal is bewe
zen, de bewij swaarde van die akte 
rniskent en artikel62 van de Wegver
keerswet; 

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

7 juni 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Dujardin, Dinant. 

Nr. 573 

2' KAMER - 7 juni 1989 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITIING - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISIATE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE. 

lo Wanneer het proces-verbaal van de te
rechtzitting van de correctionele recht
bank, in hoger beroep zitting houdend, 
waarop de zaak is behandeld, de naam 
van de rechters vermeldt op een plaats 
die, door middel van een scheikundig 
produkt, opnieuw beschrijfbaar werd 
gemaakt, zonder dat die overschrijving 
regelmatig is goedgekeurd, is het von
nis nietig (1). 

2° Nietig is het in boger beroep gewezen 
Tlonnis van de correctionele rechtbank 
wanneer, ten gevolge van de onregel
matigheid in de vermeldingen van het 
proces-verbaal van de terechtzitting, 
onmogelijk kan worden nagegaan of 
het vonnis is gewezen door rechters 
die alle zittingen over de zaak hebben 
bijgewoond (2). 

(MEYS T. D'ANTUONO) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 7321) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 december 1988 in 

verwijst de zaak naar de Correctio- 1----------------
nele Rechtbank te Namen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

(1) en (2) Zie Cass., 20 sept. 1988, A.R. 
nr. 2223 (A.C., 1988-89, nr. 35). 
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hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat het vonnis, ten 
gevolge van een verschrijving die 
overduidelijk blijkt uit de geding
stukken, vermeldt dat het uitgespro
ken is op 8 september 1988 terwijl 
het op 8 december 1988 gewezen is; 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 78 van het Wetboek van Strafvor
dering en 779, inzonderheid eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis waarbij eiseres 
werd veroordeeld wegens het onopzette
lijk toebrengen van verwondingen aan 
verweerder en overtreding van verschil
lende regels van het wegverkeer en 
waarbij de burgerlijke rechtsvordering 
van verweerder werd toegewezen, is ge
wezen door een rechtscollege dat be
stond uit de heren L. Westhof, rechter 
die het ambt van voorzitter waarnam, 
J. Colle, plaatsvervangend rechter, en 
J. Rathmes, plaatsvervangend rechter 
(verslaggever), 

terwijl het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 24 november 1988 waar
op de zaak is behandeld de naam van de 
rechters vermeldt op een plaats die door 
gebruik van een chemisch produkt, op
nieuw kon worden beschreven; het aldus 
bedekken van woorden op het blad waar
op het proces-verbaal van die terechtzit
ting geschreven is, gelijkstaat met een 
doorhaling in de zin van artikel 78 van 
het Wetboek van Strafvordering; die 
doorhaling niet is goedgekeurd; krach
tens artikel 72 van het Wetboek van 
Strafvordering dat van toepassing is op 
alle authentieke akten van de straf
rechtspleging, een niet goedgekeurde 
doorhaling als niet bestaande wordt be
schouwd; het vonnis weliswaar achter de 
naam van de rechter Rathmes diens hoe
danigheid van verslaggever vermeldt; 
daarentegen, uit geen enkele vermelding 
van het vonnis kan worden opgemaakt 
dat de rechters W esthof en Colle de be
handeling van de zaak hebben bijge
woond; het Hof derhalve in de onmoge
lijkheid verkeert na te gaan of de 
rechters die het bestreden vonnis heb
ben uitgesproken aile zittingen over de 
zaak en meer bepaald die van 24 novem
ber 1988 waarop de zaak is behandeld, 
hebben bijgewoond, zodat het vonnis 

krachtens artikel 779, inzonderheid eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
nietig is: 

Overwegende dat op het proces
verbaal van de terechtzitting van 24 
november 1988 waarop de zaak is 
behandeld en voor uitspraak ver
daagd de namen « L. Westhof », 
« J. Colle » en « J. Rathmes " ge
schreven zijn op een plaats waarop 
een scheikundig produkt was aange
bracht dat dient om een geschreven 
tekst te bedekken en die plaats op
nieuw beschrijfbaar te maken; 

Overwegende dat het aldus bedek
ken van woorden op het blad waar
op het proces-verbaal van de te
rechtzitting is geschreven, gelijk
staat met een doorhaling in de zin 
van artikel 78 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat die doorhaling 
niet is goedgekeurd zodat ze krach
tens de genoemde bepaling, die op 
aile authentieke akten van de 
rechtspleging van toepassing is, als 
niet bestaande wordt beschouwd; 

Overwegende dat derhalve niet 
blijkt dat het vonnis gewezen is 
door rechters die allen de zitting 
waarop de zaak is behandeld, heb
ben bijgewoond; dat het vonnis der
halve nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering: 

Overwegende dat het vonnis eise
res veroordeelt tot betaling van een 
provisionele vergoeding aan ver
weerder, een deskundige aanwij st 
en de zaak sine die verdaagt; 

Dat het cassatieberoep, nu het is 
ingesteld tegen die beslissing welke 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering, niet ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde strafvorde
ring de vernietiging tot gevolg heeft 
van de niet definitieve beslissing op 
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de tegen haar ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering die uit eerstgenoem
de beslissing voortvloeit; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei, zit
ting houdende in hoger beroep. 

7 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Draps en 
Houtekier. 

Nr. 574 

2• KAMER - 7 juni 1989 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VEROORDE
LING OP DE STRAFVORDERING - TE VERMEL
DEN WEITELIJKE BEPALINGEN. 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN- VERNIETI
GING - OMVANG - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELENDE BESLISSING - VERNIETIGING 
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING 
WAARBIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS WORDT VEROORDEELD, EN 
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE VERZEKE
RAAR BUITEN HET GEDING WORDT GESTELD 
- VOORWAARDEN. 

2° Wordt de beslissing, waarbij de be
klaagde wegens autodiefstal op de 
stJ:afvordering wordt veroordeeld, op 
diens cassatieberoep vernietigd, dan 
strekt die vernietiging zich uit tot de 
niet definitieve beslissing waarbij het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds op de burgerlijke rechtsvorde
ring wordt veroordeeld, alsook tot de 
beslissing waarbij de verzekeraar bui
ten het geding wordt gesteld, tegen 
welke beslissingen geen van de ge
dingvoerende partijen een ontvanke
lijk cassatieberoep kon instellen, wan
neel' blijkens de bestreden beslissing 
tussen de veroordeling van de beklaag
de en die beslissingen een zodanig ver
band bestaat dat de laatstgenoemde 
beslissinge11 noodzakelijkerwijs van de 
eerstgenoemde afhangen (2). 

(GREGOIRE T. JACQUES, GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS, ONDERLINGE MAAT
SCHAPPIJ VAN OPENBARE BESTUREN; GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. GRE-

GOIRE; JACQUES T. GREGOIRE, MONEAUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7323) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1988 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

I. Op de voorziening van Jean
Paul Gregoire, burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

II. Op de voorziening van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborg
fonds, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

1 o Wil een veroordeling op de strafvorde
ring naar recht met redenen zijn om
kleed, dan is vereist dat die beslissing . 
de wetsbepaling opgeeft die een straf 
stelt op het feit dat als misdrijf is aan- 1----------------
gemerkt (1). 

(1) Zie Cass., 21 maart 1977 (A.C., 1977, 782 · 
en noot J.V.) en 27 april 1988, A.R. nr. 6691 ; 
(ibid., 1987-88, nr. 521). 

(2) Zie Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 993), 4 
en 24 mei 1983, A.R. nr. 2752 en 8044 
(A.C., 1982-83, nrs. 484 en 528); 26 juni 1985, 
A.R. nr. 4193 (ibid., 1984-85, nr. 649), en 11 
maart 1987, A.R. nr. 5471 (ibid., 1986-87, 
nr. 411). 
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HI. Op de voorziening van Etien
ne Jacques, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen eiser is in
gesteld, 

a) wegens de telastlegging C : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de strafvordering betreffen
de het in die telastlegging vermelde 
misdrijf verjaard is; 

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

b) wegens het in de telastlegging 
B omschreven misdrijf onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwon
dingen: 

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

c) wegens de telastlegging A : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 195 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest eiser op 
strafrechtelijk gebied veroordeeld we
gens het feit dat hij de bromfiets van 
Moneaux tegen de wil van de eigenaar 
ervan heeft weggenomen, met de bewus
te wil deze te onttrekken aan het genot 
van de bezitter ten einde er tijdelijk ge
bruik van te maken, doch met het oog
merk hem na gebruik terug te geven, en 
hem veroordeelt om de door de burger
lijke partijen ten gevolge van dat mis
drij£ geleden schade te vergoeden, 

terwijl het arrest weliswaar de wetsbe
palingen die de bestanddelen van dat 
misdrijf omschrijven (artikel 461 van het 
Strafwetboek) verrneldt onder de bepa
lingen die van toepassing zijn, maar 
noch in de eigen redengeving noch door 
verwijzing naar de gronden van de be
roepen beslissing melding maakt van 
enige wetsbepaling die een straf stelt op 
het feit dat dit misdrijf uitmaakt; de be
slissing waarbij eiser veroordeeld wordt 
wegens de hem ten laste gelegde ge
bruiksdiefstal bijgevolg niet regelmatig 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest ver
zuimt enige wetsbepaling te vermel
den die een straf stelt op het tegen 

eiser bewezen verklaarde misdrijf; 
dat de wegens die telastlegging uit
gesproken veroordeling derhalve 
niet regelmatig met redenen is om
kleed; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Jean-Paul Gre
goire tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvorde:ring: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
do::w de vervJeerders Eric Moneaux 
ei\ Guy Moneaux tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening tegen het 
op de burgerlijke rechtsvordering 
van Guy Moneaux gewezen arrest 
op grond dat die beslissing geen 
eindbeslissing is; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om aan de verweerder 
de door hem gevorderde provisio
nele vergoeding te betalen; dat het 
hof van beroep aldus zijn rechts
macht volledig heeft uitgeoefend, zo
dat die beslissing een eindbeslissing 
is; dat bijgevolg geen akte dient te 
worden verleend van de afstand, nu 
deze door dwaling blijkt aangetast 
te zijn en niet als een berusting kan 
worden uitgelegd; 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Overwegende evenwel dat de op 
het cassatieberoep van eiser uitge
sproken vernietiging van de beslis
sing op de tegen hem wegens de te
lastlegging A ingestelde strafvorde
ring de vernietiging tot gevolg heeft 
van de beslissingen op de door die 
verweerders tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, nu 
die beslissingen voortvloeien uit 
eerstgenoemde beslissing; 
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Overwegende dat anderzijds het 
arrest, blijkens de redengeving, tus
sen de beslissing op de wegens de 
telastlegging A ingestelde strafvor
dering en de niet definitieve beslis
sing waarbij het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds veroordeeld 
wordt, en de beslissing waarbij de 
Onderlinge Maatschappij van Open
bare Besturen, op de burgerlijke 
rechtsvordering van Jean-Paul Gre
goire, buiten het geding wordt ge
steld, een zodanig verband legt dat 
de laatstgenoemde beslissingen 
noodzakelijk afhangen van de eer
ste; 

Dat de vernietiging van eerstge
noemde beslissing zich derhalve uit
strekt tot die andere beslissingen 
die, wat de omvang van de cassatie 
betreft, geen afzonderlijke beslissin
gen zijn; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van Jean-Paul Gregoire en het Ge
meenschappelijk Motorwaarborg
fonds; verleent akte van de afstand 
van de voorziening van Etienne J ac
ques in zoverre zij gericht is tegen 
de beslissing op de door Jean-Paul 
Gregoire tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering; vernietigt 
het bestreden arrest : 1 o in zoverre 
het, bij de uitspraak op de strafvor
dering, Etienne Jacques veroordeelt 
wegens de telastlegging A (gebruiks
diefstal), 2° in zoverre het Etienne 
Jacques veroordeelt tot betaling van 
schadeloosstelling aan de verweer
ders Guy en Eric Moneaux, 3° in
zoverre het, bij de uitspraak op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
Jean-Paul Gregoire, het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds ver
oordeelt en de Onderlinge Maat
schappij van Openbare Besturen 
buiten het geding stelt; verwerpt 
voor het overige de voorziening van 
Etienne Jacques; zegt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de eisers 
Jean-Paul Gregoire en het Gemeen-

schappelijk Motorwaarborgfonds, ie
der van hen, in de kosten van hun 
voorziening; veroordeelt de eiser 
Etienne Jacques in de helft van de 
kosten van zijn voorziening; laat het 
overige van die kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

7 juni 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. Van Omme
slaghe, Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 575 

2" KAMER - 7 juni 1989 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - VOERTUIG 
GEREGISTREERD IN EEN LID-STAAT - BE
PERKT BEWIJS. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - VRIJ 
VERKEER VAN GOEDEREN - VOERTUIG GE
REGISTREERD IN EEN LID-STAAT VAN DE 
E.E.G. - BEPERKT BEWIJS. 

lo en 2° Het bewijs van het feit dat een 
motorvoertuig in een Lid-Staat van de 
E.E.G. geregistreerd is en onder de 
toepassing valt van de bepalingen van 
het E.E.G.-Verdrag met betrekking tot 
het vrije verkeer van goederen kan en
kel blijken uit het feit dat het voertuig 
vergezeld is van zijn registratieplaat 
en -bewijs waarvan de met elkaar 
overeenstemmende vermeldingen op 
ondubbelzinnige wijze aantonen dat 
het voertuig een communautair karak
ter bezit, of uit de overlegging van een 
document voor intern communautair 
douanevervoer. (E.E.G.-verordening 
nr. 223/77 gewijzigd door E.E.G.-veror
dening nr. 902/80 van 14 april 1980, 
artt. 1, 13.) 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. SLUYSMANS) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7362) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, § 1, 56 en 204, § 3, van de alge
mene wet inzake douane en accijnzen 
(koninklijk besluit van 18 juli 1977 hou
dende coi:irdinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen, be
krachtigd bij artikel 1 van de wet van 6 
juli 1978), gewijzigd door artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 26 augustus 
1981, 1, inzonderheid sub 3 en 4, 39 en 57 
van de E.E.G.-verordening nr. 222/77 van 
de Raad van 13 december 1976 betreffen
de communautair douanevervoer, 68bis 
van de E.E.G.-verordening nr. 223/77 van 
de Commissie van 22 december 1976 hou
dende uitvoeringsbepalingen alsmede 
vereenvoudigingsmaatregelen van de re
geling voor communautair douanever
voer, in die verordening ingevoegd door 
artikel 1, sub 13, van de E.E.G.-verorde
ning nr. 902/80 van de Commissie van 14 
april 1980, 

doordat het arrest zegt dat de ontdo
ken invoerrechten op de door verweerder 
op 6, 15 en 23 april 1982 ingevoerde voer
tuigen van het merk Porsche niet hoe
ven betaald te worden op grond dat het, 
ondanks de valse registratiebewijzen op 
basis waarvan vrijstelling van de rechten 
was verleend, door de processen-verbaal 
van het betreffende die valse bewijzen 
aangelegde strafdossier bewezen is dat 
die voertuigen uit landen van de Ge
meenschap komen, 

terwijl artikel 1.4 van de E.E.G.-veror
dening nr. 222/77 van de Raad van 13 de
cember 1976 bepaalt dat « voor de toe
passing van de bepalingen van het 
Verdrag tot Oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap betreffende 
het vrije verkeer van goederen ( ... ) goe
deren die op regelmatige wijze over een 
binnengrens het grondgebied van een be
paalde Lid-Staat binnenkomen, geacht 
worden " communautaire goederen " te 
zijn, tenzij voor die goederen een docu
ment voor extern communautair douane
vervoer wordt overgelegd »; hetzelfde ar
tikel, sub 3, bepaalt dat die « communau-

taire goederen » vallen onder de regeliilg 
voor intern communautair douanever
voer die blijkens artikel 39 van de 
E.E.G.-verordening nr. 227/77 en op de 
door die verordening alsook door de 
E.E.G.-verordening nr. 223177 van de 
Commissie van 22 december 1976 voorge
schreven wijze bestaat in het doen van 
een aangifte gesteld op een formulier 
voor douanevervoer; artikel 1.13 van de 
E.E.G.-verordening nr. 902/80 van de 
Commissie van 14 april 1980, die ten tij
de van de litigieuze invoer van toepas
sing was, bepaalt dat in titel IV van de 
E.E.G.-verordening nr. 223/77 de volgen
de afdeling wordt ingevoegd : « Afdeling 
III. Vereenvoudiging van de formalitei
ten die op sommige goederen van toepas
sing zijn. Bepalingen met betrekking tot 
motorvoertuigen voor het wegvervoer. 
Artikel 68bis ( ... ) de bepalingen van het 
Verdrag tot Oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap met betrek
king tot het vrije verkeer van goederen 
zijn van toepassing op ieder motorvoer
tuig voor het wegvervoer dat in een Lid
Staat van de Gemeenschap is geregis
treerd : a) indien dit voertuig vergezeld 
is van zijn registratieplaat en -bewijs en 
de kenmerken van zijn registratie, zoals 
deze blijken uit het registratiebewijs en 
eventueel de registratieplaat, op ondub
belzinnige wijze aantonen dat dit voer
tuig een communautair karakter bezit; 
b) in de andere gevallen, indien een do
cument voor intern communautair doua
nevervoer wordt overgelegd »; uit deze 
klare teksten blijkt dat een motorvoer
tuig voor het wegvervoer slechts het 
communautair karakter bezit en slechts 
onder de regeling van het vrije verkeer 
van de communautaire goederen binnen 
de Europese Economische Gemeenschap 
valt als het geregistreerd is in een Lid
Staat van de Gemeenschap en als die re
gistratie bij de invoer bewezen wordt, 
hetzij door het registratiebewijs en de 
registratieplaat, hetzij door een docu
ment voor intern communautair douane
vervoer; bij ontstentenis van een aldus 
bewezen registratie in een Lid-Staat, een 
motorvoertuig niet regelmatig is inge
voerd; de vereenvoudiging van de invoer
formaliteiten door de E.E.G.-verordening 
nr. 902/80 die is uitgevaardigd ter uitvoe
ring van artikel 57 van de E.E.G.-veror
dening nr. 222/77 hierin bestaat dat een 
motorvoertuig voortaan kan worden in
gevoerd wanneer het vergezeld is van 
een registratiebewijs en -plaat waaruit 
de kenmerken blijken die op ondubbel
zinnige wijze aantonen dat het voertuig 
een communautair karakter bezit, terwijl 
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onder de vorige regeling dat karakter en· I 
kel kon bewezcn worden door een docu
ment voor doorvoer dat overeenkmn;;tig i 
de gemeenschapsverordening was opge- ~ 
maakt; die vereenvoucliging zonder nit·· ~ 
werking zou blijven of althans geen en- · 
kele reden van bestaan zou hebben 
indien de communautaire herkomst van 
de ingevoerde voertuigen door alle mid
delen van recht zou lmnnen bewez<2n 
worden bij niet-voorlegging van de stuk
ken waarmee de nogistratie van cUe voer- ~ 
tuigen in een Lid-Staat moet worden be- 1 
wezen; de algemene wet inzake douane ! 
en accijnzen, artikel 2, § 1, 2°, bepae.lt ~ 
dat er een douaneschukl ontstaat bij in- , 
voer, wanneer goederen die aan rechten 
onderworpen zijn in het douanegebiod 
van de Gemeenschap worden binnenge~ 
bracht met overtreding van de bepalin
gen van artikel 56 dat de verplichting 
oplegt de ingevoerde goederen aan te ge
ven; artikel 204, § 3, van de genomnde 
wet bepaalt dat het invoerrecht opeis
baar is op elk voertuig wamvan de l'egel
matige aanwezigheid in het !and met be
trekking tot dat recht niet is aa:ngetoond; 
de appelrechter bijgevolg, nu hij zonder 
vast te stellcn dat de voertuigen geregis
treerd waren in een Lid-Staat van de Ge
meenschap en dat bij de invoer een do- i 
cument voor communautair douanever- ~ 
voer was voorgelegd, beslist dat de : 
invoerrechten niet opeisbaar waren of
schoon de litigieuze voertuigen door ge
bruikmaking van vervalste registratiebe
wijzen op onregelmatige wijze vmren 
ingevoerd, de in het middel aangehaalde 
bepalingen van de gemeenschapsveror
dening schendt, nu daaruit blijkt dat de 
invoer van motorvoertuigen voor het 
wegvervoer op een onregelmatige wijze I 
zijn ingevoerd warmeer de registratie er
van in een Lid-Staat niet bewezen wordt 
op een van de twee wijzen die op een be- ' 
perkende wijze zijn aangegeven door de 
Commissie van de Europese Gemeen
schappen (schending van de artikelen 1, 
inzonderheid sub 3 en 4, 39 en 57 van de 
E.E.G.-verordening nr. 222/77 van de 
Raad van 13 december 1976 en 68bis van 
de E.E.G.-verordening nr. 223/'17 van de 
Commissie van 22 december 1976, welk 
artikel 68bis in de verordening nr. 223/77 
was ingevoegd bij artikel 1, sub 13, van 
de E.E.G.-verordening nr. 902/80 van de 
Commissie van 14 april 1980); de appel
rechter bijgevolg de in het middel ver
melde bepalingen van de algemene wet 
inzake douane en accijnzen heeft ge
schonden waaruit blijkt dat de invoer, 
recrJen opeisbaar worden in geval van 
onrr e:dmatige invoer van een voertuig 

(schending van de artikelen 2, § 1, 56 en 
20'1, § 3, van die wet) : 

Overwegende d.at het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat beide 
paztijen zich tot staving van hun 
respectieve vorderingen beriepen op 
de bcpalingen van artikel 68bis van 
de E.KG.-verordening nr. 223/77, 
vaststelt dat er geen invoerrechten 
hoeven te worden betaald voor de 
drie, door verweerder op 6, 15 en 23 
fcpril HJ82 ingevoerde voertuigen van 
het rnerk Porsche; dat het zich hier
toe baseert op « een gefotocopieerd 
gedcelte van een strafdossier dat te
gen (verweerder) en mededaders 
v<Jas wegens valsheid in 
geschrifte en andere feiten » en op 
de omstandigheid << dat Sluysmans 
op 17 juni 1985 door de Correctione
le Rechtbank te Luik is veroordeeld 
wegens de hem ten laste gelegde 
feiten »; dat het op grond daarvan 
oordeelt « dat uit de processen-ver
baal van het bovenbedoelde dossier 
blijkt dat de op 6, 15 en 23 april 
Hl82 ingevoerde voertuigen van het 
merk Porsche onbetvvistbaar af
komstig zijn uit de Gemeenschap » 
en " zonder acht te slaan op de ver
val.ste registratieboekjes » beslist 
« dat het bewezen is dat die drie li
tigieuze voertuigen een communau
tair karakter hebben en dat bijge
volg vom' die voertuigen geen in
voerrechten hoeven betaald te wor
den»; 

Overwegende dat de ten tijde van 
de litigieuze invoer in werking zijn
de wettelijke bepalingen tot vereen
voudiging van de invoerformalitei
ten van motorvoertuigen voor het 
wegvervoer vervat zijn in artikel 1, 
13, van de E.E.G.-verordening 
nr. 902/80 van de Commissie van 14 
upril 1980 naar luid waarvan in titel 
IV van de E.E.G.-verordering 
nr. 223/'77 de volgende tekst wordt 
ingevoegd : « Afdeling HI - Vereen
voudiging van de formaliteiten die 
op sommige goederen van toepas
sing zijn. Bepalingen met betrek
king tot motorvoertuigen voor het 
wegvervoer. Artikel 68bis ( ... ) de be
palingen van het Verdrag tot Op-
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richting van de Europese Econorni~ 
sche Gemeenschap met betrekldng 
tot het vrij verkeer van goederen 
zijn van toepassing op ieder motor
voertuig voor het wegvervoer dat in 
een Lid-Staat van de Gemeenschup 
is geregistreerd : a) indien clit voer
tuig vergezeld is van zijn registratie
plaat en -bewijs en de kemnerken 
van zijn registratie, zoals deze blij
ken uit het registratiebewijs en I 
eventueel de registratieplaat, op on
dubbelzinnige wijze aantonen dat 
dit voertuig een communautair ka
rakte:r bezit; b) in de andere geva1-
len indien een docurmmt vom· intern 
communautair douanevervoer wordt 
overgelegd »; 

Overwegende dat die bepalingen 
bijzondere regels invoeren voor het 
bewijs van '' het ccmmunautuir ka~ l 
rakter >> van de I 
voor het vvegvervoer voor de invoer i 
waarvan de formaliteiten ve:reenvou- ! 
digd zijn met het oog op het I 
verkeer ervan; dat het bewijs nameo•! 
lijk e_nkel kan _ , worden of-

1 wel aoor het (to.t net 
vergezeld is van zijn 
en -bewijs waarvan 
overeenstemmende 
ondubbelzinnige ~JVijze aanton_en 
het voertuig een comn1umHxtail· ka-1 
rakter bezit ofwel dool' de 1 
ging van een docmnent vcor intern "i 

communautair 

Dat het arred, nu het « zor;.der 
acht te slaan op de vervalste 
tratieboekjes >> beslist dat het 
van het communautair karakter van 
de door verweerder op 6, 15 en 23 
april 1982 ingevoerde voertuigen 
blijkt uit de fotokopie van een ge
deelte van de procnssen-verbaal. van , 
een strafdossier dat h?g-:m eiser is ! 
aangelegd wegens valsheid i!l ge- I 
Sch•·ifte e,, "''1de ·e ·t"'a-·t-lag-; ., -an ~ , '•- v.• ·l , ~I :oi ,, 'g1hg~'··· ~ 

en waaruit blijkt dat die: voertuigen I 
« onbetvvistbaar een com.munautaire 
oorsprong hebben " en cen cornnm- j 
nautair karakter artikel '~ 
68bis van de E.E.G.-veron:ler1ing , 
nr. 223/17 van de Comrnissie vv.n ' 
22 december 1976 houdende uitvoe-~ 
ringsbepalin.gen alsn:.ede vereenvou~ 

digingsmaatregelen van de regenng 
voor communautair douanevervoer, 
dat in die verordening is ingevoegd 

artikel 1, 13, van de E.E.G.-veror
deni.ng nr. 902/80 van de Commissie 
van H 1980, schendt; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat er geen in'/Oerrechten hoeven 
betaaid ·te worden voor de op 6, 15 
en 23 1982 ingevoerde voertui
gen van het merk Porsche, aange
zien die voertuigen een communau
taire oorsprong hebben; vervverpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van clit arrest melding zal wor
den gernaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt verv1eerder in de kosten; ver-

de aldus beperkte zaak naar 
Hof van Beroep te Brussel. 

7 juni 1989 2" kamer - 'floorzitter : de 
h. Screvens" voorzitter - Verslaggever : 
de h. Str~nard~ afd.ebngsvoorzitter - Ge

conclusie v::m de h. De
- Advocaat: 

2e Kii.MER - 7 jmai 1989 

1° VOOflLOPIGE HECHTENIS - ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING - BEGRIP. 

2° VGORZIENING IN CASSATIE 
STEAFZP.EE",J - PERSO~:EN DOOR WlE CASSA
TlfBEROEP I<:AN WORDEN INGESTELD -
STRAFVORDER!:'!G - VEROORDELEKD AR
REST - BEVEL TOT ON~1IDDELLIJKE AAN
HOUDI'\'G - ONTVA'.:KELUKHEID -· \TRE!S
TEN. 
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3° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - PERSONEN DOOR WIE CASSA· 
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDE
LEND ARREST - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEID. 

1" Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding dat naar aanleiding van een straf
rechtelijke veroordeling wordt ver
leend, is een titel van voorlopige 
hechtenis die dient om de tenuitvoer
legging van de veroordeling te waar
borgen, zolang de nog niet definitief is 
geworden (1). (Art. 21 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

2" en 3" Het cassatieberoep van een be
klaagde tegen het veroordelend arrest 
waarbij zijn onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen, is niet ontvankelijk wat 
de strafvorde1·ing betreft, als niet 
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk 
in hechtenis bev-ond op het ogenblik 
dat hij die voorziening instelde; die 
voorwaarde geldt niet t.a.v. de ontvan
kelijkheid van de voorziening tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering (2). (.Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 
feb. 1866; art. 21 Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

(VOLK T. BRIDOUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7561) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1989 gewe
zen door de correctionele kamer van 
het Hof van Beroep te Luik; 

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

a) waarbij hij vrijgesproken wordt 
van de telastleggingen B, 5°, D, 14°, 
F, 20°: 

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

b) waarbij hij veroordeeld wordt 
we gens de telastleggingen A, 1 a, E, 
17°, G, 23° en 24°, en zijn onmiddel
lijke aanhouding wordt bevolen: 

Overwegende dat het arrest waar
bij eiser veroordeeld wordt tot een 
gevangenisstraf van drie jaar, het 
beroepen vonnis dat zijn onmiddel
lijke aanhouding beveelt bevestigt; 

Overwegende dat het bevel tot on
middellijke aanhouding een titel van 
voorlopige hechtenis is die ertoe 
strekt de tenuitvoerlegging van de 
veroordeling te waarborgen zolang 
deze nog niet definitief is; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 421 van het Wetboek van Straf
vordering en 2 van de wet van 10 fe
bruari 1866 het cassatieberoep van 
de beklaagde die zich in voorlopige 
hechtenis bevindt ten tijde van het 
arrest dat hem veroordeelt, enkel 
ontvankelijk is als de insteller van 
het cassatieberoep werkelijk in 
hechtenis is; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie 
een bevel tot onmiddellijke aanhou
ding is uitgevaardigd, op grond van 
dat bevel werkelijk is aangehouden; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

7 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
-------~--~------1 de h. Screvens, voorzitter - Verslagge

ver : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal. 

(1) en (2) Cass., 11 jan. 1989, A.R. nr. 7193 
(A.C., 1988-89, supra, nr. 273). 
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Nr. 577 

1' KAMER - 8 juni 1989 

1° ERFDIENSTBAARHEID - LOSWEG -
• BEGRIP. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- DEVOLTJ"TIEVE KRACHT VAN HET HO
GER BEROEP - GRENZEN. 

1 o Een erfdienstbaarheid « losweg » of 
« chemin de decl1arge » genaamd is 
geen erfdienstbaarheid van overgang 
zonder uitsluiting of beperking voor de 
normale overgang van mensen (1). 

2° Hoewel volgens art. 1068, eerste lid, 
Ger. W. hager beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen het geschil zelf aanllan
gig maakt bij de rechter in hager be
roep, staat het evenwel aan de partij
en, door het hoofdberoep of het inci
denteel beroep, de perken te bepalen 
waarbinnen de rechter in hoger beroep 
uitspraak moet doen over de aan de 
rechter voorgelegde betwistingen (2). 

(BLEIBERG T. MOKRANE, DEDECKER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8329} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 september 1987 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel in hoger beroep gewe
zen; 

maart 1882 opgemaakt voor de notaris 
t' Serstevens en het bijgevoegd plan, een 
erfdienstbaarheid uit overeenkomst is 
gevestigd door 's mensen toedoen, niet 
voortdurend, niet vatbaar voor verkrij
ging door verjaring en geregeld bij de 
bepalingen van de artikelen 686 tot 
710bis van het Burgerlijk Wetboek, door 
te zeggen dat : • De losweg zal op de ver
schillende kopen moeten blijven bestaan, 
op de wijze en op de breedte aangeduid 
op de grondkaart », waarbij het aldus 
aanneemt dat die weg de genoemde 
• losweg » is waarvan sprake in de voor
noemde akte van 17 maart 1882 en die 
op het plan bij de genoemde akte als een 
« chemin de decharge » wordt aangege
ven, beslist dat die erfdienstbaarheid een 
erfdienstbaarheid van overgang is zon
der uitsluiting noch beperking voor de 
normale overgang van mensen, waarbij 
het bijgevolg de stelling afwijst die eiser 
in bijkomende orde voor de feitenrech
ters had ontwikkeld en volgens welke 
die erfdienstbaarheid enkel voor het los
sen zou gelden, op grond: « 3.1 Wat de 
term " losweg " betreft : a. dat de eerste 
rechter terecht op grond van de Pan
dectes belges (V' «chemin prive », nr. 26) 
heeft gezegd dat de uitdrukking " chemin 
de decharge " - zoals de term losweg op 
het plan is vertaald - blijkbaar een sy
noniem is van " exploitatieweg ", " buur
weg ", "bedieningsweg ", " ruimweg ", 
" landbouwweg "; dat die aanduiding wel
iswaar de term zelf en zijn mogelijke in
houd begrijpelijk maakt, maar de recht
bank niet kan overtuigen tot het volgen 
van (eisers) stelling, zoals ten onrechte 
door de eerste rechter is gedaan, en 
waarbij op de litigieuze losweg toepas
sing wordt gemaakt van het statuut van 
de " loswegen " in de algemene beteke
nis van "exploitatiewegen ", waarover 
rechtsleer en rechtspraak het ongeveer 
eens zijn; dat de " loswegen " of " exploi-

Ovel' het eerste middel: schending van tatiewegen ", waaraan onder meer de h. 
de artikelen 639, 686, 690, 691, 696, 702, L. Lindemans een studie heeft gewijd en 
1162, 1319, 1320 en 1322 van het Burger- die ook ter sprake komen in de door de 
lijk Wetboek, partijen overgelegde gerechtelijke uit-

doordat het bestreden vonnis, na te spraken, betrekking hebben op het geval 
hebben beslist dat er sedert 1882 een van een weg die gemeenschappelijk is 
wegje bestaat dat over de achterkoer aan verschillende erven, of wordt ver
van eisers pand loopt ten voordele van moed zulks te zijn, en gelegen is op hun 
het naburig erf dat aan de verweerders gemeenschappelijke grens, waarbij de 
toebehoort, en dat er bij alrte van 17 aanpalende eigenaars wederkerige rech
~-~--~-~----------1 ten hebben; dat die wegen "aldus oor

(1) Pandectes belges, v" Chemin prive, nr. 26; 
LINDEMANS, v' Erfdienstbaarheden, A.P.R., nr. 
266; zie Cass., 25 feb. 1841, Pas., 1841, I, 127 en 
voetnoot 1. 

(2) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1330). 

spronkelijk zijn ontstaan omdat de aan
palende eigenaars overeenkwamen een 
stuk grond gemeenschappelijk te maken 
en eerder het genot van een dee! ervan 
te verliezen, dat bij de exploitatie van 
hun gronden gehinderd te worden; dat 
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dit begrip exploitatieweg dus een me
deeigendom onderstelt die de aanpalen
de eigenaars in gemeenschap hebben ge
bracht voor de exploitatie van hun 
erven "; dat uit dat begrip exploitatieweg 
blijkt dat het duidelijk niet van toepas
sing is op de litigieuze losweg - de eni
ge waarover de rechtbank uitspraak 
moet doen - in zoverre het helemaal 
niet gaat om het gemeenschappelijk rna
ken ten einde de respectieve exploitaties 
te vergemakkelijken, maar om een erf
dienstbaarheidsweg die enkel ten voor
dele van het heersend erf het dienend 
erf doorkruist, en die bijgevolg niet aan 
de regels van de onverde2lde eigendom 
is onderworpen; ( ... ) dai "een weg die en
kel ten voordele van een grond bestaat 
en enkel over een of verschillende nabu
rige gronden loopt, zonder een scheiding 
iussen twee gronden te vormen, gewoon
weg geen losweg is" ( ... ) nu de bewustc 
losweg moet overeenkomen met het 
voormeld iuridisch statuut; dat het te de
zen dus e(m criginele losweg betreft die 
enkel juist kan worden omschreven door 
verwijzing naar de etymologie en naar 
het dagelijks gebruik in de Ukkelse wijk 
van de Berg van Sint-Job, waarbij de 
wijze van gebmik van de erfdienstbaar
heid van overgang dienaangaande de 
omschrijving verduidelijkt en zelfs 
staaft; b. dat de rechtbank, zonder zich 
te houden aan de definitie die het woor
denboek van Dale geeft aan losweg als 
zijnde een " niet-openbare weg die toe
gang geeft tot een stuk land", oordeelt 
dat het woord "lossen" juist wordt ver
taald door " decharger " (volstrekt letter
lijke vertaling), maar kan betekenen 
" desservir " en " liberer "; dat zulks het 
geval was in de zaak die op 4 mei 1929 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel (3e kamer) in zake Heyvaert t. 
Neerinckx, aanhangig w&s gemaakt en 
die de (verweerders) terecht aanvoeren 
(zie bundel L/XIV, stukken 111bis en ter) 
en waarin diende te worden verwezen 
naar een akte van de openbare verkoop 
van 24 april 1882 (hetzelfde jaar als de li
tigieuze akte) waarin een zelfde beding 
voorkwam : " elke koop zal lossen zoals 
op dit plan aangeduid "; dat de rechtbank 
de uitdrukking " zal lossen " heeft ver
taald door " dechargera " en oordeelde , 
dat " volgens die bedingen vervveerders 
eigendom bezwaard (was) met een erf
dienstbaarheid van overgang ten voorde- . 
levan eisers erf "; dat aldus duideiijk hd 
gebruik is aangetoond van het woord las
weg, zelfs in notariele of gerechtelijke 
akten, overeenkomstig het gangbaar ge
bruik in de Vlaamse taal om, in een Ian-

deliik milieu, een erfdienstbaarheid van 
ove;gang aan te wijzen; c. dat zonder 
miskenning van de bewijskracht van de 
alden moet worden aangenomen dat de 
litigieuze losweg het erf zelf waarvoor 
hij is aangelegd " lost" of daaraan 
dienstbaar is, waarbij onder dat erf na
tuurlijk het erf met al zijn bestanddelen 
wordt verstaan, te weten in dit geval een 
stuk grond, een varkensstal, het gemak 
(plaats 0), maar ook het woonhuis; dat 
de argumentering (van de verweerders) 
dus gegrond is wanneer zij aanvoeren 
dat geen enkele beperking, behoudens 
die betreffende de loop en de breedte 
van de weg, in de akte van 1882 tot be
vestiging van de erfdienstbaarheid is 
vastgelegd zodat, volgens het voorschrift 
van artikel 696 van het Burgcrlijk Wet
hoek dat zegt dat "wanneer men een erf
dienstbaarheid vestigt, men geacht wordt 
alles toe te staan wat voor het gebruik 
daarvan nodig is", de losweg of" chemin 
de decharge" noodzakelijk aan het hele 
heersend erf dienstbaar moet zijn: ex
ploitatie van de grond en fokkerij van 
dieren (varkensstal), ruimen van de sep
tische put (plaats 0), toegang en uitgang 
van de bewoners van het huis; dat (eiser) 
niet kan worden bijgetreden wanneer 
hij, enigszins spottend, aanvoert "dat 
personen niet kunnen worden gelost ", 
waarbij hij de rechtbank heeft willen af
leiden van het wezenlijk bestanddeel, te 
weten het huis, dat als onderdeel van 
het heersend erf, waaruit de bewoners 
zeker kunnen worden " gelost "; dat de 
eerste rechter bijgevolg ten onrechte, on
der het mom van uitlegging en op grond 
van het bestaan van een toegang aan de 
straat - voor het huis op lot 1, en hoe 
dan ook, volgens hem, maar ten on
rechte (zie supra I, 1) voor hct huis van 
lot 2, ook op grond dat het met het eer
ste een geheel vormde - heeft geoor
deeld dat het lossen enkel gold voor de 
varkensstal en de septische put, waarbij 
dan zonder enige reden de mogelijkheid 
wordt uitgesloten om via de losweg het 
huis langs achter te betreden en te verla
ten; dat de algemene voorschriften van 
het Burgerlljk Wetboek inzake uitleg
ging, en inzonderheid strikte uitlegging 
inzake erfdienstbaarheden, niet worden 
miskend wmmeer een doorslaggevend 
bestanddeel van het heersend erf niet 
over het hoofd wordt gezien; d. dat de 
rcrhtbank dienaangaande volledig in
stemt met het aangevoerde ( ... ) half lan
delijk karakter van de wijk Berg van 
Sint-Job te Ukkel, met tal van voetwe
gen, " gemeenschnppelijke overgangen" 
en andere "loswegen" die nlet uitslul-
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tend bedoeld zijn voor het ruimen van 
septische putten en waar vele onroeren
de goederen met erfdienstbaarheden zijn 
begunstigd of belast waardoor een goede 
nabuurschap noodzakelijk is en waar het 
nog gebruikelijk is een wegje te gebrui
ken om zijn huis langs achter te betre
den liever dan langs de hoofdingang die 
eerder dient voor bezoekers en bij fees
telijke aangelegenheden; dat die toe
stand reeds bestond toen de erfdienst
baarheid van overgang werd gevestigd; 
dat in die context de vaststelling niet op
zienbarend is, en trouwens als dusdanig 
door (eiser) niet wordt betwist, dat de op
eenvolgende huurders van de verdieping' 
van het nr. 107 (lot 2) - (de verweer
ders) van 1970 tot 1977 v66r zij het pand 
hebben gekocht - noodgedwongen de li
tigieuze losweg hebben gebruikt als eni
ge toegangsweg tot hun gedeelte van de 
waning; dat bij aanwezigheid van een 
huurder in het gebouw, wat ook thans 
nog het geval blijkt te zijn, de toegang 
achteraan die hem bij overeenkomst 
wordt opgelegd, moet worden begrepen 
als een wettig gebruik van de losweg en, 
aangezien hij helemaal niet van zijn 
voorgangers verschilt, niet als een ter
gend bedoelde kunstgreep; dat zijn le
venswijze in het gebouw en de hem 
voorbehouden sanitaire voorzieningen 
niet ter zake doen; dat de (verweerders) 
aldus helemaal geen verkrijgende verja
ring nastreven, die te dezen niet van toe
passing is, terecht en zonder ernstig te 
worden tegengesproken, de gebruikswij
ze van de litigieuze losweg in de lokale 
context aanvoeren, zodat de rechtbank 
aldus op passende wijze de omvang van 
de betwiste erfdienstbaarheid kan beoor
delen; dat eiser niet kan worden gevolgd 
wanneer hij al die argumenten afwijst 
op grand dat het een "res inter alios ac
ta " zou betreffen, terwijl het Burgerlijk 
Wetboek zelf zegt dat de rechter reke
ning moet houden met de gebruiken, en 
hem inzonderheid oplegt hetgeen dubbel
zinnig is, uit te leggen « volgens hetgeen 
gebruikelijk is "in het gewest" » (artike
len 1135 en 1159); 3.2 Omvang van de erf
dienstbaarheid : dat daaruit volgt dat de 
rechtbank de uitgebreide draagwijdte 
van de litigieuze losweg dient te be
krachtigen zoals die in de aanhef is ont
leed, overeenkomstig de vestigingstitel 
en bevestigd door plaatselijke aanvaar
ding en gebruiken; dat hij aldus zegt dat 
die losweg een erfdienstbaarheid van 
overgang is zonder uitsluiting noch be
perking voor de overgang van mensen », 

terwijl, overeenkomstig artikel 686 van 
het Burgerlijk Wetboek, het gebruik en 
de omvang van de erfdienstbaarheid uit 
overeenkomst die door 's mensen toe
doen wordt gevestigd, worden geregeld 
door de titel die ze vestigt; de vestigings
akte van de erfdienstbaarheid op beper
kende wijze moet worden uitgelegd, nu 
erfdienstbaarheden in rechte uitzonder
lijke lasten zijn die de eigendom bezwa
ren; eiser overeenkomstig de bovenver
melde beginselen in zijn appelconclusie 
betoogde : - dat de erfdienstbaarheid 
« losweg », gevestigd bij de akte van 17 
maart 1882 en het daarbij gevoegd plan 
die in de latere akte van eigendomsover
dracht zijn overgenomen, op beperkende 
wijze moest worden uitgelegd en dat de 
juridische uitlegging hoven de etymolo
gische moest worden verkozen; - dat in 
rechte « losweg » betekent: een buur- of 
exploitatieweg, bestemd om de exploita
tie of de ontginning van verschillende 
naburige eigendommen te vergemakke
lijken; dat rechtsleer en rechtspraak 
reeds in die zin waren gevestigd toen op 
17 maart 1882 de authentieke akte werd 
verleden waarbij de genoemde erfdienst
baarheid werd gevestigd; dat in de 
rechtsleer en de rechtspraak in verband 
met het begrip losweg een meningsver
schil bestaat nopens de eigendom van de 
weg, waarbij sommigen aannemen dat 
de verschillende eigenaars van de ge
noemde gronden medei:!igenaars van de 
losweg zijn, terwijl anderen zeggen dat 
er ten voordele van andere erven op elk 
erf een erfdienstbaarheid is gevestigd; -
dat die omschrijving van het begrip 
« losweg » strookt met de bedoeling van 
de partijen bij het vestigen van de ge
noemde erfdienstbaarheid uit overeen
komst; dat zulks wordt aangetoond door 
het plan bij de akte van 17 maart 1882, 
waarin de litigieuze weg een « chemin de 
decharge » wordt genoemd; eiser daaruit 
in zijn appelconclusie afleidde dat de li
tigieuze overgang enkel een « chemin de 
decharge » was voor de noden van de 
huisdieren die door de toenmalige bewo
ners werden gefokt, eventueel voor voed
sel, fourrage, of voor het melken van de 
dieren en het geregeld ruimen van de 
septische putten; eiser tot staving van 
die stelling aanvoerde dat op het plan 
van 1882 voor elk huis een omheining 
« varkensstal » en een septische put 
(aangeduid met<< 0 »)is getekend, waar
naast de litigieuze overgang aanvangt; 
de omstandigheid dat een van de erven, 
waarvoor de losweg werd gevestlgd be
nevens een grond, een varkensstal en 
een gemak (plaats 0), een deel van een 
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woonhuis omvat, het begrip losweg niet 
wijzigt zoals het hiervoor is omschreven, 
in die zin dat daarin de toegang en de 
uitgang achteraan het huis wordt begre
pen, en dat de losweg als een erfdienst
baarheid van overgang wordt omschre
ven zonder uitsluiting noch beperkingen 
voor de normale overgang van mensen; 
die omschrijving trouwens helemaal niet 
overeenstemt met de gebruikelijke bete
kenis van de woorden « lessen » in het 
Nederlands en « decharger » in het 
Frans, nu zij een weghalen van een la
ding, van een last, bedoelen; zodat het 
bestreden vonnis dat, door de voormelde 
motieven, beslist dat de litigieuze losweg 
een erfdienstbaarheid van overgang is 
zonder uitsluiting noch beperking voor 
de normale overgang van mensen, de ak
te van 17 maart 1882 tot vestiging van de 
erfdienstbaarheid « losweg », en die op 
31 maart 1882 is afgesloten, en ook het 
bijgevoegd plan en de andere akten van 
eigendomsoverdracht betreffende het 
goed gelegen aan het nummer 109 van 
de Sint-Jobsbergstraat te Ukkel, waarin 
het beding van de akte van 17 maart 
1882 tot vestiging van die erfdienstbaar
heid, te weten de akte die op 12 juli 1896 
voor de notaris t'Serstevens is verleden, 
de akte opgemaakt op 3 oktober 1950 
door de notaris Marchant en afgesloten 
op 26 oktober 1950, en de akte van 30 
mei 1979 van de notaris Eduard Noteris 
met de voorwaarden van de openbare 
verkoop van 6 juni 1979, afgesloten op 6 
juni 1979, uitlegt op een wijze die onver
enigbaar is met haar bewoordingen en 
aldus de bewijskracht van die akten mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), de bepalingen inzake de vestiging 
en de gevolgen van de erfdienstbaarheid 
uit overeenkomst miskent (schending 
van de artikelen 639, 686, 690, 691, 696 en 
702 van het Burgerlijk Wetboek), het be
ginsel miskent, vastgelegd in artikel 1162 
van het Burgerlijk Wetboek, krachtens 
hetwelk de overeenkomst wordt uitge
legd ten nadele van hem die bedongen 
heeft en ten voordele van hem die zich 
verbonden heeft (schending van artikel 
1162 van het Burgerlijk Wetboek) en het 
begrip « losweg » miskent, zoals het hier
voor is omschreven (schending van de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt « dat er sedert 1882 
een wegje bestaat op (eisers) erf, dat 
over de achterkoer van zijn pand 
loopt ten voordele van het naburig 

erf dat aan (de verweerders) toebe
hoort »; dat « de akte van 17 maart 
1882 opgemaakt door de notaris 
t'Serstevens en het bijgevoegd plan 
aantonen dat vanaf dat ogenblik een 
erfdienstbaarheid was gevestigd die 
in het Nederlands "losweg" (in de 
akte) en in het Frans " chemin de 
decharge" (op het plan) wordt ge
noemd ... »; dat « die aldus in 1882 
gevestigde erfdienstbaarheid onver
anderlijk werd overgenomen in de 
opeenvolgende notariele akten be
treffende de respectieve onroerende 
goederen »; 

Overwegende dat uit de in het 
middel weergegeven consideransen 
van het vonnis volgt dat de appel
rechters de term « losweg » door 
« chemin de passage » vertalen en 
oordelen dat het begrip lossen ver
vat in de uitdrukking « losweg » de 
overgang omvat van de personen 
die in en uit het huis op het heer
send erf gaan; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis daartoe het juridisch begrip 
« losweg » of exploitatieweg afwijst, 
dat enkel betrekking zou hebben op 
het geval van een weg die gemeen
schappelijk · is aan verschillende er
ven; dat het op de rechtspraak van 
een vonnis van 4 mei 1929 steunt en 
op het bestaan, in het « half-lande
lijk milieu » waar de litigieuze goe
deren zijn gelegen, van verschillen
de « gemeenschappelijke overgan
gen » en « andere loswegen »; dat 
het ten slotte aanvoert dat de weg 
door een huurder van het heersend 
erf wordt gebruikt; 

Overwegende dat te dezen de 
hamvraag is welke de gemeenschap
pelijke bedoeling van de partijen in 
de overeenkomst is geweest bij de 
vestiging van de erfdienstbaarheid 
in 1882; 

Overwegende dat de uitdrukkin
gen « losweg » en « chemin de de
charge » die zij hebben gebruikt, 
noodzakelijk een beperking inhou
den met betrekking tot een algeme
ne erfdienstbaarheid van overgang; 
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dat de termen « los , en « dechar
ge » het begrip « overgang » nader 
omschrijven; 

Dat de rechtbank op grond van de 
voormelde overwegingen niet heeft 
kunnen voorbijgaan aan dit hestand
dee! dat duidelijk is en dus geen uit
legging behoeft; 

Dat het bestreden vonnis, bijge
volg, niet zonder miskenning van de 
bewijskracht van de door eiser ver
melde akten kon beslissen dat de 
« erfdienstbaarheid op de " losweg " 
ook nog " chemin de decharge " ge
naamd ( ... ), een erfdienstbaarheid 
van overgang is zonder uitsluiting 
noch beperking voor de normale 
overgang van mensen »; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 12, 13 14, 577, 1046, 
1050, 1051, 1057, 4" en 7", 1063, 1068 en 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de appelrechters, na erop te 
hebben gewezen dat de verweerders in 
hun aanvullende conclusie, neergelegd 
ter griffie van de rechtbank op 24 april 
1987, onder aanvoering van het devolu
tief karakter van het hoger beroep, de 
rechtbank hebben gevraagd de verschil
lende tegenvorderingen te onderzoeken 
die zij in eerste aanleg hebben ingesteld, 
beslissen dat, wegens het devolutief ka
rakter van het hoger beroep als bepaald 
bij artikel 1068, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, die vorderingen gel
dig bij hen aanhangig zijn en ze dan 
naar de rol verwijzen, met uitzondering 
van het beslechte geschil over de gevor
derde schadevergoeding voor de buren
hinder tot op heden, om de partijen de 
mogelijkheid te geven een dossier samen 
te stellen betreffende de punten die nog 
in het geding zijn en, in voorkomend ge
val, ten gronde conclusie te nemen, op 
grond dat de appelrechter ten gevolge 
van het devolutief karakter van het ho
ger beroep kennis neemt van « alle ge
schilpunten en dus ook van de tegenvor
deringen behalve wanneer de partijen 
vrijwillig de draagwijdte van hun hoger 
beroep beperken wat te dezen niet het 
geval is ( ... ); dat (eiser) ten onrechte aan
voert dat de eerste rechter door enkel 
het uitstel van het onderzoek van de te
genvorderingen te bevelen enkel een 
maatregel van inwendige aard zou heb-

ben genomen die, met toepassing van ar
tikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, 
niet vatbaar is voor hoger beroep; dat 
(eiser) niet over het hoofd mag zien dat 
de eerste rechter in hetzelfde vonnis een 
einduitspraak over de hoofdvordering 
zelf heeft gedaan; dat tegen dit vonnis -
waarvan de hoofdzaak meer is dan een 
maatregel van inwendige aard - hoger 
beroep is ingesteld waardoor het appel
gerecht bevoegd wordt om het geschil in 
zijn geheel te beslechten; dat de rechter, 
bij de uitspraak over een of meer vorde
ringen, een of meer punten van de vor
deringen, een tussengeschil, een grond 
van niet-ontvankelijkheid, een exceptie, 
een grond van nietigheid, ook een eind
vonnis velt in die zin dat hij " zijn 
rechtsmacht over een litigieuze zaak vol
ledig uitoefent ". ( ... ) Het gerecht in twee
de aanleg, dat kennis neemt van het ho
ger beroep tegen een eindvonnis, aldus 
datgene beslecht waarover in eerste aan
leg niet is geoordeeld. Die bevoegdheid 
komt ambtshalve toe aan het appelge
recht; de partijen kunnen aan die be
voegdheid geen afbreuk doen; dat (eiser) 
ten ol!rechte aanvoert dat de (verweer
ders) het vonnis niet hebben bestreden 
in zoverre daarin het onderzoek van de 
tegenvorderingen werd verdaagd en dat 
zij door hun verzoek tot dagbepaling in 
die beslissing tot verdaging hebben be
rust; dat is gezegd dat de (verweerders) 
bij conclusie het onderzoek van hun te
genvorderingen aan het appelgerecht 
hebben voorgelegd; dat zij in hun akte 
van hoger beroep overigens alle voorbe
houd hadden gemaakt voor het aanvoe
ren van andere middelen in de loop van 
het geding; dat aldus de door de eerste 
rechters gedane bepaling doelloos is ge
worden nu " wegens de devolutieve 
kracht de zaak niet alleen aanhangig 
wordt gemaakt bij de appelrechter, maar 
tegelijk ook aan de eerste rechter wordt 
onttrokken "; ( ... ) dat de eventuele aan
vankelijke vergissing van de (verweer
ders) nopens de omvang van de devolu
tieve kracht van het hoger beroep, 
wegens hun latere conclusie en wegens 
de toepassing van de regel van de ver
ruimde devolutieve kracht van het hoger 
beroep geen gevolg heeft; dat zij bijge
volg niet vooraf afstand hadden moeten 
doen van hun voor de vrederechter inge
stelde tegenvorderingen, zoals (eiser) ten 
onrechte beweert; dat de eerste rechter 
immers niet meer geadieerd is; 6. dat (ei
ser), nu hij artikel 1068, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek verkeerd be
oordeelt, ten onrechte aanvoert dat het 
geschil zelf beperkt zou zijn tot de hoofd-
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vordering waarover de eerste rechter uit
spraak heeft gedaan; dat is aangetoond 
dat de tegenvorderingen voor de eerste 
rechter werden ingesteld waardoor zij 
een bestanddeel van het geschil zelf wer
den waarover hij uitspraak diende te 
doen; dat is gezegd dat de appelrechter, 
met toepassing van dit artikel, ook ken
nis moet nemen van de in het geding 
zijnde geschillen waarover de eerste 
rechter nog geen uitspraak had gedaan, 
dat (eiser) ten onrechte artikel 810 van 
het Gerechtelijk Wetboek aanvoert 
krachtens hetwelk de tegenvorderingen 
afzonderlijk kunnen worden onderzocht; 
dat die bepaling, zo blijkt dat de eerste 
rechter ze heeft toegepast precies om de 
oplossing van de hoofdvordering niet te 
vertragen, artikel 1068, eerste lid, niet in
houdsloos maakt; dat de verweerders 
dienaangaande erop wijzen dat zij over 
hun tegenvordering conclusie hebben ge
nomen en de wens hebben uitgedrukt 
dat daarover zo spoedig mogelijk uit
spraak zou worden gedaan », 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel lui
dens artikel 1068, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek hager beroep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis alvo
rens recht te doen het geschil zelf aan
hangig maakt bij de rechter in hager be
roep, de partijen tach zelf door het 
principaal en/of incidenteel hager beroep 
de grenzen moeten bepalen waarbinnen 
de appelrechter over de aan de eerste 
rechter voorgelegde geschillen moet oor
delen; uit de stukken van de rechtsple
ging waarop (het) Hof vermag acht te 
slaan en uit de door de partijen bij de 
appelrechter neergelegde stukken blijkt : 
- dat het beroepen vonnis van de vrede
rechter te Ukkel enkel uitspraak heeft 
gedaan over eisers hoofdvordering en de 
zaak naar een latere terechtzitting heeft 
verwezen voor de tegenvorderingen, 
waardoor het aldus de hoofdvordering en 
de tegenvorderingen van de verweerders, 
met toepassing van artikel 810 van het 
Gerechtelijk Wetboek, heeft gescheiden; 
- dat het vonnis op eisers verzoek bij 
exploot van 25 september 1986 aan de 
verweerders is betekend; - dat het ha
ger beroep van de verweerders, dat bin
nen de wettelijke termijn van een 
maand te rekenen van die betekening is 
ingesteld, te weten bij gerechtsdeurwaar
dersexploot dat op 24 oktober 1986 aan 
erser rs betekend, enkel strekt tot vernie
tiging van het beroepen vonnis in zover
re het uitspraak doet over de door eiser 
mgestelde rechtsvordermg en bijgevolg 
tot het horen zeggen dat geen punt van 

die rechtsvordering gegrond is; dat de 
verweerders in dat hager beroep het be
roepen vonnis helemaal niet hebben ver
weten dat het de zaak naar een latere 
zitting heeft verwezen, in zoverre zij de 
tegenvordering betrof, en derhalve geen 
kritiek hebben geoefend op de beslissing 
van de eerste rechter in zoverre zij de 
hoofdvordering en de tegenvorderingen 
heeft gescheiden; - dat de vordering 
van de verweerders strekkende tot uit
spraak over de tegenvorderingen in ha
ger beroep, zoals de appelrechters vast
stellen, enkel is vervat in de aanvullende 
conclusie die de verweerders ter griffie 
van de rechtbank hebben neergelegd op 
24 april 1987, dat wil zeggen buiten de 
bij artikel 1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde termijn; zodat de appel
rechters niet wettig hebben kunnen be
slissen dat de tegenvorderingen, die voor 
de eerste rechter door de verweerders 
waren ingesteld, geldig bij hen afhangig 
waren wegens de devolutieve kracht van 
het hager beroep, nu hun hager beroep 
d.d. 24 oktober 1986, dat wil zeggen bin
nen de wettelijke termijn van artikel 
1051 van het Gerechtelijk Wetboek, en
kel is gericht tegen de beslissing van de 
eerste rechter in zoverre hij uitspraak 
heeft gedaan over de door eiser ingestel
de hoofdvordering (schending van de ar
tikelen 1050, 1051, 1057, 4° en 7°, 1063, 
1068 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, voor zover (het) Hof 
zou oordelen dat de verweerders regel
matig hager beroep hebben ingesteld te
gen aile beschikkingen van het beroepen 
vonnls, met inbegrip van de beschikking 
waarbij de hoofdvordering en de tegen
vorderingen worden gescheiden en zou 
oordelen dat de verweerders, na het ver
strijken van de termijn van hager be
roep, de vordering vervat in hun aanvul
lende conclusie en gegrond op de devolu
tieve kracht van het hager beroep mach
ten instellen, 

terwijl de eerste rechter, zoals in het 
eerste onderdeel is uiteengezet, geen uit· 
spraak heeft gedaan over de tegenvorde
ringen, nu hij ze enkel naar een latere 
zitting heeft verwezen; de genoemde be
slissing als maatregel van inwendige or
de dle geen enkel geschil van feitelijke 
of juridische aard beslecht of niet reeds 
een beslissing daarover wijst, met toe
passing van artikel 1046 van het Gerech· 
telijk Wetboek niet vatbaar is voor hager 
beroep; de appelrechters derhalve nlet op 
geldlge wijze kennis konden nemen van 
een hager beroep tegen dle maatregel 
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van inwendige aard; noch de devolutieve 
kracht van het hoger beroep noch het 
recht van de appelrechter om de zaak 
aan zich te trekken, als bepaald bij arti
kel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, ertoe kunnen lei den dat de ma
te waarin de zaak aanhangig is, wordt 
verruimd; zo ingevolge artikel 1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek hoger beroep 
tegen een eindvonnis of tegen een von
nis alvorens recht te doen het geschil 
zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hoger beroep, die bepaling de gevolgen 
van het recht dat zij toekent aan de 
appelrechter beperkt tot het geschil 
waarover de eerste rechter reeds uit
spraak heeft gedaan; daaruit volgt dat de 
devolutieve kracht, in tegenstelling tot 
de beslissing van de appelrechters, niet 
kan worden uitgebreid tot de tegenvorde
ring waarover de eerste rechter geen uit
spraak heeft gedaan; een tegenvordering, 
hoewel zij in een lopend geding wordt in
geschakeld, volledig onafhankelijk is van 
de hoofdvordering zowel inzake haar 
voorwerp als inzake de processuele af
loop; zodat de rechtbank in het bestre
den vonnis niet wettig heeft kunnen be
slissen op grond van de in het middel 
overgenomen redenen dat zij, wegens de 
devolutieve kracht van het hoger beroep, 
geldig kennis had genomen van de te
genvorderingen die de verweerders voor 
de eerste rechter hebben ingesteld 
(schending van de artikelen 12, 13, 14, 
577, 1046 en 1068, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt : 1 o dat 
het beroepen vonnis uitspraak heeft 
gedaan over de hoofdvordering be
treffende het bestaan en de omvang 
van een erfdienstbaarheid ten laste 
van eisers erf, de verweerders heeft 
veroordeeld tot betaling van schade
vergoeding en, met toepassing van 
artikel 810 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de tegenvorderingen naar 
een latere terechtzitting heeft ver
wezen; 2o dat de verweerders hoger 
beroep hebben ingesteld tegen ge
noemd vonnis om eisers tegenvorde
ring niet gegrond te doen verklaren 
en voor recht te horen zeggen dat 
de genoemde erfdienstbaarheid een 
erfdienstbaarheid van overgang is; 
3° dat eiser incidenteel hoger beroep 
heeft ingesteld, maar enkel tegen de 

uitspraak over de litigieuze erf
dienstbaarheid en over het bedrag 
van de schadevergoeding; 4° dat de 
verweerders ten slotte in hun aan
vullende conclusie aan de rechtbank 
in hoger beroep hebben gevraagd 
om, met toepassing van artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek, ook 
uitspraak te doen over de verschil
lende tegenvorderingen die voor de 
eerste rechter zijn ingesteld en 
waarover hij geen uitspraak heeft 
gedaan; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, hoewel naar 
luid van artikel 1068, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, hoger be
roep tegen een eindvonnis of tegen 
een vonnis alvorens recht te doen 
het geschil zelf aanhangig maakt bij 
de rechter in hoger beroep, het 
evenwel aan de partijen staat, door 
het hoofdberoep en het incidenteel 
hoger beroep, de grenzen te bepalen 
waarbinnen de appelrechter uit
spraak moet doen over de aan de 
eerste rechter voorgelegde betwis
tingen; 

Overwegende dat, zoals uit de vo
renvermelde gegevens van de 
rechtspleging blijkt, noch door eiser 
principaal hoger beroep, noch door 
de verweerders incidenteel hoger 
beroep is ingesteld tegen de beslis
sing van de eerste rechter waarbij 
eisers hoofdvordering wordt geschei
den van de tegenvorderingen van de 
verweerders, en waarbij die vorde
ringen naar een latere terechtzitting 
worden verwezen; 

Dat heiden hun hoger beroep tot 
het onderzoek van de genoemde 
hoofdvordering hebben beperkt; 

Dat de rechtbank bijgevolg niet 
wettig kon beslissen dat zij, we gens 
de devolutieve kracht van het hoger 
beroep, kon oordelen over de overi
ge betwistingen tussen de partijen 
die nog hangende waren voor de 
eerste rechter; 
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Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het voor recht zegt dat eisers erf 
met een erfdienstbaarheid is belast 
en dat zij noch opgeheven noch 
verplaatst dient te worden; beveelt i 
dat van dit arrest melding zal wor- : 
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigd vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter i 

over; verwijst de aldus beperkte · 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Nijvel, zitting houdend in 
hoger beroep. 

8 juni 1989 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier -Anders
luidende conclusie (3) van de h. Piret, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Geinger en Gerard. 

(3) Het O.M. had tot verwerping van de 
voorziening geconcludeerd. 

Het was namelijk van oordeel dat de rechter 
aan de woorden « losweg, chemin de dechar
ge •• geen betekenis had gegeven die daarmee 
onverenigbaar is, wanneer hij ze op grond van 
de in het vonnis vermelde extrinsieke gege
vens had uitgelegd. (Cass., 4 dec. 1986, A.R. 
nr. 5184, (A.C., 1986-87, nr. 207); 13 mei 1988, 
A.R. nr. 5690 (ibid., 1987-88, nr. 571), met cone!. 
proc.-gen. Krings; R.P.D.B., v' Servitudes, nr. 
478). 

Anderzijds bleek volgens hem dat het hoger 
beroep van de verweerders niet beperkt was 
tot de beslissing op de hoofdvordering, nu de 
appelakte strekte tot vernietiging van het be
roepen vonnis en tot toewijzing aan de ver
weerders van hun als overgenomen beschouw
de conclusie, die ook betrekking had op de 
tegenvordering, zelfs al waren de in de appe
lakte aangevoerde grieven enkel gericht tegen 
de beslissing op de hoofdvordering, aangezien 
niet kon worden opgekomen tegen het uitstel 
van de zaak in verband met de tegenvorderin
gen (Zie Cass., 24 dec. 1987, A.R. nr. 7539, A.C., 
1987-88, nr. 256, met cone!. proc.-gen. Krings.) 
Krachtens art. 1146 Ger.W. is hoger beroep te
gen een beslissing tot uitstel van de zaak we
liswaar niet ontvankelijk. Doch, wanneer die 
beslissing betrekking heeft op een tegenvorde
ring, kan de appelrechter hiervan kennis ne
men ingevolge de devolutieve kracht van het 
hoger beroep dat ook tegen de beslissing op de 
hoofdvordering is gericht. 

Nr. 578 

1 • KAMER - 8 juni 1989 

EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR-
W AARDER - DOORHALING - GOEDKEU
RING. 

Wanneer naar luid van twee onderschei
den paragrafen van een exploot de ak
te op tweeerlei wijze werd betekend en 
een van die paragrafen is doorgehaald, 
is die doorhaling rechtsgeldig goedge
keurd door de vermelding dat de ge
schrapte paragraaf nietig is. (Art. 862, 
§ 1, 9', Ger.W.) (1) 

(BOSERET, STENIER, VAN HOVE T. CENTRE DE 
SANTE REGIONAL DE TOURNAI-ATH V.Z.W., FAR

VAQUES) 

ARREST ( vertaJinlfJ 

(A.R. nr. 8331) 

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

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door de eerste verweerster 
tegen de voorziening opgeworpen en 
hierin bestaande dat het exploot van 
betekening van die voorziening nie
tig is: 

Overwegende dat de eerste ver
weerster betoogt dat, nu de ge
rechtsdeurwaarder de doorhalingen 
niet heeft goedgekeurd, het exploot 
tegelijkertijd vermeldt dat de bete
kening, volgens paragraaf A, over
eenkomstig de artikelen 33 tot 35 
van het Gerechtelijk Wetboek en, 
volgens paragraaf B, overeenkom
stig artikel 38, § 1, van hetzelfde 
wetboek is geschied; 

Dat zij daaruit afleidt dat het ex
ploot, wegens die tegenstrijdigheid, 
de bij artikel 862, 9°, van het Ge
rechtelijk Wetboek voorgeschreven 
vermeldingen van betekening niet 
bevat; 

(1) Cass., 16 maart 1989, A.R. nr. 8051, su
pra, nr. 404. 



Nr. 579 HOF VAN CASSATIE 1195 

Overwegende dat vlak achter de 
litigieuze paragrafen vermeld staat 
dat de gerechtsdeurwaarder ver
klaart dat « de geschrapte paragraaf 
die in (het exploot) onder de letter A 
of B voorkomt, nietig is »; 

Overwegende dat enkel paragraaf 
B werd geschrapt; dat de gerechts
deurwaarder mitsdien de doorhaling 
ervan heeft goedgekeurd en de ver
meldingen in paragraaf A betreffen
de de betekening aan de persoon 
heeft laten bestaan; 

Dat het exploot niet aan de opge
worpen nietigheid lijdt; 

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

Om die redenen, ... vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het de 
eisers veroordeelt en over de kosten 
uitspraak doet; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

8 juni 1989 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en De Gryse. 

Nr. 579 

1" KAMER - 8 juni 1989 

1° BESLAG - BESLAGRECHTER 
VOEGDHEID - GRENZEN. 

- BE-

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGD
HEID - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID 
- GRENZEN. 

lo en 2° Krachtens de artt. 1489, tweede 
lid, en 1542, tweede lid, Ger. W. kan de 
beslagrechter, in de regel, niet beslis
sen over het bestaan van de schuldvor
dering krachtens welke beslag wordt 
gelegd, en evenmin over een door de 
derde-beslagene opgeworpen betwis
ting van zijn schuld jegens de besla
gen schuldenaar (1). 

(DE KERPEL 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8338) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 1542 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser als derde-be
slagene veroordeelt om in handen van 
verweerder afgifte te doen van 129.273 
frank als hoofdsom en zijn tegenvorde
ring wegens roekeloos en tergend geding 
afwijst, voor recht verklaart dat eiser, in 
strijd met zijn beweringen, de schuld die 
hij jegens zijn verhuurder had, niet 
heeft betwist en beslist • dat de vorde
ring tot onttrekking van de zaak aan de 
beslagrechter daarom, overeenkomstig 
artikel 1542, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, moet worden afgewe
zen » en, uitspraak doende over het mid
del volgens hetwelk • verjaring is inge
treden •, zegt • dat de derde-beslagene 
zich na betekening van het beslag niet 
kan beroepen op de vijfjarige verjaring, 
waarvan sprake is in artikel 2277 van 
het Burgerlijk Wetboek •, 

terwijl, wanneer de beslagrechter, 
krachtens artikel 1543 van het Gerechte
lijk Wetboek, dat in zijn dagvaarding als 
grondslag voor de rechtsvordering wordt 
aangevoerd, de derde-beslagene dag-

(1) Verslag over de gerechtelijke hervor
ming, Pasin., 1967, biz. 520, D. CHABOT-LEO
NARD, Saisies conservatoires et saisies execu
tions, Brussel, Bruylant, 1979, biz. 298; G. DE 
LEVAL, La saisie-arret, Liege, Fac. droit, 1976, 
biz. 230, nr. 153. 
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vaardt om te verkrijgen dat deze afgifte 
doet, en wanneer de schuldvordering 
waarop derdenbeslag is gelegd, wordt be
twist, de zaak overeenkomstig artikel 
1542, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek « voor de bevoegde rechter ge
bracht of hem, in voorkomend geval, 
door de beslagrechter teruggezonden 
wordt » en wanneer, zoals te dezen, de 
schuldvordering waarop beslag is gelegd 
een schuldvordering inzake huur en toe
behoren is en de derde-beslagene, buiten 
een betwisting over het bedrag ervan, 
betoogt dat de schuldvordering ingevolge 
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek 
verj aard is, het gaat om een betwisting 
als bedoeld in artikel 1542 van het Ge
rechtelijk Wetboek, zodat het arrest, 
door op het hoger beroep tegen een von
nis van de beslagrechter uitspraak te 
doen over die betwisting, zich een be
voegdheid toetHgent die het volgens de 
wet niet heeft, en derhalve artikel 1542 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1542, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de derde-beslagene 
door de beslagrechter schuldenaar 
kan worden verklaard voor het ge
heel of een gedeelte van de oorza
ken van het beslag, indien hij zijn 
verklaring niet gedaan heeft binnen 
vijftien dagen na het derden-beslag 
of ze niet met nauwkeurigheid heeft 
gedaan, zoals in artikel 1452 van 
hetzelfde wetboek wordt gezegd; 

Dat artikel 1542, tweede lid, be
paalt dat wanneer de derde-besla-. 
gene de schuld betwist waarvan de 
beslagrechter betaling wil verkrij
gen de zaak voor de bevoegde rech
ter wordt gebracht of zij hem, in 
voorkomend geval, door de beslag
rechter wordt teruggezonden; 

Overwegende dat uit de opzet van 
die bepaling en van artikel 1489, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek blijkt dat de beslagrechter 
enkel optreedt om toezicht te hou
den op de bewarende maatregelen 
en maatregelen van gedwongen ten
uitvoerlegging, dat hij geen uit
spraak moet doen over de zaak zelf 
en dat, hoe uitgebreid zijn bevoegd
heid ook moge zijn, hij op grond 
daarvan in de regel niet kan beslis
sen over het bestaan van de schuld-

vordering krachtens welke de bewa
rende maatregel of het middel van 
tenuitvoerlegging wordt aangewend, 
en evenmin over een betwisting 
door de derde-beslagene van zijn 
schuld jegens de beslagen schulde
naar; 

Overwegende dat het arrest te de
zen vaststelt dat eiser primair zijn 
schuld jegens de beslagen schulde
naar wil betwisten en dat hij subsi
diair betoogt dat de rechtsvordering 
van de Staat inzake « huren van 
huizen » met toepassing van artikel 
2277 van het Burgerlijk Wetboek 
verjaard is; 

Dat bij de beoordeling van die be
twistingen het hof van beroep, uit
spraak doende op een beroep tegen 
een beslissing van de beslagrechter, 
overeenkomstig voormeld artikel 
1542, tweede lid, de zaak naar de be
voegde rechter had moeten terug
zenden; 

Dat het middel gegrond is; 

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

8 juni 1989 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Delahaye en De 
Bruyn. 

Nr. 580 

1" KAMER - 8 juni 1989 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - PLAATSELIJKE BE
VOEGDHEID HANDELSHU"CROVEREEN-
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KOMST - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
VAN DE PLAATS WAAR HET GOED GELEGEN 
IS - STRIJDIGE OVEREENKOMST. 

Alleen de rechter van de plaats waar het 
gehuurde goed gelegen is, heeft be
voegdheid om kennis te nemen van 
een vordering tot ontbinding van een 
handelshuurovereenkomst, niettegen
staande iedere daarmee strijdige over
eenkomst die dagtekent van v66r het 
ontstaan van het geschil. (Artt. 629 
en 630 Ger.W.) 

(SEYNHAEVE T. CARRETTE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8340) 

HET HOF; -- Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 september 1987 in 
hager beroep door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Doornik gewe
zen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 591, 1°, 629, 1°, en 630 van het Ge
rechtelijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis de beslis
sing van de vrederechter van het kanton 
Moeskroen nietig verklaart, die de huur
overeenkomst inzake het rue de la Marli
ere 47, te Moeskroen gelegen pand voor 
handelsgebruik ten nadele van verweer
ster had ontbonden, en verweerster had 
veroordeeld om aan eiseres 30.000 frank 
als achterstallige huur, plus de gerechte
lijke interest en de kosten te betalen, en 
doordat het zegt dat de eerste rechter 
niet bevoegd was om van het geschil 
kennis te nemen, de zaak naar de vrede
rechter van het kanton Le Ramlx ver
wijst en eiseres in de kosten van beide 
instanties veroordeelt, op grond : « dat 
uit de gegevens van de zaak blijkt dat 
het litigieuze contract van onderverhu
ring kennelijk enkel een bijkomende 
overeenkomst is bij het verenigingscon
tract tussen de partijen; dat het litigieu
ze contract van onderverhuring immers 
enkel kon ontstaan uit het verenigings
contract; dat artikel 10 van dit op 20 ja
nuari 1948 tussen de partijen gesloten 
contract van handelsvereniging bij wijze 
van deelneming uitdrukkelijk bepaalt 
dat, in geval van betwisting, uitsluitend 
de rechtbanken van het arrondissement 
Bergen, met inbegrip van het Vredege
recht van het kanton Le Rreulx bevoegd 
zijn; dat de partijen onbetwistbaar door 

die clausule gebonden zijn; dat immers, 
hoewel de regels inzake de volstrekte be
voegdheid de openbare orde raken en 
hoewel daarvan niet door bijzondere 
overeenkomsten kan worden afgeweken, 
de regels inzake plaatselijke bevoegd
heid zulks niet zijn en daarvan kan wor
den afgeweken », 

terwijl, wanneer het geschil, zoals. te 
dezen, betrekking heeft op een verhurmg 
van een onroerend goed (artikel 591, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek), aileen de 
rechter van de plaats waar het goed ge
legen is, bevoegd is om van de vordering 
kennis te nemen (artikel 629, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek); iedere met die 
bepaling strijdige overeenkomst die dag
tekent van v66r het ontstaan van het ge
schil van rechtswege nietig is; met ande
re woorden, hoewel de bevoegdheid van 
de vrederechter van de plaats waar het 
goed gelegen is, de openbare orde niet 
raakt, men echter daarvan enkel kan af
wijken door een overeenkomst die dagte
kent van na het ontstaan van het geschil 
(artikel 630 van het Gerechtelijk Wet
hoek); te dezen het vonnis niet vaststelt 
dat zodanige overeenkomst bestaat; het 
daarentegen, om de verwijzing van de 
zaak naar het V redegerecht te Le Rreulx 
te verantwoorden, zoals hierboven is ge
zegd, verwijst naar artikel 10 van het 
verenigingscontract, dat op 20 januari 
1984 tussen de partijen is gesloten, dit is 
voordat de litigieuze huurovereenkomst 
werd ondertekend en, a fortiori, v66r het 
geschil over de betaling van de huur; 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
door te zeggen dat aileen de vrederech
ter van het kanton Le Rreulx bevoegd
heid heeft om kennis te nemen van de 
rechtsvordering van eiseres, krachtens 
het hoofdcontract van vereniging dat de 
partijen v66r het ontstaan van het ge
schil hadden gesloten, de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen en inzonder
heid artikel 530 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat de oorspronke
lijke vordering strekt tot ontbinding 
ten nadele van verweerster van de 
overeenkomst van onderverhuring 
van een te Moeskroen gelegen pand 
voor handelsgebruik, alsmede tot 
haar veroordeling tot betaling van 
30.000 frank, als achterstallige huur; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 591, 1°, en 629, 1°, van het 
Gerechtelijk W etboek, alleen de 
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rechter van de plaats waar het goed 
gelegen is, bevoegd is om kennis te 
nemen van die vordering; 

Overwegende dat verweerster, die 
zich beroept op een clausule in een 
op 20 januari 1984 tussen de partij
en gesloten verenigingscontract, lui
dens welke, in geval van betwisting, 
de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Bergen, met inbe
grip van het Vredegerecht van het 
kanton Le Rooulx, uitsluitend be
voegd zijn, de plaatselijke onbe
voegdheid van de appelrechter heeft 
opgeworpen; 

Overwegende dat laatstgenoemde 
rechter zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van het 

8 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 581 

1• KAMER - 8 juni. 1989 

geschil; 1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 

Overwegende dat, hoewel artikel 
629 van het Gerechtelijk Wetboek 
van dwingende aard is, niets belet 
dat de partijen, met volle kennis 
van zaken en na het ontstaan van 
het geschil, in hun gemeenschappe
lijk belang, overeenkomen dat zij 
ervan afwijken; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het niet vaststelt dat de 
partijen na het ontstaan van het ge
schil overeengekomen zijn om hun 
geschil aan een ander gerecht voor 
te leggen dan dat van artikel 629, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 

NUTTE - SCHADELOOSSTELLING. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- ALGEMENE REGELS- VERZillM VAN 
DE RECHTER UITSPRAAK TE DOEN OVER EEN 
VORDERING INZAKE COMPENSATOIRE INTE
REST. 

lo Bij een onteigening ten algemenen 
nutte mag de overheid zich niet beroe
pen op een vermindering van de waar
de van de te onteigenen gronden ten 
gevolge van de maatregelen die zij 
heeft genomen of doen nemen na het 
koninklijk besluit tot onteige11ing en 
mag de onteigende evenmin profijt ha
len uit een meerwaarde van zijn goed 
die uit de onteigening zelf voortvloeit 
(1). (Art. 11 Gw.) 

2° Art. 1138, 3', Ger. W. wordt door de 
rechter geschonden wanneer hij ver
zuimt uitspraak te doen over een vor
dering inzake compensatoire interest 
(2). 

arrest melding zal worden gemaakt 1---------------
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromt:rent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

(1) Cass., 17 jan. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 
522); 12 jan. 1984, A.R. nr. 6986 (A.C., 1983-84, 
nr. 244); L. BELVA, « L'expropriation pour cau
se d'utilite publique », Novelles, Droit adminis
tratif, VII, 1980, nrs. 559 e.v. 

(2) Cass., 12 sept. 1985, A.R. nr. 7309 
(A.C., 1985-86, nr. 21). 
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{WEGENFONDS T. VISART DE BOCARME; VISART 
DE BOCARME T. WEGENFONDS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 8347 en 8414) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen onder het nummer van de 
algemene rol 2670/80; 

Overwegende dat de onder de 
nummers 8347 en 8414 op de alge
mene rol ingeschreven voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat zij dienen te worden 
samengevoegd; 

I. Op de voorziening van het We
genfonds: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 11 van de Grondwet, 2, in
zonderheid § 2, van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw, 
gewijzigd bij de wet van 22 december 
1970, 1 van de wet betreffende de rechts
pleging inzake onteigening bij hoogdrin
gende omstandigheden, vervat in artikel 
5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende 
de onteigeningen ten algemenen nutte 
en de concessies voor de bouw van auto
snelwegen, 1 van het koninklijk besluit 
van 19 juni 1973 betreffende de onteige
ning van onroerende goederen te Bier
ges, 

doordat een koninklijk besluit van 19 
juni 1973, dat bij uittreksel in het Bel
gisch Staatsblad van 2 augustus 1973 is 
bekendgemaakt, heeft verklaard dat het 
ten algemenen nutte onontbeerlijk is om 
tot de onmiddellijke inbezitneming over 
te gaan van onroerende goederen die no
dig zijn voor het bouwen door het We
genfonds van een restaurant-motel op 
het grondgebied van de gemeente Bier
ges en dat bijgevolg de procedure tot 
onteigening van die roerende goederen 
zal worden ingesteld overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 26 juli 1962, 
en het arrest, na te hebben vastgesteld 
dat aile in bezit te nemen gronden val
gens een door de minister op 16 juli 1974 

voorlopig vastgesteld antwerp van ge
westplan in een landbouwgebied waren 
gelegen, en dat de eerste rechter, die de 
aan de verweerders verschuldigde hoofd
vergoeding op 556.850 frank had bepaald, 
de onteigende gronden als landbouw
grond had beschouwd, wegens hun ste
debouwkundig karakter, zoals dit was 
vastgelegd in het antwerp van gewest
plan toen het onteigeningsvonnis op 4 fe
bruari 1976 werd gewezen, de beslissing 
van de eerste rechter nietig verklaart en 
de hoofdvergoeding op 2.420.750 frank, 
plus 129.850 frank vaststelt, op grond dat 
het ministerieel besluit van 16 juli 1974 
onverenigbaar is met het koninklijk be
sluit van 19 juni 1973 dat de onteigening 
uitvaardigt; dat een ministerieel besluit 
geen voorrang kan hebben boven een 
nog geldend koninklijk besluit; dat moet 
worden aangenomen dat de minister, 
door bij het opmaken van het antwerp 
van plan, amper een jaar na het konink
lijk besluit, de onteigende gronden niet 
uit het landbouwgebied te weren, aan die 
percelen een minderwaarde heeft willen 
toekennen met het oog op de vaststelling 
van de onteigeningsvergoedingen; dat bij 
de vaststelling ervan met die toestand 
dus geen rekening kan worden gehouden 
en dat de onteigende percelen moeten 
geschat worden los van het antwerp van 
gewestplan; dat de gerechtelijke deskun
dige die schatting op oordeelkundige wij
ze heeft verricht op grond van een groot 
aantal passende vergelijkingspunten en 
met inachtneming van de voor- en nade
len ten opzichte van de onteigende goe
deren; dat deze geen enkele toekomst
waarde hebben, buiten die welke reeds 
is vervat in de waarde van de vergelij
kingspunten op grond waarvan zij wer
den geschat; dat de onteigende gronden 
landbouwgronden en weilanden zijn, met 
een zekere toekomstwaarde, 

terwijl, eerste onderdeel, het bij het 
ministerieel besluit van 16 juli 1974 goed
gekeurde antwerp van gewestplan strekt 
tot ruimtelijke ordening van het grond
gebied (artikel 1 van de wet van 29 
maart 1962); de voorschriften ervan niet 
per se rekening behoefden te houden 
met het koninklijk besluit tot onteige
ning van 19 juni 1973; immers, dit be
sluit, overeenkomstig artikel 1 van voor
melde wet van 26 juli 1962, enkel 
beoogde vast te stellen dat de onmiddel
lijke inbezitneming van sommige onroe
rende goederen ten algemenen nutte on
ontbeerlijk is; dat koninklijk besluit de 
onteigening toestond, maar zonder ertoe 
te verplichten en zonder ook te beslissen 
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over de bestemming van de erin bedoel
de goederen; vermits het op zichzelf de 
aard van die goederen niet veranderde, 
de minister niet verplicht was ze bij een 
ander grondgebied in te delen dan dat 
waartoe ze behoorden; daaruit volgt dat 
het arrest, door bij de vaststelling van de 
onteigeningsvergoedingen met het ant
werp van gewestplan van 16 juli 1974 
geen rekening te willen houden, en door 
de onteigende percelen niet uit het land
bouwgebied te weren, op grond dat het 
in dat opzicht niet zou te verenigen zijn 
met het onteigeningsdecreet en hun 
handhaving in dat gebied werd doorge
voerd met de bedoeling de waarde ervan 
te verminderen met het oog op de vast
stelling van de vergoedingen bij de ontei
gening, miskenning inhoudt van het 
voorwerp en de draagwijdte zowel van 
dat koninklijk besluit (schending van ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 19 
juni 1973 betreffende de onteigening van 
onroerende goederen te Bierges e~ van 
artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 be
treffende de rechtspleging bij hoogdrin
gende omstandigheden inzake onteige
ning ten algemenen nutte), als van het 
door de minister op 16 juli 1974 voorlopig 
vastgesteld antwerp van gewestplan 
(schending van artikel 1, § 2, van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, gewijzigd bij de wet van 22 
december 1970), alsmede van de verbin
dende kracht en de verordenende waar
de die de wet aan dat antwerp van ge
westplan toekent (schending van hetzelf
de artikel 1, § 2, van de wet van 29 
maart 1962) en, dientengevolge van het 
beginsel volgens hetwelk de aan de ont
eigende verschuldigde billijke schade
loosstelling gelijk is aan de waarde van 
het goed op de dag waarop de eigendom 
wordt overgedragen (schending van arti
kel 11 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat, gelet op het bestaan van 
het koninklijk besluit tot onteigening, de 
in die akte bedoelde percelen grond door 
het antwerp van gewestplan niet in het 
landbouwgebied konden worden behou
den en dat bij het bepalen van de ontei
geningsvergoeding derhalve geen reke
ning mag worden gehouden met de 
voorschriften van dat antwerp van plan, 
bij de vaststelling van de aan de ver
weerders verschuldigde vergoedingen 
steunt op de bestemming die het konink
lijk besluit tot onteigening aan die goe
deren geeft, zodat het de regel dat de 
onteigende geen voordeel mag halen uit 

een meerwaarde ten gevolge van de ont
eigening zelf, schendt (schending van ar
tikel 11 van de Grondwet) : 

W at beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat bij een onteige
ning de overheid zich niet mag be
roepen op een vermindering van de 
waarde van de te onteigenen gron
den ten gevolge van de maatregelen 
die zij heeft genomen of doen ne
men na het koninklijk besluit tot 
onteigening, en de onteigende even
min profijt mag halen uit een meer
waarde van zijn goed die uit de ont
eigening zelf voortvloeit; 

Overwegende dat uit de in het 
middel overgenomen overwegingen 
blijkt dat het hof van beroep geen 
rekening heeft gehouden met het 
ministerieel besluit van 16 juli 1974 
waarbij alle in bezit te nemen perce
len in het landbouwgebied werden 
ingedeeld, en evenmin met het ko
ninklijk besluit van 19 juni 1973 tot 
onteigening met het oog op het bou
wen van een motel met parkeer
plaats, een restaurant en benzine
station; 

Dat het arrest, door zijn beslis
sing te laten steunen op de schat
ting die de deskundige heeft ge
maakt « op grond van een groot 
aantal passende vergelijkingspunten 
en rekening houdende met de voor
en nadelen van de vergelijkingspun
ten voor het onteigende goed », zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van de litis
consorten Visart de Bocarme : 

Over het middel: schending van arti
kel 1138, 3", van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, dat in de door ver
weerder ingeleide herzieningsprocedure 
uitspraak doet over de vergoedingen die 
aan de eisers toekomen ten gevolge van 
de onteigening op grond van het konink
lijk besluit van 19 juni 1973 van de hun 
toebehorende gronden, aan de eisers een 
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totaal bedrag van 3.108.544 frank toe
kent, dit is de waarde in hoofdsom van 
de gronden, en de wederbeleggingsver
goeding plus de wachtinterest, maar na
laat uitspraak te doen over de vordering 
van de eisers om << compensatoire en ge
rechtelijke interest te verkrijgen vanaf 
de onvoldoende consignaties van 5 maart 
en van 5 juli 1976 », 

terwijl de rechter uitspraak moet doen 
over aile vorderingen die de partijen 
hem voorleggen; de rechter, doordat hij 
heeft nagelaten uitspraak te doen over 
de vordering tot toekenning van compen
satoire en gerechtelijke interest vanaf de 
ontoereikende consignaties van 5 maart 
en van 5 juli 1976, artikel 1138, 3", van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en hierin be
staande dat de eisers hun grieven 
doen steunen op een schending van 
artikel 1138, 3", van het Gerechtelijk 
Wetboek en niet op de miskenning 
van de bewijskracht van hun conclu
sie; 

Overwegende dat een schending 
van artikel 1138, 3", van het Gerech
telijk Wetboek voldoende is om tot 
cassatie te leiden; 

Dat het onderzoek van de grond 
van niet-ontvankelijkheid derhalve 
niet te scheiden is van dat van het 
middel; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de eisers in hun 

appelconclusie vorderden dat ver
weerder zou worden veroordeeld tot 
betaling << van gerechtelijke compen

Om die redenen, voegt de onder 
de nummers 8347 en 8414 op de al
gemene rol ingeschreven zaken sa
men; vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het nalaat uitspraak te 
doen over de compensatoire interest 
en uitspraak doet over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Luik. 

8 juni 1989 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Dassesse. 

Op dezelfde dag is tussen dezelfde partijen 
een arrest (A.R. nrs. 8348 en 8413) in dezelfde 
zm gewezen. 

Nr. 582 

1' KAMER - 9 juni 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - BESLISSJ:IlGEN V ATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - INSTITUUT DER 
ACCOUNTANTS - COMMISSIE VAN BEROEP -
VERLENEN VAN DE HOEDANIGHEID VAN AC
COUNTANT. 

2° ACCOUNTANT - VERLENEN VAN DE 
HOEDA'\IGHEID VAN ACCOl:NTANT- BESLIS· 
SING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP -
CASSATIEBEROEP 

satoire interest vanaf de ontoerei- 1" en 2" Geen cassatieberoep staat open 
kende consignaties van 5 maart en tegen de beslissing van de commissie 
van 5 juli 1976 »; van beroep van het Instituut der Ac

countants, die uitspraak doet over een 
Overwegende dat het arrest, door verzoek tot het verlenen van de hoeda-

na te laten uitspraak te doen over nigheid van accountant (1). (Artt. 23 
dat punt van de vordering, artikel wet 22 juli 1953, 77 en 94 wet 21 feb. 
1138, 3", van het Gerechtelijk Wet- ~..-_1_9_85-e~n-6_1_4,_9_"_, _G_e_r._w_.) _____ _ 
boek schendt; • 

Dat het middel gegrond is; 
(1) Zie Cass., 8 Jan. 1988, A.R. nr 5579 

(AC., 1987-88, nr 278). 
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(MASURE T. INSTITUUT DER ACCOUNTANTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6515) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 juni 1988 gewe
zen door de commissie van beroep, 
nederlandstalige kamer, van het In
stituut der Accountants; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, door het open
baar ministerie ambtshalve opgeworpen 
en overeenkomstig artikel 1097 van bet 
Gerechtelijk Wetboek ter kennis ge
bracht: 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet over het verzoek van 
eiser tot verlening van de hoedanig
heid van accountant, ingevolge de 
stelling van eisers kandidatuur over
eenkomstig artikel 99 van de wet 
van 21 februari 1985 tot herziening 
van het bedrijfsrevisoraat; 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling in de mogelijkheid 
voorziet tegen een dergelijke beslis
sing een cassatieberoep in te die
nen; dat artikel 94 van voormelde 
wet, dat ter zake naar artikel 23 van 
de wet van 22 juli 1953 tot oprich
ting van het Instituut der Bedrijfsre
visoren verwij st, enkel betrekking 
heeft op beslissingen getroffen in 
beroepstuchtzaken, terwijl artikel 
77, met verwijzing naar artikel 93, 
aileen in een hoger beroep bij de 
commissie van beroep voorziet; dat 
noch uit artikel 612 noch uit artikel 
614, 9", van het Gerechtelijk Wet
hoek volgt dat tegen alle beslissin
gen van de commissie van beroep 
van het Instituut der Accountants 
cassatieberoep openstaat; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en Van Ommeslaghe. 

Nr. 583 

1 • KAMER - 9 juni 1989 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ALGEMENE REGELS - VERBOD UIT
SPRAAK TE DOEN OVER NIET GEVORDERDE 
ZAKEN - BEGRIP. 

De rechter die voor de vaststelling van 
het ereloon van een architect een ha
ger percentage op het bedrag van de 
werken in aanmerking neemt dan het 
percentage waarop de architect het ge
vorderde ereloon heeft berekend, doet 
uitspraak over niet gevorderde zaken, 
oak al ligt het bedrag van het toege
kend ereloon lager dan het gevorderde 
bedrag (1). (Art. 1138, 2•, Ger.W.) 

(KERKFABRIEK SINT-SULPITIUS 
T. VAN MALLEGHEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 6532) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 1138, 2•, van bet 
Gerechtelijk W etboek, bet algemeen 
rechtsbeginsel van de autonomie der pro
cespartijen (ook genoemd beschikkings
beginsel) dat de rechter verbiedt uit
spraak te doen over niet gevorderde 
zaken, en bet algemeen rechtsbeginsel 
van het verdedigingsrecht, 

doordat het arrest de vordering van 
verweerder tot betaling van ereloon tot 
beloop van bet bedrag van 2.031.579 

kosten. ~------------------------~~---

9 juni 1989 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 

(1) Zie Cass., 7 okt. 1969 (A.C., 1970, 138), 3 
maart 1975 (A.C., 1975, 747) en 23 mei 1977 
(A.C., 1977, 965). 
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frank gegrond verklaart na te hebben 
beslist dat een van de bestanddelen van 
dit bedrag gelijk is aan 8 % van de globa
le uitgave begroot op 77.165.236 frank, op 
grond van de volgende overwegingen : 
<< Overwegen dat (verweerder), tot zijn 
ontslag op 1 oktober 1980 om gezond
heidsredenen en wegens het bereiken 
van de leeftijdsgrens, als architect is op
get:reden voor door de overheid gesubsi
dieerde werken van restauratie en her
stel van oorlogsschade aan de Sint-Sulpi
tiuskerk te Diest, dit in uitvoering van 
een op 25 augustus 1948 met de kerkfa
briek van deze kerk gesloten overeen
komst, waarin is bepaald ( ... ) "b} nopens 
de berekening van zijn ereloon, dat de 
betrekkingen tussen bouwheer en archi
tect worden beheerst onafhankelijk van 
hetgeen volgt door de codex van rechten 
en verplichtingen van de architect en 
door het barema voor honoraria van de 
S.C.A.B. - Voorwaarden: (zie bareme 
minimum des honoraires de l'architecte 
- S.C.A.B. 1945); - Berekening van 8% 
voor de activiteiten zoals het herstel der 
kerk aan oorlogsschade en het algeheel 
archeologisch herstel der kerk (zie blz. 9 
en 11) berekend op de globale uitgave 
(hierbij wordt het barema S.C.A.B. gere
kend op 11 % teruggebracht op 8 %). Het 
opstellen van het proces-verbaal van be
statiging van oorlogsschade aan de lapi
daire gedeelten der kerk is hierin begre
pen. De studies voor de inrichting van 
elektriciteit en geluid worden gerekend 
aan 5% der uitgave." ( ... ); dat partijen 
het erover eens zijn dat het barema van 
de S.C.A.B. 8 % bedraagt, wat overeen
stemt met hetgeen in hun contract is 
bedongen ( ... ); overwegende vervolgens, 
ten aanzien van het op deze laatste som 
aan (verweerder) toekomende percenta
ge, dat, zoals deze partij in zijn conclu
sies voor het (hof van beroep) terecht be
toogt, het werk dat hij Ievert als docto
randus in de oudheidkunde en architect 
gespecialiseerd in de restauratie van 
oudheidkundige gebouwen niet hetzelfde 
is als voor het bouwen en ontwerpen van 
een woning en dat er vanzelfsprekend 
geen antwerp of voorontwerp is voor een 
gebouw waarvan het concept reeds eeu
wen bestaat; dat trouwens in de overeen
komst tussen partijen wordt verwezen 
naar het barema voor de honoraria van 
de S.C.A.B. onafhankelijk van (met ande
re woorden : behalve wat betreft) het
geen volgt, namelijk voor het algeheel 
archeologisch herstel van de kerk, 8 % 
berekend op de globa!e uitgave; dat hij 
preciseert deze 8 % te vragen en in zijn 
beroepsakte ingevolge een materiele ver-

gissing 6 % te hebben vermeld; dat, ;;:oals 
hierboven reeds gezegd, het ereloon niet 
moet worden geventileerd naargelang 
het posten betreft van hetzij nazicht ver
rekeningen en directie der werken, het
zij posten voorontwerp, antwerp, uitslag
tekeningen, lastenboeken en beschrijven
de meetstaven; dat er dus ook geen 
bepaling van ereloon dient te geschieden 
op de diverse tijdstippen waarop de pres
taties werden geleverd en volgens ver
schillende percentages; dat al de andere 
berekeningen voorgesteld in de briefwis
seling tussen partijen en in conclusie ter 
zake niet dienend zijn; ( ... ) dat de post 
elektriciteitswerken aan 5 %, hetzij 3.890 
frank, niet wordt betwist; ( ... ) dat de afre
kening tussen partijen dus de volgende 
is : a) 77.165.236 frank x 8 % = 6.173.220 
frank; b) 6.173.220 frank + 3.989 frank 
= 6.177.209 frank; c) 6.177.209 frank -
4.145.630 frank (reeds betaald) = 
2.031.579 frank; dat bijgevolg alleen de 
hoofdvordering ten belope van dit laatste 
bedrag in hoofdsom gegrond is », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
zijn beslissing dat eiseres een ereloon 
van 8% op een bedrag van 77.165.236 
frank zou verschuldigd zijn, baseert op 
de vaststelling dat verweerder « preci
seert deze 8 % te vragen en in zijn be
roepsakte ingevolge een materiele ver
gissing 6 % te hebben vermeld »; ver
weerder nochtans op de bedoelde plaats 
in zijn eerste appelconclusie stelt: « (Ei
seres) voert aan dat het barema voor de 
berekening van het ereloon 8 % was. 
Reeds in besluiten voor de eerste rechter 
had (verweerder) eveneens ditzelfde cij
fer aangehaald ( ... ). Ingevolge een mate
riele vergissing is in de beroepsakte 
sprake van 6 %, doch partijen zijn het 
eens over 8 % »; verweerder overigens zo
wel in zijn eerste appelconclusie als in 
zijn derde appelconclusie bevestigt 
slechts een ereloon gelijk aan een per
centage van 6 % op de globale waarde 
der werken te vorderen, wat eveneens 
blijkt uit het feit dat hij voor de appel
rechters het dispositief van zijn geding
inleidende dagvaarding herneemt, waar
in de berekening ook aan 6 % geschied
de, namelijk 6.712.380 frank op 
111.873.015 frank; het arrest derhalve in 
de aangehaalde considerans van de akte 
van beroep en de conclusies van ver
weerder, inzonderheid de passage op 
bladzijde vier van zijn eerste appelcon
clusie, een uitlegging geeft die met de in
houd en de bewoordingen ervan onver
enigbaar is en de bewijskracht ervan 
miskent (schending van de artikelen 
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1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burger-~ 
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, verweerder in zijn 
gedinginleidende dagvaarding onder 
meer een ereloon van 6 % op de globale 
waarde der werken van 111.873.015 
frank, of 6.712.380 frank gevorderd heeft; 
deze vordering voor de appelrechter her
nomen werd door in de akte van beroep 
en in de appelconclusies het dispositief 
van de gedinginleidende dagvaarding te 
hernemen en een bedrag te vorderen 
waarin de berekening van 6 % vervat is; 
verweerder in zijn eerste appelconclusie 
en in zijn derde appelconclusie bevestigt 
een ereloon gelijk aan slechts 6 % van de 
globale waarde te vorderen; het arrest 
derhalve, door eiseres te veroordelen tot 
betaling van een bedrag waarvan een be
standdeel berekend is als 8 % van de glo
bale waarde der werken, hoewel ver
weerder slechts 6 % vorderde, uitspraak 
doet over niet gevorderde zaken en het 
verdedigingsrecht van verweerder mis
kent (schending van artikel 1138, 2•, van 
het Gerechtelijk Wetboek en de in het 
middel aangehaalde algemene rechtsbe
ginselen) » : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerder, die tot 1 okto
ber 1980 als architect bij het uitvoe
ren van restauratie- en herstelwerk
zaamheden voor eiseres had ge
werkt, betaling van een saldo van 
3.989.798 frank vorderde en dat het 
honorarium zou worden berekend 
volgens het « barema » van de 
S.C.A.B., dat 11 % bedroeg, maar ge
reduceerd werd tot 8 % van de totale 
uitgave; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de totale uitgave 77.165.236 
frank bedroeg; dat het ten aanzien 
van het honorariumpercentage dat 
verweerder op de totale uitgave zou 
hebben gevorderd, vermeldt dat ver
weerder « preciseert deze 8 % te vra
gen en in zijn beroepsakte ingevolge 
een materiele vergissing 6% te heb
ben vermeld »; 

Overwegende dat verweerder in 
zijn conclusie van 12 maart 1986, als 
repliek op de conclusie van eiseres, 
onder de kop « Berekeningsbasis 
voor de erelonen » stelde: « (Eise
res) voert aan dat het barema voor 
de berekening van het ereloon 8% 

was. Reeds in besluiten voor de eer
ste rechter had (verweerder) even
eens hetzelfde cijfer aangehaald. In
gevolge een materiele vergissing is 
in de beroepsakte sprake van 6 %, 
doch partijen zijn het eens over 
8% »; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt hoe de berekeningsbasis van 
8 % is samengesteld, maar niet hoe 
verweerder aan de hand daarvan 
het hem nog toekomende bedrag be
rekende; dat verweerder in zijn dag
vaarding uiteenzette dat zijn presta
ties beheerst worden door het « ba
rema » van S.C.A.B. « in casu voor 
wat de becijfering aangaat op 8 % 
van de uitvoeringswaarde vastge
steld », dat de waarde van de 
door hem geconcipieerde werken 
111.873.015 frank bedraagt, « waarop 
een ereloon van 6 % verschuldigd is 
hetzij 6.712.380 frank », dat hiervan 
voor 42.723.115 frank werken wer
den uitgevoerd, « hetgeen (verweer
der) recht geeft op betaling van het 
hiermee gepaard gaande ereloon, 
hetzij 491.316 frank », dat hem voor 
het elektriciteitswerk nog 3.890 
frank toekomt, dat het totaal 
7.207.586 frank bedraagt en dat hem 
hierop 3.217. 797 frank is betaald, zo
dat eiseres hem nog 3.989.789 frank 
schuldig is; 

Overwegende dat verweerder in 
zijn akte van hoger beroep tegen 
het vonnis van de eerste rechter, 
dat een expertise beval, beweerde 
dat een lezing van het dossier de 
rechtbank in staat had moeten stel
len na te gaan « welk ereloonbare
ma was voorzien »; dat hij aanvoer
de: « Contractueel werd, volgens de 
S.C.A.B.-normen, een remuneratie 
van 6% overeengekomen »; dat hij, 
zoals in de dagvaarding, betaling 
van een saldo van 3.989.789 frank 
vorderde; 

Overwegende dat verweerder in 
zijn conclusie van 12 maart 1986, na 
de in de akte van hoger beroep 
voorkomende materiele vergissing 
te hebben rechtgezet, onder de kop 
« Wat nu de betwisting betreft », uit
eenzette: « Voor het totaal der wer-
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ken (voor 111.873.015 frank) wordt 
een barema van 6 % voorzien, of 
6.712.380 frank: voorontwerp 
1,70% - uitvoeringsontwerp 1,70% 
- ramingen 0,60 % - uitslagteke
ning 1,70 % - lastenboek 0,60 % -
Totaal 6 %. Het nazicht der rekenin
gen (0,60 %), de directie der werken 
(0,85 %) en de afleveringen worden 
niet gevorderd aan 8 % »; dat ver
weerder in die conclusie, gelijk in 
de andere die hij nam, steeds het 
saldo van 3.989.789 frank vorderde; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest niet zon
der miskenning van de bewijskracht 
van de conclusie van 12 maart 1986 
heeft kunnen beslissen dat verweer
der gepreciseerd heeft 8 % te vorde
ren; 

Overwegende dat voorts uit de de
taillering van het « barema » van 
8 %, die in het arrest wordt gegeven, 
blijkt dat verweerder, op een bere
keningsbasis van 8 %, beweerde 
recht te hebben op 6.712.380 frank, 
zijnde 6% van de waarde van het 
door hem geconcipieerde werk, en 
bovendien op 491.316 frank, zijnde 
0,30 en 0,85% van 42.723.115 frank 
voor de onder hem uitgevoerde 
werkzaamheden; dat het arrest, 
door te beslissen dat eiser 8 % heeft 
gevorderd en dat « het ereloon niet 
moet worden geventileerd », uit
spraak doet over niet gevorderde za
ken; 

Dat het middel gegrond is; 

op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

9 juni 1989 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Caenepeel, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade 
en De Gryse. 

Nr. 584 

1' KAMER - 9 juni 1989 

1° VERZET - BC"RGERLIJKE ZAKEN - HOE
DAJI:IGHEID VAN DE PARTIJEN. 

2° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JC"li:I 1935) - BC"RGERLIJKE ZAKEN -
GERECHT VAN EERSTE AANLEG WAli.RVAN DE 
ZETEL IN HET ARROJI:DISSEMENT BRUSSEL IS 
GEVESTIGD - TAALWIJZIG!NG - KENNIS 
VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING- BE
WIJS - RECHTSPERSOON. 

3° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JCJI:l 1935) - BCRGERLIJKE ZAKEN -
GERECHT VAN EERSTE AAJI:LEG WAARVAN DE 
ZETEL IN HET ARROJI:DISSEMENT BRUSSEL IS 
GEVESTIGD - TAALWIJZIGING - KENNIS 
VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING- BE
WIJS - NATlTRLIJKE PERSOON 

1" In een geding in verzet tegen een ver
stekvonnis behouden de procespartijen 
hun oorspronkelijke hoedanigheid van 
eiser of verweerder (1). (Art. 1047 
Ger.W.) 

2" Wanneer voor een gerecht van eerste 
aanleg, waarvan de zetel in het arron
dissement Brussel is gevestigd, de ver
weerder die een rechtspersoon IS en m 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep, het 
bedrag met betrekking waartoe ver
weerder zijn recht op honorarium 
kan doen gelden, bepaalt op 
77.165.236 frank, verweerder 3.989 
frank voor het elektriciteitswerk 
toekent, vaststelt dat eiseres reeds l----~~-----------
4.145.630 frank heeft betaald en be
slist dat rente verschuldigd is vanaf 
6 februari 1982; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 

(1) Rep prat. dr01t beige, X, V' Procedure c1 
vile, nr 210, FETfWEIS .Uanuel de procedure 
cJnle, nr 729, LE PAIGE " Rechtsm1ddelen , 
nr 43, m Handboek mar Gerechteh;k Recht, 
dee! IY 
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persoon verschijnt, vraagt dat de 
rechtspleging wordt voortgezet in een 
andere taal dan voor het opmaken van 
de akte tot inleiding van het geding 
werd gebruikt, moet de rechter nagaan 
of de natuurlijke persoon, door wie de 
rechtspersoon verschijnt, een toerei
kende kennis van de taal van de 
rechtspleging bezit; die taalkennis mag 
niet worden vastgesteld aan de hand 
van de activiteit van de rechtspersoon 
(2). (Art. 4, § 2, tweede lid, Taalwet Ge
rechtszaken.) 

3" Wanneer voor een gerecht van eerste 
aanleg, waarvan de zetel in het arron
dissement Brussel is gevestigd, de ver
weerder die een natuurlijke persoon 
is, vraagt dat de rechtspleging wordt 
voortgezet in een andere taal dan voor 
het opmaken van de akte tot inleiding 
van het geding werd gebruikt, kan de 
rechter uit de enkele omstandigheid 
dat de verweerder een exploot van be
tekening voor ontvangst heeft onderte
keJJd, niet wettig afleiden dat deze een 
toereikende kennis bezit van de taal 
waarin dit exploot is gesteld (3). (Art. 
4, § 2, tweede lid, Taalwet Gerechtsza
ken.) 

(RESTAF B.V.BA. T. DE VALCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 6540) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 juli 1988 door de 
Rechtbank van Koophandel te Brus
sel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 4, inzonderheid § 1, laatste lid, en 
§ 2, van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 33, 
34, 43, inzonderheid het voorlaatste lid, 
728 van het Gerechtelijk Wetboek en 130, 
inzonderheid het tweede lid, van de Ven
nootschappenwet, 

(2) Zie Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 803) 
met conclus1e procureur-generaal Dumon, toen 
eerste advocaat-generaal, Cass., 6 nov 1981 
(A C, 1981-82, 350), Cass., 15 sept. 1983, AR. 
nr 6873 (A.C, 1983-84, nr 30). 

(3) Z1e Cass, 29 okt. 1982, A.R. nr 3714 
(A C 1982 83, nr 146), en 20 Jan 1989, A R 
nr 6116 supra, nr 298 

doordat het vonnis, na te hebben vast
gesteld dat eiseres ter zitting vertegen
woordigd was door haar zaakvoerder en 
bijgestaan was door een advocaat, dat de 
rechtbank ter zitting van 17 juni 1988 de 
partijen gehoord heeft in hun monde
linge uiteenzettingen, en dat eiseres pri
mair de taalwijziging vordert, de vraag 
tot taalwijziging ongegrond verklaart, op 
grond: « Dat (eiseres) een restaurant uit
baat gelegen te Schaarbeek (Brussel); 
dat ingevolge haar activiteit eiseres ( ... ) 
zeker nederlandstalig klienteel over de 
vloer krijgt; dat bovendien het oorspron
kelijk exploot van dagvaarding betekend 
werd aan de zaakvoerder die het origi
neel tekende; dat eiseres ( ... ) aldoende 
derhalve kennis heeft van de Nederland
se taal; dat uit het verweer van eiseres 
( ... ) blijkt dat de aanvraag tot taalwijzi
ging ook !outer dilatoir is >>; het vonnis 
dientengevolge uitspraak doet over de 
grond van de zaak en de oorspronkelijke 
vordering van ve:n.veerder gegrond ver
klaart, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 4 van de wet van 15 juni 1935, de 
rechtspleging voor de gerechten van eer
ste aanleg waarvan de zetel in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel zijn 
gevestigd, wordt voortgezet in de taal 
der akte tot inleiding van het geding, 
tenzij de verweerder, voor aile verweer 
en exceptie, zelfs van onbevoegdheid, 
vraagt dat de rechtspleging in de andere 
taal wordt voortgezet; evengenoemd arti
kel voorts bepaalt dat de vraag monde
ling wordt gedaan door de verweerder 
die in persoon verschijnt, en dat de rech
ter kan weigeren op de vraag in te gaan, 
indien uit de elementen van de zaak 
blijkt dat de verweerder een toereikende 
kennis bezit van de taal gebruikt voor 
het opstellen van de gedinginleidende 
akte; verweerders-rechtspersonen het 
recht hebben, ingevolge de bepalingen 
van artikel 728 van het Gerechtelijk Wet
hoek, in persoon voor de rechter te ver
schijnen; luidens artikel 130 van de Ven
nootschappenwet en besloten vennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid in 
rechte vertegenwoordigd wordt door ie
der van haar zaakvoerders; uit een en 
ander volgt dat, wanneer een verweer
der-rechtspersoon persoonlijk verschijnt 
door de fysieke persoon die door de wet 
of overeenkomstig de wet wordt aange
wezen om de persoonlijke verschijning 
van de rechtspersoon, verweerder, moge
lijk te maken, en die, voor aile verweer 
of exceptie, de wijziging van de procedu
retaal mondeling vraagt, de taalkenms 
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dient te worden beoordeeld bij bedoelde 
fysieke persoon en niet uitsluitend aan 
de hand van de bedrijvigheid van de 
rechtspersoon; nu het vonnis vaststelt 
dat eiseres ter zitting persoonlijk ver
schenen is door haar zaakvoerder, deze 
zaakvoerder in zijn mondelinge uiteen
zetting werd gehoord en voor alle ver
weer of exceptie de taalwijziging heeft 
gevraagd, het derhalve niet zonder 
schending van artikel 4 van de wet van 
15 juni 1935, 728 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 130 van de Vennootschap
penwet, kan beslissen dat eiseres een 
toereikende kennis heeft van de Neder
landse taal, op grond van overwegingen 
die betrekking hebben op de aard en de 
localisatie van de bedrijvigheid van eise
res, zonder te onderzoeken of de zaak
voerder van eiseres persoonlijk zodanige 
kennis bezit; 

tweede onderdeel, de rechter die uit
spraak doet over een vraag tot taalwijzi
ging op grond van artikel 4 van de wet 
van 15 juni 1935 slechts kan weigeren op 
deze vraag in te gaan, indien uit de ele
menten van de zaak blijkt dat de ver
weerder een toereikende kennis heeft 
van de taal waarin de gedinginleidende 
akte is gesteld; het vonnis dat enkel in 
algemene termen vaststelt dat eiseres 
een restaurant exploiteert in Schaar
beek, en « zeker nederlandstalig klien
teel over de vloer krijgt », zonder in feite 
en in concreto te onderzoeken of eiseres 
al dan niet een toereikende kennis heeft 
van de Nederlandse taal, voornoemd arti
kel 4 van de wet van 15 juni 1935 
schendt; 

derde onderdeel, de handtekening, op 
het origineel van een exploot van beteke
ning, van de persoon aan wie het af
schrift van dit exploot wordt ter hand ge
steld, luidens artikel 43, voorlaatste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, slechts 
geldt tot bewijs van de ontvangst door 
deze persoon van het afschrift van het 
exploot; uit de enkele vaststelling dat de 
zaakvoerder van eiseres het origineel 
van het oorspronkelijk exploot van dag
vaarding getekend heeft, derhalve op ge
nerlei wijze valt af te leiden dat evenge
noemde persoon een toereikende kennis 
heeft van de taal waarin dit exploot is 
gesteld (schending van de artikelen 4 
van de wet van 15 juni 1935, 33, 34 en 43 
van het Gerechtelijk Wetboek) 

Wat het eerste, tweede en derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis uit
spraak doet op het verzet van eise
res tegen het vonnis van de Recht
bank van Koophandel te Brussel 
van 18 maart 1988, dat bij verstek 
van eiseres was gewezen; 

Dat uit het bestreden vonnis en 
de processtukken blijkt : dat de oor
spronkelijke gedinginleidende dag
vaarding, uitgaande van verweerder, 
in het Nederlands was gesteld, dat 
eiseres, in verzet, ter terechtzitting 
van 17 juni 1988 vertegenwoordigd 
was door haar zaakvoerder J oiio 
Mesquitta Gouveia en bijgestaan 
werd door de advocaat J.Cl. Goblet, 
dat de partijen alsdan gehoord wer
den in hun mondelinge uiteenzet
ting en dat eiseres, primair, heeft 
gevraagd dat de rechtspleging in het 
Frans zou worden voortgezet; 

Overwegende dat de procespartij
en in een geding in verzet tegen een 
vonnis bij verstek hun oorspronke
lijke hoedanigheid van eiser of ver
weerder behouden; 

Overwegende dat uit artikel 4 van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken 
volgt dat, wanneer een rechtsper
soon in persoon als verweerder ver
schijnt voor een gerecht van eerste 
aanleg van het arrondissement 
Brussel en hij, v66r alle verweer en 
elke exceptie, vraagt dat de rechts
pleging wordt voortgezet in de ande
re taal dan die van de akte tot inlei
ding van het geding, de rechter 
moet nagaan of de natuurlijke per
soon door wie de rechtspersoon ver
schijnt, een toereikende kennis be
zit van de taal die gebruikt is voor 
het opmaken van de gedinginleiden
de akte; 

Overwegende dat het vonnis de 
vraag tot voortzetting van het ge
ding in het Frans, uitgaande van de 
zaakvoerder van eiseres die haar m 
het geding vertegenwoordigde, ver
werpt omdat, enerzijds, eiseres zelf, 
blijkens haar activiteit, kenms heeft 
van het Nederlands en, anderz1jds, 
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« het oorspronkelijk exploot van 
dagvaarding betekend werd aan de 
zaakvoerder die het origineel teken
de »; 

Dat, nu eiseres is verschenen door 
haar zaakvoerder, de taalkennis niet 
mag worden beoordeeld aan de 
hand van haar activiteit; 

Dat uit de enkele omstandigheid 
dat een natuurlijke persoon een ex
ploot van betekening voor ontvangst 
heeft ondertekend, niet wettig kan 
worden afgeleid dat hij een toerei
kende kennis bezit van de taal 
waarin het exploot is gesteld; 

Dat het vonnis aldus die beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dlt 
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 anders samengestelde 
Rechtbank van Koophandel te Brus
sel. 

9 juni 1989 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 585 

3' KA'.V!ER 12 juni 1989 

1° HOGER BEROEP- Bl:RGERLIJKE ZA-
KE"i GEYOLGE"i DEYOLCTIEVE KRACHT 

1" De rechter in hager beroep neemt ook 
kennis van de procesfeiten die zich in 
eerste aanleg hebben voorgedaan, zo
als een aanmaning tot overlegging van 
stukken (1). (Art. 1068 Ger.W.) 

2" De rechter in hager beroep doet geen 
uitspraak over niet gevorderde zaken, 
wanneer hij rekening houdt met een 
in eerste aanleg genomen maar in ha
ger beroep niet hernomen conclusie 
omtrent de bewijsvoering, zoals een 
aanmaning tot overlegging van stuk
ken. (Art. 1138, 2", Ger.W.) 

{VAN EECKE MAt:R. T. VAN EECKE MAR., Lt:l'S
SEN, VAN EECKE A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6379) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 21 april 1989, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1068, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 
tweede lid, en 5 van de wet van 28 de
cember 1967 betreffende een uitgesteld 
loon in land- en tuinbouw, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest beslist dat het ten 
voordele van eiser in het passief van de 
staat van vereffening en verdeling van 
de nalatenschap van wijlen Valerie Ros
seeuw en van de huwgemeenschap Van 
Eecke-Rosseeuw, opgemaakt door nota
ris De Grave, op te nemen bedrag van 
833.945 frank vervalt, op volgende gran· 
den: « Het wordt niet betwist dat (eiser), 
geboren op 19 augustus 1934, vanaf zijn 
meerderjarigheid steeds op de ouderlijke 
hoeve heeft gewerkt. Het staat ander
zijds vast dat hij, na het overlijden van 
vader in 1959, stilaan de leidlng van het 

2" RECHTBANKEN - Bl:RGERLIJKE ZA 1--------~---~--~~ 
KE"i \"ERBOD UTSPRA.'\K OYER "i!ET GE
\"ORDERDE ZAKE"i TE DOE"i GE\"ORDERDE 
L'\AK BEGRIP 

(1) Z1e Cass., 20 dec 1984, A.R. nr 'i1R6 
(A.C, 1984·8[i, nr 257), en 11 Jan 1988, _\.R 
nr G854 (AC, 1987 88, nr 283) 
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bedrijf op zich heeft genomen, zij het 
met instemming van moeder, op wiens 
naam de hoeve werd uitgebaat tot 1 ok
tober 1976, datum waarop de uitbating 
aan (eiser) werd overgedragen. (Eiser) 
vordert een uitgesteld loon voor de perio
de van 1.11.1965 tot 31.10.1975 ten bedra
ge van 833.945 frank. De eerste rechter 
heeft die eis ingewilligd. De (verweer
ders) werpen terecht op dat het ondenk
baar is dat (eiser), die gans die tijd de 
Ieiding van de hoeve had, niet zou ver
goed geweest zijn voor de geleverde 
prestaties. Hij genoot immers niet aileen 
kost en inwoon, maar leefde samen met 
moeder van de opbrengst van het land
bouwbedrijf, vermits hij sedert 1967 nog 
alleen met haar op de hoeve was (zij 
was toen 71 jaar) en zelf over aile verbe
teringswerken en verbouwingen heeft 
beslist en aile facturen op zijn naam liet 
opmaken. Zoals die facturen en rekenin
gen met de opbrengst van het bedrijf 
werden betaald (het tegendeel wordt niet 
bewezen), zijn er voldoende gegevens om 
aan te nemen dat (eiser) een vast inko
men had uit zijn arbeid op de hoeve. 
Hoewel hij door de (verweerders) in eer
ste aanleg daartoe gesommeerd werd, 
laat (eiser) na zijn fiscale aangiften en 
aanslagen, samen met deze van zijn 
moeder, voor de bedoelde periode voor te 
leggen. Daar hij voor de sociale zeker
heid als zelfstandige-helper was inge
schreven, zal hij ongetwijfeld ook, in die 
hoedanigheid, inkomsten hebben gehad 
en daarop zijn belast. In deze omstandig
heden kan (eiser) niet ernstig ontkennen 
voldoende voordelen te hebben genoten 
zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van de 
wet van 28 december 1967, en komt hij 
bijgevolg niet in aanmerking voor de toe
kenning van een dergelijk loon >>, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de verweerders, die 

weliswaar in eerste aanleg (eiser) had
den aangemaand zijn fiscale aangiften 
en die van zijn moeder voor de periode 
1965-75 voor te brengen, deze aanmaning 
niet herhaald hebben in hun appelcon
clusies en evenmin hun conclusies van 
eerste aanleg hernomen hebben; dienten
gevolge het arrest, door als vermoeden 
tegen eiser te weerhouden dat hij aan 
die aanmaning geen gevolg heeft gege
ven, zich uitspreekt over een niet gevor
derde zaak, daar het hof van beroep niet 
gevat was door zulke aanmaning (scherr
ding van de artikelen 1068 en 1138, 2°, 
van het Burgerlijk Wetboek), en het 
recht van verdediging van eiser, die zich 
in hoger beroep daarop niet heeft verde-

digd, miskent (schending van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging); dientengevolge het arrest 
ten onrechte de niet-mededeling door ei
ser van die fiscale bescheiden beschouwt 
als een feitelijk vermoeden van het feit 
dat eiser voldoende voordelen had ont· 
vangen, zodat hij geen recht had op een 
uitgesteld loon (schending van de artike
len 1349, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek en 5 van de wet van 28 december 
1967); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest in 
aanmerking neemt dat de verweer
ders eiser in eerste aanleg, dat is 
niet in hoger beroep, hebben aange
maand om zijn belastingaangiften 
en -aanslagen over te leggen; 

Overwegende dat hoger beroep, 
krachtens artikel 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek, het geschil zelf 
aanhangig maakt bij de rechter in 
hoger beroep; dat deze derhalve ook 
kennis neemt van de procesfeiten 
die zich in eerste aanleg hebben 
voorgedaan, zoals een aanmaning 
tot overlegging van stukken; 

Overwegende dat onder « gevor
derde zaak », als bedoeld in artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, moet worden begrepen een 
aanspraak waarvan de ene partij de 
toewijzing vordert tegen de andere 
partij; dat een conclusie omtrent de 
bewijsvoering, zoals een aanmaning 
tot overlegging van stukken, niet als 
een gevorderde zaak kan worden 
aangemerkt; dat de als geschonden 
aangewezen wetsbepaling geen ver
band houdt met de grief; 

Overwegende dat het recht van 
verdediging niet wordt miskend 
door het enkele feit dat een partij 
zich niet heeft verdedigd; 

Dat de voormelde grieven en de 
daaruit afgeleide grieven niet kun
nen worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

12 juni 1989 a• kamer - Voorzitte1· 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en De 
Gryse. 

Nr. 586 

a• KAMER - 12 juni 1989 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
DEELNEMING AAN HET VERKEER - BEGRIP, 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de W.A.M.-verzekering geen 
toepassing vindt op een ongeval ver
oorzaakt door een motorrijtuig dat 
plots in beweging kwam toen de motor 
werd geregeld, op grond dat het in be
weging zijn van het voertuig bij het 
veroorzaken van de schade zonder be
lang is (1). (Artt. 2 en a W.A.M.-wet.) 

(DE BIJ-DE VREDE NV, T. ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6466) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 2 mei 1989, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, § 1, a, van de wet van 1 juli 

(1) Zie het hierna volgende arrest A.R. 
nr. 6578 (nr. 587) met de in noot vermelde 
rechtspraak. 

1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, als gewijzigd bij de wet van 4 juli 
1972, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres tegen verweerster, gegrond op ver
weersters hoedanigheid van verzekeraar 
burgerlijke aansprakelijkheid van het 
motorvoertuig waarmee het ongeval 
werd veroorzaakt, ongegrond verklaart, 
na te hebben vastgesteld « dat het scha
degeval zich voordeed in de werkplaats 
van de N.V. Garage Arnold toen Van 
Puyvelde de motor van het voertuig van 
Mettepenningen Alo'ls aan het regelen 
was en de auto plots vooruitreed », op 
grond van de volgende motieven : « De 
vordering van (eiseres) is ongegrond om
dat het voertuig Mettepenningen op het 
ogenblik van het ongeval niet gebruikt 
werd als verkeersmiddel. Het werd uit
sluitend gebruikt als voorwerp van een 
bedrijfsverrichting (het regelen van de 
motor in de werkplaats van de garage 
door een aangestelde van de garage). 
Het feit dat het voertuig in beweging 
was bij het veroorzaken van de schade is 
ter zake zonder belang omdat er een on
afscheidelijke band bestond tussen het 
rijmaneuver en de uit te voeren bedrijfs
verrichting. Het in beweging komen van 
het voertuig was een gevolg van de fout 
begaan bij het regelen van de motor. In 
die omstandigheden vindt de polis van 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring geen toepassing •, 

terwijl de verzekering aangegaan vol
gens de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen de schade 
dekt, veroorzaakt door een motorrijtuig 
in het verkeer op een van de in de wet 
bepaalde plaatsen; 

eerste onderdeel, de omstandigheid dat 
het litigieuze voertuig « uitsluitend ge
bruikt (werd) als voorwerp van een be
drijfsverrichting », te weten het regelen 
van de motor in de werkplaats van de 
garage door een aangestelde van de ga
rage », niet uitsluit dat dit voertuig « als 
verkeersmiddel • wordt gebruikt, en dat 
het « in het verkeer • is op een van de in 
de wet bepaalde plaatsen; zodat het ar
rest, door op grond van deze loutere 
vaststellingen te concluderen tot de niet
toepasselijkheid van de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering aangegaan 
volgens de wet van 1 juli 1956, onwettig 
is (schending van de artikelen 2, § 1, en 
a van de wet van 1 juli 1956, gewijzigd 
bij de wet van 4 juli 1972); 
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W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

arrest oordeelt dat het voertuig dat 
het ongeval veroorzaakte, niet ge
bruikt werd als verkeersmiddel en 
dat het uitsluitend gebruikt werd als 
voorwerp van een bedrijfsverrich
ting, en voorts dat het feit dat het 
voertuig in beweging was bij het 
veroorzaken van de schade ter zake 
zonder belang was omdat er een on
afscheidbare band bestond tussen 
het rijmaneuver en de uit te voeren 
bedrij fsverrich ting; 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof in zijn arrest, op 23 okto
ber 1984 gewezen in de zaak A 83/2, 
heeft beslist : « De omstandigheid 
dat de schade is veroorzaakt door 
een motorrijtuig dat niet of niet ai
leen is ingericht voor het verplaat
sen van personen of goederen over 
wegen of terreinen, maar uitsluitend 
of mede om te dienen als werktuig 
voor andere verrichtingen dan het 
bewerkstelligen van zodanig ver
voer, en dat die schade is veroor
zaakt terwijl het motorrijtuig aldus 
als werktuig werd gebruikt, staat er 
niet aan in de weg dat het motorrij
tuig op dat moment deelnam aan 
het verkeer. Met name zou, wan
neer het motorrijtuig bij het zich 
verplaatsen op de openbare weg of 
op terreinen als bedoeld in artikel 2, 
§ 1, (van de Gemeenschappelijke Be
palingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst betreffende de aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen) schade veroorzaakt 
op een wijze die karakteristiek is 
voor schadeveroorzaking door een 
motorrijtuig in het verkeer, het feit 
dat het motorrijtuig tegelijkertijd 
als werktuig in de hiervoor bedoelde 
zin werd gebezigd, er niet aan in de 
weg staan dat de schade zou moeten 
worden aangemerkt als in het ver
keer veroorzaakt »; 

Overwegende dat uit die uitleg
ging van het genoemde artikel 2, 
§ 1, volgt dat, anders dan het bestre
den arrest beslist, de omstandigheid 
dat een motorrijtuig in beweging is, 
niet zonder belang is voor het ant-

woord op de vraag of de daardoor 
veroorzaakte schade valt onder de 
aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen, wanneer dat mo
torrijtuig niet of niet uitsluitend ge
bruikt wordt om als vervoermiddel 
te dienen, maar dat ook in dat geval 
die wetsbepaling toepassing kan vin
den wanneer, door de beweging van 
het motorrijtuig, de schade is ver
oorzaakt op een wijze die karakte
ristiek is voor schadeveroorzaking 
door een motorrijtuig in het ver
keer; 

Dat het hof van beroep, door de 
vordering van eiseres af te wijzen 
op de enkele grond van de in het 
middel aangehaalde vaststellingen 
en beschouwingen, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

12 juni 1989 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 587 

3• KAMER - 12 juni 1989 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
MOTORRIJT'CIG DAT ALS WERKTL!G WORDT 
GEBRCIKT 

De W.A.M.-verzekering dekt de schade 
veroorzaakt door een vorkheftruck die 
op de openbare weg rijdt en waarvan 
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de lading bij het inhalen van een stil
staande vrachtwagen op een gepar
keerd voertuig te1'ecl1tkomt, oak al is 
de truck niet beiaden met l1et oog op 
het vervoer langs de openbare weg (1). 
(Art. 2, § 1, W.AM.-wet.) 

(FIDELITAS l'\.V. T. DE VADERLAII:DSCHE N.V) 

ARREST 

(A.R. nr. 6578) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 2 mei 1989, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 2, § 1, 3 van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, als gewijzigd bij de wet van 4 juli 
1972, en 45.1, inzonderheid 2", 3" en 4", 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 

doorda.t het hof van beroep het beroe
pen vonnis hervormt, rechtens zegt dat 
het ongeval een risico van de uitbating is 
geweest en eiseres gehouden is tot terug
betaling aan verweerster van de door 
haar voor rekening van wie behoort ver
richte betaling van de helft van de scha
de, en dienvolgens eiseres veroordeelt 
om 45.436 frank te betalen aan verweer
ster, vermeerderd met de vergoedende 
interest vanaf 3 februari 1981 en de ge
rechtelijke interest, onder meer op 
grand : « dat het ongeval gebeurd is in 
het Antwerpse havengebied, toen een 
vorkheftruck van de N.V. Hessenatie aan 
kaai nr. 361 over de Zwarte Weg een me
talen constructie vervoerde van ongeveer 
4 ton en deze bij het voorbijsteken van 
een stilstaande vrachtwagen eraf gescho
ven is en op een geparkeerd voertuig te
recht gekomen is; ( ... ) dat (verweerster) 

(1) Zie Cass., 8 maart 1977 (A.C., 1977, 735) 
en noot 1; Cass., 24 april 1979 (A. C., 1978-79, 
999); Benelux-Gerechtshof, 23 okt. 1984, zaak 
A 83/2, Jurisprudentie, 1984, 30. Zie ook het 
voorgaande arrest A.R. nr. 6466 (nr. 586). 

voorhoudt dat de bestuurder van de 
vorkheftruck bezig was ter plaatse een 
schip te laden en de metalen constructie 
had opgeladen op de parking van het 
magazijn en ermee naar het schip reed; 
dat, gelet op de plaats van het gebeuren, 
de aard der lading en de wijze van ver
voer en op de omstandigheid dat geen 
enkel gegeven deze uitleg tegenspreekt, 
hij als vaststaand dient aangenomen te 
worden; dat de loutere omstandigheid 
dat een vorkheftruck bij laad- of losver
richtingen op de openbare weg is geko
men, niet voor gevolg heeft dat elk onge
val, waarbij het dan betrokken is, een 
verkeersongeval is; dat daarentegen de 
omstandigheden van het ongeval bepa
lend zijn; dat te dezen het ongeval niet is 
gebeurd ingevolge een inbreuk op het 
Wegverkeersreglement of ingevolge een 
onvoorzichtigheid bij de deelname aan 
het verkeer doch doordat de vervoerde 
lading is gaan schuiven; dat dit te wijten 
was aan de wijze van de belading met 
het oog op een onmiddellijke laadver
richting en niet met het oog op een ver
voer langs de openbare weg; dat derhal
ve het ongeval niet is gebeurd bij de 
deelname aan verkeer op de openbare 
weg maar bij een laadverrichting », 

terwijl, eerste onderdeel, er sprake is 
van de door de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
gedekte schade veroorzaakt door een 
motorrijtuig « in het verkeer » op een 
van de in de wet bepaalde plaatsen, zo
als de openbare weg, in de zin van de ar
tikelen 1, 2, § 1, en 3 van de wet van 1 
juli 1956, indien er een oorzakelijk ver
band bestaat tussen de schade en enig 
gebruik van het rijtuig in het verkeer, 
hetzij door de plaats die het innam, zijn 
staat of enige beweging en inzonderheid 
de schade niet is veroorzaakt door een 
gebruik uitsluitend met bedrijfsdoelein
den; de omstandigheid dat schade is ver
oorzaakt door een motorrijtuig dat niet 
of niet alleen is ingericht voor het ver
plaatsen van personen of goederen over 
wegen of terreinen, maar uitsluitend of 
mede om te dienen als werktuig voor an
dere verrichtingen dan het bewerkstelli
gen van zodanig vervoer, en dat die 
schade is veroorzaakt terwijl het motor
rijtuig aldus als werktuig werd gebruikt, 
niet belet dat het motorrijtuig op dat 
ogenblik deelnam aan het verkeer, met 
name wanneer het schade veroorzaakt 
op een wijze die karakteristiek is voor 
schadeveroorzaking door een motorrij
tuig in het verkeer, ongeacht het feit dat 
het motorrijtuig tegelijkertijd als werk-
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tuig in voormelde zin werd gebezigd; en 
schade, die ontstaat doordat een vorkhef
truck, bij het vervoer over een openbare 
weg van een metalen constructie, deze 
lading verliest op het ogenblik dat de 
truck een stilstaande vrachtwagen voor
bijsteekt derwijze dat die lading op een 
geparkeerd voertuig terechtkomt, aldus 
moet worden geacht te zijn veroorzaakt 
op een wijze die karakteristiek is voor 
schadeveroorzaking door een motorrij
tuig in het verkeer, zelfs indien het on
geval te wijten is aan « de wijze van be
lading met het oog op een onmiddellijke 
laadverrichting , en gebeurd is « bij een 
laadverrichting »; zodat het hof van be
roep, dat impliciet maar zeker aanneemt 
dat het litigieuze ongeval op een openba
re weg is gebeurd, en met name vaststelt 
dat de lading van de vorkheftruck « bij 
het voorbijsteken van een stilstaande 
vrachtwagen eraf geschoven is en op een 
geparkeerd werktuig terecht gekomen 
is ,, nadat ze was opgeladen op de par
king van het magazijn en de vorkhef
truck « ermee naar het schip reed "• uit 
die vaststellingen - en ongeacht het feit 
dat de vorkheftruck tegelijkertijd als 
werktuig bij een laadverrichting werd 
gebruikt en de belading geschiedde met 
het oog op een onmiddellijke laadver
richting - niet wettig kan afleiden dat 
het verlies van de lading toen de vork
heftruck op de openbare weg reed, 
vreemd was aan het verkeer en derhalve 
het ongeval niet is gebeurd bij de deelne
ming aan het verkeer op de openbare 
weg (schending van de artikelen 1, 2, § 1, 
en 3 van de wet van 1 juli 1956); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het Benelux-Ge

rechtshof in zijn arrest van 23 okto
ber 1984 in de zaak Visser ontken
nend annwoordt op de vraag of de 
omstandigheid dat een motorrijtuig 
ten tijde van het ongeval als werk
tuig werd gebruikt, eraan in de weg 
staat om aan te nemen dat het als
toen deelnam aan het verkeer; dat 
het arrest daaraan toevoegt dat met 
name, wanneer het motorrijtuig bij 
het zich verplaatsen op een openba
re weg of op terreinen als bedoeld 
in artikel 2, § 1, van de Gemeen
schappelijke Bepalingen schade ver
oorzaakt op een wijze die karakte
ristiek is voor schadeveroorzaking 
door een motorrijtuig in het ver-

keer, het feit dat het motorrijtuig 
geheel of gedeeltelijk is ingericht 
voor andere verrichtingen dan het 
verplaatsen van personen of goede
ren op terreinen en het als zodanig 
werktuig werd gebezigd, niet eraan 
in de weg staat dat de schade zou 
moeten worden aangemerkt als in 
het verkeer veroorzaakt; 

Overwegende dat het Hof, wat de 
interpretatie van artikel 2, § 1, van 
de W.A.M.-wet betreft, zich verenigt 
met de aldus door het Benelux-Ge
rechtshof gegeven interpretatie van 
de daaraan inhoudelijk gelijke bepa
lingen van artikel 2, § 1, van de Ge
meenschappelijke Bepalingen bij de 
Benelux-Overeenkomst van 24 mei 
1956 betreffende de verplichte aan
sr: rakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt « dat het ongeval ge
beurd is in het Annwerpse havenge
bied, toen een vorkheftruck van de 
N.V. Hessenatie aan kaai nr. 361 
over de Zwarte Weg een metalen 
constructie vervoerde van ongeveer 
vier ton en deze bij het voorbijste
ken van een stilstaande vrachnwa
gen eraf geschoven is en op een ge
parkeerd voertuig terecht gekomen 
is »; 

Dat het arrest oordeelt dat « het 
ongeval niet is gebeurd ingevolge 
een inbreuk op het verkeersregle
ment of ingevolge een onvoorzichtig
heid bij de deelname aan verkeer 
doch doordat de vervoerde lading is 
gaan schuiven; dat dit te wijten was 
aan de wijze van belading met het 
oog op een onmiddellijke laadver
richting en niet met het oog op een 
vervoer langs de openbare weg »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de vorkheftruck niet bela
den was met het oog op het vervoer 
langs de openbare weg, terwijl het 
arrest niettemin vaststelt dat de 
truck de lading vervoerde aan kaai 
nr. 361 over de Zwarte Weg en dat 
de lading bij het << voorbijsteken » 
van een stilstaande vrachnwagen 
van de truck afgeschoven is en op 
een geparkeerd voertuig terecht ge-
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komen is, er niet aan in de weg 
staat dat de truck aan het verkeer 
deelnam; 

Dat het arrest, door op de gran
den die het vermeldt te beslissen 
dat « het ongeval een risico van de 
uitbating is geweest », artikel 2, § 1, 
van de W.A.M.-wet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; 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. 

12 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bi.itzler. 

Nr. 588 

3' KAMER - 12 juni 1989 

CASSATIEMIDDELEN - ONDUIDELIJK 
MIDDEL - BEGRIP. 

Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het middel dat hierop neerkomt 
dat, om een en dezelfde reden, het ar
rest tegelijk tegenstrijdig, duister en 
dubbelzinnig zou zijn. 

(MITELSBACH T. JANSSENS) 

(A.R. nr. 6572) 

12 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk-

luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Gryse. 

Nr. 589 

3' KAMER - 12 juni 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - Bt:R
GERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TE
GEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN IN
GESTELD - EISERS EN VERWEERDERS - TOT 
VRIJWARING OPGEROEPEN PARTIJ - VER
OORDELING TOT VRIJWARING - VOORZIE
NING TEGEN DE BESLISSING OVER DE 
HOOFDVORDERING. 

De tot vrijwaring opgeroepen partij die 
is veroordeeld om de verweerder in de 
hoofdvordering te vrijwaren, is ontvan
kelijk om zich in cassatie te voorzien 
tegen de oorspronkelijke eiser, als zij 
de wettigheid van de beslissing waar
bij de hoofdvordering gegrond wordt 
verklaard, betwist (1). 

(KONINKLIJK LIMBURGS APOTHEKERSVER
BOND T. CAMBERLIN-PEETERS, RIJKSDIENST 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID; RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID T. CAMBERLIN-PEETERS, 
KONINKLIJK LIMBURGS APOTHEKERSVER-

BOND) 

(A.R. nrs. 3653 en 6590) 

12 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse, De Bruyn en Bi.itzler. 

(1) Cass., 28 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 68). 
Zie Cass., 24 okt. 1985, A.R. nrs. 4758 en 4759 
(A.C., 1985-86, nr. 128). 
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Nr. 590 

3• KAMER - 12 juni 1989 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAGVERGOEDING - LID EN 
KANDIDAAT-LID VAN HET VEILIGHEIDSCOMI
TE - CUMULATIE. 

De onregelmatig ontslagen en niet her
plaatste werknemer die op het ogen
blik van zijn ontslag tegelijlcertijd valt 
onder de beschermingsbepalingen die 
gelden voor leden en voor kandidaat
leden van het veiligheidscomite heeft 
maar recht op een enkele ontslagver
goeding (1). (Art. 1bis, §§ 2, 3, 4, 5 en 7, 
Gezondheid en Veiligheidswet.) 

(CALLEBAUT T. BELGIAN REFINING CORPORA
TION N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6602) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1988 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel : schending van arti
kel 1bis, §§ 2, 3, 4, derde lid, 5 en 7, 2•, 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, inge
voegd door de wet van 16 januari 1967 
en gewijzigd door de wet van 17 februari 
1971 en het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, 

doordat het arrest de vordering van ei
ser tegen verweerster tot betaling van de 
beschermingsvergoeding van 1.541.112 
frank ongegrond verklaart op grond : 
• dat, luidens artikel 1 bis, § 4, lid 3, van 
de wet van 10 juni 1952, (eiser), als titu
laris van een volgende kandidatuur, van 
het voordeel genoot van de bepalingen 
van artikel 1bis, § 2, van deze wet, gedu
rende een periode die liep van de der
tigste dag voorafgaand aan de aanplak
king van het bericht dat de verkiezings-

(1) Zie Cass., 23 maart 1981 (A. C., 1980-81, 
821). 

datum vaststelt tot de datum waarop de 
bij de volgende verkiezingen verkozen 
kandidaten zouden worden aangesteld; 
dat luidens artikel 1bis, § 2, van de wet 
van 10 juni 1952, zoals gewijzigd bij K.B. 
nr. 4 van 11 oktober 1978, de leden die 
het personeel vertegenwoordigen en de 
kandidaten slechts kunnen ontslagen 
worden om een dringende reden die 
vooraf door het arbeidsgerecht aangeno
men werd of om economische of tech
nische redenen, die vooraf door het be
voegd paritair comite werden erkend; dat 
er in casu geen betwisting bestaat met 
betrekking tot het feit dat het ontslag 
van 24 januari 1983 in een periode ge
beurde tijdens dewelke (eiser) luidens 
voormelde bepalingen beschermd was te
gen ontslag, dit zowel op basis van zijn 
verkiezing als werknemersafgevaardigde 
bij de sociale verkiezingen van 1979, als 
op basis van zijn officiele kandidaatstel
ling op 25 januari 1983, welke een retro
actieve bescherming meebracht; ( ... ) dat, 
ingevolge artikel lbis, § 7, eerste lid, 2•, 
van de wet van 10 juni 1952, de werkge
ver die de ontslagen beschermde werk
nemer in de onderneming niet herplaatst 
binnen de dertig dagen na de aanvraag 
tot herplaatsing, aan de ontslagen werk
nemer het andere gedeelte van de be
schermingsvergoeding moet betalen, ge
lijk aan het lopend loon, overeenstem
mende met de duur van twee, drie of 
vier jaar volgens het aantal dienstjaren 
van de betrokken werknemer; dat op ba
sis van deze bepalingen (eiser) bij zijn 
ontslag een vergoeding toegekend kreeg, 
berekend op het lopend loon op het 
ogenblik van het ontslag en aan een pe
riode van twee jaar; dat (eiser) ten on
rechte de vergoeding, bedoeld in het arti
kel lbis, § 7, eerste lid, 2•, van de wet 
van 10 juni 1952, voor een tweede maal 
opvordert, dit omdat hij na zijn ontslag 
opnieuw officieel en erkend kandidaat 
was voor de sociale verkiezingen van 
1983, weliswaar niet verkozen, maar met 
een retroactieve bescherming, waarvan 
hij dus op de datum van het ontslag ge
noot; dat het gedeelte van de bescher
mingsvergoeding, bedoeld in het aange
haald eerste lid, 2•, niet gelijk is aan het 
loon dat de onrechtmatig ontslagen 
werknemersafgevaardigde gedurende 
een bepaalde periode zou hebben ver
diend indien hij herplaatst was, maar 
een forfaitair bedrag is, te rekenen op 
het lopend loon op het ogenblik van het 
ontslag, met inbegrip van de krachtens 
de arbeidsovereenkomst verworven voor
delen ( ... ) en niet op het gederfde loon 
over bepaalde jaren; dat bijzonder dit ge-
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deelte van de beschermingsvergoeding 
als een burgerlijke sanctie dient te wor
den beschouwd wegens het in strijd met 
de beschermingsbepalingen doorgevoerd 
ontslag; dat, vermits dit ontslag maar' 
eenmalig was, dit gedeelte dan ook 
slechts eenmaal verschuldigd was, onge
acht het feit dat (eiser) op het ogenblik 
van het ontslag op een dubbele basis van 
de bescherming genoot, namelijk inge
volge zijn verkiezing in 1979 tot werkne
mersafgevaardigde in het comite voor 
veiligheid en gezondheid en tevens inge
volge zijn erkende officiele kandidaat
stelling voor dezelfde functie bij de sod
ale verkiezingen van 1933, waarbij hij 
evenwel niet werd verkozen; dat de eer
ste rechter dan ook terecht de oorspron
kelijke vordering van (eiser) afgewezen 
heeft als zijnde niet gegrond, 

terwijl de !eden van de comites voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen, krachtens artikel 1bis, 
§ 3, van de wet van 10 juni 1952, gerech
tigd zijn op de beschermingsvergoeding 
van artikellbis, § 7, 2', van die wet, wan
neer hun arbeidsovereenkomst beeindigd 
wordt met overtreding van artikel 1bis, 
§ 2, van die wet en hun herplaatsing in 
de onderneming geweigerd wordt; de 
kandidaat-leden van de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen in dat geval eveneens 
gerechtigd zijn op die beschermingsver
goeding maar dan wel krachtens hun ei
gen recht, toegekend door artikel 1bis, 
§ 4, van die wet; eiser op het ogenblik 
van zijn onregelmatig ontslag zowel lid 
was van het comite voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen als kandidaat-lid, zodat hij zo
wel krachtens artikel lbis, § 3, als 
krachtens artikel lbis, § 4, vierde lid, van 
die wet gerechtigd was op de bescher
mingsvergoeding van artikel lbis, § 7, 2°; 
het arrest ten onrechte beslist dat die 
vergoeding slechts eenmaal verschuldigd 
was omdat het ontslag van eiser ook 
maar eenmalig was; eiser integendeel ge
rechtigd is op de speciale beschermings
vergoeding eigen aan zijn hoedanigheid 
van lid krachtens artikel lbis, § 3, en op 
de speciale beschermingsvergoeding ei
gen aan zijn hoedanigheid van kandi
daat krachtens artikel 1bis, § 4, derde 
lid, en beide vergoedingen gelijktijdig 
verschuldigd zijn, vermits zij betrekking 
hebben op opeenvolgende verkiezingen 
en vermits eisers arbeidsovereenkomst 
eveneens beeindigd werd met gelijktij
dige overtreding van die dubbele be
scherming; het arrest, door te beslissen 

dat de beschermingsvergoeding slechts 
eenmaal verschuldigd was, het recht op 
die vergoeding van eiser, als kandidaat 
voorgedragen bij de verkiezingen, 
schendt (schending van artikel lbis, §§ 2, 
4, derde lid, 5 en 7, 2', van de wet van 10 
juni 1952), vermits dit recht niet uitgeslo
ten wordt door eisers gelijktijdig recht 
op die vergoeding wegens zijn lidmaat
schap van het comite (schending van ar
tikel 1bis, §§ 2, 3, 5 en 7, 2°, van de wet 
van 10 juni 1952) : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat eiser, op 24 januari 1983, 
tijdstip van zijn onregelmatig out
slag, krachtens de Gezondheid en 
Veiligheidswet tegen ontslag be
schermd was, zowel in zijn hoeda
nigheid van sedert de sociale verkie
zingen van 1979 verkozen werkne
mersafgevaardigde in het veilig
heidscomite als in die van officieel 
voorgedragen kandidaat bij de ko
mende verkiezingen van 1983; dat 
het arrest vaststelt dat verweerster 
geen gevolg gaf aan eisers regelma
tig verzoek tot herplaatsing in de 
onderneming maar hem de vergoe
dingen had uitbetaald bedoeld bij 
artikel 1bis, § 7, eerste lid, 1° en 2°, 
van de Gezondheid en Veiligheids
wet; dat het arbeidshof eisers vorde
ring tot toekenning van nogmaals 
een vergoeding als bedoeld sub 2° 
van het eerste lid van § 7 van het 
vermelde artikel 1bis, en gebaseerd 
op zijn bijkomende hoedanigheid 
van officieel voorgedragen kandi
daat bij de verkiezingen van 1983, 
afwijst; 

Overwegende dat de twee bij arti
kel 1 bis, § 7, eerste lid, van de Ge
zondheid en Veiligheidswet bepaal
de vergoedingen samen een ontslag
vergoeding vormen, die verschuldigd 
is wanneer de werkgever weigert de 
onregelmatig ontslagen werknemer 
te herplaatsen in de onderneming; 

Dat de weigering tot herplaatsing 
een enkel feit uitmaakt dat te dezen 
terzelfder tijd betrekking had en 
zijn effect sorteerde op de twee hoe
danigheden die eiser bezat, zodat zij 
derhalve enkel aanleiding kan ge
ven tot het verschuldigd zijn van 
een enkele vergoeding als bedoeld 
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in artikel 1bis, § 7, eerste lid, 2°, van Nr. 592 
de Gezondheid en Veiligheidswet; 

Dat het middel faalt naar recht; 3' rCA:vrER _ 12 juni 1989 

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

12 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts. ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Nelissen Grade. 

Nr. 591 

3' ICA:VIER - 12 juni 1989 

DIENSTPLICHT - CITSTEL EN VRIJLATI:-JG 
VAN DIENST OP MORELE GROND- BROEDER
DIENST - GEZINSLID GEDEPORTEERDE. 

Onder gezinslid dat de hoedanigheid van 
gedeporteerde heeft, in de zin van art. 
13, vierde lid, b, Dienstplichtwet, meet 
worden verstaan het gezinslid dat het 
wettelijk statuut van gedeporteerde 
heeft (1). 

(DE CL'YPER) 

(A.R. nr. M 700 N) 

12 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - DIENSTPLICHTZAKEN - VER
WERPING VAN DE BEWIJSWAARDE VAN STUK
KEN. 

Bij afwezigheid van conclusie is de Hoge 
Militieraad niet verplicht de redenen 
op te geven waarom hij de bewijs
waarde van de overgelegde stukken 
verwerpt (1). (Art. 37, § 4, Dienstplicht
wet; art. 97 Gw.) 

(MINTJENS) 

(A.R. nr. M 703 N) 

12 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 593 

3' IeAMER - 12 juni 1989 

DIENSTPLICHT- LITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROJ\D - GELIJK
STELL!'\JG MET WETTIGE KIXDEREN - OPGE
NOMEN KIXDEREN. 

Voor het verlenen van uitstel of vrijla
ting van dienst op morele grand is een 
opgenomen kind dat niet fiscaal ten 
Jaste is . van het gezin, niet met een 
wettig kind gelijkgesteld (1). (Art. 17, 
§ 1, 2°, Dienstplichtwet.) 

sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene- 1-----~-----------
raal. 

'\'ota arrest nr 591 

(1) Cass., 9 jum 1976 (AC., 1976, 1130) en 23 
maart 1987, A.R. nr M 422 F (A.C., 1986-87, nr 
437). 

:\ota arrest nr 592 

(1) Cass., 13 feb. 1974 (A.C., 1974, 651). 

"<ota arrest nr 593 

(1) Cass., 7 Jan 1983, A.R ~r M 551 :'\ 
(AC., 1984-85, nr 268). 
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{WARMOES) 

ARREST 

(A.R. nr. M 706 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 april 1989 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« Schending van art. 12, par. 1, 4°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 

doordat de Hoge Militieraad in zijn be
slissing d.d. 3 april 1989 stelt dat eiser 
tot cassatie niet aantoont dat hij op het 
ogenblik van de indiening van zijn aan
vraag sinds ten minste vijf jaar fiscaal 
ten laste dient te zijn van het gezin, 

terwijl zowel uit de voorbereidende 
werken van de wet van 7 juli 1966 als uit 
een beslissing van het Hof van Cassatie 
van 12 februari 1979 (R. W:, 1979-80, 121) 
blijkt dat het voldoende moet zijn dat 
een dienstplichtige sinds ten minste 5 
jaar ten laste is van een gezin opdat hij 
kan genieten van een vrijlating op grond 
van art. 12, § 1, 4° van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten; dat de toevoeging van 
het woord " fiscaal " enkel de bedoeling 
heeft misbruiken te voorkomen of te ver
mijden door aan zeer voorbijgaande toe
standen een betekenis te hechten welke 
men niet heeft gegeven, hetgeen in casu 
niet het geval is , : 

Overwegende dat, luidens het be
paalde onder artikel 12, § 1, 4°, van 
de Dienstplichtwet als gewijzigd bij 
de wet van 16 juni 1987, van dienst 
in vredestijd kan worden vrijgela
ten de ingeschrevene van wie twee 
broeders of zusters hun werkelijke 
dienst hebben volbracht; dat volgens 
het bepaalde in artikel 17, § 1, 2°, 
van de Dienstplichtwet, met wettige 
kinderen worden gelijkgesteld « de 
( ... ) opgenomen kinderen, die op het 
ogenblik van de aanvraag sinds ten 
minste vijf jaar fiscaal ten laste zijn 
van het gezin »; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

12 juni 1989 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. H. Van Eecke, 
Brussel. 

Nr. 594 

2• KAMER - 13 juni 1989 

DRONKENSCHAP - NIEUWE HERHALING 
- VEREISTEN. 

Een in kracht van gewijsde gegane ver
oordeling wegens overtreding van art. 
35 Wegverkeerswet ter zake van het 
besturen van een voertuig op een 
openbare plaats terwijl de bestuurder 
in staat van dronkensclwp verkeerde, 
kan slechts als grondslag gelden voor 
een veroordeling wegens het bij art. 1, 
§ 1, van de besluitwet van 14 novem
ber 1939 bepaalde misdrijf van open ba
re dronkenschap, gepleegd in staat 
van nieuvve herhaling, indien ziJ vast
stelt dat zij wordt uitgesproken we
gens het besturen van een I'oertuig op 
een openbare plaats terwijl de be
klaagde in staat van dronkenschap, ge
pleegd in staat van herl1aling, verkeer
de, en indien dit .besturen plc1atsvond 
binnen het jaar na een vroegere in 
kracht van gewijsde gegane veroorde
ling met als bestanddeel openbare 
dronkenschap (1). 

Overwegende dat de beslissing, 1------------~~-~~
door de vrijlating te weigeren op 
grond dat eiser fiscaal niet ten laste 
was van het gezin waarin hij was 
opgenomen, de genoemde wetsbepa
lingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

{1) Zie. Cass., 16 IDE'! 19•!9 (BulL en 
Pas., 1949, I, 378), 30 okt. 1967 en 1 april 1968 
(A.C., 1968, 312 en 1003), 15 IDei 1972 
(1b1d., 1972, 857) en 19 IDE'! 1937, A.R. nr. 1064 
(ibid., 1986-87, nr 555); Les cVovelles, Dr. pen., 
dee! I, vol. II, druk 1956, nrs 3150 en 3151·, MAR
CHAL en JASPAR, dt>el II, druk 1965, nrs. 2645 en 
2648 
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(VERBEECK) 

ARREST 

(A.R. nr. 2885) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 september 1988 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 1, § 1, van de 
besluitwet van 14 november 1939 betref
fende de beteugeling van ·de dronken
schap: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het be
roepen vonnis, eiser veroordeelt tot 
een hoofdgevangenisstraf van veer
tien dagen en een geldboete van 75 
frank, gebracht op 4.500 frank, of 
acht dagen vervangende gevangenis
straf, wegens: te Aarschot op 15 mei 
1987, met overtreding van artikel 1, 
§ 1, van de voormelde besluitwet, in 
een openbare plaats in staat van 
dronkenschap te zijn bevonden, het 
misdrijf gepleegd zijnde in staat van 
nieuwe herhaling, namelijk sedert 
minder dan een j aar te rekenen 
vanaf het in kracht van gewijsde ge
gaan vonnis van 21 januari 1987 van 
de Politierechtbank te Hasselt, afde
ling Sint-Truiden, dat eiser met toe
passing van de Wegverkeerswet ver
oordeelde om op een openbare 
plaats een voertuig te hebben be
stuurd terwijl hij in staat van dron
kenschap verkeerde, feit gepleegd 
op 7 juli 1986, dit is binnen het jaar 
sedert eiser bij het in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis van 28 maart 
1986 van de Politierechtbank te Leu
ven met toepassing van de W egver
keerswet was veroordeeld om op 
een openbare plaats een voertuig te 
hebben bestuurd te1wijl hij in staat 
van dronkenschap verkeerde, mis
drijf gepleegd in staat van herha
ling; 

Overwegende dat een veroorde
ling wegens overtreding van de arti
kelen 35 en 36 van de Wegverkeers
wet ter zake het besturen van een 
voertuig op een openbare plaats ter-

wijl de bestuurder in staat van dron
kenschap verkeerde, de grondslag 
kan zijn voor herhaling of nieuwe 
herhaling, als bedoeld in artikel 1, 
§ 1, van de besluitwet van 14 novem
ber 1939 betreffende de beteugeling 
van de dronkenschap, wanneer de 
bij die laatstvermelde bepaling ge
stelde voorwaarden zijn vervuld; dat 
zulks inhoudt dat een in kracht van 
gewijsde gegane veroordeling we
gens overtreding van artikel 35 van 
de Wew,rerkeerswet slechts als her
haling inzake openbare dronken
schap na een veroordeling wegens 
een overtreding met als bestanddeel 
openbare dronkenschap kan gelden 
en slechts als grondslag kan dienen 
voor een veroordeling wegens open
bare dronkenschap in staat van 
nieuwe herhaling, indien zij vast
stelt dat zij wordt uitgesproken we
gens het besturen van een voertuig 
op een openbare plaats terwijl de 
beklaagde in staat van dronken
schap, gepleegd in staat van herha
ling, verkeerde, en indien het bestu
ren van een voertuig in staat van 
dronkenschap, waarop die veroorde
ling betrekking heeft, gepleegd was 
binnen het jaar na een vroegere in 
kracht van gewijsde gegane veroor
deling wegens een overtreding met 
als bestanddeel openbare dronken
schap: 

Overwegende dat eiser te dezen 
aanvankelijk werd vervolgd wegens, 
te Aarschot op 15 mei 1987, met 
overtreding van artikel1, § 1, van de 
voormelde besluihvet, in een open
bare plaats in staat van dronken
schap te zijn bevonden en zulks se
dert minder dan een jaar te rekenen 
van het voormelde vonnis van 21 ja
nuari 1987; dat de appelrechters -
na te hebben gereleveerd dat op 21 
oktober 1987 door de Politierecht
bank te Sint-Truiden een vonnis 
werd uitgesproken waarbij het voor
melde vonnis van 21 januari 1987 
toepasselijk werd verklaard op eiser 
- uitspraak doen als gezegd, op 
grand « dat het vonnis van toepasse
lijkheid dat op 21 oktober 1987 werd 
uitgesproken door de Politierecht-
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bank te Sint-Truiden, geen melding 
maakt van de staat van herhaling 
waarin (eiser) zich bevond ingevolge 
het vonnis van de Politierechtbank 
te Leuven van 28 maart 1986; dat 
het vonnis van 21 oktober 1987 werd 
uitgesproken wegens inbreuken op 
de artikels 34/3 en 35 van het ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968 
en dat het vonnis van 28 maart 1986 
onder andere (eiser) veroordeelde 
wegens een inbreuk gepleegd te ( ... ) 
op ( ... ) op artikel 35 van het konink
lijk besluit van 16 maart 1968; dat 
de eerste rechter nochtans terecht 
verwees naar het feit dat uit de zich 
in het strafdossier bevindende von
nissen blijkt dat de vorige feiten ge
pleegd werden op 7 juli 1986, dit is 
binnen het jaar na een vonnis van 
28 maart 1986 van de Politierecht
bank te Leuven, onder meer wegens 
het misdrijf van het herhaald dron
ken sturen; dat de eerste rechter bij
gevolg terecht kon beslissen dat be
klaagde zich in staat van tweede 
herhaling bevond »; 

Overwegende dat zodoende de 
appelrechters weliswaar vaststellen 
dat eiser bij het voormelde vonnis 
van 21 januari 1987 werd veroor
deeld wegens het besturen van een 
voertuig op een openbare plaats ter
wijl hij in staat van dronkenschap 
verkeerde, doch niet vaststellen dat 
hij bij dit vonnis werd veroordeeld 
wegens dronkensehap aan het stuur, 
gepleegd in staat van herhaling; dat 
deze omstandigheid evenmin blijkt 
uit het bij het dossier gevoegd uit
treksel (<< bestemd om de herhaling 
te doen vaststellen ») uit het voor
melde vonnis van 21 januari 1987 
noch uit het bij het dossier gevoegd 
eensluidend verklaard afschrift van 
het voormelde toepasselijkheidsvon
nis van 21 oktober 1987 noch uit 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel, zit
ting houdende in hoger beroep. 

13 juni 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Peuter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 595 

2' KA:VIER - 13 juni 1989 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF· 
ZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECTIO
NELE EN POLITIEZAKEN - AFZONDERLIJKE 
BESLISSING OVER SCHCLD EN STRAF. 

In correctionele zaken en in politiezaken 
is de beoordeling van de schuld en van 
de straf zo nauw met elkaar verbon
den dat over een en ander niet bij af
zonderlijke beslissingen uitspraak mag 
worden gedaan (1). 

(JORDAENS T. HEEFER) 

ARREST 

(A.R. nr. 2977) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 26 juni 1987, op 9 
oktober 1987, op 18 mei 1988 en op 
13 oktober 1988 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

enig ander stuk waarop het Hof ver- 1---------------
mag acht te slaan; 

Dat derhalve eisers veroordeli.ng 
wegens openbare dronkenschap in 
staat van nieuwe herhaling niet 
naar recht is verantwoord; 

(1) Cass., 8 me1 1979 (A.C., 1978-79, 1066); 14 
juni 1983, A.R. nr _8080 (ib1d., 1982-83, nr 5~8); 
16 sept. 1986, A.R. nr 97 (1b1d., 1986-87, nr ~5), 
z1e Cass., 3 nov 1987, A.R. nr 1612 
(1b1d., 1987-88, nr 139). Zie ook de voetnoot 
R.A. D onder Cass., 24 Jan 1977 (1b1d., 1977, 
578) 
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II. Wat de voorziening tegen de 
arresten van 9 oktober 1987 en 13 
oktober 1988 betreft: 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 161, 189, 195, eerste lid, 
211 van het Wetboek van Strafvordering, 
6, §§ 1 en 2, van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, op
gemaakt te Rome op 4 november 1950, 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 
1955, en 14, § 2, van het Internationaal 
Pakt betreffende de burgerlijke en poli
tieke rechten, opgemaakt te New York 
op 19 december 1966, goedgekeurd bij de 
wet van 15 mei 1981, en miskenning van 
het recht van verdediging en van het 
vermoeden van onschuld van de verdach
te, de onpartijdigheid van de rechter en 
het eerlijk proces, 

doordat het bestreden arrest van 26 ju
ni 1987, voorhoudende dat het werd ge
wezen « alvorens recht te doen », een 
deskundige aanstelt met als opdracht on
der meer « Maria Reefer te onderzoeken 
naar aanleiding van de feiten waarvan 
zij op 9 juli 1984 het slachtoffer was, ten 
einde de opgelopen verwondingen en let
sels te beschrijven », en doordat het 
tweede bestreden arrest van 9 oktober 
1987, dat het eerste bestreden arrest be
vestigt, zulks doet op grond van onder 
meer de overweging dat het eerste be
streden arrest een deskundige aanstelde 
« ten einde het slachtoffer te onderzoe
ken; dat het nog steeds onontbeerlijk 
voorkomt dat deze gegevens worden ver
strekt alvorens uitspraak te doen ener
zijds over de zwaarwichtigheid der feiten 
en anderzijds over de eventueel toe te 
kennen vergoedingen », en doordat het 
derde en het vierde bestreden arrest 
minstens impliciet steunen op en verwij
zen naar het eerste en het tweede be
streden arrest en alleszins duidelijk en 
uitdrukkelijk steunen op het door het 
eerste en het tweede bestreden arrest 
bevolen deskundigenonderzoek en het 
verslag dat in het kader daarvan door de 
deskundige werd opgesteld en neerge
legd, en doordat het derde en het vierde 
bestreden arrest uitspraak doen over de 
straf en over de burgerlijke vordering 
van tweede verweerster in cassatie, zo 
wat betreft het principe daarvan als wat 
betreft de bedragen, 

terwijl, eerste onderdeel, het eerste en 
het tweede bestreden arrest, ook al stel
len zij te zijn geveld « alvorens recht te 
doen », onmiskenbaar de ten laste van 
eiser gelegde feiten bewezen achten, en 
enkel nog de zwaarwichtigheid van deze 
bewezen geachte feiten en de materiele 
gevolgen ervan voor verweerster voorbe
houden, en deze arresten aldus uit
spraak doen over de schuld van eiser, 
zonder dat in dezelfde beslissing uit
spraak wordt gedaan over de straf en 
over minstens de ontvankelijkheid en de 
principiele gegrondheid van de burger
lijke vordering van verweerster, aangele
genheden waarover slechts door het der
de en het vierde bestreden arrest uit
spraak wordt gedaan, zodat de bestreden 
arresten de regel hebben miskend dat in 
correctionele zaken bij eenzelfde beslis
sing moet worden beslist over de schuld 
enerzijds, de straf en de ontvankelijk
heid en de principiele gegrondheid van 
de burgerlijke vorderingen tegen de be
klaagde anderzijds (schending van dear
tikelen 161, 189, 195, eerste lid, en 211 
van het Wetboek van Strafvordering); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat bij het tussenar
rest van 9 oktober 1987, op verzet 
gewezen, de beslissing van het bij 
verstek gewezen tussenarrest van 26 
juni 1987 wordt gehandhaafd, waar
bij een deskundige wordt benoemd 
met de opdracht de door het slacht
offer « opgelopen verwondingen en 
letsels te beschrijven, evenals de 
evolutie ervan tot hun genezing en 
consolidatie, en de graad en de duur 
te bepalen van de arbeidsonge
schiktheden voortspruitend uit het 
misdrijf »; 

Overwegende dat het arrest die 
beslissing laat steunen op de consi
deransen dat « ( ... ) bij arrest van 26 
juni 1987 een deskundige genees
heer werd aangesteld ten einde het 
slachtoffer te onderzoeken; ( ... ) het 
nog steeds onontbeerlijk voorkomt 
dat deze gegevens worden verstrekt 
alvorens uitspraak te doen enerzijds 
over de zwaanvichtigheid der feiten 
en anderzijds over de eventueel toe 
te kennen vergoedingen; ( ... ) alles
zins het noodwendig voorkomt te 
beschikken over objectieve gegevens 
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betreffende de gevolgen van de ge
welddaden alvorens zich te kunnen 
uitspreken over de strafmaat »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat de appelrechters 
oordelen dat de schuld van eiser 
aan het hem ten laste gelegde feit 
vaststaat en dat zij enkel nog verder 
moeten voorgelicht worden door een 
deskundige, enerzijds, ten einde de 
zwaarwichtigheid van de gepleegde 
feiten en de toe te passen strafmaat 
te kunnen apprecieren, anderzijds, 
de schadevergoeding die aan de bur
gerlijke partij toekomt te kunnen 
bepalen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, na deskundigenonderzoek, bij 
arrest van 13 oktober 1988 uitpsraak 
doet, enerzijds, over de kwalificatie 
van het feit en over de strafmaat, 
anderzijds, over de civielrechtelijke 
vordering van verweerster; 

Overwegende dat de regels toe
passelijk op de rechtspleging in cor
rectionele en in politiezaken de be
oordeling van de schuld en de straf 
zo nauw met elkaar verbinden dat 
geen uitspraak door afzonderlijke 
beslissingen mag worden gedaan 
over de schuld, enerzijds, de op te 
leggen straf, anderzijds; 

Overwegende dat uit de vooraf
gaande overwegingen volgt dat de 
arresten van 9 oktober 1987 en van 
13 oktober 1988 nietig zijn; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

13 juni 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. Everaert, Me
chelen. 

Nr. 596 

2• KAMER - 13 juni 1989 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERGOEDING VAN EEN DOOR EEN MIS
DRIJF VEROORZAAKTE SCHADE - KEUZE 
VAN DE BENADEELDE PARTIJ TUSSEN HET 
BURGERLIJK EN HET STRAFGERECHT -
DRAAGWIJDTE. 

Art. 4 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering dat aan 
de partij, aan wie door een misdrijf 
schade werd veroorzaakt, de keuze 
laat de rechtsvordering tot vergoeding 
van de schade in te stellen, hetzij voor 
het burgerlijk gerecht, hetzij tegelij
kertijd met de strafvordering voor het 
strafgerecht, impliceert het verbod 
voor die partij om vergoeding van de
zelfde schade tegelijkertijd voor beide 
gerechten te vorderen (1). 

{MOERMAN T VAKRYSSEL, VAN MAELSAEKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3001) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste, het derde en het vierde middel, 
en het tweede en het derde onder
dee! van het tweede middel die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het tussenar
rest van 9 oktober 1987 en het eind
arrest van 13 oktober 1988; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest van 13 oktober 1----------------
1988 en van het vernietigde arrest 
van 9 oktober 1987; laat de kosten 

(1) Cass, 24 maart 1987, A.R nr 9832 
(A C 1986-87, nr 441) 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiseres : 

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; 

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

Over het middel: schending van arti
kel 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering en van de 
artikelen 2, 29, 565, 820, 821, 822, 823, 
824, 825, 826 en 827 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat eiseres 
« steunend op de stelregel " eJecta una 
via" de ontvankelijkheid van de vorde
ring van de burgerlijke partij betwist we
gens aanhangigheid van dezelfde vorde
ring in graad van beroep bij de Recht
bank van Eerste Aanleg te Oudenaarde 
(en zulks bewijst aan de hand van ko
pies der processtukken) » en overweegt: 
« Wann~~r de burgerlijke partij door een 
klacht biJ de onderzoeksrechter de huidi
ge strafprocedure heeft op gang ge
bracht, had zij reeds meer dan anderhalf 
jaar geduld geoefend om wat in het ge
woon handelsverkeer een vrij alledaagse 
aangelegenheid is namelijk het betrek
ken en installeren van een bestaande 
aangekochte villa te kunnen voltooien. 
Toen zij moest vaststellen dat in weerwil 
van een beslagprocedure op de prive-wa
gen van de beklaagde deze laatste toch 
de bij voorraad gelaste uitvoering van 
het vonnis van de vrederechter van het 
kanton Oudenaarde alsmaar verschoof 
heeft zij de strafprocedure aangegrepe:r{ 
als een ultiem middel om recht te beko
men; dit is intussen ook reeds meer dan 
drie jaar geleden zodat het hoog tijd zou 
worden dat recht zou geschieden. Niets 
belet immers dat de benadeelde die zijn 
~<;Jrdering heeft ingesteld voor de burger
hJke rechter diezelfde vordering zou aan
hangig ~aken bij het strafgerecht ter ge
legenheld van strafvervolgingen die we
gens het misdrijf worden ingesteld. De 
regel eJecta una via non datur recursus 
ad alteram behoort niet tot het positief 
recht (J D'Haenens Belgi>ch Strafpro
cesrech~ 2e uitg nr 203-3) Er bestaat 

trouwens weinig gevaar voor dat de be
klaagde, die zich tegen het vonnis van de 
vrederechter in hoger beroep voorzag bij 
de burgerlijke rechtbank, zal nalaten al
daar te wijzen op het tussen te komen 
strafrechtelijk gewijsde, maar integen
deel aldaar eventueel zal voorhouden dat 
de burgerlijke partij door het instellen 
van een vordering voor de strafrecht
bank stilzwijgend afstand heeft gedaan 
':'a!l haar civiele procedure (D'Haenens : 
Ibidem.) » en aldus, uitspraak doende op 
burgerrechtelijk gebied, en vervolgens 
eiseres veroordeelt tot teruggave van de 
meegenomen stukken, welke door het 
vonnis van de vrederechter opgesomd 
worden en bij ontstentenis tot een scha
devergoeding van 300.000 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878 aan de bena
deelde wel de keuze laat schadeloosstel
ling na te streven van de door hem gele
den schade, hetzij voor de burgerlijke 
rechtbanken, hetzij voor de strafgerech
ten, doch deze partij verbod oplegt om 
dezelfde schadeloosstelling terzelfder tijd 
voor de ene en de andere rechtbank te 
vorderen (schending van artikel 4 van de 
wet van 17 april 1978 en de artikelen 2, 
29 en 565 van het Gerechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, (in de mate dat het 
hof van beroep overweegt dat eiseres la
ter zou kunnen voorhouden dat de ver
weerders door het instellen van een vor
dering voor de strafrechtbank stilzwij
gend afstand hebben gedaan van hun 
civiele procedure), de stilzwijgende af· 
stand overeenkomstig artikel 824, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aileen 
mag worden afgeleid uit akten of uit be
paalde en met elkaar overeenstemmende 
feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat 
de partij afstand wil doen van het geding 
en het loutere feit zich burgerlijke partij 
te stellen voor een strafgerecht na een 
vordering voor de burgerlijke rechter te 
hebben ingeleid, op zich niet volstaat de 
afstand aan te tonen (schending van de 
artikelen 820 tot en met 827 van het Ge
rechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 17 april 1878, dat aan de 
partij, aan wie door een misdrijf 
schade werd veroorzaakt, de keuze 
laat de rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade in te stellen het
zij voor het burgerlijke gerecht het
zlj tegelijkertijd met de strafvorde
ring voor het strafgerecht, voor d1e 
partij het verbod tmpl'lceert om ver 
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goeding van dezelfde schade tegelij
kertijd voor beide gerechten te vor
deren; 

Overwegende dat noch uit het ar
rest noch uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de verweerders afstand hadden ge
daan van de aanleg voor de burger
lijke rechtbank; dat zulks ook niet 
met zekerheid blijkt uit de enkele 
omstandigheid dat verweerders zich 
burgerlijke partij hebben gesteld; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve niet wettig de excep
tie van aanhangigheid, door eiseres 
tegen de vordering van de verweer
ders aangevoerd, verwerpt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
op de civielrechtelijke vordering van 
de verweerders tegen eiseres; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; veroordeelt de verweerders in de 
helft van de kosten en laat de we
derhelft ervan ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

13 juni 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Baets - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. P. Gerard 
en I. De Clercq, Gent. 

Nr. 597 

2" KAMER - 13 juni 1989 

1° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN -
KANSSPELEN - GITBATI:VGSTOELATING -
VOORWAARDE. 

2° STRAF- MOTIVERING VAN DE STRAF
MINIMUMSTRAF. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN 

- STRAFZAKEN - MOTIVERING VAN DE 
STRAFFEN - MINIMUMSTRAF. 

1° De uitbatingstoelating van de elek
trische speelapparaten met verander
lijke inzet, gewoonlijk « Bingo » ge
naamd, geldt slechts voor de appara
ten waarvan de veranderlijke inzet 
beperkt is tot vijf frank per spel (1). 

2° en 3° De rechter dient de straf en de 
strafmaat niet nader te motiveren, 
wanneer hij de wettelijke minimum
straf uitspreekt (2). 

(HODY) 

ARREST 

(A.R. nr. 3080) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1938 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 2 van het 
Strafwetboek, 195 van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
28 april 1987, 1 van de wet van 24 okto
ber 1902 op het spel, aangevuld bij de 
wet van 19 april 1963, gewijzigd bij de 
wet van 22 november 1974 en gei:nter
preteerd bij de wet van 14 augustus 1978, 
2, littera a, van het koninklijk besluit 
van 13 januari 1975 houdende de lijst 
van de speelapparaten waarvan de uitba
ting toegelaten is, gewijzigd bij konink
lijke besluiten van 23 februari 1977 en 25 
september 1980, 

(1) Zie art. 2 K.B. 13 jan. 1975 houdende de 
lijst der speelapparaten waarvan de uitbating 
toegelaten is, gew. bij K.B. 25 sept. 1980 (Bel
gisch Staatsblad, 14 jan. 1975, biz. 387, en 18 
okt. 1980, biz. 12115). Zie Cass., 24 jan. 1989, 
A.R. nr. 2529 (A.C., 1988-89, nr. 304), en 4 april 
1989, A.R. nr. 2530 (ibid., 1988-89, nr. 429). 

(2) Cass., 2 maart 1988, A.R. nr. 6388 (A.C., 
1987-88, nr. 405). 
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doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een geldboete van 100 frank op volgende 
gronden : Het kan niet betwist worden 
dat het te dezen om een spel gaat ge
naamd « Bingo ». Artikel 2 van het ko
ninklijk besluit van 13 januari 1975 voor
zag ten dage van de vaststelling dat dit 
spel « Bingo » toegelaten was, mits de in 
lid een samen te cumuleren voorwaarden 
aanwezig zouden zijn en onder meer dat 
de inzet bij het apparaat beperkt zou 
zijn tot 5 frank per spel. Dit was te de
zen niet het geval vermits er eveneens 
een geldgleuf aanwezig was om stukken 
van 20 frank in te brengen zodat de in
zet bij dit << Bingo-apparaat » niet be
perkt was tot 5 frank per spel en het dus 
een verboden apparaat bleef. De door de 
eerste rechter uitgesproken straf is wet
matig en passend gezien het strafrechte
lijk verleden van eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
er in het Bingo-apparaat een geldgleuf 
aanwezig was om stukken van 20 frank 
in te brengen, zodat de inzet niet be
perkt blijft tot 5 frank per spel, niet tot 
gevolg heeft dat het om een verboden 
biljart zou gaan; dat immers, enerzijds, 
de elektrische biljart Bingo met veran
derlijke inzet uitdrukkelijk toegelaten is, 
zodat het feit dat er ook een gleuf aan
wezig was om stukken van 20 frank in te 
brengen, niet tot gevolg heeft dat dit 
Bingo-apparaat verboden was; dat, an
derzijds, het arrest niet vaststelt dat er 
werkelijk met inzetten van 20 frank op 
de Bingo gespeeld werd zodat ten on
rechte toepassing van de strafwet op ei
ser wordt gemaakt (schending van de ar
tikelen 1 van de wet van 24 oktober 1902 
en 2, littera a, van het koninklijk besluit 
van 13 januari 1975); 

tweede onderdeel, de strafwet steeds 
strikt dient gei:nterpreteerd te worden, 
zodat het feit dat apparaten met meerde
re inzetten toegelaten zijn, tot gevolg 
heeft dat eiser ten onrechte gestraft 
werd wegens het bestaan van geldgleu
ven geschikt voor 20 frank (schending 
van de artikelen 2 van het Strafwetboek, 
van de wet van 24 oktober 1902 en 2, lit
tera a, van het koninklijk besluit van 13 
januari 1975); 

derde onderdeel, het feit dat de door 
de eerste rechter uitgesproken straf wet
matig en passend is, gezien het straf
rechtelijk verleden van eiser, een onvol
doende motivering inzake de opgelegde 
straf en de gekozen strafmaat uitmaakt; 
dat het hier immers een louter algemene 
en stereotiepe affirmatie betreft (schen
ding van artikelen 97 van de Grondwet 

en 195 van het Wetboek van Strafvorde
ring), zodat het arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen schendt : 

W at het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de door artikel 2 
van het koninklijk besluit van 13 ja
nuari 1975, houdende de lijst van de 
speelapparaten waarvan de uitba
ting toegelaten is, voorziene uitba
tingstoelating van de gewoonlijk on
der de naam Bingo gekende elek
trische biljarten met veranderlijke 
inzet slechts geldt voor de appara
ten waarvan de veranderlijke inzet 
beperkt is tot vijf frank per spel, 
wat inhoudt dat v66r het lanceren 
van de ballen of kogels meerdere in
zetten toegelaten zijn, maar dat 
geen van deze inzetten het bedrag 
van 5 frank mag kunnen overtref
fen; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht: 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser veroor
deeld wordt, wegens overtreding van 
artikel 1 van de wet van 24 oktober 
1902 op het spel, tot de in dit artikel 
bepaalde minimumstraf van hon
derd frank boete; dat de appelrech
ters door de redengeving dat « de 
door de eerste rechter uitgesproken 
straf wetmatig en passend (is), ge
zien het strafrechtelijk verleden van 
(eiser) », te kennen geven dat er 
geen aanleiding is om wegens ver
zachtende omstandigheden die door 
de overtreden wetsbepaling bepaal
de minimumstraf te verminderen; 

Dat zij de keuze en de maat van 
de straf niet nader dienden te moti
veren; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den 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; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

13 juni 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 598 

2' KAMER - 13 juni 1989 

1° DAGV AARDING - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERI:'>IG - VERMELDI:-.!GEN !!II DE 
DAGVAARDING - HOEDAJ\'IGHEID WAARIN 
DE BEKLAAGDE WORDT GEDAGVAARD. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - DAGVAARDI:"'G - VERMEL
Dl'\IGEN - HOEDAJ\'IGHEID WAARIN DE BE
KLAAGDE WORDT GEDAGVAARD. 

1" en 2" Voor zover er b1j de beklaagde 
geen misverstand kan bestaan omtrent 
de hoedanigheid waarin hij wordt ge
dagvaard, schrijft geen regel voor dat 
die hoedanigheid expliciet in de dag
vaarding wordt vermeld (1). 

(PROCl:REl:R DES KONINGS TE lEPER 
T. COJ:LIER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3143) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te leper; 

(1) Raadpl. Cass., 12 maart 1974 (A.C., 1974, 
768); 4 feb. 1986, A.R. nr. 9714 (A.C., 1985-86, 
nr. 354); 26 mei 1987, A.R. nr. 703 
(ibid., 1986-87, nr. 500); 21 old. 1987, A.R. 
nr. 6032 (ibid., 1987-88, nr. 106); 5 jan. 1988, 
AR. nr. 1418 (ibid., 1987-88, nr. 268). 

Zie ook P. ARNOU, « De omschrijving van de 
feiten in dagvaarding en verwijzingsbeslis
smg », R. W:, 1985-86, 2575. 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen de verweerders ingestelde 
strafvordering : 

Over het middel, gesteld als volgt : lui
dens artikel 145 van het Wetboek van 
Strafvordering worden de dagvaardingen 
betekend aan de « beklaagde »; te dezen 
stelt de rechtbank van eerste aanleg, ze
telend in hoger beroep in politiezaken, 

. echter vast dat uit de dagvaarding niet 
blijkt dat de beklaagden in hun hoeda
nigheid van << wettelijke vertegenwoor
digers » van de vennootschap waarvan 
zij de bestuurders zijn, vervolgd werden, 
doch wel te persoonlijken titel en dat de 
tenlastelegging ten overstaan van de be
klaagden in de hoedanigheid waarin zij 
vervolgd werden, derhalve niet bewezen 
is; deze uitspraak vormt een schending 
van de voorschriften van artikel 551, 7°, 
van het Strafwetboek dat de verdachten 
omschrijft als dezen die nalaten of wei
geren gehoor te geven aan de aanma
ning van de administratieve overheid om 
gebouwen die bouwvallig zijn, te herstel
len of te slopen; deze uitspraak vormt 
eveneens een schending van artikel 145 
van het Wetboek van Strafvordering dat 
bepaalt dat de dagvaardingen wegens 
overtreding betekend worden op verzoek 
van het openbaar ministerie aan de « be
klaagde »; geen wetsbepaling legt het 
openbaar ministerie op om bijkomende 
hoedanigheden aan de gedagvaarde be
klaagden toe te kennen; 

Overwegende dat, zoals het be
streden vonnis vaststelt, de aanma
ning van de administratieve over
heid waaraan de beklaagden vel
gens de telastlegging nalieten of 
weigerden gehoor te geven aan de 
beklaagden gedaan werd in hun 
hoedanigheid van bestuurders van 
de N.V. W.I.M. (Westerse Immobi
lien Maatschappij); 

Overwegende dat aldus, ook voor 
de beklaagden, geen misverstand 
kon bestaan omtrent de hoedanig
heid waarin zij werden gedagvaard; 
dat geen regel voorschrijft dat die 
hoedanigheid expliciet in de dag
vaarding zou worden vermeld; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun redengeving hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de stad leper tegen de verweer
ders ingestelde civielrechtelijke vor
dering: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre dit beslist 
op de tegen de verweerders ingestel
de strafvordering; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Veur
ne, zitting houdende in hoger be
roep. 

13 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal. 

Nr. 599 

2• KAMER - 13 juni 1989 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BESLISSING GE
GROND OP FElTEN DIE DE RECHTER PER
SOONLIJK ZIJN BEKEND EN WAAROVER PAR
TIJEN GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN 
VOEREN. 

De strafrechter mag zijn beslissing niet 
Jaten steunen op feitelijke gegevens 
waarvan hij slechts buiten de terecht
zitting kennis heeft gekregen en waar
over de partijen geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren (1). 

(1) Cass., 16 dec. 1981 en 5 jan. 1982 
(A.C., 1981-82, nrs. 256 en 277); 6 okt. 1987, 
A.R. nr. 1502 {ibid., 1987-88, nr. 78). 

(MEERMAN E.A. T. GHISTELINCK, 
GHISTELINCK PACL P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3174) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Overwegende dat de eisers, bur
gerlijke partijen, hun voorziening 
beperkten tot al de beschikkingen 
van het arrest « hun eis betreffen
de »; 

Over het derde middel, als volgt ge
steld : schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het hof van beroep geen uit
spraak deed over het hoger beroep van 
de eisers gericht tegen de beschikking 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde van 28 maart 1988, 

terwijl door de eisers op 2 april 1988 
hoger beroep werd aangetekend tegen de 
beschikking van de rechtbank op 28 
maart 1988 waarbij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Oudenaarde mondeling 
de debatten heropende doch daarentegen 
op het zittingsblad akteerde dat de zaak 
voor uitspraak zou worden vastgesteld; 
toelichting : Het is in deze tussenperiode 
dat de rechtbank officieus ter plaatse is 
geweest naar het stort (dixit het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Ou
denaarde van 2 april 1988) en dit zonder 
dat de eisers uitgenodigd werden op dit 
plaatsbezoek, hetgeen door de eisers 
aangeklaagd werd in hun besluiten voor 
het Hof van Beroep te Gent van 16 sep
tember 1988, pagina 6 : 

Overwegende dat de eerste rech
ter onder meer considereert : « Wij 
zijn - officieus - ter plaatse ge
weest. Gans het stort is overwoekerd 
met onkruid, dat, voor zover wij we
ten, ook deel uitmaakt van de flora. 
Er groeit zelfs een jong boompje. 
Terzelfder tijd kon de rechtbank 
vaststellen dat inderdaad het vroe
ger genoemde " bergje " aan het ver
dwijnen is. Ook in de onmiddellijke 
omgeving hebben wij geen florabe
schadiging gezien »; 

Overwegende dat de eerste rech
ter zijn beslissing aldus heeft laten 
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steunen op feitelijke gegevens waar
over de partijen geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren en waarvan 
hij slechts buiten de terechtzitting 
kennis heeft gekregen; 

Overwegende dat het hof van be
roep dat « officieus » onderzoek niet 
uit het debat weert, maar de beslis
sing van de eerste rechter, wat de 
eisen van de burgerlijke partijen be
treft, bevestigt en zodoende de nie
tigheid van het beroepen vonnis 
overneemt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om de andere middelen te on
derzoeken, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorderingen 
van de eisers; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de verweer
ders in de kosten; verwij st de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

13 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Peuter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Deken, 
Oudenaarde. 

Nr. 600 

2• KAMER - 13 juni 1989 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP, NA VER
ZET - VERSLAG DOOR EEN VAN DE RECH
TERS. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - RECHTSPLE· 
GING IN HOGER BEROEP, BIJ VERSTEK -
VERZET- VERSLAG VAN EEN VAN DE RECH
TERS. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN STRAFVORDERING 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VER
SLAG DOOR EEN VAN DE RECHTERS. 

4° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VER
SLAG DOOR EEN VAN DE RECHTERS. 

1° en 2° De regel van art. 109 Sv., volgens 
welke, voordat over het hoger beroep uit
spraak wordt gedaan, ter terechtzitting 
door een van de rechters verslag wordt 
uitgebracht, is ook van toepassing 
wanneer de beslissing in hoger beroep 
gewezen wordt op verzet tegen een 
verstekbeslissing die door zodanig ver
slag werd voorafgegaan (1). 

3° en 4° Het bewijs dat voor en strafge
recht in lwger beroep door een van de 
rechters ter terechtzitting verslag werd 
uitgebracht moet uit het vonnis c.q. ar
rest blijken, dan wei uit de samenge
voegde en niet tegenstrijdige vermel
dingen van het vonnis c.q. arrest en 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting (2). (Art. 209 Sv.) 

(BERDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 3463) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 maart 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 172, 209 
en 210 van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat, ingevolge de 
voormelde artikelen, over het hoger 
beroep slechts uitspraak wordt ge
daan op een verslag door een van 
de rechters uitgebracht; dat deze re
gel van toepassing is ook wanneer 

(1) Cass., 28 jan. 1957 (AC., 1957, 392). 

(2) Cass., 17 maart 1952 (AC., 1952, 389); 28 
jan.' 1957 (ibid., 1957, 392). Zie Cass., 2 sept. 
1987, AR. nr. 5693 (ibid., 1987-88, nr. 1). 
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het vonnis in hoger beroep gewezen 
werd op verzet tegen een vonnis bij 
verstek dat door een verslag werd 
voorafgegaan; 

Overwegende dat noch uit het be
streden vonnis, noch uit de samen
gevoegde en niet tegenstrijdige ver
meldingen van dit vonnis en van het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat een van de rechters ter te
rechtzitting het bij de wet voorge
schreven verslag heeft uitgebracht; 

Overwegende dat het verzuim van 
deze substantii:He pleegvorm de nie
tigheid van het bestreden vonnis 
meebrengt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren, 
zitting houdende in hoger beroep. 

13 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Peuter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal. 

Nr. 601 

2• KAMER - 14 juni 1989 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEG
DE W AARDE - INVOER ZONDER AANGIF
TE - VERBEURDVERKLARING - RECHTSVOR
DERING TOT VERBEURDVERKLARING -
AARD. 

burgerrechtelijke vordering (1). (Art. 
51, § 2, W.B.T.W., art. 281, § 2, Douane 
en Accijnzenwet 18 juli 1977 .) 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5794) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest be
veelt dat twee auto's van het merk 
Mazda zouden worden vertoond met 
het oog op de verbeurdverklaring er
van of, bij niet-vertoning daarvan ei
ser veroordeelt tot de betaling van 
de tegenwaarde van die voertuigen, 
dat is tot het bedrag van 172.610 
frank en 140.154 frank, en eiser ver
oordeelt in de kosten van beide in
stanties, de kosten van de dagvaar
ding voor de terechtzitting van 21 
januari 1987, die ten laste van de 
Staat blijven, niet meegerekend; 

Over het door verweerder aangevoerde 
middel van niet-ontvankelijkheid volgens 
hetwelk, enerzijds, de rechtsvordering 
die door de Administratie der Douane en 
Accijnzen of door de administratie die 
bevoegd is voor de belasting over de toe-
gevoegde waarde overeenkomstig artikel 
51, § 2, van de wet van 3 juli 1969 tot in
voering van het Wetboek van de Belas
ting over de Toegevoegde W aarde wordt 
ingesteld, ertoe strekt de betaling van de 
belasting te verzekeren en derhalve 
een burgerlijke rechtsvordering is, ander
zijds, eiser de memorie tot staving van 
de op 4 maart 1987 op de algemene rol 
van het Hof ingeschreven voorziening 
pas heeft ingediend op 8 mei 1987, dat is 
buiten de door aritkel 420bis van het 
Wetboek van Strafvordering voorgeschre-
ven termijn, zodat het Hof geen acht 

De door de Administratie der Douane en kan slaan op die laattijdige memorie en 
Accijnzen voor het strafgerecht inge- er geen enkel middel ambtshalve kan 
stelde rechtsvordering tot verbeurdver- 1----------------
klaring van goederen die zonder aan-
gifte voor de belasting over de toege
voegde waarde zijn ingevoerd, is een 

(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. (Bull. 
en Pas., 1989, I, nr. 601). 
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worden opgeworpen tegen de op die 
rechtsvordering gewezen beslissing : 

Overwegende dat luidens artikel 
74 van het Wetboek van de Belas
ting over de Toegevoegde W aarde de 
strafvordering wordt uitgeoefend 
door het openbaar ministerie; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 51, § 2, van dat wetboek, bij in
voer of poging tot invoer zonder 
aangifte, de goederen en de ervoor 
gebezigde vervoermiddelen, in de 
gevallen en overeenkomstig de rege
len inzake invoerrecht, in beslag ge
nomen, verbeurdverklaard en ver
volgens verkocht of teruggegeven 
kunnen worden, ook al zijn die goe
deren wegens hun aard of herkomst 
of om enige andere reden niet aan 
invoerrecht onderworpen; dat de in
beslagneming, de verbeurdverkla
ring, de verkoop of de teruggaaf 
worden verricht door of op verzoek 
van de Administratie der Douane en 
Accijnzen of de administratie die be
voegd is voor de belasting over de 
toegevoegde waarde; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 281, § 2, van de algemene wet in
zake douane en accijnzen de vorde
ringen die onder meer strekken tot 
toepassing van verbeurdverklarin
gen voor de correctionele rechtban
ken worden aangelegd en vervolgd 
door of in naam van de administra
tie; 

Overwegende dat de wetgever met 
de toekenning aan de administratie, 
van het recht om bij invoer of po
ging tot invoer zonder aangifte, de 
goederen en de ervoor gebezigde 
vervoermiddelen in beslag te nemen 
en de verbeurdverklaring ervan te 
vorderen voor de strafrechtbanken 
onder de bij artikel 51, § 2, van het 
Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde W aarde bepaalde voor
waarden, niet de bedoeling had de, 
zelfs gedeeltelijke, uitoefening van 
de strafvordering op te dragen aan 
de administratie, maar, zoals trou
wens blijkt uit het opschrift van het 
hoofdstuk waarin die wetsbepaling 
voorkomt, aan de administratie de 
mogelijkheid te bieden bijzondere 

maatregelen te nemen ten einde de 
betaling van de belasting te verzeke
ren; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring tot verbeurdverklaring, die los 
van de strafvordering kan worden 
ingesteld en daarvan te onderschei
den is, een burgerlijke vordering is 
zoals de rechtsvordering tot betaling 
van de ontdoken belasting; 

Overwegende dat eiser geen regel
matig middel aanvoert, aangezien 
de zaak reeds op 4 maart 1987 op de 
algemene rol van het Hof was inge
schreven terwijl eiser zijn memorie 
op de griffie van het Hof heeft neer
gelegd op 8 mei 1987, dat is buiten 
de wettelijke termijn; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

14 juni 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. De Bruyn en B. 
Maingain, Brussel. 

N:r. 602 

2' KAMER - 14 juni 1989 

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEWOON PITSTEL - DOVANE 
EN ACCIJNZEN - VERBECRDVERKLARING -
TOEPASSELIJKHEID. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - VER

BEURDVERKLARING - GEWOON VITSTEL -
TOEPASSELIJKHEID. 
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3° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN -
VERBEURDVERKLARING - GEWOON UITSTEL 
- VERNIETIGING BEPERKT TOT HET UIT
STEL. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN -
VERBEURDVERKLARING - GEWOON UITSTEL 
- CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1 o en 2° De veroordeling tot de verbeurd
verklaring van goederen bij invoer of 
paging tot invoer zonder aangifte, als
ook tot de betaling van de tegenwaar
de van die goederen bij niet-vertoning 
ervan, kan niet met uitstel worden uit
gesproken (1). (Artt. 221 tot 224 Dou
ane en Accijnzenwet 18 juli 1977.) 

3° en 4° Wanneer, inzake douane en ac
cijnzen, een beslissing uitstel verleent 
voor de verbeurdverklaring van de 
goederen waarvan de rechten zijn ont
doken en voor de veroordeling tot be
taling van de tegenwaarde van die goe
deren bij niet-vertoning ervan, is de 
vernietiging beperkt tot het uitstel en 
wordt ze uitgesproken zonder verwij
zing (2). 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6135) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 220, 221, 224 van de algemene 
wet inzake douane en accijnzen (konink
lijk besluit van 18 juli 1977 houdende 
coordinatie van de algemene bepalingen 
inzake douane en accijnzen, bekrachtigd 
door de wet van 6 juli 1978) en 8 van de 
wet van 29 juni 1964 betreffende de op
schorting, het uitstel en de probatie, 

doordat het arrest, na verweerder we
gens niet-aangifte van een ingevoerd 
voertuig en niet-betaling van de op die 
invoer verschuldigde belastingen te heb
ben veroordeeld tot verschillende straf-

(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. 
(Bull. en Pas., I, 1989, nr. 602). 

fen, meer bepaald tot het vertonen, met 
het oog op verbeurdverklaring, van de 
wagen Ford Sierra 2,3 L, chassisnr. 
WFOAXX-GBBA-DC53, of, in geval van 
niet-vertonen ervan, tot de betaling van 
de tegenwaarde van 244.000 frank, en 
aan verweerder voor die verbeurdverkla
ring een uitstel van twee jaar toekent, 

terwijl de krachtens de artikelen 220 
tot 222 en 224 van de algemene wet inza
ke douane en accijnzen uitgesproken 
verbeurdverklaring een straf is die 
krachtens de wet en in het belang van 
de openbare orde die zij beschermt, een 
zakelijk karakter heeft, wat betekent dat 
zij van toepassing is op de zaak, onge
acht de eigenaar ervan en ongeacht de 
overtreder, zelfs als die zaak niet toebe
hoort aan de overtreder en zelfs als die 
overtreder vrijgesproken wordt of onbe
kend blijft; de door die bepalingen voor
geschreven verbeurdverklaring door 
haar zakelijk karakter bijgevolg onver
enigbaar is met de strikt persoonlijke 
maatregel van het uitstel; voormeld arti
kel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 
volgens hetwelk de rechter onder bepaal
de voorwaarden kan bevelen dat de ten
uitvoerlegging van de hoofdstraffen of 
vervangende straffen wordt uitgesteld, 
niet van toepassing is op de verbeurdver
klaring waarvan sprake is in de artike
len 221 en 222 van de algemene wet inza
ke douane en accijnzen, gelet op het 
vooral zakelijk karakter van de daarin 
bedoelde verbeurdverklaring; het arrest 
bijgevolg, door een uitstel van twee jaar 
toe te kennen voor de tenuitvoerlegging 
van de uitgesproken verbeurdverklaring, 
de artikelen 220, 221 en 224 van de alge
mene wet inzake douane en accijnzen 
alsook artikel 8 van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uit
stel en de probatie schendt : 

Overwegende dat de verbeurdver
klaring, bepaald bij de artikelen 220 
tot 222 en 224, die deel uitmaken 
van hoofdstuk XXIV « Boeten en 
straffen in het algemeen » van de al
gemene wet inzake douane en ac
cijnzen, een zakelijk karakter heeft, 
meer bepaald omdat zij kan worden 
uitgesproken, zonder dat de te ver
beurdverklaren goederen eigendom 
moeten zijn van de veroordeelde of 
de ontduiker, en zonder dat de ont
duiker moet bekend zijn; 

Overwegende dat het uitstel van 
tenuitvoerlegging in strafzaken, ge-
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let op het persoonlijk karakter van 
die maatregel, niet kan worden toe
gepast op de veroordeling tot een 
verbeurdverklaring die een zakelijk 
karakter heeft; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende voor het overige 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het aan 
verweerder een uitstel van twee 
jaar toekent voor het vertonen, met 
het oog op de verbeurdverklaring, van 
de wagen Ford Sierra 2,3 L, chas
sisnr. WFOAXX-GBBA-DC53 of bij 
niet-vertonen de betaling van de te
genwaarde van 244.000 frank; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest· veroordeelt verweerder in de 
kosten; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

14 juni 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 - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten in dezelf
de zin gewezen in de zaak Belgische Staat -
Min. v. Financien t. Avagliano (A.R. nr. 5988) 
en tegen Theunens (A.R. nr. 6152). 

Nr. 603 

2• KAMER - 14 juni 1989 

VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - TERMIJNEN - BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING - VOORZIENING IN CASSA-

TIE - DATUM DIE IN AANMERKING DIENT TE 
WORDEN GENOMEN BIJ DE BEOORDELING OF 
DE STHAFVORDERING VERJAARD IS. 

Wanneer een partij zich in cassatie heeft 
voorzien tegen een beslissing waarbij 
definitief op tegenspraak uitspraak is 
gedaan over de strafvordering, dient, 
bij de beoordeling of de strafvordering 
vervallen is door verjaring, te worden 
nagegaan, niet of de verjaring was in
getreden op de dag van de voorziening 
in cassatie, maar wei of zij was inge
treden op de dag van de uitspraak van 
de bestreden beslissing (1). (Art. 24 
wet 17 april 1878.) 

(DEPRE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7458) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 februari 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel volgens hetwelk het 
bestreden vonnis ten onrechte beslist dat 
de strafvordering niet verjaard was se
dert 24 november 1988 maar pas op 2 
maart 1989 zou verjaren, 

terwijl eiser betoogt dat de eerste ver
jaringstuitende daad, zoals het vonnis 
onderstreept, het zittingsblad van 24 no
vember 1987 is; het op 13 september 1988 
bij verstek gewezen vonnis ten onrechte 
op 21 september 1988 is betekend te An
derlecht, aangezien eiser op dat ogenblik 
daar niet meer woonde; die eerste bete
kening dus als van nul en gener waarde 
moet worden beschouwd en de tweede 
betekening van 2 januari 1989 die be
klaagde trouwens onmiddellijk heeft be
reikt, in aanmerking moet worden gena
men; de strafvordering aldus reeds ver
jaard was ten tijde van het verzet en de 
appelrechter dat ten onrechte niet heeft 
vastgesteld; de verjaring van de strafvor
dering een middel is dat, in elke stand 
van het geding en subsidiair, door de 
rechtbank in elk instantie ambtshalve 
client opgeworpen te worden; ook al zou de 
redenering van het bestreden vonnis juist 

(1) Cass., 24 nov. 1987, A.R. nr. 1410 
(A.C., 1987-88, nr. 181). 
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zijn, de verjaring thans tach ingetreden is 
en de strafvordering verjaard moet wor
den verklaard : 

Overwegende dat, ter beoordeling 
van de wettigheid van de bestreden 
beslissing niet hoeft te worden na
gegaan of de strafvordering ver
j aard was op de dag van de voorzie
ning, maar wel of ze verjaard was 
op de dag van de uitspraak van de 
bestreden beslissing; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat: a) de verjaring van 
de strafvordering die tegen eiser 
was ingesteld, wegens de door hem 
op 13 december 1986 begane overtre-
ding van de Wegverkeerswet, het 
W egverkeersreglement en de regle-
mentering betreffende de inschrij-
ving van motorvoertuigen, op 24 no-
vember 1987 is gestuit door de 
verdaging van de zaak die door de 
politierechtbank, onder meer op ver
zoek van beklaagdes raadsman, is 
bevolen en in het proces-verbaal van 
de terechtzitting is vastgesteld, 
b) dat eiser door de correctionele 
rechtbank is veroordeeld bij het op 
13 september 1988 gewezen verstek
vonnis, dat het vonnis op 21 septem
ber 1988 aan eiser is betekend op de 
in artikel 37 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde wijze, en c) dat 
eiser op 13 januari 1989 daartegen 
verzet heeft gedaan, welk verzet 
ontvankelijk is verklaard; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat beklaagde op 21 
september 1988 « nog altijd zijn wet
telijke woonplaats had te Ander
lecht, Eloystraat 67 »; 

Overwegende dat de verjaring van 
de strafvordering was gestuit op 24 
november 1987 en van 7 oktober 
1988 tot 13 januari 1989 was ge
schorst, zodat de strafvordering niet 
verjaard was op 14 februari 1989, 
dag van de uitspraak van het bestre
den vonnis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

14 juni 1989 - z• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Lambrechts, Brussel. 

Nr. 604 

1 e KAMER - 15 juni 1989 

KQOP - VERBORGEN GEBREK VAN DE VER
KOCHTE ZAAK- VERKOPER FABR!KANT OF 
GESPECIALISEERD VERKOPER- KENNIS VAN 
HET GEBREK - DRAAGWIJDTE. 

De verkoper, fabrikant of gespecialiseerd 
verkoper van zaken zoals die welke hij 
heeft verkocht, is verplicht de zaak 
zonder gebrek te leveren en moet 
daartoe alle nodige maatregelen ne
men om alle mogelijke gebreken op te 
sporen; indien het bestaan van een ge
brek wordt aangetoond, moet hij de 
door de koper geleden schade vergoe
den, tenzij hij bewijst dat het gebrek 
onmogelijk kan worden opgespoord 
(1). (Artt. 1341 en 1345 B.W.) 

(RADOUX, BOUHY T. BALTUS) 

(A.R. nr. 8359) 

15 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : rnevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid t-----~~~---~--~~~-
voorgeschreven rechtsvormen in (1} Cass., 6 mei 1977 (A.C., 1977, 971). 
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Nr. 605 

1" KAMER - 15 juni 1989 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN 

ONAFHANKELIJKE RECHTER - BEGRIP. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN 
ONAFHANKELIJKE RECHTER - BEGRIP. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTZAKEN - SCHENDING - BEGRIP. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN 

ONAFHANKELIJKE RECHTER - BEGRIP. 

5° RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER 

- AMBTSVERZUIM VAN DE RECHTER -
TUCHT UITGEOEFEND DOOR DE EERSTE 
VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP
RECHT VAN VERDEDIGING- RECHT OP EEN 
ONPARTIJDIGE EN ONAFHANKELIJKE RECH
TER. 

6° RECHTERLIJKE TUCHT - ART. 6.1 
E.V.R.M. - TUCHTPROCEDURES TEN LASTE 
VAN DE LEDEN VAN DE RECHTERLIJKE ORDE 
- PROCECURES ZONDER VERBAND MET EEN 
BETWISTING OVER Bl..'RGERLIJKE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN IN DE ZIN VAN VOOR. 
MELDE BEPALING. 

7° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

E.V.R.M. - TUCHTPROCEDURE TEN LASTE 
VAN LEDEN VAN DE RECHTERL!JKE ORDE -
PROCEDURES ZONDER VERBAND MET EEN 
BETWISTING OVER BURGERLIJKE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN, IN DE ZIN VAN VOOR. 
MELDE BEPALING. 

8° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
E.V.R.M. TUCHTPROCEDl:~ES WA~RIN 

MOET WORDEN BESLIST OVER DE GEGRO~D
HEID VAN EEN STRAFVERVOLGI'\IG, IN DE ZIN 
VAN VOORMELDE BEPALI'\IG - CRITERIA. 

9° RECHTERLIJKE TUCHT - ART 6.1 

E.V R.M - TUCHTPROCEDCRE TE'Ii LASTE 
YAN EEN RECHTER I"oGESTELD YOOR DE EER. 
STE YOORZITTER YA'Ii HET HOF \'A'Ii BEROEP 
- TE'.'< LASTE GELEGD \"ERZUM DAT EE"i 
STRAFBAAR FElT KA'\i OPLEYERE"i PROCE-

DURE DIE TOT DOEL HEEFT TE DOEN BESLIS
SEN OVER DE GEGRONDHEID VAN EEN 
STRAFVERVOLGING, IN DE ZIN VAN VOOR
MELDE BEPALING. 

10° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 

6.1 E.V.R.M. - TUCHTPROCEDURE TEN LASTE 
VAN EEN RECHTER INGESTELD VOOR DE EER
STE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP 
- TEN LASTE GELEGD VERZUIM DAT EEN 
STRAFBAAR FElT KAN OPLEVEREN - PROCE
DURE DIE TOT DOEL HEEFT TE DOEN BESLIS
SEN OVER DE GEGRONDHE!D VAN EEN 
STRAFVERVOLGING, IN DE ZIN VAN VOOR
MELDE BEPALING. 

11° RECHTERLIJKE TUCHT - ART. 6.1 

E.V.R.M. - TUCHTPROCEDURE DIE TEN LASTE 
VAN EEN RECHTER IS INGESTELD VOOR DE 
EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BE
ROEP EN DIE IN HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN DIE BEPALING VALT - INACHTNEMING 
VAN DE BIJ ARTT. 420 E.V. GER.W. VOORGE
SCHREVEN RECHTSVORMEN- GEEN SCHEN
DING VAN HET RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE. 

12° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 

6.1 E.V.R.M. - TUCHTPROCEDURE DIE TEN 
LASTE VAN EEN RECHTER IS INGESTELD 
VOOR DE EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF 
VAN BEROEP EN DIE IN HET TOEPASSINGSGE
BIED VAN DIE BEPALING VALT- INACHTNE
MING VAN DE BIJ ARTT. 420 E.V. GER.W. VOOR
GESCHREVEN RECHTSVORMEN GEEN 
SCHENDING VAN HET RECHT OP EEN ONPAR
TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE. 

13° RECHTERLIJKE TUCHT - ART. 6.1 

E.V.R.M. - TUCHTPROCEDURE DIE TEN LASTE 
VAN EEN RECHTER IS DIGESTELD VOOR DE 
EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BE
ROEP EN DIE IN HET TOEPASSINGSGEB!ED 
VAN DIE BEPALING VALT - ZAAK BEHAN
DELD EN BESLISSI:\IG l:!TGESPROKEN MET 
GESLOTEN DEL'REN - WETTIGHEID. 

14° RECHTEN VAN DE MENS - ART 

6.1 E.V.R.M. - Tl..'CHTPROCEDCRE DIE TEN 
LASTE VAN EE'\1 RECHTER IS I'I/GESTELD 
VOOR DE EERSTE VOORZITIER VA'Ii HET HOF 
VA'\1 BEROEP EN DIE I'li HET TOF.P.'\.SSI'\iGSGE
B!ED VA'\1 DIE BEPALI'I/G VALT - ZAAK BE
HA~DELD E"o- BESLISSI"'iG CITGESPROKEN 
MET GESLOTEN DEl:RElli - WETTIGHEID 

15° RECHTERLIJKE TUCHT - UR'IiiE

TIGI:\G VA'Ii EE'\ EESCHIKKI"oG WAARBIJ DF. 
EERSTE YOORZITTER YA'\ EE'\ HOF \":'\.'\ BE 
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ROEP EEN TUCHTSTRAF OPLEGT - VERWIJ
ZING VAN DE ZAAK NAAR DE EERSTE VOOR
ZITTER VAN EEN ANDER HOF VAN BEROEP. 

16° VERWIJZING NA CASSATIE 
TUCHTZAKEN - RECHTERLIJKE TUCHT -
VERNIETIGING VAN EEN BESCHIKKING 
WAARBIJ DE EERSTE VOORZITTER VAN EEN 
HOF VAN BEROEP EEN TUCHTSTRAF OPLEGT 
- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE EER
STE VOORZITTER VAN EEN ANDER HOF VAN 
BEROEP. 

1 o De regel volgens welke de rechter on
afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is 
een algemeen rechtsbeginsel dat toe
passelijk is op alle rechtscolleges, en 
onder meer op de rechtscolleges die 
uitspraak moeten doen over een tucht
vordering (1). 

zo Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter onafhankelijk en 
onpartijdig moet zijn, wordt miskend, 
onder meer wanneer de beslissing 
wordt gewezen of mede wordt gewezen 
door een rechter van wie terecht kan 
worden gevreesd dat hij inzake onpar
tijdigheid niet de waarborgen biedt 
waarop de justitiabele recht heeft; 
zulks is het geval wanneer een of 
meer rechters die hebben deelgeno
men aan de beslissing waarbij aan een 
persoon een tuchtstraf is opgelegd, 
v66r de beslissing om die persoon te 
doen verschijnen voor het rechtscolle
ge dat uitspraak moet doen over de 
tuchtvordering, de zaak mede hebben 
onderzocht (2). 

3°, 4° en 5° Noch het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 
noch het algemeen rechtsbeginsel val

dat hij hem erop heeft gewezen dat hij 
het recht had zich te laten bijstaan 
door een raadsman die, zoals hij zelf, 
inzage zou kunnen nemen van het 
tuchtdossier met daarin onder meer de 
conclusie van de procureur-generaal. 

6° en 7° Aangezien de tuchtprocedures 
ten laste van leden van de rechterlijke 
orde betrekldng hebben op rechten en 
verplichtingen uit niet contractuele 
rechtsbetrekkingen die door het pu
bliek recht tussen de Staat en zijn or
ganen worden vastgelegd, kunnen ze 
niet worden geacht betrekkking te 
hebben op een betwisting over burger
lijke rechten en verplichtingen, in de 
zin van art. 6.1 E. V.R.M. (3). 

8° Om uit te maken of in een tuchtproce
dure moet worden beslist over de ge
grondheid van een strafvervolging, in 
de zin van art. 6.1 E. V.R.M, dient re
kening te worden gehouden met de 
kwalificatie, in het interne recht, van 
de aan de vervolgde persoon verweten 
handeling, met de aard van die hande
ling alsmede met de zwaarte van de 
straf die aan de betrokkene kan wor
den opgelegd (4). 

9°en 10° Een tuchtprocedure die voor de 
eerste voorzitter van het hoi van be
roep is ingesteld tegen een rechter aan 
wie een ambtsverzuim wordt verweten 
dat kan aangemerkt worden als het bij 
art. 147 Sw. omschreven en gestrafte 
misdrijf « willekeurige gevangenhou
ding », moet worden geacht te Jeiden 
tot een beslissing over de gegrondheid 
van een strafvervolging, in de zin van 
art. 6.1 E. V.R.M. 

gens hetwelk de rechter onafhankelijk 11 o en 12o Wanneer de voor de eerste 
en onpartijdig moet zijn, worden ge- voorzitter van het hoi van beroep te-
schonden door de beschikking waarbij gen een rechter ingestelde tuchtvervol-
de eerste voorzitter van het hoi van ging in het toepassingsgebied van art. 
beroep aan een rechter een schrifte- 6.1 E. V.R.M. valt, kan de inacl1tneming 
Jijke waarschuwing geeft, nadat hij, van de bij artt. 420 e. v. Ger. W. voorge-
overeenkomstig de artt. 520 e. v. schreven z·echtsvormen niet op zich 
Ger. W., de betrokken rechter bij ge- worden aangemerkt als een schending 
rechtsbrief heeft aangezocht om voor van het door die verdragsbepaling ge-
hem te verschijnen in verband met het waarborgde recht op een onpartijdige 
door de procureur-generaal aan hem rechterlijke instantie, aangezien zij 
gemaakte verw1jt dat hij zijn ambts- geen enkele beslissing impliceert op 
plichten ernstig heeft verzuimd, en na- 1------------------

(1) en (2) Cass., 23 me1 1983, A.R. nr 7145 
(A.C., 1984-83, nr 575), 16 okt. 1986, A.R. 
nr ~609 (1b1d., 1986-87, nr 96), en 14 me1 1987, 
A.R nr 7639 (1b1d., 1986-87, nr 538) en cone! 
0 '\I 

(3) en (4) Cass., 14 me1 1987, A.R. nr- 7639 
(A.C., 1986-87, nr 538) en cone!. O.M., zie 
« Plichten en dienstbaarheden van de !eden 
van de Rechterlijke Macht », plechtJge ope
nmgsrede van proc . gen. Krmgs yoor het Hof 
van 1 sept. 1988, Brwssel, 1988, blz 39-41, § 38 
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grand waarvan de vervolgde rechter 
zou kunnen vrezen dat de eerste voor
zitter van het hoi van beroep niet de 
vereiste waarborgen inzake onpartij
digheid biedt. 

13° en 14° Wanneer een rechter die voor 
de eerste voorzitter van llet hof van 
beroep tuchtrechtelijk wordt vervolgd, 
krachtens art. 6.1 E. V.R.M recht heeft 
op een openbare behandeling van zijn 
zaak en een openbare uitspraak van 
de beslissing door die magistraat, 
schendt de beschikking waarbij 
laatstgenoemde een tuchtstraf oplegt 
voormelde bepaling van het Verdrag, 
als noch uit diens beslissing, noch uit 
de processen-verhaal van verschijning 
blijkt dat de zaak in bet openbaar is 
behandeld en dat de beslissing in bet 
openbaar is uitgesproken en als noch 
uit de beslissing, noch uit de proces
sen-verbaal van verschijning blijkt dat 
de behandeling met gesloten deuren 
was verantwoord door een van de in 
art. 6.1, tweede zin, van het Verdrag 
vermelde redenen, of dat de vervolgde 
rechter vrijwillig en ondubbelzinnig 
van de bij dat artikel voorgeschreven 
openbaarheid heeft afgezien (5). 

15" en 16" Wanneer het Hoi een beschik
king vernietigt waarbij de eerste voor
zitter van een hof van beroep aan een 
rechter een tuchtstraf oplegt, verwijst 
het de zaak naar de eerste voorzitter 
van een ander hof van beroep. (Art. 
1110 Ger.W.) 

(W... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE BERGEN) 

ARREST ( vertaJiniJ 

(A.R. nr. 8583) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 10 november 

(5) Zie Cass., 14 april 1983, A.R. nr. 6789 
(A.C., 1982-83, nr. 441) en concl. O.M.; 2 juni 
1983, A.R. nrs. 6770 en 6790 (ibid., 1932-83, 
nr. 544), 2 juni 1983, A.R. nr. 6635 
(ibid., 1982-83, nr. 545), 2 juni 1983, A.R. 
nr. 6668 (ibid., 1982--83, nr. 547); 24 juni 1983, 
A.R. nrs. 3275 en 3860 (ibid., 1982-83, nr. 594); 3 
nov. 1983, A.R. nrs. 3697 en 3785 (ibid., 1983-a4, 
nr. 124); 3 nov. 1983, A.R. nrs. 3386, 3675 en 
3945 (ibid., 1983-84, nr. 127), 15 feb. 1984, A.R. 
nr. 3444 (ibid., 1983-84, nr. 333}; 13 april 1984, 
A.R. nr. 4010 (ibid., 1983-84, nr. 476), en 20 dec. 
1984, A.R. nr. 7202 (ibid., 1984-85, nr. 258). 

1988 gewezen door de eerste voorzit
ter van het Hof van Beroep te Ber
gen; 

Over het eerste middel: schending van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, van artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rech
ter onafhankelijk en onpartijdig moet 
zijn, 

doordat de bestreden beschikking 
waarbij aan eiseres als straf een schrif
telijke waarschuwing wordt gegeven, ge
wezen is door de eerste voorzitter van 
het Hof van Beroep te Bergen, nadat die
zelfde magistraat op 13 juni 1988 eiseres 
had aangezocht om in zijn kabinet te 
verschijnen ten einde er zich te verant
woorden voor het feit dat zij haar ambts
plichten ernstig had verzuimd « door op 
10 november 1987 bevelen tot medebren
ging en aanhouding tegen Karademir 
Ramazan en anderen uit te vaardigen », 

terwijl de deelneming van een magis
traat aan de beslissing om een persoon 
in verdenking te stellen van die aard is 
dat zij bij hem en bij derden gewettigde 
twijfel kan wekken aan de geschiktheid 
van die magistraat om zijn zaak op een 
onpartijdige wijze te behandelen; de be
schikking derhalve nietig is, nu ze is ge
wezen door een magistraat die niet aile 
waarborgen inzake onpartijdigheid bood 
waarop eiseres recht had op grond zowel 
van de in het middel vermelde rechtsbe
ginsel als van artikel 6.1 van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens (schending van al 
die bepalingen) : 

A. In zoverre het middel een 
schending aanvoert van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging en van het alge
meen rechtsbeginsel volgens het
welk de rechter onafhankelijk en 
onpartijdig moet zijn : 

Overwegende dat de regel volgens 
welke de rechter onafhankelijk en 
onpartijdig moet zijn, een algemeen 
rechtsbeginsel is dat van toepassing 
is op alle rechtscolleges, waaronder 
de rechtscolleges die over een tucht
vordering uitspraak moeten doen; 

Overwegende dat dit algemeen 
rechtsbeginsel onder andere wordt 
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miskend wanneer een rechter ten 
aanzien van wie er wettige redenen 
zijn om te vrezen dat hij niet de 
waarborgen inzake onpartijdigheid 
biedt waarop iedere justitiabele 
recht heeft, de beslissing neemt of 
daaraan deelneemt; 

Dat zulks het geval is wanneer 
een of meer rechters die hebben 
deelgenomen aan de beslissing 
waarbij aan een persoon een tucht
straf wordt opgelegd, v66r de beslis
sing om die persoon te doen ver
schijnen voor het rechtscollege dat 
over de tuchtvordering uitspraak 
moet doen, aan de behandeling van 
de zaak hebben deelgenomen; 

Overwegende dat te dezen de eer
ste voorzitter van het hof van be
roep, bij gerechtsbrief van 14 juni 
1988, eiseres heeft aangezocht om 
voor hem te verschijnen in verband 
met het haar door de procureur-ge
neraal gemaakte verwijt dat zij haar 
ambtsplichten ernstig had verzuimd, 
onder meer « door op 10 november 
1987 bevelen tot medebrenging en 
tot aanhouding tegen K... en litis
consorten uit te vaardigen »; dat bo
vendien in de oproeping stond dat 
eiseres het recht had zich te laten 
bijstaan door een raadsman die, zo
als zij zelf, inzage zou kunnen ne
men van het tuchtdossier dat onder 
meer de conclusie van de procureur
generaal bevatte volgens welke « de 
enkele censuur, bij wijze van eerste 
maatregel, een passende straf zou 
zijn voor de feiten »; 

Overwegende dat die werkwijze 
helemaal in overeenstemming is 
met de rechtsvormen voorgeschre
ven door de artikelen 420 en volgen
de van het Gerechtelijk Wetboek, 
die bepalen dat geen tuchtstraf kan 
worden opgelegd zonder dat de be
trokkene is gehoord of behoorlijk 
opgeroepen, de procureur-generaal 
schriftelijk conclusie heeft genomen, 
buiten het geval waarin hij het 
tuchtrecht uitoefent, en de betrokke
ne - behalve voor de waarschuwing 
- bij een met redenen omklede en 
bij gerechtsbrief verzonden oproe
pmg aangezocht 1s te verschijnen, 

nadat hem de tijd is gegeven om 
zijn verdediging, zelf of met de bij
stand van een advocaat, voor te be
reiden; 

Overwegende dat de inachtne
ming van die rechtsvormen, die 
strekken tot bescherming van het 
recht van verdediging, geen beslis
sing impliceert die voor eiseres een 
reden zou zijn om te vrezen dat de 
eerste voorzitter van het hof van be
roep niet de waarborgen inzake on
partijdigheid bood waarop zij, 
krachtens de in het middel vermel
de algemene rechtsbeginselen, recht 
had; 

B. In zoverre het middel een 
schending aanvoert van artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden: 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
dat verdrag enkel van toepassing is 
op << het onderzoek van vaststellin
gen van burgerlijke rechten en ver
plichtingen », of van << de gegrond
heid van een strafvervolging »; 

Overwegende dat de tuchtprocedu
res ertoe strekken na te gaan en te 
beslissen of de persoon tegen wie zij 
worden ingesteld, de regels van de 
plichtenleer heeft overtreden of af
breuk heeft gedaan aan de eer of de 
waardigheid van het ambt of het be
roep, en, zo ja, hem een tuchtstraf 
op te leggen; 

Dat zij enkel in het toepassingsge
bied van dat artikel vallen wanneer 
zij, uitzonderlijk, betrekking hebben 
op een vaststelling van burgerlijke 
rechten en verpichtingen of op de 
gegrondheid van een strafvervolging 
in de zin van die bepaling; 

Overwegende dat de tegen leden 
van de rechterlijke orde ingestelde 
tuchtprocedures betrekking hebben 
op rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit de niet contractuele 
rechtsbetre kkingen die het publiek 
recht instelt tussen de Staat en zijn 
organen, zodat zij niet kunnen wor
den geacht betrekking te hebben op 
een vaststellmgen van burgerhJke 
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rechten en verplichtingen in de zin 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; 

Overwegende dat de vraag of een 
tuchtprocedure een beslissing over 
de gegrondheid van een strafvervol
ging in de zin van die bepaling 
noodzakelijk maakt, moet worden 
beantwoord aan de hand van de 
kwalificatie die in het nationale 
recht gegeven wordt aan de daad 
die aan de vervolgde persoon verwe
ten wordt, de aard van die daad, als
ook de ernst van de tuchtstraf die 
aan de dader kan worden opgelegd; 

Overwegende dat te dezen aan ei
seres werd verweten dat zij artikel 
404 van het Gerechtelijk Wetboek 
had overtreden door haar ambts
plichten te verzuimen, meer bepaald 
doordat zij, belast met het onder
zoek in de zaak van personen die 
van handel in verdovende middelen 
verdacht werden, bewust een ter
mijn van meer dan vierentwintig 
uren had laten verstrijken tussen 
het moment waarop die personen 
van hun vrijheid werden beroofd, en 
het tijdstip waarop tegen hen een 
bevel tot aanhouding werd verleend; 

Overwegende dat de bestreden be
schikking beslist dat eiseres « geen 
enkele grond had » om te handelen 
zoals zij deed, en dat zij << tegelijker
tijd een grove vergissing en een 
tuchtfout had begaan »; 

Overwegende dat de aan eiseres 
verweten handeling kan worden 
aangemerkt als het bij artikel 147 
van het Strafwetboek omschreven 
en gestrafte misdrijf << willekeurige 
gevangenhouding »; dat daaruit kan 
worden afgeleid dat de tegen eiseres 
gevoerde tuchtprocedure een beslis
sing over de gegrondheid van een 
strafvervolging in de zin van artikel 
6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden impliceer
de; 

Overwegende dat, ofschoon de te
gen e1seres ingestelde tuchtvervol' 

gingen derhalve onder het toepas
singsgebied van die bepaling van 
het Verdrag vielen, de inachtneming 
van de door de artikelen 420 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven rechtsvormen noch
tans te dezen geen schending ople
vert van het door die bepaling ge
waarborgde recht op een onpartij
dige rechterlijke instantie, aange
zien zij, zoals hiervoren reeds is uit
eengezet, geen beslissing inhield 
waardoor eiseres moest vrezen dat 
de eerste voorzitter van het hof van 
beroep niet de vereiste waarborgen 
van onpartijdigheid hood; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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, 

doordat uit geen enkel stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de zaak is behandeld en het vonnis is 
uitgesproken in openbare terechtzitting, 

terwijl de beslissing in ieder geval in 
openbare terechtzitting moet worden uit
gesproken en het onderzoek, tenzij de 
beklaagde van de openbaarheid ervan af
ziet, eveneens in het openbaar dient te 
geschieden; uit geen enkel stuk blijkt dat 
eiseres het sluiten der deuren heeft ge
vraagd voor het onderzoek van haar 
zaak; de bestreden beschikking derhalve, 
nu zij het recht van eiseres op openbaar
heid schendt, nietig is : 

Overwegende dat noch uit de be
streden beschikking noch uit de 
<< processen-verbaal van verschij
ning » van eiseres blijkt dat zowel 
het onderzoek van de zaak als de 
uitspraak van de beslissing in het 
openbaar zijn geschied; 

Dat uit de beschikking en de pro
cessen-verbaal van verschijning 
evenmin blijkt dat het sluiten der 
deuren verantwoord was door een 
van de in artikel 6.1, tweede zin, 
van het Verdrag opgesomde gran
den of dat eiseres vrijwillig en on
dubbelzinnig heeft afgezien van de 
door dat artikel vereiste openbaar
heid; 
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Dat de bestreden beschikking der
halve artikel 6.1 van het Verdrag 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beschikking; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beschikking; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de eerste voorzitter van het 
Hof van Beroep te Brussel. 

15 juni 1989 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 606 

1' KAMER - 15 juni 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIEL'W MID
DEL - BELASTINGZAKEN - BUTENGERECH
TELIJKE BEKENTENIS VAN DE BELASTING
SCHULDIGE - BELASTINGSCHCLDIGE DIE 
VOOR DE FEITENRECHTER NIET HEEFT BE
TOOGD DAT ZIJN BEKENTENIS COMPLEX EN 
ONSPLITSBAAR WAS - MIDDEL DAT NIET 
VOOR HET EERST VOOR HET HOF KAN WOR
DEN AANGEVOERD 

2° BEWIJS - BELASTINGZAKEN - BEKEN 
TENIS - Bt:ITENGERECHTELIJKE BEKENTE
NIS VAN DE BELASTINGSCHCLDIGE- BELAS
TINGSCHCLDIGE DIE VOOR DE FEITENRECH 
TER NIET HEEFT BETOOGD DAT ZIJN BEKEN 
TENIS COMPLEX EN ONSPLITSBAAR WAS -
MIDDEL DAT NIET VOOR HET EERST VOOR 
HET HOF KAN WORDEN AANGEVOERD 

die bekentenis complex en onsplits
baar was, kan hij zulks niet voor het 
Hof aanvoeren (1). 

(VAN BOVEN, FLOHIMONT 
T BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 994 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 212, 222, 245, 246, 247, 257 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
1354 en 1356 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest het verweer van de 
eisers, ten betoge dat te dezen willekeu
rig toepassing was gemaakt van artikel 
247 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, verwerpt en bijgevolg het 
beroep niet gegrond verklaart op grond 
dat : « de administratie de belastbare 
grondslag heeft geraamd volgens teke
nen en indicien waaruit een hogere 
graad van gegoedheid blijkt dan uit de 
aangegeven inkomsten; de administratie 
aan (eiser) heeft gevraagd waartoe hij 
een terugbetaling van B.T.W. (1.525.197 
frank) heeft aangewend; deze heeft ge
antwoord dat de bestemming van de te
rugbetaling van de B.T.W. heel eenvou
dig is geweest: dat deze, zoals al (zijn) 
spaargeld, in rands omgezet en in (zijn) 
brandkast werd geborgen ... ; de contro
leur-taxateur terecht heeft geoordeeld 
dat met de terugbetaling van de B.T.W. 
rands zijn aangekocht; (eiser) niets aan
voert tot staving van zijn beweringen; hij 
zulks trouwens toegeeft voor bijna al 
zijn goudstukken; hij daarvan geen for
meel bewijs kan leveren in zoverre zoda
nige transacties, onder meer met particu
lieren, geen sporen achterlaten; de aan
slag niet willekeurig is, nu (eiser) zelf 
niet enkel op de precieze vraag van de 
controleur-taxateur antwoordt, maar bo
vendien zegt wat hij met zijn ander 
spaargeld doet », 

terwijl de eisers, zoals zij bij conclus1e 
erop wezen, in hun antwoord op 9 okto-1° en 2° Wanneer de belastingschuldige 

in zijn antwoord op een vraag om in
lichtingen van het belastingbestuur 1----------------
een bekentems heeft gedaan en voor 
de fe1tenrechter met heeft betoogd dat 

(1) Z1e Cass, 12 maart 1979 (.4 (_ 1978 79 
820) 
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ber 1983 op het verzoek om inlichtingen 
verklaarden : « de bestemming van de te
rugbetaling van de B.T.W. is eenvoudig 
geweest; deze, zoals al (het) spaargeld, in 
rands is omgezet en in (zijn) brandkast 
is geborgen; die werkwijze is veilig en 
zeer handig omdat ze zeer vlug en gelijk 
waar kan worden toegepast, in banken, 
wisselkantoren, ... zodanig dat (hij) als 
het nodig is, ze uit (zijn) brandkast 
neemt en ze opnieuw verkoopt. (Hij 
heeft) natuurlijk die laatste drie jaren zo 
veel van zijn facturen betaald >>, 

en terwijl, wanneer zoals te dezen van 
een bekentenis, die krachtens een bij ar
tikel 222 van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen voorgeschreven verplich
ting gedaan en bij conclusie herhaald is, 
toepassing wordt gemaakt om een toe
stand volgens indicien vast te stellen en 
achteraf goed te keuren, de bekentenis 
niet, zonder schending van artikel 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, kan worden 
gesplitst; het arrest, nu de eisers hadden 
toegegeven dat de terugbetalingen van 
de B.T.W. belegd zijn in rands, die gedu
rende de jaren waarop de bestreden aan
slag betrekking heeft, als het nodig was 
zonder ontvangstbewijs opnieuw ver
kocht werden om de vervallen facturen 
te betalen, niet tegelijkertijd het eerste 
deel van die aangifte tegen de eisers « in 
aanmerking vermocht te nemen en, bij 
gebrek aan bewijzen, geen rekening hou
den met het andere >> deel ervan; het ar
rest derhalve, door die bekentenis te 
splitsen, niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat de aanslag niet willekeurig was 
en derhalve de in het middel aangewe
zen bepalingen schendt : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder opgewor
pen en hierin bestaande dat het 
middel nieuw is: 

Overwegende dat verweerder aan
voert dat de partij die voor de fei
tenrechter niet heeft betoogd dat 
een door haar gedane verklaring 
een samengesteld karakter vertoon
de, zulks niet voor het eerst voor 
het Hof kan aanvoeren en zich der
halve niet op het beginsel van de 
onsplltsbaarheid van de bekentenis 
kan beroepen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers zich 
voor de feitenrechter hebben beroe
pen op het samengesteld en on-

splitsbaar karakter van de bekente
nis die voortvloeit uit hun antwoord 
van 9 oktober 1983 op het verzoek 
van de administratie om inlichtin
gen; 

Dat het middel, dat de openbare 
orde niet raakt, niet voor het eerst 
voor het Hof kan worden opgewor
pen; 

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

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

15 juni 1989 - 1 e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Delahaye en De 
Bruyn. 

Nr. 607 

1 • KAMER - 15 juni 1989 

INKOMSTENBELASTINGEN - YOOR· 
ZIE!XING VOOR HET HOF VAlli BEROEP - '\lET 
AAN DE DIRECTECR DER DIRECTE BEU\STI'\
GE"i 0'\DERWORPEN BEZWAAR Iv!.B.T EE'\ 
m;ERTREDING VA"i DE WET - BEZWAAR 
VOOR HET EERST \"OORGEDRAGE'\ "'\A HET 
\;ERSTRIJKE'\ VA'\ DE TER'\IIJ"'\ VA"'\ ART 282 
W.l.B. - BEVOEGDHEID \"A'\ HET IWF \"A'\ 
BEROEP OM ER KE'\i'\IS VA'\ TE '\BIE'\i 

Wanneer de belasting<;chuldige mor het 
hoi van beroep een voorzienin;;: instPlt 
tegen een besli>smg van de djrectFur 
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der directe belastingen, mag hij aan 
dat hoi bezwaren onderwerpen die 
noch in het bezwaarschrift werden ge
formuleerd, noch ambtshalve door de 
directeur werden onderzocht, voor zo
ver zij een overtreding van de wet of 
een schending van de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven procedure
vormen aanvoeren en zij geformuleerd 
zijn ofwel in de voorziening ofwel in 
een geschrift, dat aan de griffie van 
het hoi van beroep wordt afgegeven 
binnen de termijn van art. 282 W.LB. 
(1). (Artt. 278, tweede lid, 279, tweede 
lid, en 282 W.I.B.) 

(GILSON 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIE'I!) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 966 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1987 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 278 en 282 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

doordat eiser bij conclusie had betoogd 
« dat het in het bezwaarschrift geformu
leerde bezwaar betrekking had op de 
aanslag inzake een meerwaarde op een 
overdracht van voorraden aan de ven
nootschap toen de conclusienemer zijn 
werkzaamheden stopzette, dat de di
recteur dat bezwaar gegrond achtte en 
dientengevolge ten bedrage van 925.286 
frank outlasting verleende, dat de di
recteur in dezelfde beslissing echter die 
outlasting in vergelijking heeft gebracht 
met het bedrag van 426.568 frank dat in 
aanmerking werd genomen als netto-ex
ploitatiewinst op de verkoop van suiker
waren in 1977, dat de gewestelijke di
recteur aldus het voorschrift van artikel 
276 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen heeft geschonden, dat de di
recteur immers de gegrond geachte out
lasting niet in vergelijking mag brengen 
met een ontoereikend belastingbedrag, 

(1) Zie Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
550); 18 okt. 1985, A.R. nr. F 1110 F 
(ibid., 1985-86, nr. 106); 20 juni 1986, A.R. 
nr. F 1281 N (ibid., 1985-86, nr. 664). 

dat hij elders had vastgesteld ... », waar
op het arrest voor recht zegt " dat het 
nieuwe bezwaar betreffende de verboden 
schuldvergelijking in de beroepen beslis
sing niet binnen de termijnen van arti
kel 282 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen werd geformuleerd en 
dus niet ontvankelijk is >>, op grond : 
« dat in de beslissing van de directeur 
( ... ) een bij artikel 276 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen verboden 
schuldvergelijking heeft plaatsgehad, dat 
het gaat om een overtreding van de wet 
die aanleiding kan geven tot een nieuw 
bezwaar dat qua voorwerp ontvankelijk 
is, dat echter elk nieuwe bezwaar op 
grond van een overtreding van de wet of 
een schending van de op straffe van nie
tigheid voorgeschreven vormen, op straf
fe van verval moet worden opgeworpen 
ofwel in de voorziening zelf, onJVel uiter
lijk binnen de termijn van artikel 232 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, dit is zestig dagen na de neerleg
ging ter griffie door de directeur van de 
uitgifte van de bestreden beslissing en 
van de stukken betreffende de betwis
ting, dat een nieuw bezwaar, ook al heeft 
het betrekking op een overtreding van 
de wet of een schending van de op straf
fe van nietigheid voorgeschreven vor
men, niet ontvankelijk is en door het hof 
(van beroep) niet kan worden onder
zocht, wanneer het voor het eerst wordt 
voorgedragen in een conclusie die ter 
griffie is neergelegd of voor het hof (van 
beroep) is genomen na het verstrijken 
van de termijn van artikel 282 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
zoals te dezen het geval is >>, 

terwijl een bezwaar dat de belasting
schuldige heeft afgeleid uit een onwettig
heid van de beslissing zelf, zoals in casu 
de schending door de directeur in de be
slisisng van artikel 276 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, niet nieuw 
is en in elk geval kan worden aange
voerd voor het hof van beroep waarbij 
de voorziening tegen een beslissing van 
de directeur der belastingen aanhangig 
is en dus zelf zonder inachtneming van 
de vereisten en de termijn van de artike
len 278 en 282 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; daaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat eiser 
voormeld bezwaar binnen de termijn van 
de artikelen 278, tweede lid, en 282 van 
hetzelfde wetboek had moeten aanvoe
ren, die bepalingen schendt en ten on
rechte weigert uitspraak te doen over 
een geschil dat regelmatig bij het hof 
van beroep aanhangig was gemaakt 
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(schending van artikel 278, eerste lid, 
van hetzelfde wetboek) : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 278, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, gewij
zigd bij de wet van 16 maart 1976, 
verzoeker, te de zen eiser, a an het 
hof van beroep bezwaren mag on
derwerpen 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 aanvoeren; dat artikel 279, 
tweede lid, van hetzelfde wetboek 
evenwel voorschrijft dat die nieuwe 
bezwaren ofwel in de voorziening of
wei in een geschrift dat aan de grif
fie van het hof van beroep wordt af
gegeven moet worden geformuleerd, 
en dit, op straffe van verval, binnen 
de termijn van artikel 282; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de beslissing van de di
recteur een bij artikel 276 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen verboden schuldvergelijking 
vaststelt » en dat « het gaat om een 
overtreding van de wet die aanlei
ding kan geven tot een nieuw be
zwaar dat qua voorwerp orttvankelijk 
is »; dat het naar recht beslist dat 
dit nieuw bezwaar, ook al he eft het 
belrekking op een overtreding van 
de wet, niet ontvankelijk is omdat 
het voor het eerst is voorgedragen 
na het verstrijken van de termijn 
van artikel 282 van dat wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 juni 1989 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings

Nr. 608 

1 • KAMER - 16 juni 1989 

VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BE
WONING - VRUCHTGEBRUIK - STAAT 
VAN DE ONROERENDE GOEDEREN - ONTBRE
KEN VAN EEN STAAT - GEVOLGEN. 

Wanneer de vruchtgebruiker geen staat 
heeft doen opmaken van de onroeren
de goederen die aan het vruchtgebruik 
ondeJWorpen zijn, verbeurt hij zijn 
recht van vruchtgebruik niet, maar 
kan de blote eigenaar hem beletten in 
het genot van het goed te treden (1). 
(Art. 600 B.W.) 

(SERVAES T. MATHYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6411) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 600, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 702, 774, 807 en 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het 
beschikkingsbeginsel, van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging en van het algemeen rechtsbegin
sel, dat onder meer wordt toegepast door 
de artikelen 824, derde lid, en 1045, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, lui
dens hetwelk de afstand van een recht 
strikt moet worden uitgelegd en slechts 
uit feiten of handelingen, die voor geen 
andere uitlegging vatbaar zijn, kan wor
den afgeleid, 

doordat het hof van beroep eisers 
hoofdvordering ongegrond verklaart en 
hem, op de tegenvordering van verweer
ster, veroordeelt tot betaling van een be
drag van 60.000 frank, te vermeerderen 
met de gerechtelijke interest vanaf 1 ju
ni 1982, onder meer op grond : « dat (ver
weerster) terecht voorhoudt dat de eer
ste rechter verkeerdelijk de terugbeta
ling van voormelde 165.000 frank door 

voorzitter - Gel1jkluidende conclusie 1----------------
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Baltus, 
Brussel. 

(1) Zie Cass., 14 nov. 1958 (Bull. en 
Pas., 1959, I, 269). 
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(verweerster) aan (eiser) heeft bevolen, 
omdat (verweerster) nagelaten had een 
staat van het onroerend goed waarvan 
zij het vruchtgebruik verkreeg, te laten 
opmaken vooraleer in het genot ervan te 
treden, zoals voorgeschreven door artikel 
600 van het Burgerlijk Wetboek; ( ... ) dat 
in casu bij het ontstaan van het vrucht
gebruik van het kwestieus goed in hoof
de van (verweerster), (eiser), de naakte 
eigenaar, gedeeltelijk minstens het genot 
had van het kwestieus goed en er derhal
ve de staat van kende; dat hij, na inge
brekestelling door (verweerster), haar in 
het genot heeft laten treden, door een 
maandelijks bedrag van 12.000 frank te 
betalen en dit zonder voorafgaandelijk 
de opstelling van een inventaris te eisen, 
waardoor hij, in zijn hoedanigheid van 
naakte eigenaar klaarblijkelijk afstand 
deed van de mogelijkheid het genot van 
het vruchtgebruik te schorsen, zodat hij 
nadien de vrijwillig betaalde gelden niet 
kan terugvorderen, steunend op artikel 
600 van het Burgerlijk Wetboek; dat het 
algemeen geformuleerd voorbehoud in 
de brief van (eiser) d.d. 28 november 
1980, gelet op de inhoud van de briefwis
seling tussen partijen in november en 
december 1980, geenszins betrekking 
heeft op de voorafgaandelijke opstelling 
van een inventaris, doch op het stand
punt van (eiser) ten aanzien van de gift 
gedaan door vader Servaes bij huwelijks
contract in het kader van de vereffe
ning van diens nalatenschap, en meer 
bepaald het voorstel van (eiser) om het 
vruchtgebruik a£ te kopen », 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster, 
hoewel zij in conclusie had aangevoerd 
" dat het feit dat de naakte eigenaar toe
staat dat de vruchtgebruiker hem de 
huurgelden doorstort, moet aanzien 
worden als zijnde een daad waarbij het 
goed wordt afgeleverd , (blz. 3, alinea 3), 
hieruit noch in conclusie, noch in haar 
verzoekschrift tot hoger beroep het 
rechtsgevolg afleidde dat eiser, in zijn 
hoedanigheid van naakte eigenaar 
<< klaarblijkelijk afstand , had gedaan 
van de mogelijkheid het genot van het 
vruchtgebruik te schorsen overeenkom
stig artikel 600 van het Burgerlijk Wet
hoek, noch dat het door eiser geformu
leerde voorbehoud in zijn brief van 28 
november 1980 « geen betrekking had op 
de voorafgaande opstelling van een in
ventaris , doch op zijn standpunt betref
fende de gift van vader Servaes bij hu
welijkscontract in het kader van de 
vereffening van diens nalatenschap, 
meer bepaald eisers voorstel om het 

vruchtgebruik af te kopen; verweerster 
er zich integendeel toe beperkte te vor
deren dat : - de oorspronkelijke verde
ring niet ontvankelijk zou worden ver
klaard, nu eiser op geen enkel ogenblik 
het genot van het onroerend goed aan 
verweerster ontnomen heeft en haar 
nooit aangemaand heeft een bevindings
staat op te stellen, nu hij het duidelijk 
opzet had te vermijden dat een afreke
ning tussen partijen zou opgesteld wor
den en de naakte eigenaar, door zijn ei
gen daden, de vruchtgebruiker niet in de 
onmogelijkheid mag stellen een bevin
dingsstaat op te stellen nadat er tussen 
partijen met onderling akkoord een 
einde werd gemaakt aan het vruchtge
bruik, zonder dat er een staat werd opge
steld; - in ondergeschikte orde, zou wor
den gezegd voor recht dat een minne
lijke bevindingsstaat werd tot stand 
gebracht, vermits eiser had toegelaten 
dat het vruchtgebruik werd beeindigd 
zonder dat er een staat werd opgesteld, 
dat de voorwaarden voorgeschreven door 
artikel 600 van het Burgerlijk Wetboek 
werden vervuld en dat eiser de som van 
de door hem ontvangen vruchten -
waarover hij verantwoording verschul
digd is - zijnde 168.000 frank, verschul
digd is (conclusie, blz. 3-4), zodat het hof 
van beroep, door aldus ambtshalve uit 
het feit dat eiser, na ingebrekestelling 
door verweerster, haar in het genot heeft 
laten treden door een maandelijks be
drag van 12.000 frank te betalen zonder 
voorafgaandelijk de opstelling van een 
inventaris te eisen, af te leiden dat hij 
« klaarblijkelijk afstand deed van de mo
gelijkheid het genot van het vruchtge
bruik te schorsen », alsmede door te oor
delen dat eisers voorbehoud in zijn brief 
van 28 november 1980 enkel betrekking 
had op zijn voorstel om het vruchtge
bruik a£ te kopen, zonder eiser de gele
genheid te geven hierover in conclusie 
verweer te voeren, eisers recht van ver
dediging miskent (schending van het 
aangeduide algemeen rechtsbeginsel en 
van artikel 774 van het Gerechtelijk Wet
hoek) en tevens aldus, tot staving van de 
getroffen beslissing, niet de openbare or
de rakende betwistingen opwerpt, die de 
partijen in hun conclusies hadden uitge
sloten (schending van het beschikkings
beginsel en van de artikelen 702, 807 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarin dit beginsel wordt bekrachtigd); 

tweede onderdeel, uit de bewoordingen 
van verweersters brief van 27 november 
1980 - waarnaar zij verwees in conclu
sie (blz. 2) - luidens dewelke zij eiser 
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elke toegang tot het goed zou ontzeggen 
indien hij geen standpunt zou innemen 
betreffende de gift door Jacques Servaes 
aan verweerster bij huwelijkscontract 
van 6 juli 1979, uit de bewoordingen van 
de brief van eisers raadsman van 28 no
vember 1980, luidens dewelke eiser be
reid was, « onder alle voorbehoud en 
zonder nadelige erkentenis, maandelijks 
de som van 12.000 frank te betalen ( ... ) 
als afkorting op de eventuele afkoop van 
het vruchtgebruik van dame Mathys » 
ten einde de vrije en ongestoorde toe
gang tot het pand te behouden « om hem 
toe te laten zijn bierhandel zoals te vo
ren en naar behoren te kunnen uitoefe
nen ,, en uit de bewoordingen van de 
brief van verweersters raadsman van 3 
december 1980, waarbij eiser niet enkel 
opnieuw werd aangemaand maandelijks 
12.000 frank te betalen om de vrije toe
gang tot het goed te behouden, doch 
waarbij tevens werd benadrukt « dat in 
ieder geval nog geen sprake kan zijn van 
afkoop van het vruchtgebruik ( ... ) en dat 
de 12.000 frank die thans door uw klient 
betaald worden, zullen moeten aanzien 
worden als zijnde huurgelden voor het 
gebruik der lokalen », aileen blijkt dat 
eiser, om zijn bierhandel verder te kun
nen uitbaten, onder het meest volstrekte 
voorbehoud en zonder nadelige erkente
nis wat de betekenis van deze betalingen 
betreft, bereid was maandelijks 12.000 
frank te betalen « als afkorting op de 
eventuele afkoop van het vruchtge
bruik »; deze briefwisseling en het feit 
dat eiser « gedeeltelijk minstens het ge
not had van het kwestieus goed en er 
derhalve de staat van kende » en dat hij 
een maandelijks bedrag van 12.000 frank 
betaalde « zonder voorafgaandelijk de 
opstelling van een inventaris te eisen », 
alleszins ook in die zin kunnen worden 
uitgelegd dat eiser deze betalingen ver
richtte onder voorbehoud onder meer 
van zijn recht om artikel 600 van het 
Burgerlijk Wetboek in te roepen en met 
het oog op de voorlopige vrijwaring van 
de mogelijkheid zijn bierhandel uit te 
baten en dat bedoelde betalingen dan 
ook enkel konden worden beschouwd als 
« afkorting op de afkoop van het vrucht
gebruik »; de omstandigheid dat de naak
te eigenaar de staat van het goed kent 
op zich niet volstaat opdat de vruchtge
bruiker zou vrijgesteld zijn van het op
maken van de staat van dit goed over
eenkomstig artikel 600 van het Burger
lijk Wetboek, zodat het hof van beroep 
niet wettig, met miskenning van de be
wijskracht van voormelde brieven 
(schending van de artikelen 1319, 1320 

en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
aanneemt dat het algemeen geformu
leerd voorbehoud in eisers brief van 28 
november 1980 « geenszins betrekking 
heeft op de voorafgaandelijke opstelling 
van een inventaris » en dat uit het feit 
dat eiser de staat van het goed kende en 
maandelijks 12.000 frank betaalde aan 
verweerster zonder vooraf de opstelling 
van een inventaris te eisen, blijkt dat hij 
« klaarblijkelijk afstand deed van de mo
gelijkheid het genot van het vruchtge
bruik te schorsen » (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel luidens (het
welk) de afstand van een recht strikt 
moet worden uitgelegd en slechts uit fei
ten of handelingen, die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn, kan worden afge
leid) en het arrest evenmin naar recht 
kan worden verantwoord door de vast
stelling aileen dat eiser de staat van het 
goed kende (schending van artikel 600 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt : dat verweerster op 16 juli 
1980 vruchtgebruiker werd van een 
woonhuis, dat verhuurd was voor 
12.000 frank per maand aan eiser, 
die tevens blote eigenaar werd; dat 
het woonhuis werd verkocht in ja
nuari 1982; dat voor de periode van 
december 1980 tot januari 1982 eiser 
12.000 frank per maand betaalde 
aan verweerster; dat het arrest de 
terugbetaling ontzegt en eiser ver
oordeelt om daarenboven voor de 
periode van 16 juli 1980 tot en met 
november 1986 60.000 frank te beta
len; 

Overwegende dat het ontbreken 
van een staat van het onroerend 
goed, als bedoeld in artikel 600 van 
het Burgerlijk W etboek, geen ver
beuren van het vruchtgebruik mee
brengt, maar een vertragende excep
tie oplevert waardoor de blote eige
naar de vruchtgebruiker kan belet
ten in het genot van het goed te 
treden; 

Overwegende dat het vruchtge
bruik te dezen niet meer op het 
woonhuis rustte vanaf januari 1982, 
toen het goed werd verkocht en op 
dat ogenblik een afrekening zich op
drong; 

Overwegende dat het oordeel van 
het arrest dat de blote eigenaar af-
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stand deed van de mogelijkheid het 
genot van het vruchtgebruik te 
schorsen en dat het voorbehoud in 
de brief van 28 november 1980 niet 
de voorafgaande staat betreft, ten 
overvloede is gegeven, nu het arrest 
wettelijk verantwoord is doordat 
eruit blijkt dat eiser voor de tweede 
periode de vruchten, zijnde het 
huurgeld, heeft bezorgd en derhalve 
de exceptie van artikel 600 van het 
Burgerlijk Wetboek niet had opge
worpen, terwijl de eerste periode 
aanleiding geeft tot afrekening; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

16 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 009 

1 • KAMER - 16 juni 1989 

RECHTBANKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN 
- ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAAN-
DEN IN BERAAD GEHOUDEN - ONTIREK-
KING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - VER
WIJZING NAAR HETZELFDE GERECHT AN
DERS SAMENGETELD OF NAAR EEN ANDER 

ken en ze verwijzen naar hetzelfde ge
recht, anders samengesteld, of naar 
een ander gerecht (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT IN ZAKE « B.V. ATTENT > VENN. 

NAAR NEDERLANDS RECHT T. VANHOUTTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6770) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur-gene
raal bij het Hof van Beroep te Gent, 
dat op 3 mei 1989 ter griffie van het 
Hof is ingediend en dat ertoe strekt 
de zaak die op de algemene rol van 
het Vredegerecht van het tweede 
kanton te Oostende is ingeschreven 
onder nr. 13190, te onttrekken aan 
de heer Missiaen Edgard, Alfons, 
Willy, rechter in het Vredegerecht 
van het tweede kanton te Oostende; 

Overwegende dat het verzoek
schrift hierop is gegrond dat de 
voornoemde rechter gedurende meer 
dan zes maanden heeft verzuimd de 
zaak te berechten die hij in beraad 
had genomen; 

Gelet op de artikelen 648, 4°, 652 
tot 655 en 658 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de vorenvermelde 
rechter gedurende meer dan zes 
maanden heeft verzuimd de voor
noemde zaak te berechten, hoewel 
hij deze in beraad had genomen; dat 
de beslissing over het geschil, in het 
belang van een goede rechtsbede
ling niet Ianger mag uitblijven; 

Om die redenen, onttrekt de zaak, 
ingeschreven op de algemene rol 

GERECHT. r---------------------------------
Wanneer een rechter meer dan zes 

maanden verzuimt de zaak te berech
ten die h1j in beraad had genomen, 
kan het Hof, zonder de in artikel 656 
Ger. W. bedoelde mededeling te beve
Jen, de zaak aan die rechter onttrek-

(1) Er werden meer dan vijftig zaken aan de 
vrederechter onttrokken. Daar het niet moge
lijk bleek a! die zaken naar hetzelfde vredege
recht, evenwel anders samengesteld, c.q. waar 
de zetel door plaatsvervangende vrederechters 
zou worden waargenomen, heeft het Hof een 
dee! van die zaken naar andere kantons ver
wezen. 
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van het Vredegerecht van het twee
de kanton te Oostende onder num
mer 13190, aan de heer Missiaen 
Edgard, Alfons, Willy, rechter in dat 
vredegerecht; verwijst de zaak naar 
het anders samengestelde Vredege
recht van het tweede kanton te 
Oostende; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

16 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal. 

Nr. 610 

3• KAMER - 19 juni 1989 

1° ZIEKTE- EN Il\'VALID1TEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
RECHT OP UITKERINGEN - VEREISTEN. 

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHJKTHEID -
ART. 57, § 2, EERSTE LID, Z.l.V.-WET - UITKE
RINGEN BET1\ALD MET TOEPASSJNG VAN DIE 
BEPALING - BETALING DOOR DE VERZEKE
RINGSINSTELLING - WETTELIJKE VERPLICH
TING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING -
GEVOLG. 

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
ART. 57, § 2, Z.I.V.-WET - UITimRINGEN BE
TAALD MET TOEPASSING VAN HET EERSTE 
LID VAN DIE BEPALL\fG - BETALING DOOR 
DE VERZEKERINGSINSTELLING INDE
PLAATSSTELLING VAN DE RECHTHEBBENDE 
- GEVOLG T.A.V. DE TERUGVORDERING VAN 
DE UITF.ERINGEN. 

4° INDEPLAATSSTELLING - Z!EKTE
EN INVALIDITE!TSVERZEKERJ:\IG- ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID - ART. 57, § 2, Z.I.V.-WET -
UITKERINGEN BETAALD MET TOEPASSDIG 
VAN RET EERSTE LID VAN DIE BEPALII\iG -
BETALING DOOR DE VERZEKERINGSI:'-!STEL
LING - INDEPLAATSSTELLI:"JG VAN DE I 
RECHTHEBBENDE - GEVOLG T.A.V DE TE- I 
RLGVORDERING VAN DE T.;ITKERl\GEN. I 

1° De gerechtigde op de uitkeringen 
van de ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring kan aanspraak maken op de uit
kering wegens arbeidsongesclliktheid 
wanneer hij recht heeft op een van de 
in art. 57, § 1, Z.I. V.-wet opgesomde 
voordelen of in afwachting dat hij een 
van die voordelen ontvangt, op voor
waarde dat hij zijn verzekeringsinstel
ling verwittigt van elk gegeven dat 
zijn recht kan vestigen, en van elke in
gestelde vordering of andere procedure 
ter verkrijging van dat voordeel; l1ij 
kan aanspraak maken op die uitkerin
gen ongeacht hoeveel die bedragen, 
ook als dat meer is dan het in voor
noemd art. 57, § 1, bedoelde Foordeel. 
(Art. 57, §§ 1 en 2, Z.I.V.-wet; art. 
240bis K.B. 4 nov. 1963.) 

2° De verzekeringsinstelling die, met toe
passing van de artt. 57, § 2, eerste lid, 
ZI.V.-wet en 240bis KB. 4 nov. 1963 
de uitkering wegens arbeidsonge
schiktheid heeft betaald, kan geen vor
dering tot terugbetaling instellen tegen 
de rechthebbende, nu hij die uitkei'ing 
heeft ontvangen krachtens het recht 
dat die wettelijke bepalingen hem toe
kennen; daaruit volgt dat de verzeke
ringsinstelling, die ingeFolge art. 57, 
§ 2, trneede lid, in de plaats treedt van 
de rechthebbende, wanneer zij van de
gene die 1'1et in § J van dat art. 57 be~ 
doelde voordeel is verschuldigd, 
slechts een bedrag terugkrijgt dat la
ger is dan de uitkel'ingen die zij heeft 
betaald, het verschil alleen moet dra
gen, 1m zij voor haar eigen schuld 
moet instaan. 

3° en 4° Voor de terugvo1·dering van de 
uitkering wegens arbeidsongeschikt
heid die de verzekeringsinstelling 
}weft betaald met toepassing van de 
artt. 57, § 2, eerste lid, Z.L V.-wet en 
240 bis K.B. 4 nov. 1963, « treedt zij in 
de pla.ats van de rechthebbende >', in
gevolge het tvJeede lid van genoemd 
art. 57, § 2, t.a. \T. degene die het in § 1 
bedoelde voordeel moet betalen; die 
schuldenaar kan aan de vordering van 
de in de plaats gestelde verzekerings
instelling dezelfde verv.reerrniddelen en 
excepties tegenwerpen als aan de per
soonlijke vordering van de mchtheb
bende, en, bijgevolg, ook het verweer 
dat de wet hem ver,olicht bepaalde af
houdingen te doen, ongeacl1t hun aard, 
op de door hem versclwldigde bedra
gen. 
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(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
Ml.JTUALITEITEN T. TOUCHEQUE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8382) 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1987 door het 
Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, 
gewezen; 

Over het middel: schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 57,§ 1, 3", (als 
gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969) en 
§ 2, (als aangevuld bij de wet van 5 juli 
1971) van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, 240bis van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 tot 
uitvoering van de wet van 9 augustus 
1963, als gewijzigd bij het koninklijk be
sluit van 13 maart 1973, 2 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon van de werknemer en, 
voor zover nodig, van de artikelen 39 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, 2 en 5 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, als gewijzigd bij de 
wet van 30 maart 1976, 

doordat het arbeidshof eisers vorde
ring heeft afgewezen, op grond dat « arti
kel 57,§ 1, 3", van de wet bepaalt dat "de 
werknemer geen aanspraak heeft op uit
keringen wegens arbeidsongeschiktheid 
( ... ) 3" voor de periodes waarvoor hij aan
spraak kan maken op de vergoeding, 
verschuldigd wegens beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst "; dat § 2 van het
zelfde artikel meteen afwijkt van § 1 en 
bepaalt dat de Koning, onder de voor
waarden die Hij vaststelt, kan toelaten 
dat de werknemer uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid geniet, wanneer 
hij recht heeft op een van de in § 1 op
gesomde voordelen of in afwachting dat 
hij een van die voordelen ontvangt; dat 
artikel 240bis van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963, genomen ter uit
voering van genoemde § 2, de voorwaar
den bepaalt waaronder de gerechtigde 
aanspraak kan maken op de uitkering 
wegens arbeidsongeschiktheid, niettegen
staande het feit dat hij recht heeft op 
een uitkering wegens beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst; dat tussen de par
tijen niet wordt betwist dat wijlen de h. 

Burton de in voornoemd artikel 240bis 
gestelde vereisten vervulde; dat hij der
halve recht had op de uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid van de ver
zekeringsinstelling en dat het Nationaal 
Verbond ze hem moest betalen; dat arti
kel 57,§ 2, van de wetter vrijwaring van 
de belangen van de verzekeringsinstel
lingen bepaalt dat " voor de terugvorde
ring van de uitkeringen die de verzeke
ringsinstelling in toepassing van onder
havige bepaling heeft betaald, zij in de 
plaats van de rechthebbende treedt "; dat 
de argumentering van het Nationaal Ver
bond niet in aanmerking kan worden ge
nomen omdat zij strijdig is met het wet
telijk stelsel dat hierboven is beschreven 
en dat bepaalt dat de tussenkomst van 
de verzekeringsinstelling verplicht is 
wanneer aan de voorwaarden van de 
voornoemde artikelen 57 en 240bis is 
voldaan, en dat aan de verzekeringsin
stelling het recht geeft om, met toepas
sing van de subrogatie, de uitkeringen 
terug te vorderen van de persoon of de 
instelling die de uitkering wegens beiHn
diging moet betalen; dat die argumente
ring ook het voorwerp en de gevolgen 
van de subrogatie miskent; dat, ener
zijds, de verzekeringsinstelling, met toe
passing van alle bepalingen van de voor
melde artikelen 57, § 2, en 240bis, alle 
rechten van de schuldeiser kan uitoefe
nen en rechtstreeks van degene die het 
voordeel is verschuldigd, het bedrag er
van kan verkrijgen ten belope van de 
uitkeringen die aan de werknemer zijn 
betaald, en v.raarop die, luidens artikel 
57, § 1, van de wet, ( ... ) geen aanspraak 
kan maken, maar dat de genoemde ver
zekeringsinstelling, wanneer zij de uitke
ringen wegens arbeidsongeschiktheid 
aan haar verzekerde betaalt, niet de 
schuld van een derde maar haar eigen 
schuld betaalt, zoals haar door de voor
noemde artikelen 57, § 2, en 240bis wet
tig is opgelegd; dat hier dus geen sprake 
kan zijn van een betaling met inde
plaatsstelling, in de zin van de artikelen 
1249 en 1251 van het Burgerlijk Wet
hoek, maar van een indeplaatsstelling 
sensu Jato die veel meer gelijkenis ver
toont met de overdracht van schuldvor
dering dan met een betaling met inde
plaatsstelling ( ... ); dat anderzijds, de 
indeplaatsstelling, hoewel de gevolgen 
ervan worden omschreven rekening hou
dend met hetgeen de verzekeringsinstel
ling aan de rechthebbende heeft betaald, 
evenwel binnen die grenzen niet het be
drag van de betaalde uitkeringen beoogt 
maar het geheel van de rechten en 
rechtsvorderingen die de rechthebbende 
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kan uitoefenen ten aanzien van de per
soon of de instelling die uiteindelijk de 
schade moet vergoeden, te dezen het 
Sluitingsfonds; dat derhalve, wanneer de 
bedragen die het Sluitingsfonds aan de 
rechthebbende moet betalen wegens de 
wettelijke afhoudingen lager zijn dan 
het bedrag van de door de verzekerings
instelling betaalde uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid, aileen de verze
keringsinstelling het verschil moet beta
len, nu zij haar eigen schuld moet dra
gen· dat daaruit volgt dat de bezwaren 
van' de verzekeringsinstelling in haar 
conclusie en van het openbaar ministerie 
in zijn advies, niet gegrond zijn, nu de 
wetgever zelf, in artikel 57 van de wet en 
in artikel 240bis van het koninklijk be
sluit van 4 november 1963, de voorwaar
den heeft geregeld waaronder de verze
keringsinstelling moet tussenkomen en 
de wijze waarop de bet<;talde uitkerin~en 
met toepassing van de mdeplaatsstellmg 
zullen worden teruggevorderd », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 57, 
§ 1, 3°, van de wet van 9 augu&tus 1963 
bepaalt dat de werknemer geen aan
spraak kan maken op uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid voor de pe
riode waarvoor hij aanspraak kan rna
ken op de ultkering verschuldigd wegens 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst; 
die tekst een algemene draagwijdte heeft 
en geen enkel voorbehoud maakt .met !Je
trekking tot de omvang van de mtkermg 
wegens beeindiging van de arbeidsover
eenkomst; artikel 240bis van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 dat de 
werknemer, onder bepaalde voorwaar
den, laat genieten van de uitkeringen 
wegens arbeidsongeschiktheid in a~ac~
ting dat hij de uitkering wegens beemdl
ging van de arbeidsovereenkomst ont
vangt evenmin een derge!ijk voorbehoud 
bevat'en voor de werknemer geen defini
tief recht doet ontstaan dat ruimer is 
dan het recht dat uit de wettelijke bepa
lingen volgt; noch de aard noc~ de o~
vang van de indeplaatsstellmg, d1e 
krachtens artikel 57, § 2, tweede lid, van 
de wet van 9 augustus 1963 aan de verze
keringsinstelling is verleend, het bij arti
kel 57, § 1, 3°, ingestelde cumulatieverbod 
kunnen beperken; daaruit volgt dat bet 
arbeidshof, door te beslissen dat, als de 
bedragen die aan de rechthebbende als 
uitkering wegens beeindiging van de ar
beidsovereenkomst verschuldigd zijn, la
ger zijn dan het bedrag van de door die 
verzekeringsinstelling betaalde uitkerin
gen wegens arbeidsongeschiktheid, ai
leen de verzekeringsinstelling het ver-

schil moet betalen, nu zij haar eigen 
schuld moet dragen, zijn beslissing niet 
naar recht heeft verantwoord (schending 
van de artikelen 57, § 1, 3°, en 57, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963 en van 
artikel 240bis van bet koninklijk besluit 
van 4 november 1963); 

tweede onderdeel, de afhoudingen die 
de werkgever (te dezen het Fond~ .tot 
Vergoeding van de in Geval van Slmtmg 
der Ondernemingen Ontslagen Werlme
mers) als bijdragen in de sociale zeker
heid en als bedrijfsvoorheffing heeft ge
daan, weliswaar niet door de werknemer 
kunnen worden opgei:Hst, tach behoren 
tot het loon en tot de uitkering die ver
schuldigd is wegens beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, zodat de werkne
mer die de uitkering wegens beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst ontvangt, 
waarvan enkel de bijdrage voor sociale 
zekerheid en de bedrijfsvoorheffing is af
getrokken, de uitkering bedoeld bij arti
kel 57, § 1, 3°, van de wet van 9 augustus 
1963 heeft ontvangen; daaruit volgt dat 
het arrest, dat beslist dat de verzeke
ringsinstelling haar eigen schuld moet 
dragen voor bet verschil tussen het be
drag van de uitkering wegens arbeidson
geschiktheid en de aan de rechth~bben: 
de verschuldigde bedragen, vermmdera 
« wegens de wettelijke afhoudingen », 
zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 57, 
§ 1, 3°, van de wet van 9 augustus 1963, 2 
van de wet van 12 april 1965, 39 van de 
wet van 3 juli 1978, 2 en 5 van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers, als 
gewijzigd bij de wet van 30 maart 1976), 
of althans nu het de juiste aard van de 
in aanme~king genomen wettelijke af
houdingen niet vaststelt, zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen omkleedt 
nu het bet toezicht op de wettigheid van 
de beslissing onmogelijk maakt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit § 2 van arti

kel 57 van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie 
van een verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering en uit artikel 
240bis van het koninklijk besluit 
van 4 november Hl63 tot uitvoering 
van de genoemde wet volgt dat de 
gerechtigde aanspraak kan maken 
op de uitkering wegens arbeidsonge-
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schiktheid wanneer hij recht heeft 
op een van de in § 1 van dat artikel 
57 opgesomde voordelen of in af
wachting dat hij een van die voorde
len ontvangt, op voorwaarde dat hij 
zijn verzekeringsinstelling inlicht 
over elke ingestelde vordering of an
dere procedure ter verkrijging van 
het voordeel; 

Dat het verbod voor de gerechtig
de om aanspraak te maken op de 
uitkering wegens arbeidsongeschikt
heid, bepaald bij § 1 van artikel 57, 
bijgevolg door de § 2 van dat artikel 
en door artikel 240bis van het ko
ninklijk besluit van 4 november 
1963 wordt opgeheven, op voorwaar
de dat de betrokkene aan zijn verze
keringsinstelling de in die bepaling 
voorgeschreven inlichtingen ver
strekt, ook als het bedrag van die 
uitkering hoger is dan het in voor
noemd artikel 57, § 1, bedoelde voor
deel; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de verzekerings
instelllng, die met toepa.ssing van de 
artikelen 57, § 2, eerste lid, van de 
wet van 9 augustus 1963 en 240.bis 
van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963 de uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid heeft betaald, 
geen vordering tot terugbetaling 
kan instellen tegen de rechthebben
de, nu hij die uitkering heeft ont
vangen krachtens het recht dat die 
wettelijke bepalingen hem toeken
nen; 

Overwegende dat artikel 57, § 2, 
tweede lid, voor de terugvordering 
van die uitkering bepaalt dat de ver
zekeringsinstelling « in de plaats 
treedt van de rechthebbende , ten 
aanzien van diegene die het in § 1 
bedoelde voordeel moet betalen; dat 
die schuldenaar aan de vordering 
van de gesubrogeerde verzekerings
instelling dezelfde verweermiddelen 
en excepties kan tegenwerpen als 
aan de persoonlijke vordering van 
de rechthebbende, en bijgevolg ook 
hE't n•rweer dat de wet hem ver-

plicht bepaalde afhoudingen te 
doen, ongeacht hun aard, op de door 
hem verschuldigde bedragen; 

Dat het arrest bijgevolg, nu het 
oordeelt dat « wanneer de bedragen 
die de (schuldenaar) aan de recht
hebbende moet betalen wegens de 
wettelijke afhoudingen lager zijn 
dan het bedrag van de door de ver
zekeringsinstelling betaalde uitke
ringen wegens arbeidsongeschikt
heid, die instelling alleen het ver
schil moet betalen, nu zij voor haar 
eigen schuld moet instaan », zijn be
slissing regelmatig met redenen om
kleedt en naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Ni'. 611 

3' KA'VIER - 19 jami 1989 

( Twee zaken) 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLt!!TING 

VAN 0!\DER'\Eivl!'liGEN- SLL!Tl'liGSFO'IiDS
ART 2, SLLITI'IIGSFO'\DSWET - YOORDELEN 
VASTGELEGD IN DIE BEPALING - ACHTER
STALLIGE BETALING - I'iTEREST - VEREIS
TE. 

2° INTEREST - MOKA.TOIRE l"iTERI:STE'\i 
- ARBEIDSYOORZIE'\I'<G - SLC!Tl"-G '\-A '\i 
0\DF.R:\E'I!I'\GE'\ SLUTI'\GSFO'\D~ 
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ART. 2, SLUITINGSFONDSWET - VOORDELEN 
VASTGELEGD IN DIE BEPAL!NG - ACHTER
STALLIGE BETALING - INTEREST - VEREIS
TE. 

3° INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 
- ART. 1153 RW. - VERBINTENISSEN ALLEEN 
MET BETREKKING OP RET BETALEN VAN EEN 
BEPAALDE GELDSOM - VERTRAGING IN DE 
UITVOERING - SCHADEVERGOEDING WE
GENS DIE VERTRAGING - VEREISTEN. 

4° INGEBREKESTELLING AANMA-
NING TOT BETAL!NG - ART. 1153 B.W. - MO
RATOIRE INTERESTEN - BESTAAN VAN EEN 
SCHULD - NIET OPEISBARE SCHULD - AAN
l\IIANING V66R DE OPEISBAARHEID - GE
VOLG. 

5° INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 

- ART. 1153 B.W. - AANMANING TOT BETA-

waarvan het bestaan niet wordt be
twist; wanneer de aanmaning tot beta
ling evenwel geschiedt voordat de 
schuld opeisbaar is geworden, sorteert 
zij pas effect vanaf dat ogenblik (3). 
(Art. 1153 B.W.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

6" Wanneer het dictum van een bestre
den beslissing gegrond is op een door 
het cassatieberoep bekritiseerde reden, 
kan het Hof die reden vervangen door 
een rechtsgrond waardoo.r het dictum 
van die beslissing wordt verantwoord 
(4). (Tweede zaak.} 

( Eerste zaak) 

LING - BESTAAN VAN EEN SCHDLD - NIET (FONDS TOT VERGOEDICIIG VAN DE IC'l GEVAL 
OPEISBARE SCHULD- AAN:VIANICIIG V66R DE VAN SLUITING VAN OJ\DERNEMINGEN 01\ITSLA-
OPEISBAARHEID - GEVOLG. GEN WERKNEMERS T. Dl'FODR) 

6° CASSATIE - OPDRACHT VAN RET HOF 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BE
SLISSING WAARVAN HET DICTUM IS GE
GROND OP EEN DOOR HET CASSATIEBEROEP 
BEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF OM EEN RECHTSGROND TE 
VERVANGEN WAARDOOR HET DICTUM WORDT 
VERANTWOORD. 

1" en 2" Het Sluitingsfonds moet geen 
moratoire interest betalen op de voor
delen vastgelegd in art. 2 Sluitings~ 
fondswet, wanneer het niet werd aan
gemaand om te betalen (1). (Art. 1153 
B.W.) (Eerste en tweede zaak.) 

3" Behalve ingeval de wet de interest 
van rechtswege doet lopen, begint val
gens art. 1153 B. W. de moratoire inte
rest niet te ]open dan op voorwaarde, 
ten eerste, dat de schuld eisbaar is en, 
ten tweede, dat er een aanmaning tot 
betaling is (2). (Eerste en tweede 
zaak.) 

4" en 5" Hoewel, behalve ingeval de wet 
de interest van rechtswege doet lopen, 
het recht op moratoire interest een 
aanmaning tot betaling onderstelt, ver
biedt geen enkele wetsbepaling daar
entegen dat die aanmaning geschiedt 
v66r de opeisbaarheid van de schuld 

ARREST ( vcrtaling) 

(A.R. nr. 8463) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1.7 december 1.987 
door het Arbe1dshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1146 en 1153, inzonderheid 1153, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 6 
van de wet van 30 juni 1967 tot verrui
ming van de opdracht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers, 1 tot 4 van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1967 ter uitvoering van voor
meld artikel 6, 

doordat het bestreden arrest, met toe
passing van artikel 1153 van het Burger
lijk Wetboek, eiser heeft veroordeeld om 
vanaf 16 juni 1984 moratoire interest te 
betalen op de vergoeding van 212.153 
frank die hij hem op 17 oktober 1984 had 
betaald, op grand « dat de opdracht van 
appellant (thans eiser) bestaat in: - een 
verbintenis om iets te doen : de bij hem 

------------------1 ingediende aanvragen te onderzoeken; 

(1) tot (4) Zre de verwiJzmgen m de cone! 
0 M m Bull en Pas., 1989, I, nr 611 

- een verbintenis om iets te geven: de 
bedragen waarop de betrokkene aan
spraak kan maken, te betalen, welke 
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verbintenis pas kan worden uitgevoerd 
na tenuitvoerlegging van de eerste; dat 
het voor appellant (eiser) dus niet wettig 
mogelijk was om dadelijk in te gaan op 
de ingebrekestelling die hem was bete
kend toen de aanvraag om vergoeding 
werd ingediend; hij dus verklaart dat de 
niet-nakoming op dat tijdstip van zijn 
verbintenis tot betaling van een geldsom 
te wijten is aan een vreemde oorzaak die 
hem niet kan worden toegerekend, wat 
uitsluit dat zij een recht op schadever
goeding te zijnen laste kan doen ont
staan vanaf de dag van de aanvraag; dat 
de uitvoering van de verbintenis tot beta
ling van een geldsom maar geschorst 
wordt zolang de vreemde oorzaak blijft 
bestaan waardoor de uitvoering wordt 
verhinderd, dat wil zeggen gedurende de 
tijd die vereist is voor de aan appellant 
(thans eiser} opgelegde voorafgaande 
verbintenis om iets te doen; dat deze dus 
schadevergoeding, in de vorm van mora
toire interest, verschuldigd is vanaf het 
ogenblik dat die tijd is verstreken, ook al 
kon wegens de traagheid van het be
stuur binnen die tijd geen beslissing 
worden genomen; dat te dezen de aan
vraag tot tegemoetkoming op 16 maart 
1984 is ingediend; dat beheerscomite 
sinds 5 april 1984 akkoord ging met de 
tegemoetkoming van het Fonds; dat de 
bruto en netto verschuldigde bedragen 
nog dienden te worden berekend en uit
gekeerd; bij een normale behandeling 
had alles kunnen opgelost zijn binnen 
drie maanden na de aanvraag, aangezien 
(eiser) geen enkel geval of geen specifie
ke moeilijkheid aanvoert waardoor het 
dossier niet kon worden afgesloten; (ver
weerder) dus recht heeft op moratoire in
terest vanaf 16 juni 1984 tot op de dag 
van de betaling »; dat met andere woor
den in het arrest wordt erkend dat de 
schuldvordering van verweerder jegens 
eiser eerst op 16 juni 1984 zeker, vast
staand en opeisbaar is geworden, 

terwijl de toepassing van artikel 1153 
van het Burgerlijk Wetboek onderstelt 
dat voldaan is aan drie voorwaarden : na
melijk dat een bepaalde geldsom ver
schuldigd is (N.B. het arrest stelt vast 
dat een geldsom verschuldigd was en 
vanaf 16 juni 1984 aan verweerder dien
de te worden gestort), dat er vertraging 
is bij zijn betaling en dat de schuldenaar 
werd aangemaand om ze te betalen (cfr. 
ook artikel 1146 van het Burgerlijk Wet
hoek); de ingebrekestelling, de aanma
ning om te betalen onderstelt dat ie
mand duidelljk en zeker te kennen geeft 
dat h1j het hem verschuldigde bedrag wil 

opeisen, aangezien de schuldeiser aan de 
schuldenaar vraagt om te betalen; in 
strijd met wat het arrest heeft beslist, ei
ser op 16 juni 1984 niet in gebreke was 
gebleven om aan verweerder het bedrag 
van 212.153 frank te betalen en niet kon 
zijn aangemaand bij wege van de « bete
kening » samen met de aanvraag tot ver
goeding van 16 maart 1984; er immers 
geen sprake kan zijn van een ingebre
kestelling om te betalen, van de wilsui
ting van de schuldeiser om tot gedwon
gen tenuitvoerlegging over te gaan, voor
dat de schuld opeisbaar wordt, daar de 
schuldeiser de schuldenaar niet in gebre
ke kan stellen zijn verbintenis uit te voe
ren voordat zelfs de verbintenis tot beta
ling is ontstaan; krachtens artikel 6 van 
voormelde wet van 30 juni 1967, de aan
vraag tot betaling van de werknemer bij 
eiser « wordt ingediend "• maar deze niet 
in gebreke stelt om een bepaalde geld
som te betalen, vermits het aan de werk
nemer verschuldigde bedrag door eiser 
nog zal moeten worden vereffend aan de 
hand van de hem verstrekte inlichtingen 
(de artikelen 1 tot 4 van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van 6 juli 1967); 
daaruit volgt dat het arrest niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de « in
gebrekestelling , die is betekend toen de 
aanvraag om vergoeding werd ingediend, 
gold als aanmaning om te betalen in de 
zin van artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek; het arrest, door eiser tot beta
ling van moratoire interest op dat be
drag te veroordelen, niettegenstaande 
verweerder niet tot betaling heeft aange
maand, de artikelen 1146 en 1153, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, alsmede 
de vooraan in het middel aangewezen 
bepalingen van de wet van 30 juni 1967 
en van het uitvoeringsbesluit schendt: 

Overv,regende dat het arbeidshof 
niet heeft beslist dat verweerder ei
ser niet heeft aangemaand om te be
talen en evenmin dat de aanvraag 
tot schadeloosstelling, als bedoeld in 
artikel 6 van de wet van 30 juni 
1967, zou gelijkstaan met zodanige 
aanmaning, in de zin van artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrest ener
zijds oordeelt, zonder dienaangaan
de te worden bekritiseerd, dat de 
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schuld van eiser jegens verweerder 
op 16 juni 1984 opeisbaar is gewor
den, anderzijds, vaststelt dat een in
gebrekestelling (aan verweerder) 
« is betekend toen de aanvraag tot 
schadeloosstelling werd ingediend »; 

Overwegende dat hoewel, buiten 
het geval dat te dezen niet van toe
passing is, waarin de wet hem van 
rechtswege doet lopen, het recht op 
moratoire interest een aanmaning 
tot betaling onderstelt, geen enkele 
wetsbepaling daarentegen verbiedt 
dat die aanmaning geschiedt v66r 
de opeisbaarheid van de schuld 
waarvan het bestaan niet wordt be
twist; 

Dat echter, indien de aanmaning 
om te betalen geschiedt voordat de 
schuld opeisbaar is geworden, zij 
pas vanaf dat ogenblik effect sor
teert; 

Dat derhalve het arrest, door eiser 
te veroordelen om aan verweerder 
moratoire interest te betalen vanaf 
16 juni 1984, dit is de datum waarop 
is voldaan aan de beide voorwaar
den, die volgens de wet die interest 
doet lopen, de in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel in zoverre naar 
recht faalt; 

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

19 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever: de h. Verheyden - Gelljkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Ad~'ocaat · mr De 
Bruyn. 

( Tweede zaak) 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA

GEN WERKNEMERS T. HAQUENNE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8464) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1988 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1146 en 1153, inzonderheid derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en subsi
diair van de artikelen 6 van de wet van 
30 juni 1967 tot verruiming van de op
dracht van het Fonds tot Vergoeding van 
de in Geval van Sluiting van Onderne
mingen Ontslagen Werknemers, 1 tot 4 
van het koninklijk besluit van 6 juli 1967 
ter uitvoering van voormeld artikel 6, 

doordat het arrest, met wijziging van 
de beslissing van de eerste rechter, de 
rechtsvordering van verweerder tot ver
oordeling van eiser om moratoire inte
rest te betalen op de aan verweerder op 
27 juni 1984 gestorte vergoeding van 
412.963 frank ten dele toewijst, op grond 
dat verweerder op 4 januari 1984, tegelij
kertijd met de aanvraag tot tegemoetko
ming door het Fonds, aan verweerder 
een « ingebrekestelling » heeft gericht; 
« dat men akkoord moet gaan met de 
eerste rechter waar hij erop wijst dat de 
ingebrekestelling is ter kennis gebracht 
toen (aan eiser) geen enkele vertraging 
in zijn betaling kon worden verweten, en 
dat zij derhalve geen gevolg kon hebben; 
dat een met een wettelijke opdracht be
laste instelling zich hieraan niet kan ont
trekken en de uitvoering ervan niet kan 
uitstellen; dat zij uit kracht van de wet 
in gebreke is haar opdracht uit te voeren 
zodra bij haar een aanvraag regelmatig 
is ingediend; ... dat interest op grond van 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
enkel kan verschuldigd zijn in geval van 
foutieve vertraging in de uitvoering van 
die tweede verbintenis, daar die vertra
ging eventueel kan te wijten zijn aan 
een abnormale foutieve traagheid waar
mee de eerste verbintenis is nageko
men »; dat te dezen het bedrag van de 
aan verweerder verschuldigde vergoe
ding op 3 april 1984, na de behandeling 
van zijn aanvraag, 1s vereffend, zodat de 
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bedragen normaal v66r het einde van de 
maand april hadden kunnen uitgekeerd 
zijn; dat eruit volgt dat de vergoeding 
van 412.963 frank aan verweerder met 
drie maand vertraging is betaald; dat ei
ser bijgevolg 12.389 frank als moratoire 
interest, namelijk 412.963 frank x 12 % 
x 3 maand is verschuldigd, 

terwijl artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat de moratoire inte
rest vanaf de dag van de aanmaning tot 
betaling is verschuldigd, behalve in geval 
de wet ze van rechtswege doet lopen; te 
dezen het arrest heeft vastgesteld: 1) dat 
de « ingebrekestelling » die verweerder 
op 4 januari 1984 tot eiser heeft gericht 
geen enkel gevolg kon hebben, vermits 
op die datum het bedrag van de eventu
eel aan verweerder verschuldigde ver
goeding nog niet was vastgesteld, en a 
fortiori evenmin was vereffend; 2) ver
weerder eiser niet meer in gebreke heeft 
gesteld om te betalen nadat het verschul
digde bedrag werd vereffend; het arrest 
vruchteloos zegt dat eise- uit kracht van 
de wet in gebreke is zijn opdracht te ver
vullen, onder andere de door hem veref
fende bedragen te betalen, zodra bij hem 
een aanvraag tot schadeloosstelling is in
gediend; hierdoor de verbintenis van ei
ser om aan de werknemer de hem ver
schuldigde vergoedingen te betalen met 
de aanmaning om de ten voordele van 
de werknemer vereffende bedragen te 
betalen, met elkaar worden verward; ar
tikel 6 van voormelde wet van 30 juni 
1967 dienaangaande bepaalt dat het ver
zoek tot betaling van de werknemer bij 
eiser « wordt ingediend » deze nadien 
het bedrag van de vergoeding, die vol
gens de door de werknemer te verstrek
ken inlichtingen is verschuldigd, moet 
« vaststellen » (artikel 1 tot 4 van het ko
ninklijk uitvoeringsbesluit van 6 juli 
1967); met andere woorden, indien men 
kan aannemen dat verweerder krachtens 
de wet reeds vanaf eind april 1984 ten 
aanzien van eiser een zekere, vaststaan
de en opeisbare schuldvordering had, zo
dat hij ze op ieder ogenblik kon invorde
ren, hij echter, omdat hij eiser niet in 
gebreke had gesteld om te betalen, geen 
recht heeft op moratoire schadevergoe
ding, aangezien enkel de ingebrekestel
ling de moratoire interest doet lopen en 
zelfs een voorwaarde ervoor is (artikel 
1146 van het Burgerlijk Wetboek); de in
gebrekestelling onderstelt dat iemand 
duidelijk en zeker te kennen geeft dat 
hij het hem verschuldigde bedrag wil 
opeisen, zodat de schuldeiser aan de 

schuldenaar vraagt om te betalen; een 
gewone aanvraag tot schadeloosstelling 
niet aan die definitie beantwoordt; eruit 
volgt dat het arrest niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat eiser, vermits bij 
hem een aanvraag tot schadeloosstelling 
was ingediend, uit kracht alleen van de 
wet in gebrek was om te betalen; het ar
rest, door eiser ertoe te veroordelen op 
die vergoeding moratoire interest te be
talen, niettegenstaande er van verweer
der geen aanmaning is geweest om te 
betalen, de artikelen 1146 en 1153, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en te
vens de vooraan in het middel aangewe
zen bepalingen van de wet van 30 juni 
1967 en het uitvoeringsbesluit ervan 
schendt: 

Overwegende dat het arrest ener
zijds oordeelt zonder dienaangaande 
te worden bekritiseerd, dat de 
schuld van eiser jegens verweerder 
op 27 april 1984 opeisbaar is gewor
den, anderzijds, vaststelt dat een in
gebrekestelling '' (aan eiser) is ge
richt terzelfder tijd als de aanvraag 
tot tegemoetkoming »; 

Overwegende dat, hoewel het 
recht op moratoire interest een aan
maning tot betaling onderstelt, geen 
enkele wetsbepaling daarentegen 
verbiedt dat die aanmaning ge
schiedt v66r de opeisbaarheid van 
de schuld waarvan het bestaan niet 
wordt betwist; 

Dat echter, indien de aanmaning 
om te betalen geschiedt voordat de 
schuld opeisbaar is geworden, zij 
pas vanaf dat ogenblik effect sor
teert; 

Dat derhalve de veroordeling van 
eiser om aan verweerder moratoire 
interest te betalen vanaf 27 april 
1984, dit is de datum waarop is vol
daan aan de beide voorwaarden die 
volgens de wet die interest doet lo
pen, naar recht is verantwoord; 

Dat de in het middel aangevoerde 
grief, al was hij gegrond, geen in
vloed heeft op die wettigheid en der
halve niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het middel, wegens het ont
breken van belang, niet ontvanke
lijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

19 juni 1989 - a· kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever: de h. Verheyden - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 612 

a• KAMER - 19 juni 1989 

1° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - WERKNEMERS - ONVERSCHUL
DIGD UITBETAALDE PRESTATIE - TERUG
VORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD UIT
BETAALDE- AFSTAND VAN DE TERUGVORDE-
RING UITBETALINGSINSTELLING 
BEVOEGDHEID - GEVOLG. 

2° BERUSTING- RUST- EN OVERLEVINGS
PENSIOEN - WERKNEMERS EN VRIJWILLIG 
VERZEKERDEN - ONVERSCHULDIGD UITBE
TAALDE PRESTATIE - TERUGVORDERING 
VAN HET ONVERSCHULDIGD UITBETAALDE
RECHTERLIJKE BESLISSING - BERUSTING 
DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING - WET
TELIJKHEID. 

ao BERUSTING - DADING - BEGRIPPEN. 

4° DADING - BERUSTING - BEGRIPPEN. 

5° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECH
TERLIJKE BESLISSING - BEGRIP. 

6° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- BERUSTI"'G - VASTSTELLINGEN EN GE

EN GEVOLGTREKKINGEN VAN DE FEITEN
RECHTER- TOETSING VAN HET HOF. 

1° en 2° Nu de uitbetalingsinstelling ai
leen bevoegd is, overeenkomstig art. 
21, § 2, eerste lid, van de wet van 13 
juni 1966 betreffende de rust- en over
levingspensioenen, enerzijds, om het 
onverschuldigd betaalde terug te vor
deren, en, anderzijds, om, hetzij uit ei
gen beweging, hetzij op verzoek van 
de gerechtigde, geheel of gedeeltelijk 
af te zien van de terugvordering, kan 
die uitbetalingsinstelling, a fortiori, in 
een rechterlijke beslissing berusten, 
welke berusting geen andere draag
wijdte heeft dan afstand te doen van 
de aanwending van een rechtsmiddel, 
ook al zou de instelling daardoor het 
recht tot terugvorderen verliezen. 

ao en 4° Berusting in een rechterlijke be
slissing komt hierop neer dat een par
tij afstand doet van de rechtsmiddelen 
die zij kan aanwenden, en verschilt 
dus uiteraard van de overeenkomst 
" dading », welke een akkoord impli
ceert tussen de beide partijen die bei
derzijds toegevingen doen, zonder dat 
de ene evenwel de gegrondheid van de 
aanspraken van de andere erkent. 
(Art. 1044 Ger.W.) 

5° Stilzwijgende berusting in een rech
terlijke beslissing kan enkel worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende handelingen of lei
ten waaruit blijkt dat de partij het 
vaste en ondubbelzinnige voornemen 
heeft haar instemming te betuigen met 
die beslissing (1). (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

6° en 7° Hoewel het aan de feitenrechter 
staat op onaantastbare wijze de feiten 
vast te stellen waarop hij zijn beslis
sing over de stilzwijgende berusting 
van een partij in een rechterlijke be
slissing grondt, toch moet l1et Hoi na
gaan of de rechter uit die vaststellin
gen wettelijk die berusting heeft kun
nen afleiden (2). 

VOLGTREKKINGEN VAN DE FEITENRECHTER !-----------------
- TOETSING VAN HET HOF 

7° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN
STILZWIJGEl'WE BERUSTI'I/G I'll EEN RECH
TERLIJKE BESLISSI'I/G - VASTSTELLINGEN 

(1) Cass., 26 jan. 1984, A.R. nr. 6916 
(A.C., 1983-84, nr. 281); zie Cass., 13 feb. 1985, 
A.R. nr. 4010 (ibid., 1984-85, nr. 352), inzonder
heid de eerste reden biz. 806, eerste kolom. 

(2) Zie Cass., 23 sept. 1988, A.R. nr. 6013, su
pra, nr. 48. 
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(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. JADOT, 
REGNIER E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8496) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april 1988 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1044, 
1045 van het Gerechtelijk Wetboek en 6 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser niet ontvankelijk verklaart, het 
afwijst, zegt dat de verweerders zich 
kunnen beroepen op de verjaring van 
zes maanden, dat deze te hunnen opzich
te is ingetreden en dat zij dus niet be
hoeven terug te betalen wat van hen 
werd gevorderd en eiser veroordeelt om 
aan de verweerders de bedragen, die 
reeds volgens de beslissingen op het pen
sioen van Georges Regnier waren inge
houden, terug te betalen op grond dat 
a) nu de wetgeving ter zake de openbare 
orde raakt, deze eiser verbiedt om no
pens zijn rechten een dading aan te 
gaan; b) berusting in een vonnis niet in
houdt dat eiser betreffende een betwist 
recht een dading aangaat, maar erkent 
dat dit recht door de rechter nauwkeurig 
is omschreven en dus niet meer wordt 
betwist; c) als men aan eiser het recht 
om in een vonnis te berusten wil ontzeg
gen, hij daardoor zou verPlicht zijn alle 
rechtsmiddelen, hoger beroep en cassa
tie, aan te wenden, zelfs als hij de ge
grondheid van het vonnis zou erkennen 
en dan ook de bevestiging ervan zou 
moeten vragen, waardoor het hoger be
roep doelloos en dus, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk zou worden; d) de 
berusting echter te dezen, daar de 
rechtsvoorganger van de verweerders 
niet te kwader trouw is geweest, zoals 
door de eerste rechter was erkend, tot 
gevolg zou hebben dat eiser het onver
schuldigd betaalde niet zou mogen terug
vorderen. Daardoor die berusting noch
tans niet onwettig wordt, des te meer 
daar de wet uitdrukkelijk aan eiser het 
recht toekent om op eigen initiatief van 
die terugvordering af te zien ( ... ); e) eiser 
in zijn conclusie voor het arbeidshof 
trouwens zelf zegt dat hij regelmatig af
stand doet van het hoger beroep tegen 

vonnissen, dat wil zeggen dat hij erin be
rust; dat de exceptie van onwettigheid in 
se van een berusting dus ongegrond is, 

terwijl, eerste onderdeel, elke berus
ting in een beslissing waaraan een wets
bepaling van openbare orde ten grand
slag ligt, nietig is; de wetgeving inzake 
pensioenen voor werknemers immers de 
openbare orde raakt; te dezen, het beroe
pen vonnis gegrond is op de wetsbepalin
gen inzake pensioenen voor werknemers, 
dus op bepalingen van openbare orde, 
zodat de beweerde berusting van eiser in 
het vonnis ook nietig is (schending van 
de artikelen 1044, 1045 van het Gerechte
lijk Wetboek en 6 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, berusten in een be
slissing is afstand doen van de rechts
middelen die een partij tegen alle of 
sommige punten van die beslissing kan 
aanwenden of reeds heeft aangewend; te 
dezen, de beweerde berusting van eiser 
in het beroepen vonnis, volgens hetwelk 
de verweerders niet behoeven terug te 
betalen wat van hen werd gevorderd, zou 
betekt:nen dat eiser jegens de verweer
ders over zijn recht tot terugbetaling van 
het onverschuldigd betaalde een dading 
zou sluiten of van dat recht afstand zou 
doen; het arrest dienaangaande niet wet
tig kon beslissen dat de berusting van ei
ser in het beroepen vonnis niet inhoudt 
dat eiser over een betwist recht een da
ding aangaat (schending van artikel 1044 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 21, § 2, 

eerste lid, van de wet van 13 juni 
1966 betreffende de rust- en overle
vingspensioenen bepaalt dat, in ge
val van niet verschuldigde uitbeta
ling van een prestatie de uitbeta
lingsinstelling aileen bevoegd is, 
enerzijds, om het onverschuldigd 
uitbetaalde terug te vorderen en, an
derzijds, om, hetzij op eigen initia
tief, hetzij op verzoek van de gerech
tigde, geheel of gedeeltelijk van de te
rugvordering af te zien; dat, nu die 
instelling, te dezen eiser, uit eigen be
weging mag afzien van de terugvor
dering van het onverschuldigd uitbe
taalde, ze, a fortiori, kan berusten in 
een rechterlijke beslissing, welke be
rusting geen andere draagwijdte 
heeft dan afstand doen van de aan-
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wending van een rechtsmiddel, zelfs 
als de instelling daardoor het recht 
tot terugvorderen verliest; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de berusting in 
een rechterlijke beslissing, die hier
op neerkomt dat een partij afstand 
doet van de rechtsmiddelen die zij 
kan aanwenden, uiteraard verschilt 
van de overeenkomst « dading », die 
een akkoord impliceert tussen de 
beide partijen die aan beide kanten 
toegevingen doen, zonder dat zij 
echter de gegrondheid van de aan
spraken van de andere partij er
kent; dat het arrest, dat beslist dat 
de berusting van eiser in het beroe
pen vonnis niet impliceert dat die 
eiser een dading over een betwist 
recht sluit, de in dat onderdeel aan
gewezen bepaling niet schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1044, 
1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
en van het algemeen rechtsbeginsel inza
ke de strikte uitlegging van de berusting, 

doordat het arrest het hager beroep 
van eiser niet ontvankelijk verklaart, het 
afwijst, zegt dat de verweerders zich 
kunnen beroepen op de verjaring van 
zes maanden, dat deze te hunnen opzich
te is ingetreden en dat zij dus niet be
hoeven terug te betalen wat van hen 
werd gevorderd en eiser veroordeelt om 
aan de verweerders de reeds op het pen
sioen van Georges Regnier ingehouden 
bedragen terug te geven op grand dat 
a) de bewoordingen van voormelde brief 
een algemene draagwijdte hebben : « U 
kan aanspraak maken op de toepassing 
van de semestriele verjaring zowel voor 
het pensioen als voor de rente •; b) er 
niets in voorkomt aan de hand waarvan 
men kan zeggen dat de berusting enkel 
door een bijzondere dienst van eiser was 
gedaan en dus hem aileen verbond; 
c) weliswaar in de gevolgen welke eiser 
in die brief uit de beslissing van de 
rechtbank afleidt, enkel wordt vermeld 
dat aileen de terugvordering van de ren-

te-indexering vervalt, wat impliceert dat 
de afstand van de terugvordering van de 
pensioenen slechts voor de pensioenge
rechtigde kan worden gedaan, uit de af
stand van de terugvordering noodzake
lijk voortvloeit dat, zoals werd beslist, 
afstand wordt gedaan van de terugvorde
ring van de uitbetaalde pensioenen; dat 
de berusting dus niet is beperkt tot het
geen als rente-indexering wordt terugge
vorderd en waarvan het bedrag als zoda
nig trouwens in het vonnis niet is 
vermeld, aangezien dit vonnis de beide 
zaken heeft samengevoegd en over het 
totaal bedrag een beslissing heeft gewe
zen; uit die overwegingen volgt dat de 
exceptie van niet-ontvankelijkheid van 
het hager beroep wegens berusting ge
grond is, ... 

derde onderdeel, de stilzwijgende be
rusting in een rechterlijke beslissing ai
leen kan worden afgeleid uit bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende akten of 
feiten waaruit blijkt dat de partij het va
ste en ondubbelzinnige voornemen heeft 
haar instemming te betuigen met die be
slissing; te dezen, uit de brief van 18 sep
tember 1987 geenszins blijkt dat eiser 
het vaste en ondubbelzinnige voornemen 
heeft zijn instemming te betuigen met 
het beroepen vonnis van 13 juli 1987, 
waarin de Arbeidsrechtbank te Brussel 
had beslist dat de verweerders het van 
hen door eiser inzake werknemerspen
sioenen gevorderde bedrag van 972.204 
frank niet behoeven terug te betalen; die 
brief van 18 september 1937 derhalve 
niet kan worden beschouwd als een be
rusting van eiser in die beslissing van de 
rechtbank inzake het werknemerspen
sioen; het arrest, door het tegenoverge
stelde te beweren, inzonderheid te oorde
len dat de berusting van eiser, bij brief 
van 18 september 1987, niet was beperkt 
tot het bedrag aileen dat als rente-inde
xering werd teruggevorderd, niet aileen 
de bewijskracht van die brief van 18 sep
tember 1987 (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), maar tevens het wettelijk be
grip « berusting » en inzonderheid « stil
zwijgende berusting » miskent (schen
ding van de artikelen 1044, 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het rechts
beginsel inzake de strikte uitlegging van 
de berusting); 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

te oordelen dat de door eiser op 18 
september 1987 aan de rechtsvoor-
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ganger van de verweerders gerichte 
brief volgens welke « De Arbeids
rechtbank te Brussel heeft aangeno
men dat U de verklaring inzake de 
stopzetting van de werkzaamheden 
te goeder trouw hebt gedaan en dat 
U aanspraak kan maken op de toe
passing van de semestriele verja
ring zowel voor het pensioen als 
voor de rente. Het van U op 26 
maart 1984 gevorderde bedrag van 
12.512 frank valt dus onder de toe
passing van die verjaring. Mijn 
diensten zien dan ook af van de in
gestelde terugvordering », neer
kwam op een onbeperkte berusting 
van eiser in het beroepen vonnis 
van 13 juli 1987, aan die brief geen 
uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan; de grief 
volgens welke de bewijskracht van 
die brief is miskend, derhalve, feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat hoewel, zoals 
zoeven is gezegd, de uitlegging van 
de brief van 18 september 1987 door 
het arbeidshof niet valt uit te slui
ten, de uitlegging van eiser ook mo
gelijk is; het arrest uit de door de 
rechter aangenomen uitlegging der
halve niet heeft kunnen afleiden dat 
eiser het vaste en ondubbelzinnige 
voornemen heeft op onbeperkte wij
ze te berusten in de beslissing, die 
in eerste aanleg werd gewezen over 
andere punten van de vordering dan 
die waarvan voormelde brief uit
drukkelijk melding maakt; de grief 
volgens welke het wettelijk begrip 
« berusting » wordt miskend derhal
ve gegrond is; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste, het tweede, het vierde, het 
vijfde en het zesde onderdeel van 
het derde middel, die niet tot ruime-

re cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet op de door eiser inza
ke werknemerspensioenen ingestel
de vordering tot terugbetaling van 
een bedrag van 972.204 frank; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

19 juni 1989 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever: de h. Verheyden - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte
kier en Biitzler. 

Nr. 613 

3• KAMER - 19 juni 1989 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE - BEGRIP - BESTANDDELEN - VER
VANG!NGSOVEREENKOMST - DUUR - ART. 
68 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE - EINDE VAN DE OVEREENKOMST -
OPZEGG!NG - TERMIJN - VERVANGINGS
OVEREENKOMST - ART. 68 ARBEIDSOVER
EENKOMSTENWET. 

1 • en 2" De be paling van art. 68, eerste 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet die, 
voor de overeenkomsten ter vervan
ging van een bediende, afwijkt van de 
regels inzake de duur van de arbeids
overeenkomst en de opzeggingster
mijn, is niet van toepassing wanneer 
de werkgever, buiten het geval van de 
dringende reden, de vervangingsover-
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eenkomst beeindigt vooraleer de ver
vangen werknemer zijn werk hervat 
(1). 

(MUSCH T. GEMEENTE TUBEKE T.A.V. HAGE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8581) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1987 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 68, eerste lid, van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978, zoals 
dat van kracht was v66r de opheffing er
van bij artikel 63 van de wet van 22 ja
nuari 1985, 

doordat het arrest, na te hebben over
wogen dat tussen de partijen op geldige 
wijze een vervangingsovereenkomst was 
gesloten, de rechtsvordering van eiseres 
tot betaling van een compensatoire op
zeggingsvergoeding afwijst op grond: 
« ( ... ) dat die overeenkomst op 23 decem
ber 1983 is bei.Hndigd wegens "de terug
keer van de titularis, mevrouw Timmer
mans "; dat (eiseres) had nagegaan of die 
terugkeer werkelijk was en trouwens het 
document van beeindiging van het werk 
heeft ondertekend, waarbij zij op de eer 
verklaart dat de inlichtingen in dat docu
ment juist zijn; ( ... ) dat (verweerster) de 
vervangingsovereenkomst op 23 decem
ber 1983 te goeder trouw heeft beeindigd 
op grond van de inlichtingen waarover 
zij beschikte; ( ... ) dat die beeindiging 
overeenkomstig de afwijkende bepalin
gen van artikel 68 van de wet van 3 juli 
1978 is gedaan », 

terwijl de wetgever bij de invoering 
van de vervangingsovereenkomst en 
door de partijen de mogelijkheid te hie
den af te wijken van de wettelijke regels 
inzake de verplichte opzegging en de 
duur ervan, de werkgever in staat heeft , 

(1) Art. 68, dat door het bestreden arrest en 
door bovenstaand arrest wordt toegepast, is op
geheven bij art. 63 van de Herstelwet van 22 jan. 
1985. Art. 58 van die wet heeft in de Arbeids
overeenkomstenwet een art. 11 ter ingevoegd, 
dat aile vervangingsovereenkomsten regelt en 
dat, bijgevolg, niet enkel van toepassing is op de' 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, zoals het. 
opgeheven art. 68, maar op aile arbeidsovereen
komsten in het algemeen. 

willen stellen een werknemer te vervan
gen wiens overeenkomst was geschorst, 
zonder bij diens terugkeer aan de als 
vervanger aangenomen werknemer een 
lange opzeggingstermijn te moeten ge
ven; daaruit volgt dat de overeenkomst 
van de vervanger niet kan worden beein
digd zonder opzegging of met een be
perkte opzeggingstermijn alvorens de 
oorzaak van de vervanging is opgeheven; 
het arrest dat, na te hebben vastgesteld 
dat verweerster de vervangingsovereen
komst op 23 december 1983 heeft beein
digd « omdat de terugkeer van de titula
ris voor begin januari 1984 is voorzien » 
en dat « die hervatting van het werk niet 
(was) gebeurd », toch beslist dat de 
beeindiging op 23 december 1983 over
eenkomstig de afwijkende bepalingen 
van artikel 68 van de wet van 3 juli 1978 
is gedaan, die bepaling en inzonderheid 
het eerste lid ervan schendt : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de vervangingsovereen
komst op 23 december 1983 is beein
digd wegens de terugkeer van de ti
tularis, dat die haar werk evenwel 
niet op de aangekondigde datum 
heeft hervat en dat op 9 januari 
1984 een andere vervangster is aan
gekomen; 

Overwegende dat de werkgever 
die, buiten het geval van een dringen
de reden, de vervangingsovereen
komst beeindigt vooraleer de ver
vangen werknemer zijn werk her
vat, geen aanspraak kan rnaken op 
de toepassing van de bepaling van 
artikel 68, eerste lid, die afwijkt van 
de regels inzake de duur van de 
overeenkornst en de opzeggingster
rnijn; dat het arrest bijgevolg, door 
te beslissen dat de beeindiging te 
dezen overeenkomstig de afwijken
de bepaling van genoernd artikel 68 
is gedaan, die bepaling schendt; 

Dat het rniddel gegrond is; 

Overwegende dat verweerster er 
belang bij kan hebben dat het ar
rest bindend wordt verklaard voor 
Eric Rage, de in tussenkornst en tot 
bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het beslist dat de vervangingsover
eenkomst geldig is gesloten; ver
klaart dit arrest bindend voor Eric 
Hage; zegt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Bergen. 

19 juni 1989 - a• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en Gerard. 

Nr. 614 

a• KAMER - 19 juni 1989 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE· 
DIENDE - EINDE - OPZEGGING - TERMIJN 
- OPZEGGING DOOR DE WERKNEMER -
JAARLOON VAN MEER DAN 250.000 FRANK
VASTSTELLING VAN DE TERMIJN DOOR DE 
RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-
DIENDE - EINDE - OPZEGGINGSVERGOE
DING - BEDRAG - OPZEGGING DOOR DE 
WERKNEMER - JAARLOON VAN MEER DAN 
250.000 FRANK- VASTSTELLING VAN DEVER· 
GOEDING DOOR DE RECHTER. 

maximumtermijn niet overschrijdt, als 
er geen overeenkomst is gesloten ten 
vroegste op het ogenblik waarop de op
zegging wordt gegeven, op onaantast
bare wijze de opzeggingstermijn vast, 
rekening houdend met het belang van 
de beide partijen, te weten voor de 
werkgever, met de kans om bij de 
beeindiging een werknemer met de
zelfde beroepsbekwaamheid te vinden 
(2). 

2° Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarin een bediende wiens jaar
loon 250.000 frank te boven gaat (a) en 
die zijn arbeidsovereenkomst heeft 
beeindigd, wordt veroordeeld om aan 
de werkgever een opzeggingsvergoe
ding van een frank te betalen, als de 
rechter, nadat hij erop heeft gewezen 
dat in zodanig geval geen enkele wets
bepaling hem verbiedt een kortere ter
mijn te bepalen dan de bij de wet vast
gestelde maximumtermijnen, oordeelt 
dat de werkgever « in die crisisperiode 
geen enkele moeilijkheid zou ondervin
den om onmiddellijk een bediende met 
dezelfde beroepsbekwaamheid te vin
den » (4). (Art. 82, § a, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(BAHLSEN N.V. T. HANNAERT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8588) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1988 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen a2, a7, a9, inzonderheid eerste pa
ragraaf, 82, inzonderheid derde en vierde 
paragraaf, en 87 van de wet van a juli 
1978 betreffende de Arbeidsovereenkom
sten, 

1° Wanneer de opzegging uitgaat van de doordat het arrest beslist, enerzijds, 
werknemer en zijn jaarloon 250.000 dat de eerste rechter terecht heeft « ge
frank te boven gaat (1), stelt de rech- oordeeld dat (verweerder) de houding 
ter, in zoverre hij de bij art. 82, § 3, van (eiseres) op 25 juni 1982 niet kon be
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde schouwen als een met een beiHndiging 

-----------------1 gelijkstaande handeling; dat (verweer
der), nadat hi~ ten onrechte aan (eiseres) 

(1) en (3) Dit is het bedrag waarvan sprake 
is in art. 82, § 3, eerste lid, Arbeidsovereen- 1----------------
komstenwet, volgens de tekst die toepasselijk 
is op het onderhavige geval, dat wil zeggen op 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden die 
in 1982 is beeindigd. 

(2) en (4) Zie Cass., 19 jan. 1977 (A.C., 1977, 
561) en 8 sept. 1980, A.R. nr. 2802 
(ibid., 1980-81, nr. 13). 
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heeft verweten dat zij de arbeidsovereen
komst heeft beeindigd, zelf aan die over
eenkomst een einde heeft gemaakt, dat 
nu die beeindiging aan (verweerder) te 
wijten is, (eiseres) het recht heeft te vra
gen dat haar een compensatievergoeding 
zou worden betaald » en anderzijds dat 
« de rechter het bedrag ervan op onaan
tastbare wijze dient vast te stellen met 
inachtneming van de wettelijke maxi
mumtermijnen, wanneer de opzegging 
van de bediende uitgaat, maar geen 
wetsbepaling hem verbiedt om in dat ge
val een kortere termijn vast te stellen »; 
« dat te dezen aan (eiseres) een forfaitai
re vergoeding dient te worden toegekend 
in verhouding tot de schade die zij door 
de beiHndiging werkelijk heeft geleden »; 
... dat « (eiseres) alleen maar zegt dat zij 
schade heeft geleden zonder het bewijs 
ervan te leveren »; ... dat het arbeidshof 
« derhalve oordeelt dat (eiseres) in die 
crisisperiode geen enkele moeilijkheid 
zou ondervinden om onmiddellijk een be
diende met dezelfde beroepsbekwaam
heid te vinden » en het bedrag van de 
door verweerder aan eiseres verschuldig
de vergoeding op 1 frank vaststelt, 

terwijl, buiten het eventuele geval 
waarin een beeindiging als onrechtmatig 
zou worden beschouwd, de enige sanctie 
voor een beeindiging zonder dringende 
reden en zonder opzegging bestaat in 
een forfaitaire vergoeding die gelijk is 
aan het loon dat overeenstemt met de 
opzeggingstermijn die had moetcn wor
den gegeven; artikel 39, eerste paragraaf, 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
Arbeidsovereenkomsten immers bepaalt 
dat, indien de overeenkomst voor onbe
paalde tijd is gesloten, de partij die de 
overeenkomst beeindigt zonder dringen
de reden of zonder inachtneming van de 
opzeggingstermijn vastgesteld in de arti
kelen 59, 82, 83, 84 en 115 gehouden is de 
andere partij een vergoeding te betalen 
die gelijk is aan het lopend loon dat 
overeenstemt hetzij met de duur van de 
opzeggingstermijn, hetzij met het re.ste
rende gedeelte van die termijn, en de op
zeggingsvergoeding niet aileen het lo
pend loon, maar ook de voordelen ver
worven krachtens de overeenkomst be
heist; die vergoeding wegens beeindiging 
in beginsel aile stoffelijke en/of morele 
schade dekt die daaruit zou kunnen 
voortvloeien; die vergoeding niet afhangt 
van de werkelijk geleden schade en for
faitair is, zodat bij de vaststelling van 
die vergoeding, geen rekening behoeft te 
worden gehouden met de omvang van de 
geleden schade; eiseres in haar appelcon-

clusie een bedrag vorderde dat gelijk is 
aan vijf maanden opzegging, te weten 
• 62.211 frank x 13,85 ( x 5 maand) : 12 
= 393.635 frank ... »; om het bedrag van 
die opzeggingsvergoeding vast te stellen 
immers dient te worden rekening gehou
den met de opzeggingstermijn die dient 
te worden gegeven door de partij die de 
overeenkomst beeindigt, en niet aileen 
met schade die de tegenpartij zou lijden; 
artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de Arbeidsovereenkomsten, 
v66r de wijziging ervan bij artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 14 december 
1984 in dat verband, in de derde para
graaf bepaalde dat wanneer het jaar
lijkse loon hoger is dan 250.000 frank, de 
door de werkgever en de bediende in 
acht te nemen opzeggingstermijnen wor
den vastgesteld hetzij bij overeenkomst 
gesloten ten vroegste op het ogenblik 
waarop de opzegging wordt gegeven, het
zij door de rechters; indien de opzegging 
wordt gegeven door de werkgever (lees : 
bediende), de opzeggingstermijn niet Ian
ger mag zijn dan vier en een halve 
maand en dus, indien het jaarloon hoger 
is dan 250.000 frank zonder 500.000 frank 
te overschrijden, noch langer mag zijn 
dan zes maanden, indien het jaarloon 
1.300.000 frank overschrijdt; gelet op het 
niet betwiste loon van verweerder, te we
ten 71.801 frank per maand (62.211 frank 
x 13,25 : 12), het arbeidshof de door ver
weerder verschuldigde vergoeding we
gens beeindiging slechts op 1 frank 
mocht vaststellen, wanneer de normale 
opzeggingstermijn op 0,0000139 maand 
was bepaald : 

Overwegende dat wanneer de op
zegging uitgaat van de werknemer 
en zijn jaarloon, zoals te dezen, 
250.000 frank te hoven gaat, de rech
ter, in zoverre hij de bij artikel 82, 
§ 3, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten 
bepaalde maximumtermijnen niet 
overschrijdt, als er geen overeen
komst is gesloten ten vroegste op 
het ogenblik waarop de opzegging 
wordt gegeven, op onaantastbare 
wijze de opzeggingstermijn vast
stelt, met inachtneming van het be
lang van de beide partijen, te weten 
voor de werkgever, gelet op de mo
gelijkheid dat hij bij de beeindiging 
een werknemer met dezelfde be
roepsbekwaamheid vindt; 
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Overwegende dat, door te zeggen 
dat « de rechter het bedrag (van de 
compensatievergoeding) op onaan
tastbare wijze dient vast te stellen 
met inachtneming van de wettelijke 
maximumtermijnen, wanneer de op
zegging uitgaat van de bediende, 
maar (dat) geen wetsbepaling hem 
verbiedt om in dat geval een kortere 
termijn vast te stellen » en te oorde
len dat « (eiseres) in die crisisperi
ode geen enkele moeilijkheid zou 
ondervinden om onmiddellijk een 
bediende met dezelfde beroepsbe
kwaamheid te vinden », het arrest, 
dat bijgevolg het bedrag van de door 
verweerder verschuldigde vergoe
ding op 1 frank vaststelt, de in het 
middel aangewezen bepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

19 juni 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Verheyden - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Bi.itzler. 

Nr. 615 

2' KAMER - 20 juni 1989 

VERLATING VAN FAMILIE- OVEREEN
KOMST V66R ECHTSCHEIDING DOOR ONDER
LINGE TOESTEMMING - BIJDRAGE IN HET 
ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE KIN
DEREN EN UITKERING TOT LEVENSONDER
HOUD - ART. 1288, 3° EN 4°, GER.W. - VRIJWIL
LIG IN GEBREKE BLIJVEN GEDURENDE MEER 
DAN TWEE MAANDEN - OVERTREDING VAN 

bij art. 1288, :f' en 4", Ger. W. voorge
schreven overeenkomst tussen echtge
noten die tot echtscheiding door onder
linge toestemming besloten hebben (1). 

(BASTIN T. DEKEZEL) 

ARREST 

(Art nr. 2926) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het tweede middel: geen misdrijf 
voorzien door artikel 391bis van het 
Strafwetboek : schending van de artike
len 391bis van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
eiser schuldig is aan het misdrijf van fa
milieverlating, 

tezwijl het misdrijf van familieverla
ting, omschreven bij artikel 391bis van 
het Strafwetboek bestaat uit de niet-be
taling van de onderhoudsgelden; dat de 
vraag zich dan ook stelt of bij echtschei
ding bij onderlinge toestemming, waarin 
geen vonnis of veroordeling bestaat, 
eveneens een misdrijf kan weerhouden 
worden; dat vooreerst geen enkel bewijs 
wordt voorgelegd van enig vonnis, waar
bij eiser werd veroordeeld tot de betaling 
van onderhoudsgelden, dat dan ook het 
bewijs niet kan voorgelegd worden dat 
dit vonnis kracht van gewijsde heeft ver
kregen; dat tot en met de wet van 10 ok
tober 1967 de artikelen 279 en 280 van 
het Burgerlijk Wetboek de regelen inza
ke echtscheiding bij onderlinge toestem
ming regelden; dat ingevolge artikel 2 
van de wet van 10 oktober 1967 voor

~ noemde artikelen werden afgeschaft; dat 
het slechts ingevolge de invoering is van 
artikel 93 van de wet van 31 maart 1987 
dat de artikelen 279 en 280 van het Bur
gerlijk Wetboek vervangen werden en 

ART. 391BISSW. 1-----------------
Art. 391 bis Sw. is toepasselijk op de 

niet-nakoming van de verplichtingen 
tot onderhoud die voortspruiten uit de 

(1) Cass., 28 maart 1984, A.R. nr. 3404 
(A.C., 1983-84, nr. 436) en noot Vandeplas in 
R. W., 1984-85, 2125; L. DUPONT, « Verlating van 
familie », A.P.R., nrs. 26, 66 en 67. 
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artikel 391bis van het Strafwetboek door 
de artikelen 1287 en 1288 van het Ge
rechtelijk Wetboek van toepassing werd 
verklaard; dat derhalve in de periode van 
10 oktober 1967 tot en met 31 maart 1987 
er ter zake geen misdrijf van familiever
lating mogelijk is, vermits er geen straf 
kan uitgesproken worden zonder uit
drukkelijke wettekst : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 391bis, tweede lid, van het 
Strafwetboek, de straffen bepaald 
bij het eerste lid van dat artikel toe
passelijk zijn op degene die niet vol
doet aan de verplichtingen tot on
derhoud die voortspruiten uit de 
overeenkomst die, krachtens artikel 
1288, 3° en 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, werd aangegaan tussen de 
echtgenoten die besloten zijn tot 
echtscheiding bij onderlinge toe
stemming over te gaan; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 18, opgenomen in titel III, 
hoofdstuk II, afdeling I, van de 
opheffingsbepalingen uit artikel 2 
van de wet van 10 oktober 1967 hou
dende het Gerechtelijk Wetboek, de 
artikelen 279 en 280 van het Burger
lijk Wetboek met betrekking tot de 
echtscheiding bij onderlinge toe
stemming werden opgeheven; dat 
die materie evenwel werd geregeld 
bij de artikelen 1287 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek, meer 
bepaald door artikel 1288, 3° en 4°, 
van dat wetboek wat de onderhouds
verplichting betreft; 

Overwegende dat artikel 391bis, 
tweede lid, van het Strafwetboek 
strafbaar stelt het niet-nakomen van 
onder meer de onderhoudsverplich
ting bij overeenkomst aangegaan 
tussen de echtgenoten die besloten 
hebben tot echtscheiding bij onder
linge toestemming; dat artikel 
391bis, tweede lid, van het Strafwet
boek daarom - voor de wijziging 
van dat artikel bij artikel 93 van de 
wet van 31 maart 1987 - verwees 
naar de artikelen 279 en 280 van het 
Burgerlijk Wetboek die betrekking 
hadden op de echtscheiding bij on
derlinge toestemming; 

Overwegende dat de strafbaarheid 
van dat verzuim nooit werd opgehe
ven, ook niet toen bij de invoe
ring van het Gerechtelijk Wetboek 
de echtscheiding bij onderlinge toe
stemming voortaan geregeld werd 
bij de artikelen 1278 en volgende 
van dat wetboek en dienvolgens de 
artikelen 279 en 280 van het Burger
lijk Wetboek werden opgeheven; 

Overwegende dat uit de loutere 
omstandigheid dat bij artikel 93 van 
de wet van 31 maart 1987 de tekst 
van artikel 391bis, tweede lid, van 
het Strafwetboek in overeenstem
ming werd gebracht met de bepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek 
niet valt af te leiden dat sedert het 
invoeren van het Gerechtelijk Wet
hoek en tot de tekstwijziging van ar
tikel 391bis, tweede lid, van het 
Strafwetboek bij artikel 93 van de 
wet van 31 maart 1987 het aan de 
eiser ten laste gelegde feit niet 
strafbaar zou zijn geweest; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

20 juni 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 - Advocaat: mr. 
L. Lagrou, Veurne. 

Nr. 616 

2" KAMER - 20 juni 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN- BESLISSING VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - STRAFVORDERING - BESLIS
SINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
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CASSATIEBEROEP - VONNIS VAN DE COR-~ Nr. 617 
RECTIONELE RECHTBANK IN EERSTE AAN-
LEG GEWEZEN - ONTVANKELIJKHEID. 

2• KAMER - 20 juni 1989 

Krachtens de artt. 407 en 413 Sv. is een 
voorziening in cassatie slechts ontvan- 1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES-
kelijk a]s de bes]issing waartegen ze is TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING-
gericht, in Jaatste aanJeg is gewezen TERINZAGELEGGING VAN HET DOSSIER TEN 

(1). BEHOEVE VAN DE RAADSMAN VAN DE VER
DACHTE. 

(VINCK, HANSSENS, SERCU, GHIJSELINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 3351) 

HET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden vonnissen (nrs. 245 en 
246), op 16 januari 1987 door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent gewe
zen; 

II. Op de voorzieningen van Fa
bien Hanssens, Johan Sercu en Le
on Ghijselinck: 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 407 en 413 van het Wetboek 
van Strafvordering een voorziening 
slechts ontvankelijk is wanneer de 
beslissing waartegen ze gericht is in 
laatste aanleg is gewezen; dat de be
streden vonnissen in eerste aanleg 
zijn gewezen en de voorzieningen 
mitsdien niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verleent akte 
van de door Frans Vinck gedane af
stand; verwerpt de voorzieningen 
van Fabien Hanssens, Johan Sercu 
en Leon Ghijselinck; veroordeelt de 
eisers in de kosten van hun res
pectieve voorziening. 

20 juni 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. Lens
sens, Dendermonde. 

Nota arrest nr. 616 : 

(1) Cass., 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 177). 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.4 
E.V.R.M. - GEHECHTE VERDACHTE - BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING -
TERINZAGELEGGING VAN HET DOSSIER TEN 
BEHOEVE VAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE. 

1° en 2° Art. 5.4 E. V.R.M. sluit in dat de 
gehechte verdachte en/of zijn raads
man met het oog op het debat voor de 
madkamer of de kamer van inbeschul
digingstelling waarbij over de bevesti
ging van het bevel tot aanhouding zal 
worden beslist, inzage kan krijgen van 
de stukken van het dossier (1). 

(ROBAER) 

ARREST 

(A.R. nr. 3467) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 april 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Nota arrest nr. 617 : 

(1) Cass., 10 mei 1989, A.R. nr. 7423 
(A.C., 1988-89, nr. 514) en de conclusie van 
adv.-gen. Piret in J.T., 1989, 330. Raadpl. Cour 
Eur., 30 maart 1989, in zake Lamy 
(16/1987 /139/193). 

Wat de werking van de rechtspraak van het 
Europees Hof betreft, zie : de conclusie van 
adv.-gen. Velu bij Cass., 14 april 1983, A.R. 
nr. 6789, Bull., 1983, nr. 441; R. ERGEC, « L'au
torite dans l'ordre juridique beige des deci
sions des organes de !a Convention europeen
ne des droits de l'homme », Arguments 
d'autorite et arguments de raison en droit (Ne
mesis - Bruxelles, 1988, 69); R. ERGEC, « De !a 
communication du dossier de !'instruction a !a 
doctrine de !a chose interpretee », J.T., 1989, 
397. Rest nog de vraag of ook de verdachte die 
zulks vraagt, inzage kan krijgen van het dos
sier, als zijn raadsman het reeds heeft kunnen 
inzien. Het Hof zal zeker zijn desbetreffende ju
risprudentie moeten vastleggen. 
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Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 5.4 en 6.3 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens, 
gesloten op 4 november 1950 en goedge
keurd door de wet van 13 mei 1955, 

doordat het arrest het bevel tot aan
houding bevestigt dat lastens eiser was 
uitgevaardigd, zonder dat deze of zijn ad
vocaat kennis hebben kunnen nemen 
van het dossier waaruit de gegevens ge
put zijn die deze aanhouding zouden 
wettigen, 

terwijl, eerste onderdeel: artikel 5.4 
van het genoemde verdrag bepaalt dat 
een ieder die door arrestatie of gevan
genhouding van zijn vrijheid is beroofd, 
het recht heeft voorziening te vragen bij 
de rechter opdat deze op korte termijn 
beslist over de wettigheid van zijn ge
vangenhouding en zijn invrijheidstelling 
beveelt indien de gevangenhouding on
rechtmatig is, welke voorziening een 
reeel contradictoir debat veronderstelt 
waarbij de verdachte kennis moet kun
nen nemen van het dossier, zeker als 
ook het openbaar ministerie dat recht 
heeft (interpretatie van dit artikel zoals 
die gegeven is in het arrest-Lamy van 
het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens op 30 maart 1989 en dit met 
eenparigheid van stemmen), zodat het 
antwoord van de kamer van inbeschuldi
gingstelling « dat de hooguit enkele da
gen een persoonlijke interpretatie is die 
verschilt van andere uitleggingen • niet 
in overeenstemming is met artikel 5.3 
van genoemd verdrag, aangezien Belgie 
bij het geschil-Lamy partij was, terwijl 
het hof van beroep op geen enkele wijze 
heeft gerechtvaardigd dat na 17 dagen 
de « korte termijn » nog niet verstreken 
zou zijn; 

tweede onderdeel: op zijn minst arti
kel 6.3b van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
daarbij in acht moet worden genomen, 
zodat eiser had dienen te beschikken 
« over voldoende tijd en faciliteiten wel
ke nodig zijn voor de voorbereiding van 
zijn verdediging », wat onder meer inza
gerecht van het dossier veronderstelt : 

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

schikking van de raadkamer van 24 
maart 1989 bevestigt, waarbij bij 
toepassing van artikel 4 van de wet 
op de voorlopige hechtenis het tegen 

eiser op 21 maart 1989 afgeleverde 
bevel tot aanhouding wordt beves
tigd; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat eiser voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft aange
voerd dat hem geen inzage was ver
leend van de stukken van het dos
sier; dat uit het arrest niet blijkt dat 
hij of zijn raadsman voor de raadka
mer of voor de kamer van inbe
schuldigingstelling die mogelijkheid 
hebben gekregen; 

Overwegende dat luidens artikel 
5.4 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den « een ieder die door arrestatie 
( ... ) van zijn vrijheid is beroofd, het 
recht heeft voorziening te vragen bij 
de rechter opdat deze op korte ter
mijn beslist over de wettigheid van 
zijn gevangenhouding en zijn invrij
heidstelling beveelt, indien de ge
vangenhouding onrechtmatig is »; 

Overwegende dat deze verdrags
bepaling insluit dat eiser en/of zijn 
raadsman met het oog op dit debat 
voor de rechter inzage kan krijgen 
van de stukken; dat het arrest, nu 
deze bepaling in Belgie :rechtstreek
se werking heeft, niet wettig beslist 
dat de behandeling der zaak ge
schiedde in omstandigheden die niet 
strijdig zijn met voornoemd verdrag; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is tot onderzoek van het twee
de onderdeel van het eerste middel 
en van het tweede en het derde mid
del die niet kunnen leiden tot cassa
tie zonder verwijzing, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van on
derhavig arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent, kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

20 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk-
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luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. 
Boutmans, Antwerpen. 

Nr. 618 

2' KAMER - 20 juni 1989 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - BIJZONDERE WET - STUITING. 

2° STRAFVORDERING - VEPJARING 
BIJZONDERE WET - STUITING. 

3° POLITIEK MISDRIJF KIESWET· 
BOEK - VERJARING VAN DE STRAFVORDE
RING. 

1 o en 2° De enkele omsta.ndigheid dat een 
bijzondere wet afwijkt van de algeme
ne regel betreffende de duur van de 
verjaringstermijn brengt niet mee dat 
die wet oak afwijkt van de algemene 
regel betreffende de stuiting van de 
verjaringstermijn (1). 

3° Het Kieswetboek wijkt niet af van de 
algemene regel betmffende de stuiting 
van de verjaringstermijn, zoals die is 
bepaald in de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering. (Art. 
204 Kieswetboek; artt. 20 e.v. vooraf
gaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, meer bepaald art. 25.) 

(DEBOISERIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3514} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij eiser wordt verwezen naar 
het Hof van Assisen van de provin
cie West-Vlaanderen; 

(1) Cass., 4 nov. 1935, Pas., 1936, 34. 

A. In zoverre de voorziening be
trekking heeft op de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling of van het hof van assisen : 

Overwegende dat eiser het cassa
tieberoep tegen het arrest tot ver
wijzing naar het hof van assisen 
heeft ingesteld op 16 mei 1989, dit is 
na het verstrijken van vijftien vrije 
dagen nadat het arrest tot verwij
zing hem betekend was op 25 april 
1989; 

Dat in zovcrre de voorziening 
laattijdig en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening be
trekking heeft op de gevallen be
doeld in de artikelen 296 en 299 van 
het Wetboek van Strafvordering: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 25 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Straf-vordering, 200, 204 van 
het Kieswetboek, goedgekeurd bij wet 
van 26 april 1929, 529 van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest eiser in staat van 
beschuldiging verwijst naar het Hof van 
Assisen van de provincie West-Vlaande
ren als genoegzaam beschuldigd van in
breuk te Zwevegem op 9 oktober 1988 in
breuk te hebben begaan op artikel 200, 
eerste lid, minstens tweede lid, van het 
Kieswetboek, op grond van de beschou
wing dat er geen aanwijzingen zijn dat 
de zaak verjaard is en dit ondanks het
geen de eiser in zijn conclusie stelde, 
vermits er immers een geldige stuitings
daad geschiedde door de oproeping van 
de zaak ter terechtzitting van het hof 
van 7 april 1989, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 25 van de 

wet van 17 april 1878 bepaalt dat de er
aan voorafgaande bepalingen, en dus on
der meer artikel 22 betreffende de stui
ting, op de verjaring van de strafvorde
ring betreffende de misdrijven door bij
zondere wetten omschreven slechts van 
toepassing zijn voor zover die bijzondere 
wetten er niet van afwijken; dat de wet 
niet oplegt dat de bijzondere wetten zul
ke afwijking uitdrukkelijk zouden stipu
leren; dat een impliciete buitentoepas
singstelling voldoende is, mits deze on
dubbelzinnig uit de wet en diens woor-
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dingsgeschiedenis blijkt; dat uit de tekst 
van de artikelen 200 en 204 van het Kies
wetboek van 26 april 1929, zoals ze over
genomen werden uit de artikelen 22, 23 
en 30 van de wet van 19 mei 1867 betref
fende het bedrog in kieszaken, alsmede 
uit de voorbereidende werken ervan, in 
vergelijking gebracht met de artikelen 
637, 638 en 643-oud van het W etboek van 
Strafvordering, en de wet van 17 april 
1878 en 31 maart 1891, blijkt dat de in de 
artikelen 30 van de wet van 1867 en 204 
van het Kieswetboek van 26 april 1929 
bepaalde verjaringstermijn van zes 
maanden van het gemeen recht ter zake 
afwijkt en door de wetgever als een va
ste en onstuitbare termijn is opgevat ge
worden; dat het arrest vaststelt dat de 
feiten zouden gebeurd zijn te Zwevegem 
op 9 oktober 1988 zodat op 14 april 1989, 
datum waarop de verwijzing naar het 
hof van assisen werd bevolen, de straf
vordering door verjaring reeds vervallen 
was, zodat het arrest, door niettemin ei
ser te verwijzen op grond van de be
schouwingen dat de verjaring - die in
trad op 8 april 1989 te 24 uur - gestuit 
werd op 7 april 1989, en aldus impliciet 
aan te nemen dat het hof nog bevoegd 
was om van de verwijzingsvordering 
kennis te nemen, aile in het middel aan
geduide · wetsbepalingen schendt, behou
dens artikel 97 van de Grondwet, en ter
wijl een middel, geput uit de miskenning 
van de van openbare orde zijnde verja
ringsregeling, overeenkomstig artikel 
299, 1°, van het Wetboek van Strafvorde
ring in de huidige stand van de procedu
re aan het onderzoek van het Hof mag 
onderworpen worden wanneer de ge
grondbevinding ervan de vaststelling 
voor gevolg moet hebben dat op de dag 
van de verwijzingsbeslissing de verjaring 
van de publieke vordering reeds was in
getreden: 

Wat het tweede onderdeel he
treft : 

Overwegende dat artikel 25 van 
de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering « de voor
gaande hepalingen », en hijgevolg 
deze die stuiting van de verjarings
termijn van de strafvordering he
treffen, « toepasselijk (verklaart) op 
de verjaring van de strafvordering 
hetreffende de misdrijven door hij
zondere wetten omschreven »; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat een hijzondere wet 
afwijkt van de algemene regel he
treffende de duur van de verjarings
termijn niet meehrengt dat die wet 
ook afwijkt van de algemene regel 
hetreffende de stuiting van de verja
ringstermij n; 

Overwegende dat artikel 204 van 
het Kieswethoek hepaalt : « De ver
volging van de in dit wethoek om
schreven misdaden en wanhedrij
ven, alsmede de hurgerlijke rechts
vordering, verjaren door verloop van 
zes volle maanden vanaf de dag 
waarop de misdaden en wanhedrij
ven zijn gepleegd »; dat het Kieswet
hoek niet afwijkt van de algemene 
regel hetreffende de stuiting van de 
verjaringstermijn zoals hepaald in 
de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Overwegende dat door het cassa
tieheroep dat de beschuldigde tegen 
het arrest tot verwijzing naar het 
hof van assisen heeft ingesteld hin
nen de termijn van artikel 296 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
voor zover de onder A bedoelde ter
mijn verstreken is, aan het Hof en
kel wordt onderworpen het onder
zoek van de nietigheden die zijn 
hepaald in artikel 299 van het Wet
hoek van Strafvordering of die 
voortvloeien uit het niet in acht ne
men van de wetten tot invoering 
van een behandeling op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling en tot regeling van het taal
gebruik voor die kamer; 

Overwegende dat het arrest niet 
is aangetast door een van de nietig
heden waarvan het onderzoek in de 
huidige stand van de zaak aan het 
Hof is opgedragen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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20 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter- Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. 
Lust, Brugge. 

Nr. 619 

2• KAMER - 21 juni 1989 

1° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE
RECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKERING - ARTT. 
2, 3, 6, 11, EERSTE LID, EN 21 W.A.M.-WET -
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- ARTT. 2, 3, 6, 11, EERSTE LID, EN 21 W.A.M.
WET - VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NE
DERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSRE
GELS. 

3° BENELUX - ART. 6 VERDRAG BENELUX

GERECHTSHOF - PREJUDICIELE VRAAG -
VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BEL
GTE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, DIE ALS DUS
DANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VAN HET VERDRAG- VRAAG OPGEWORPEN 
IN EEN BIJ RET HOF VAN CASSATIE AANHAN
GIGE ZAAK- VERPLICHTING VAN RET HOF 
VAN CASSATIE. 

1 o en 2° De regels vervat in de artt. 2, 3, 
6, 11, eerste lid, en 21 W.A.M.-wet zijn 
met ingang van 1 juli 1976 voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeen
schappelijke rechtsregels geworden, 
die als dusdanig zijn aangewezen 
krachtens art. 1 Verdrag Benelux-Ge
rechtshof (1). 

tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechts
hof, voor het Hof van Cassatie is gere
zen, moet het Hof in de regel die 
vraag aan het Benelux-Gerechtshof 
voorleggen (2). (Art. 6 Verdrag Bene
lux-Gerechtshof, ondertekend op 31 
maart 1965 te Brussel en goedgekeurd 
bij de wet van 18 juli 1969.) 

(SCHONS E.A. T. LECOK E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6824) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 maart 1988 in het 
Duits gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, rechtdoende 
als rechtscollege waarnaar de zaak 
is verwezen, en gelet op de in de
zelfde taal gestelde voorziening; 

Gelet op het arrest van 17 decem
ber 1986 van het Hof (3); 

Gelet op de op 25 juli 1988 door de 
eerste voorzitter gewezen beschik
king, waarbij wordt beslist dat de 
rechtspleging vanaf de terechtzitting 
in het Frans zal worden voortgezet; 

I. In zoverre de voorziening van 
de eiseres naamloze vennootschap 
Royale Belge gericht is tegen de be
slissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen die tegen: haar zijn in
gesteld door : 

1) Joseph Pesch en Marianne 
Meyer: 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

2) Richard Lecok en de naamloze 
vennootschap Winterthur : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 3, 6, 11, eerste lid, 18, 21 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver-

30 Wanneer een vraag om uitlegging van plichte aansprakelijkheidsverzekering in-
een voor Belgie, Luxemburg en Neder-1-----------------
land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die als dusdanig is aangewezen krach- (2) Cass., 16 sept. 1988, A.R. nr. 5722 -----------------1 (A.~., 1988-89, nr. 32), 18 okt. 1988 •. A.R. nr. 647 

(1) Zie Cass., 24 maart 1987, A.R. nr. 559 
(A.C., 1986-87, nr. 438), 16 sept. 1988, A.R. 
nr. 5722 (ibid., 1988-89, nr. 32), en 6 april 1989, 
A.R. nr. 6207 (ibid., 1988-89, supra, nr. 435). 

(1b1d., 1988-89, nr. 93), en 6 apnl 1989, A.R. 
nr. 6207 (ibid., 1988-89, nr. 435). 

(3) Cass., 17 dec. 1986, A.R. nr. 5274 
(A.C., 1986-87, nr. 237). 
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zake motorrijtuigen, 6, 1134, 1135, 1319, I 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis, recht
doende op de door de verweerders zowel 
tegen de eiseres (naamloze vennootschap 
Royale Beige) als tegen de naamloze 
vennootschap Groep Drouot ingestelde 
vorderingen, met bevestiging van het be
roepen vonnis, die vorderingen ten aan
zien van de vierde eiseres gegrond en 
ten aanzien van de naamloze vennoot
schap Groep Drouot niet gegrond ver
klaart, op grond dat (vertaling) : " de wet 
van 1 juli 1956, die (niet) de wezenlijke 
belangen van de Staat of de gemeen
schap raakt en geen grondbeginsel van 
privaatrecht vastlegt of geen betrekking 
heeft op de economische of zedelijke or
de van de maatschappij, is niet van 
openbare orde; die wet bevat in ieder ge
val dwingende bepalingen. Artikel 21 
verbiedt afzonderlijke overeenkomsten 
die strijdig zijn met de bepalingen van 
de wet, behalve indien de bevoegdheid 
daartoe uit de bepaling zelf blijkt. Het 
kan niet worden betwist dat de wet van 
1 juli 1956 strekt tot bescherming van de 
prive-belangen van de slachtoffers van 
ongevallen, zodat de wetgever de verze
keringnemer ertoe heeft verplicht het 
slachtoffer te dekken tegen de aanspra
kelijkheid van de eigenaar, de houder of 
de bestuurder. De verzekering wordt ge
sloten voor rekening van degene die ten 
tijde van het schadegeval aanspraak kan 
maken op dekking van de verzekering 
en die op dat ogenblik als de verzekerde 
moet worden aangezien. Afwijkende be
dingen tussen verzekeraar en verzeke
ringnemer zijn toegestaan. Die mogelijk
heden tot afwijking maken een verlaging 
van de verzekeringskosten mogelijk in 
alle gevallen waarin zij gewettigd zijn. 
Door een door de verzekeringnemer ver
zekerd voertuig in het verkeer te bren
gen, stemt de bestuurder in met de be
dingen van de verzekeringsovereen
komst die hem betreffen, ongeacht of ze 
voor hem een voordeel dan wel een ver
plichting inhouden. Die bedingen kunnen 
niet tegen het slachtoffer worden aange
voerd in het geval dat hij daardoor zljn 
recht op schadeloosstelling verliest. Zo 
de naamloze vennootschap Drouot, op 
grand van het feit dat het beding van ex
clusief gebruik van het voertuig niet te
gen derden kan worden aangevoerd, ge
houden is tot schadeloosstelling, is zij 
nochtans op basis van contractuele bepa
lingen daartoe niet gehouden ten aan
zien van haar verzekerde. Indien de 

naamloze vennootschap Drouot het 
slachtoffer had schadeloosgesteld, zou zij 
verhaal kunnen uitoefenen tegen haar 
verzekeringnemer Lecok, die op zijn 
beurt over een vordering tot vrijwaring 
beschikt tegen Schons die vervolgens de 
verzekeraar van zijn aansprakelijkheid, 
de naamloze vennootschap Royale Belge, 
in vrijwaring zou kunnen oproepen. In 
zoverre Schons, die het ongeval eigenlijk 
heeft veroorzaakt, bij de naamloze ven
nootschap Royale Belge slechts een aan
vullende polis tot dekking van de aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
heeft afgesloten en dus voor het ongeval 
door de Royale Belge moest worden ge
dekt, en in zoverre de polis Lecok
Drouot, afgesloten tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inza
ke motorrijtuigen, een te dezen toege
staan afwijkend beding van exclusief ge
bruik bevat, moet, gelet op het feit dat 
de slachtoffers schadeloosstelling kun
nen vorderen van twee verzekeraars 
waardoor het zeker is dat de slachtoffers 
van het ongeval schadeloosstelling zullen 
krijgen op grand van de wet van 1 juli 
1956 en krachtens een afgesloten polis, 
de principebeslissing van de Correctione
le Rechtbank te Verviers van 26 mei 
1986 bevestigd worden », 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalin
gen van de wet van 1 juli 1956 de open
bare orde raken en op zijn minst dwin
gend zijn; artikel 3 van de wet van 1 juli 
1956 bepaalt dat de verzekering de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid moet 
dekken van de eigenaar, van iedere hou
der en van iedere bestuurder van het 
verzekerde motorrijtuig, artikel 6 van de
zelfde wet bepaalt dat de verzekering 
aan de benadeelde een eigen recht geeft 
tegen de verzekeraar en artikel 11, eer
ste lid, van dezelfde wet bepaalt dat 
geen uit de wet of de overeenkomst van 
verzekering voortvloeiende nietigheid, 
exceptie of verval door een verzekeraar 
aan een benadeelde kan worden tegenge
worpen, artikel 21 van dezelfde wet be
paalt dat van een bepaling van deze wet 
slechts bij afzonderlijke overeenkomsten 
kan worden afgeweken, indlen de be
voegdheid daartoe uit de bepaling zelf 
blijkt, en artikel 18 van dezelfde wet het 
in het verkeer brengen van een voertuig 
zonder dat is voldaan aan de door artikel 
2 van die wet opgelegde verzekeringsver
plichting strafbaar stelt; het beding in de 
door Lecok met de naamloze vennoot
schap Patroonkas (thans Groep Drouot) 
afgesloten polis waardoor bepaalde be
stuurders van dekking worden uitgeslo-
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ten, nietig IS wegens strijdigheid. llit;t ::!r
tikel 3 van de wet van 1 juli 1956 en dat 
beding, ook al was het geldig, in geen ge
val aan de benadeelde derden kan wor
den tegengeworpen; de nietigheid van 
dat beding of althans de onmogelijkheid 
het aan de benadeelde derden tegen te 
werpen, van rechtswege bestaat en niet 
kan afhangen van de toevallige omstan
digheid dat de aansprakelijkheid van 
een andere bestuurder dan de verzeke
ringnemer gedekt wordt door een andere 
verzekeringspolis; dat in ieder geval zo is 
wanneer die andere polis bepaalt dat zij 
geen dekking verleent wanneer de scha
delijder vergoeding kan krijgen op grond 
van een bestaande verzekeringsovereen
komst die de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid dekt waartoe het verzekerde 
voertuig aanleiding geeft; het vonnis bij
gevolg, door de rechtsvordering van de 
burgerlijke partijen tegen de vierde eise
res toe te wijzen en de rechtsvordering 
van diezelfde burgerlijke partijen tegen 
Drouot af te wijzen op grond dat 
laatstgenoemde, indien zij het slachtoffer 
zou schadeloosstellen, verhaal zou kun
nen uitoefenen tegen haar verzekerde 
Lecok, gelet op het beding « exclusief ge
bruik , in de tussen haar en haar verze
kerde afgesloten polis, aan dat beding 
uitwerking verleent ten aanzien van het 
slachtoffer en daardoor de regel schendt 
volgens welke geen enkele uit de verze
keringsovereenkomst voortvloeiende ex
ceptie aan de derde, slachtoffer, kan 
worden tegengeworpen (schending van 
de artikeleil 6 en 11, eerste lid, van de 
wet van 1 juli 1956); het vonnis boven
dien, door in aanmerking te nemen dat 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de bestuurder Schons gedekt was 
door de vierde eiseres en niet door de 
vennootschap Drouot, beslist dat de heer 
Lecok, die eigenaar was van het door 
Schons bestuurde voertuig, met de ven
nootschap Drouot rechtsgeldig was over
eengekomen om de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid niet te dekken van ie
dere bestuurder of houder van zijn voer
tuig; het derhalve de voornoemde regel 
miskent volgens welke het de eigenaar 
van een voertuig verboden is dat voer
tuig in het verkeer te brengen zonder 
dekking van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van alle bestuurders er
van (schending van de artikelen 2, 3 en 
18 van de wet van 1 juli 1956) en volgens 
welke het de verzekeraar verboden is 
van die regel af te wijken en die afwij 
kmg aan het slachtoffer tegen te werpen 
(schendmg van de artikelen 11, eerste 
lrd, en 21 van dezelfde wet), 

tweede onderdeel, artikel 4-3 van de 
door de eerste eiser met de vierde eise
res afgesloten polis uitdrukkelijk bepaalt 
dat de dekking van de polis niet ver
schuldigd is in zoverre de persoon, die 
schade heeft geleden, daarvoor werkelijk 
vergoeding kan verkrijgen op grond van 
een lopende verzekeringsovereenkomst 
die de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid dekt waartoe het verzekerde voer
tuig aanleiding geeft, en terwijl de bena
deelde derden werkelijk vergoeding van 
hun schade konden krijgen op grond van 
de door Lecok met de naamloze vennoot
schap Patroonkas gesloten en nog !open
de verzekeringsovereenkomst, die krach
tens artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 
de aansprakelijkheid van iedere bestuur
der moest dekken, het beding van dat 
contract, waarbij de dekking wordt be
perkt tot een bestuurder, nietig was of 
op zijn minst, krachtens artikel 11, twee
de lid, van de wet van 1 juli 1956, niet 
kon worden tegengeworpen aan de bena
deelde derden die, overeenkomstig arti
kel 6 van dezelfde wet, over een eigen 
recht beschikken; het bestreden vonnis 
bijgevolg, nu het beslist dat de vierde ei
seres, ondanks het feit dat de benadeel
de derden over een eigen recht en een 
rechtstreekse vordering beschikken op 
grond van de door Lecok met de Pa
troonkas gesloten overeenkomst, de 
schade moest dekken, de verbindende 
kracht van artikel 4-3 van de tussen de 
eerste eiser en de vierde eiseres gesloten 
verzekeringsovereenkomst miskent en 
derhalve de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; het bo
vendien, door die verzekeringsovereen
komst aldus uit te leggen dat zij moet 
worden toegepast zelfs wanneer de bena
deelde derden, zoals te dezen « werkelijk 
vergoeding van hun schade kunnen krij
gen » op grond van de lopende overeen
komst, die Lecok met de naamloze ven
nootschap Patroonkas heeft gesloten, 
aan die overeenkomst een draagwijdte 
verleent die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan en de bewijskracht er
van miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, die de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen naamloze vennoot
schap Groep Drouot tegen het middel 
heeft opgeworpen en volgens welke dat 
middel geen belang heeft voor e1seres 

Overwegende dat dre partlJ be 
toogt dat het middel, zoals het 1s ge· 
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formuleerd, opnieuw het beginsel 
ter discussie stelt volgens hetwelk 
de exceptie, die eiseres meent te 
kunnen afleiden uit de beperkingen 
welke zijn gesteld aan de toepassing 
van het beding van uitbreiding van 
dekking, niet aan derden kan wor
den tegengeworpen, terwijl eiseres 
in werkelijkheid poogt de last van 
de schadeloosstelling van de slacht
offers op haar af te wentelen; dat 
het bij de feitenrechters aanhangig 
gemaakte geschil uitsluitend betrek
king heeft op de uitoefening, voor 
de strafrechter, van de door de wet 
aan de benadeelde derde toegeken
de rechtstreekse vordering; dat het 
strafgerecht voor het overige niet 
bevoegd is om uitspraak te doen 
over de rechten die de verzekeraar 
kan doen gelden tegen de verzeker- 1 

de of de verzekeringnemer; dat de ' 
feitenrechters behalve, na te hebben 
vastgesteld dat de aansprakelijkheid ' 
voor het ongeval berust bij de verze
kerde van eiseres, binnen de gren
zen van het aldus omschreven ge
schil terecht hebben kunnen beslis
sen dat eiseres gehouden is tot 
dekking; dat de tot bindendverkla
ring van het arrest opgeroepen par
tij daaruit afleidt dat, aangezien het 
Hof de bevoegdheid heeft om de be
streden grond te vervangen door 
een rechtsgrond die het beschikken
de gedeelte van de bestreden beslis
sing verantwoordt, het middel geen; 
belang heeft; ' 

Overwegende dat de grond van 
niet-ontvankelijkheid niet los van 
het middel kan worden onderzocht; 

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

Over het middel : 

Overwegende dat het middel on
der meer de schending aanvoert van 
de artikelen 2, 3, 6, 11, eerste lid, 18 
en 21 van de wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen, waarvan het de strekking 
weergeeft; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van de feitenrechters blijkt 
dat de eerste eiser, Patrick Schons, 
ten tijde van de feiten reeds het 
voertuig dat toebehoorde aan de eer
ste verweerder Richard Lecok, be
stuurde; dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor het voertuig 
van laatstgenoemde gedekt was door 
een met de maatschappij Patroon
kas, thans Groep Drouot, afgesloten 
polis; dat die polis een beding van 
« exclusief gebruik » bevatte waarbij 
de dekking beperkt werd tot de 
eerste verweerder alleen, met uitslui
ting van alle andere bestuurders; dat 
de eerste eiser, die zelf eigenaar was 
van een auto, voor zijn voertuig een 
polis burgerrechtelijke aansprake
lijkheid had afgesloten met de vierde 
eiseres, de naamloze vennootschap 
Royale Belge, en dat artikel 4 van die 
polis de dekking van de verzekering 
uitbreidde tot het toevallig gebruik 
van een aan een derde toebehorend 
voertuig; dat die uitbreiding evenwel 
een aanvullende waarde heeft; 

Dat het bestreden vonnis, op de in 
het middel weergegeven gronden, 
Patrick Schons, de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke ouders, en 
de naamloze vennootschap Royale 
Belge veroordeelt tot schadeloosstel
ling van de burgerlijke partijen; 

Overwegende dat het eerste on
derdeel van het middel stelt dat de 
bepalingen van de wet van 1 juli 
1956 van openbare orde zijn en op 
zijn minst dwingend zijn, zodat het 
beding van « exclusief gebruik » in 
de door Lecok met de maatschappij 
Patroonkas afgesloten polis waar
door bepaalde bestuurders van dek
king worden uitgesloten, nietig is 
wegens strijdigheid met artikel 3 
van die wet en dat genoemd beding, 
ook al was het geldig, in geen geval 
aan de benadeelde derden kan wor
den tegengeworpen; dat het betoogt 
dat de nietigheid van dat beding of 
althans de onmogelijkheid het aan 
de benadeelde derden tegen te wer
pen, van rechtswege bestaat; dat het 
daaruit afleidt1 enerzijds, dat het 
vonnis, door d~ beslissing hierop te 
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gronden dat de Groep Drouot, bij 
schadeloosstelling van het slachtof
fer, verhaal zou kunnen uitoefenen 
tegen haar verzekerde Lecok en 
door aldus uitwerking te verlenen 
aan het beding van exclusief ge
bruik ten aanzien van het slachtof
fer, de artikelen 6 en 11, eerste lid, 
van de wet van 1 juli 1956 schendt, 
anderzijds, dat het vonnis, door in 
aanmerking te nemen dat de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de bestuurder Schons gedekt was 
door de naamloze vennootschap 
Royale Belge en niet door de Groep 
Drouot, beslist dat de eigenaar Le
cok met laatstgenoemde verzekeraar 
rechtsgeldig was overeengekomen 
om niet de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van aile bestuurders 
of houders van zijn voertuig te dek
ken en derhalve de artikelen 2, 3 en 
18 van de wet van 1 juli 1956, op 
grond waarvan het de: eigenaar van 
een voertuig verboden is dat voer
tuig in het verkeer te brengen zon
der dekking van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van alle be
stuurders, schendt, alsook de artike
len 11, eerste lid, en 21 van dezelfde 
wet die de verzekeraar verbieden 
van die regel af te wijken en die af
wijking aan het slachtoffer tegen te 
werpen; 

Overwegende dat de artikelen 2, 
3, 6, 11, eerste lid, en 21 van de wet 
van 1 juli 1956 overeenkomen met 
de artikelen 2, 3, 6, 11, eerste lid, en 
13 van de Gemeenschappelijke Be
palingen voor de toepassing van de 
hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag betreffende de instelling en 
het statuut van een Benelux-Ge
rechtshof worden aangewezen de 
bepalingen van de Benelux-Overeen
komst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, van de Bijlage bij 
die overeenkomst en van het Proto
col van ondertekening, voor zover, 
wat betreft de bepalingen van de 
Bijlage, de inhoud daarvan opgeno
men is in de wetgeving van de Staat 
waarin de vraag van uitleg gerezen 
is; 

Overwegende dat de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, de Ge
meenschappelijke Bepalingen beho
rende bij deze overeenkomst en het 
Protocol van ondertekening op 24 
mei 1966 zijn ondertekend te Lu
xemburg, door de wet van 19 februa
ri 1968 zijn goedgekeurd en van 
kracht zijn geworden op 1 juni 1976; 
dat het Aanvullend Protocol op 26 
september 1968 is ondertekend te 
Brussel, door de wet van 2 februari 
1971 is goedgekeurd en van kracht 
is geworden op 1 juli 1976; 

Overwegende dat de rechtsregels 
van de artikelen 2, 3, 6, 11, eerste 
lid, en 21 van de wet van 1 juli 1956, 
krachtens artikel 1 van het Verdrag 
betreffende de instelling en het sta
tuut van een Benelux-Gerechtshof 
zijn aangewezen als gemeenschap
pelijke rechtsregels voor Belgie, Lu
xemburg en Nederland, met ingang 
van 1 juli 1976; 

Overwegende dat een beslissing 
over de uitlegging van die artikelen 
vereist is om uitspraak te kunnen 
doen; dat het Hof dus ertoe gehou
den is de vragen om uitleg voor te 
leggen aan het Benelux-Gerechtshof; 

II. Op de vordering tot bindend
ver klaring van het arrest : 

Overwegende dat die vordering 
wegens het op het eerste middel ge
geven antwoord voorbarig is; 

III. Op de voorziening van de ove
rige eisers : 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van de eiseres naamloze vennoot
schap Royale Beige, in zoverre zij 
gericht is tegen de beslissingen op 
de door Joseph Pesch en Marianne 
Meyer tegen haar ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen; stelt de uit
spraak voor het overige uit tot het 



1272 HOF VAN CASSATIE Nr. 620 

Benelux·Gerechtshof uitspraak zal 
hebben gedaan over de volgende 
vragen in verband met de uitlegging 
van de artikelen 2, 3, 6, 11, eerste 
lid, en 13 van de Gemeenschappe
lijke Bepalingen behorende bij de 
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen: a) Is 
krachtens de voornoemde artikelen 
2 en 3 een motorrijtuig tot het ver
keer op de openbare weg toegelaten 
wanneer de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe het aanlei
ding kan geven, gedekt is door een 
verzekering waarin een beding van 
exclusief gebruik voorkomt waarbij 
alleen de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de eigenaar, met uit
sluiting van alle andere bestuurders, 
wordt gedekt? b) Is het sub a be
doelde beding krachtens de voormel
de artikelen 2, 3, 6, 11, eerste lid, en 
13 nietig of kan het althans niet aan 
de benadeelde worden tegengewor-
pen? c) Bestaat, in het geval dat de 
sub a bedoelde clausule nietig is of 
althans onmogelijk aan de benadeel-
de persoon kan worden tegengewor-
pen, krachtens de voormelde artike
len 2, 3, 6, 11, eerste lid, en 13, de 
nietigheid van die clausule of al
thans de onmogelijkheid haar aan 
de benadeelde tegen te werpen van 
rechtswege of kan zij afhangen van 
de omstandigheid dat de aansprake
lijkheid van een bestuurder buiten 
de eigenaar gedekt is door een an
dere polis burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid, bijvoorbeeld wan
neer die andere polis bepaalt dat de 
door haar gegeven dekking niet 
wordt verleend wanneer de schade
lijder werkelijk vergoeding kan krij
gens krachtens een lopende verzeke
ringsovereenkomst die de burger
rechtelijke aansprakelijkheid dekt 
waartoe het verzekerde voertuig 
aanleiding geeft? d) Wanneer het 
schadeveroorzakende voertuig ge
dekt is door een verzekering burger
rechtelijke aansprakelijkheid waar

en die persoon, zelf eigenaar van 
een ander voertuig, voor dat voer
tuig een polis burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid heeft afgesloten 
waarin een beding voorkomt dat de 
dekking van de verzekering aanvult 
door haar uit te breiden tot het toe
vallig gebruik van een aan een der
de toebehorend voertuig, tegen wel
ke van de twee verzekeraars kan de 
benadeelde het eigen recht uitoefe
nen dat de verzekering te zijnen be
hoeve doet ontstaan, krachtens de 
artikelen 2, 3, 6, 11, eerste lid, en 
13?; houdt de kosten aan. 

21 juni 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorziiier - Verslagge
ver : de h. Lahousse - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu. advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en De 
Gryse. 

Nr. 620 

2' KAMER - 21 juni 1989 

1° JEUGDBESCHERMING - ACHTERLA· 
TEN VAN EEN KIXD Dl BEHOEFTIGE TOE
STAKD - PLAATS VAN HET MISDRIJF 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - PLAATSELIJKE BEVOEGD
HEID- ACHTERLATEN VA"' EE~ KI'\D I'\ BE
HOEFTIGE TOESTA!\"D - PLAATS VA'\ RET 
MISDRIJF 

1o en 2o Nu het « achterlaten van een 
kind in behoeftige toestand » zich in 
feite voordoet in de verblijfplaats van 
het kind is de correctionele rechtbank 
van die plaats ter zake van dat mis
drijf bevoegd, oak al verblijft de dader 
in het buitenland (1). (Art. 360bis Sw.; 
art. 23. Sv.) 

m het sub a vermelde beding voor- l----------------
komt, dat voertuig op het ogenblik 
van het ongeval bestuurd werd door 
een ander persoon dan de ergenaar 

(1) Cass, 6 dec 1965 (Bull en Pas., 1966, I 
460) 
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(GRAINDOR) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7329) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 203, 1247, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 7, § 1, van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering en 360bis van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest het op een andere 
wijze omschreven feit bewezen verklaart 
op grand dat het misdrijf « achterlaten 
van een kind » voltrokken wordt op de 
plaats waar het kind verblijft, dat is, te 
dezen, in het gerechtelijk arrondisse
ment Brussel, 

terwijl artikel 360bis van het Strafwet
boek dat van kracht was ten tijde van de 
feiten onder meer bepaalt dat de wettige 
of natuurlijke vader en moeder of de 
aannemenden, die hun kind in behoefti
ge toestand achterlaten, oak al wordt het 
niet aileen gelaten, gestraft worden, arti
kel 203 van het Burgerlijk Wetboek, dat 
ten tijde van de feiten eveneens van 
kracht was, bepaalt dat de echtgenoten 
door het enkele feit van het huwelijk te 
zamen de verbintenis aangaan hun kin
deren voedsel, levensonderhoud en op
voeding te verschaffen, artikel 1247, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat de betaling moet gedaan 
worden ter woonplaats van de schulde
naar, artikel 7, § 1, van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalt dat iedere Belg die zich buiten 
het grondgebied van het Rijk schuldig 
maakt aan een feit dat door de Belgische 
wet misdaad of wanbedrijf wordt ge
noemd, in Belgie kan vervolgd worden 
indien op het feit straf gesteld is door de 
wet van het land waar het is gepleegd en 
eiser tijdens de periode van het misdrijf 
op het grondgebied van Frankrijk ver
bleef; het arrest bijgevolg, na te hebben 
beslist dat het misdrijf « achterlaten van 
een kind » voltrokken wordt op de plaats 
waar het kind verblijft, niet wettig kan 
beslissen dat de op een andere wijze om
schreven telastlegging bewezen was : 

Overwegende dat artikel 360bis 
van het Strafwetbo~k de vader of 

moeder, wettig, natuurlijk of door 
adoptie, die hun kind in behoeftige 
toestand achterlaten, ook al wordt 
het niet aileen gelaten, straft; 

Overwegende dat het materieel 
bestanddeel van het misdrijf, achter
laten in behoeftige toestand, zich in 
feite voordoet op de plaats waar het 
kind verblijft, ook al volgt die feite
lijke toestand uit de tekortkoming 
van de ouders of van een van hen 
aan hun onderhoudsverplichting die 
in beginsel ter woonplaats van de 
schuldenaar moet worden nageko
men; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat het misdrijf « achterlaten van 
een kind in behoeftige toestand » 
gepleegd is in het gerechtelijk arr
ondissement Brussel waar het kind 
verbleef, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen niet schendt; 

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

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

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

21 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. S. Kalugina, Brus
sel. 

Nr. 621 

2• KAMER - 21 juni 1989 

BLOEDPROEF - TOESTEMMING. 

Voor het verrichten van de bij artt. 34, 
3°, en 63, § 1, Wegverkeerswet voorge
schreven bloedproef is niet vereist dat 
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de persoon op wie zij uitgevoerd 
wordt, zijn toestemming geeft, wei dat 
die er zich niet tegen verzet (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN 
T. GENNEN E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7486) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 februari 1989 in 
het Duits in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Eupen, en gelet op de in dezelfde 
taal gestelde voorziening; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter gewezen beschikking waarbij 
wordt beslist dat de rechtspleging 
vanaf de terechtzitting in het Frans 
zal worden voortgezet; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 34, 59 
en 63 van het koninklijk besluit van 16 
maart 1968, 

doordat de rechtbank de eerste ver
weerder, uit wiens strafdossier bleek dat 
hij op een openbare plaats een voertuig 
had bestuurd na alcoholische dranken in 
zodanige hoeveelheden te hebben ge-' 
bruikt dat het alcoholgehalte van zijn 
bloed op dat ogenblik meer dan 0,8 gram 
per liter bedroeg, vrijspreekt op grond 
dat de bloedafname was verricht op een 
ogenblik dat hij buiten bewustzijn was; 
dat het ontbreken van de toestemming 
van verweerder de bloedafneming onwet
tig maakt, aangezien die dwingende 
maatregel alleen toegestaan is in de bij 
de wet bepaalde gevallen, 

terwijl, eerste onderdeel, de wet de 
vermoedelijke daders van een verkeers
ongeval wier ademtest positief was, zoals 
te dezen, verplicht een bloedmonster te 
Iaten nemen door een daartoe opgevor
derde geneesheer, zonder dat de betrok
kene zijn toestemming moet geven, en 
zijn weigering zelfs gestraft wordt 
(schending van de in het middel overge
nomen artikelen 34, 59 en 63 van het ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 63, § 1, 
van het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 bepaalt dat de in artikel 
59, § 1, bedoelde magistraten, ambte
naren en beambten de in 1o en 2o van 
dezelfde paragraaf bedoelde perso
nen moeten verplichten een bloed
monster te laten nemen door een 
daartoe opgevorderde geneesheer in 
de bij de wet bepaalde gevallen; dat 
de betrokkene weliswaar die bloed
afneming mag weigeren, maar dat 
luidens artikel 34, 3°, van hetzelfde 
besluit die weigering een misdrijf is, 
wanneer ze niet steunt op een wetti
ge reden; 

Overwegende dat uit de samen
hang van beide bepalingen blijkt dat 
de wetgever de toestemming van de 
persoon niet vereist voor de uitvoe
ring van de bloedproef, doch wel 
vereist dat hij zich er niet tegen ver
zet; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de dader of het slachtoffer 
niet in staat waren te weigeren op 
het ogenblik dat de geneesheer de 
bloedproef ging uitvoeren, niet het 
vermoeden doet ontstaan dat die 
persoon de bloedproef zou hebben 
geweigerd; 

Dat in zodanig geval de bloed
proef in beginsel kan worden ver
richt, onverminderd evenwel het 
recht van de persoon op wie de 
proef wordt verricht, het bewijs te 
leveren dat hij op het ogenblik van 
de bloedafneming een wettige reden 
had om te weigeren; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door verweerder vrij te spre
ken van de telastlegging 1 (alcohol
intoxicatie) op grond dat de bloedaf
neming onwettig was wegens het 
ontbreken van de toestemming van 
verweerder, en zonder daarbij vast 
te stellen dat laatstgenoemde een 
wettige reden had om te weigeren, 
de in het eerste onderdeel vermelde 

----------------1 artikelen schendt; 
(1) Cass., 10 dec. 1968 (A.C., 1969, 360). Dat het onderdeel gegrond is; 
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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, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de 
eerste verweerder vrij spreekt en de 
tweede en derde verweerder wegens 
de telastlegging 1 buiten het geding 
stelt; 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 de ver
weerders in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de anders 
samengestelde Correctionele Recht
bank te Eupen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

21 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Nr. 622 

2• KAMER - 21 juni 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - ERNSTIGE EN UITZONDERLIJKE 
OMSTANDIGHEDEN DIE DE OPENBARE VEI
LIGHEID RAKEN - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.1, 
C, E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHAVING- VOORWAARDEN. 

1• Het arrest, dat de redenen aangeeft 
waarom de invrijheidstelling van de 
verdachte opspraak zou vew.rekken, de 

beklede personen en de notarissen mo
gen verwachten, en de verdachte de 
gelegenheid zou geven het onderzoek 
te belemmeren door getuigen te befn
vloeden, omschrijft daardoor nauwkeu
rig, onder vermelding van de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte, de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden op 
grond waarvan de voorlopige hechtenis 
in het belang van de openbare veilig
heid moet worden gehandhaafd (1). 
(Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2• Art. 5.1, c, E. V.R.M. wordt niet ge
schonden door de kamer van inbe
schuldigingstelling die de voorlopige 
hechtenis van een verdachte overeen
komstig art. 5 Wet Voorlopige Hechte
nis handhaaft onder vermelding van 
de redenen die de verdenking wettigen 
dat de verdachte een misdrijf heeft ge
pleegd (2). 

(COPPENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7575) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 5.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest de voorlopige hech
tenis van eiser handhaaft op grond dat 
« de handhaving van de hechtenis door 
de ernstige en uitzonderlijke omstandig
·heden, die nauwkeurig omschreven wor
, den in de vordering van de procureur-ge
neraal en die het hof overneemt, alsook 
in het belang van de openbare veiligheid 
verantwoord is », 

terwijl de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die uiteengezet zijn in 
de vordering van de procureur-generaal 
en overgenomen in de redengeving van 
het arrest waarmee ze bijgevolg een ge
heel vormen, geen gronden van voorlopi
ge hechtenis zijn zoals ze op beperkende 

openbare mening en de openbare rust 1-----------------
ernstig zou verstoren en het gevoel 
van veiligheid zou schokken dat de 
burgers terecht van de rechterlijke 
overheden, de met een openbaar ambt 

(1) Cass., 19 april 1989, A.R. nr. 7441 
(A.C., 1988-89, supra, nr. 472). 

(2) Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 366). 
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en nauwkeurige wijze aangegeven zijn 
in artikel 5.1 van het Europees Verdrag 
betreffende de rechten van de mens : 

Overwegende dat artikel 5.1, c, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden de vrij
heidsberoving langs wettelijke weg 
toestaat indien de betrokkene is ge
arresteerd of gevangen gehouden 
ten einde voor de bevoegde rechter
lijke instantie te worden geleid, 
wanneer redelijke termen aanwezig 
zijn om te vermoeden dat hij een 
strafbaar feit heeft begaan; 

Overwegende dat de motivering 
van het arrest dat de gronden van 
de vordering van de procureur-gene
raal overneemt, die redenen nader 
omschrijft; 

Overwegende dat het arrest bo
vendien met overneming van de 
gronden uit dezelfde vordering van 
het openbaar ministerie erop wijst 
dat « gelet op de hoedanigheid van 
de verdachte en het grote vertrou
wen dat zowel de justitiabelen als 
de clienten van het kantoor in hem 
stelden, de invrijheidstelling van de 
verdachte opspraak zou verwekken, 
de openbare mening en de openbare 
rust ernstig zou verstoren, en boven
dien het gevoelen van veiligheid zou 
schokken dat de burgers terecht van 
de rechterlijke overheden, de met 
een openbaar ambt beklede perso
nen en de notarissen mogen ver
wachten » en << dat er bovendien 
voor kan worden gevreesd dat de 
verdachte, wegens het ontbreken 
van een getrouwe en volledige boek
houding, van zijn invrijheidstelling 
gebruik zal maken om de getuigen 
te be1nvloeden en aldus de goede 
gang van het onderzoek te hinde
ren »; 

Dat het arrest aldus, onder ver
melding van de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van 
de eiser, de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden op grond 
waarvan de voorlopige hechtenis in 
het belang van de openbare veilig
heid moet worden gehandhaafd, 
nauwkeurig omschrijft en de beslis-

sing verantwoordt naar het vereiste 
van artikel 5 van de wet van 20 
april 1874; 

Overwegende dat uit het boven
staande blijkt dat de beslissing 
waarbij de hechtenis van eiser 
wordt gehandhaafd, is gewezen tij
dens een procedure die gevoerd is 
langs wettelijke weg in de zin van 
artikel 5.1 van het Verdrag en vol
doet aan de bij die bepaling aange
geven voorwaarden, zodat ze die be
paling niet schendt; 

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. 

21 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. J. Geurts, Brus
sel, en P. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 623 

2• KAMER - 21 juni 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
TERINZAGELEGGING VAN HET DOSSIER VOOR 
DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE- GEEN 
VOORAFGAAND VERZOEK. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.4 
E.V.R.M. - GEDETINEERDE VERDACHTE - BE
VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DING - TERINZAGELEGGING VAN HET DOS
SIER VOOR DE RAADSMAN VAN DE VERDACH
TE - GEEN VOORAFGAAND VERZOEK 
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lo en 2° Met het oog op de eventuele be
vestiging van het bevel tot aanhouding 
kan het dossier enkel ter inzage wor
den gelegd van de raadsman van de 
verdachte als het verzoek daartoe ge
daan wordt v66r de verschijning voor 
het onderzoeksgerecht (1). (Art. 5.4 
E.V.R.M.) 

(NAIR!) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7581) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 5.4, 45 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest de beslissing grondt 
op de overweging « dat, zodra de wette
lijke procesregels in acht genomen zijn, 
zonder dat bovendien uit enig gegeven 
blijkt dat het recht van verdediging van 
de verdachte op een enigerlei wijze is ge
schonden zodat de in het Verdrag vastge
legde beginselen miskend zijn, de ver
dachte moeilijk kan beweren dat de 
rechtspleging gebrekkig is alleen omdat 
hij zelf of zijn raadsman in die fase van 
de rechtspleging geen inzage heeft ge
kregen van het dossier, te meer daar 
hem die inzage in elke stand van het ge
ding tot de sluiting van het onderzoek 
ontzegd is » en « dat in ieder geval niet 
blijkt dat de uitlegging die het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens aan 
de artikelen 5 en 6 van het Verdrag 
schijnt te geven, directe werking kan 
hebben in de nationale rechtsorde », 

tweede onderdeel, de weigering om het 
dossier aan de beklaagde en diens raads
man mede te delen v66r de verschijning 
voor de raadkamer, op grond van artikel 
4 van de wet van 20 april 1874 dat een 
debat op tegenspraak invoert over de 
handhaving van het bevel tot aanhou
ding, indruist tegen het beginsel van de 
gelijkwaardigheid van openbaar ministe
rie en beklaagde in het strafproces dat 
voortvloeit uit de tegenspraak in de con
text van een eerlijk proces (schending 
van artikel 5.4 van het Verdrag); 

derde onderdeel, het arrest geen pas
send antvvoord geeft op de argumenten 
die eiser heeft uiteengezet in een voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling re
gelmatig neergelegde conclusie volgens 
welke, << zodra een hogere dan de natio
nale rechtsnorm bepaalt dat de medede
ling van het dossier vereist is ter be
scherming van het recht van verdediging 
en van de gelijkheid van beklaagde en 
van het openbaar ministerie voor de ver
volgingen, de regel van de geheimhou
ding op dat bijzondere punt niet meer 
geldt » (schending van artikel 97 van de 
Grondwei): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, door 

te vermelden « dat zodra de wette
lijke procesregels in acht genomen 
zijn zonder dat bovendien uit enig 
gegeven blijkt dat het recht van ver
dediging van de verdachte op een 
zodanige wijze is geschonden dat de 
in het Verdrag neergelegde beginse
len miskend zijn, de verdachte 
moeilijk kan beweren dat de rechts
pleging gebrekkig is alleen omdat 
hij zelf of zijn raadsman in die fase 
van de rechtspleging geen inzage 
heeft gekregen van het dossier ( ... ) » 
en « dat in ieder geval niet blijkt dat 
de uitlegging die het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens aan 
de artikelen 5 en 6 van het Verdrag 
schijnt te geven, directe werking 
kan hebben in de nationale rechts
orde », de in het middel aangegeven 
conclusie van eiser beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het eerste en het tweede on
-~-----~--------1 derdeel samen betreft: 

(1) Zie Cass., 10 rnei 1989, A.R. nr. 7423, O d d t h t t 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalin
gen van dat verdrag directe werking 
hebben in de nationale rechtsorde 
(schending van artikel 1) en de uitleg
ging die het Europees Hof aan die bepa
lingen geeft in het kader van de door ar
tikel 45 van het Verdrag aan dat Hof 
verleende rechtsmacht eveneens werking 
moet hebben in de nationale rechtsorde 
(schending van artikel 45); 

en 20 juni 1989, A.R. nr. 3467 (A.C., 1988-89, su- verwegen e a e arres 
pra, nrs. 514 en 617). krachtens artikel 4 van de wet op de 
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voorlopige hechtenis over de beslis
sing van de raadkamer in hager be
roep uitspraak doet binnen vijf da
gen na de ondervraging die aan de 
verlening van het bevel tot aanhou
ding voorafgaat; 

Overwegende dat genoemd arti
kel, tweede lid, bepaalt dat de ver
dachte, indien hij dat verlangt, zich 
kan doen bijstaan door een raads
man en niet, zoals artikel 5, derde 
lid, van die wet, dat, v66r de dag 
vastgesteld voor de verschijning in 
de raadkamer en in de kamer van 
inbeschuldigingstelling, het dossier 
gedurende twee dagen op de griffie 
ter beschikking gesteld wordt van 
de raadsman van de verdachte, nu 
de verdachte en zijn raadsman, bij 
de in artikel 4 bedoelde eerste ver
schijning van de stand van de 
rechtspleging op de hoogte worden 
gebracht door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instan
tie, 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 gearresteerd is of gevan
gen wordt gehouden, het recht heeft 
voorziening te vragen bij de rechter 
opdat deze op korte termijn beslist 
over de wettigheid van de gevangen
houding en zijn invrijheidstelling 
beveelt indien de gevangenhouding 
onrechtmatig is »; 

Overwegende dat, in geval van 
een conflict tussen een norm van 
een internationaal verdrag, die, zo
als artikel 5.4 van voormeld verdrag, 
directe werking heeft in de Belgi
sche rechtsorde, en een regel van 
nationaal recht, de verdragsrechte
lijke bepaling moet voorgaan; dat de 
voorrang van die bepaling volgt uit 
de aard zelf van het internationaal 
verdragsrecht en voor de rechter die 
zich voor een dergelijk conflict ge
steld ziet, de verplichting meebrengt 
de nationaalrechtelijke bepaling ter 
zijde te stellen; 

Overwegende dat BelgH:i, door, bij 
de wetgevende akte van 13 mei 
1955, het op 4 november 1950 te Ro-

me ondertekende Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, meer bepaald artikel 45, goed 
te keuren, de bevoegdheid van het 
Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens om dat verdrag uit te leg
gen, heeft erkend; 

Overwegende dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, 
bij 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 
waarbij aan de raadsman van de 
zich in hechtenis bevindende ver
dachte de mogelijkheid wordt gebo
den om, met het oog op de eerste 
verschijning voor de raadkamer, in
zage te krijgen van de stukken die 
op de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding betrekking hebben; 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 20 april1874 op de voorlopi
ge hechtenis die mededeling niet 
voorschrijft, zodat zij enkel mogelijk 
is als de raadsman van de verdachte 
dat vraagt v66r de verschijning voor 
de raadkamer of de kamer van inbe
schuldigingstelling; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat die mededeling 
is aangevraagd; dat de namens de 
eisers voor de raadkamer en de ka
mer van inbeschuldigingstelling ge
nomen conclusie, die ertoe strekte 
te « doen vaststellen dat beklaagde 
geen inzage heeft gekregen van het 
dossier », niet kan beschouwd wor
den als een verzoek tot mededeling 
van de stukken betreffende de be
vestiging van het bevel tot aanhou
ding aan de raadsman van de ver
dachte; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een voorafgaand verzoek tot 
mededeling van de stukken betref
fende de bevestiging van het bevel 
tot aanhouding, de tegensprekelijke 
aard van het debat gewaarborgd 
wordt door de verschijning van eiser 
en diens raadsman voor de raadka
mer alwaar de onderzoeksrechter de 
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verdachte en diens raadsman in
lichtingen verstrekt over de stand 
van de rechtspleging en meer be
paald over de stukken betreffende 
de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding, en vervolgens voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Dat het eerste en het tweede on
derdeel niet kunnen worden aange
nomen; 

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. 

21 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Andersluidende 
conclusie (2) van de h. Piret, advocaat-ge
neraal- Advocaat: mr. De Kock, Brus
sel. 

Nr. 624 

1 e KAMER - 22 juni 1989 

DWANGSOM - AANVANG - BETEKENING 
VAN HET VONNIS. 

Art. 1385bis, derde lid, Ger. W., volgens 
hetwelk de dwangsom niet kan worden 
verbeurd v66r de betekening van de 
uitspraak waarbij zij is vastgesteld, 
wordt geschonden door de feitenrech
ter die beslist dat de dwangsom oveis-

baar zal zijn bij het verstrijken van de 
termijn van vijftien dagen te rekenen 
van de uitspraak van het vonnis (1). 

(LEONARD M. T. LEONARD L.) 

ARREST ( vertaling) 
(A.R. nr. 8245) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 mei 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek, inzonderheid van het derde lid 
van dat artikel, 

doordat het bestreden vonnis eiseres, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, veroordeelt om « binnen vijftien da
gen te rekenen van ( ... ) het (beroepen) 
vonnis de afsluiting die zij op haar dak 
had aangebracht op de scheiding met het 
naburig goed, weg te nemen » en « bij 
gebreke hiervan, haar (veroordeelt) tot 
een dwangsom van 1.000 frank per dag 
vertraging », 

terwijl artikel 1385bis, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
dwangsom niet kan worden verbeurd 
v66r de betekening van de uitspraak 
waarbij zij is vastgesteld; het bestreden 
vonnis bijgevolg, nu het eiseres, met be
vestiging van het beroepen vonnis, ver
oordeelt tot betaling van een dwangsom 
vanaf het verstrijken van de termijn van 
vijftien dagen te rekenen van de uit
spraak van de eerste rechter, die bepa
ling schendt : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiseres, met bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter, 
veroordeelt om « binnen vijftien da
gen te rekenen van ( ... ) het vonnis » 
de litigieuze afsluiting weg te ne
men en beslist dat eiseres, zo zij 
aan de hoofdveroordeling niet vol-----------------1 doet, aan verweerder « een dwang

Nota arrest nr. 623: 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie 

som van duizend frank per dag ver
traging » zal moeten betalen; 

op grond dat de raadsman van de verdachte 1----------------
de gelegenheid niet had gekregen inzage te 
nemen van het dossier ondanks het op zijn 
minst impliciete verzoek dat daartoe gedaan 
was in de zowel voor de raadkamer als voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling neergelegde 
conclusie. 

Nota arrest nr. 624: 

(1) Zie I. MoREAU-MARGREvE, • L'astreinte •, 
in Annales de la Faculte de droit, d'economie 
et de sciences sociales de Liege, 1982, biz. 25. 
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Overwegende dat, luidens artikel 
1385bis, derde lid, van het Gerechte
lijk W etboek « de dwangsom niet 
kan worden verbeurd v66r de bete
kening van de uitspraak waarbij zij 
is vastgesteld »; 

Overwegende dat de appelrechter, 
door te beslissen dat de dwangsom 
opeisbaar zal zijn bij het verstrijken 
van de termijn van vijftien dagen te 
rekenen van de uitspraak van het 
vonnis, de in het middel vermelde 
wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de be
slissing bevestigt waarbij eiseres 
veroordeeld wordt tot de betaling 
van een dwangsom binnen de ter
mijn van vijftien dagen te rekenen 
van de uitspraak van het vonnis die 
de dwangsom vaststelt; 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; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; vervrijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik, zitting houdende in 
hager beroep. 

22 juni 1989 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Draps. 

Nr. 625 

1 • KAMER - 22 juni 1989 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VA'< GEWIJSDE - STRAFZAKEN - AFZON
DEHLIJKE STRAFFEN WEGENS RIJDEN IN 

STAAT VAN DRONKENSCHAP RESP. DODEN 
DOOR OII.'VOORZICHTIGHEID - GEVOLG HIER
VAN VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING VAN DE VERZEKERAAR. 

Wanneer de strafrechter afzonderlijke 
straffen heeft uitgesproken, wegens 
rijden in staat van dronkenschap ener
zijds en doden door onvoorzichtigheid 
anderzijds, kan de burgerlijke rechter 
die kennis neemt van het verhaal van 
de verzekeraar tegen de veroordeelde, 
steunend op de redengeving van het 
strafvonnis, niettemin beslissen dat 
het ontbreken van een oorzakelijk ver
band tussen de staat van dronken
schap en het doden niet bewezen is 
(1). 

(ETIENNE T. A.G. VAN 1830 N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8427) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 65 van het Strafwetboek, van het al
gemeen rechtsbeginsel betreffende het 
gezag van het rechterlijk gewijsde in 
strafzaken, neergelegd in artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, van de regels inzake be
wijslast in strafzaken die kunnen wor
den afgeleid uit de artikelen 154, 155, 
156, 189 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering en, voor zoveel nodig, ar
tikel 6.2 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest, na met overneming 
van de redengeving van de eerste rech
ter te hebben vastgesteld dat de Correc
tionele Rechtbank te Brussel bij vonnis 
van 26 juni 1984 eiser had veroordeeld 
tot twee afzonderlijke straffen, enerzijds, 

(1) Dit arrest heeft uitspraak gedaan over een 
concreet geval waarin uitsluitend toepassing 
werd gemaakt van het verzekeringsbeding vol
gens hetwelk de verzekerde het bewijs diende 
te leveren dat er geen oorzakelijk verband be· 
stond tussen het ongeval en de dronkenschap. 
Het arrest kan niet worden beschouwd als een 
afwijking van 's Hofs rechtspraak inzake de be
wijslevering en het gezag en de kracht van het 
gewijsde. E.K. 
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wegens het onopzettelijk veroorzaken 
van de dood van Cogniaux Gerard, an
derzijds, wegens het in staat van dron
kenschap besturen van een voertuig op 
een openbare plaats, de regresvordering 
van verweerster tegen eiser, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, gegrond 
verklaart op grond dat « de verzekerings
polis die tussen de partijen geldt als wet 
het recht van verhaal van de verzeke
raar in de volgende bewoordingen om
schrijft : " als het schadegeval zich voor
doet terwijl de verzekerde in staat van 
dronkenschap verkeert, behalve als hij 
aantoont dat het schadegeval in geen 
verband staat met de dronkenschap "; 
dat het, zonder dat er enige betwisting 
mogelijk is, vaststaat dat (eiser) op het 
ogenblik van de feiten een voertuig be
stuurde op een openbare plaats ofschoon 
hij in staat van dronkenschap verkeerde; 
dat de overeenkomst van de partijen de 
verzekerde verplicht te bewijzen dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
zijn staat van dronkenschap en het scha
degeval; dat (eiser) vergeefs wijst op de 
twijfel die er volgens de beslissing van 
de strafrechter was blijven bestaan over 
het verband tussen de staat van dron
kenschap en het ongeval; dat immers het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
wei degelijk betekent dat (eiser) voor die 
rechtbank niet aangetoond heeft dat zijn 
dronkenschap niet in oorzakelijk ver
band stond met het ongeval; dat het dus 
" erga omnes" uitgemaakt is dat er twij
fel bestaat over het oorzakelijk verband 
tussen de dronkenschap (van eiser) en 
het ongeval; dat (eiser) niet heeft aange
toond en, ten overvloede, nog altijd niet 
bewijst dat er tussen zijn dronkenschap 
en het schadegeval geen verband be
stand; dat (eiser) vergeefs betoogt dat de 
strafrechter afzonderlijke straffen heeft 
uitgesproken voor de wanbedrijven " on
opzettelijk toebrengen van slagen en ver
wondingen " en " rijden in staat van 
dronkenschap "; dat immers de correctio
nele rechtbank duidelijk heeft vastge
steld dat (eiser) het ontbreken van een 
verband tussen zijn staat van dronken
schap en het schadegeval niet aan
toont », 

ring van de verzekeraar tegen de be
klaagde, geen verband mag aannemen 
tussen de staat van dronkenschap van 
de bestuurder en het wanbedrijf onvoor
zichtigheid; van die regel wordt afgewe
ken wanneer het strafvonnis een tegen
strijdigheid bevat, namelijk wanneer de 
strafrechter zelf, in de redengeving, 
heeft vastgesteld dat het ongeval door de 
dronkenschap veroorzaakt was; zulks 
niet het geval is wanneer de strafrechter 
heeft beslist dat er nog twijfel bestond 
over het verband tussen de staat van 
dronkenschap en het ongeval, zodanige 
vaststelling impliceert dat het, gelet op 
de wettelijke regels betreffende de be
wijslast in strafzaken, voortaan, op 
grond van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde van de beslissing van de straf
rechter, wettelijk voor bewezen moet 
worden gehouden dat er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen de dronken
schap en het ongeval; het arrest bijge
volg niet wettig, op grond van de hierbo
ven weergegeven redengeving, heeft 
kunnen beslissen dat eiser « vergeefs 
aanvoerde dat de strafrechter afzonder
lijke straffen heeft uitgesproken voor de 
wanbedrijven onopzettelijk toebrengen 
van slagen en verwondingen en dronken
schap » en dat eiser, in weerwil van die 
omstandigheid, het ontbreken van een 
oorzakelijk verband tussen zijn dronken
schap en het schadegeval niet had aan
getoond; het arrest aldus het gezag van 
gewijsde van de beslissing van de straf
rechter miskent (schending van artikel 
65 van het Strafwetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende het ge
zag van het rechterlijk gewijsde in straf
zaken, neergelegd in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering) en de regels betreffende de 
bewijslast in strafzaken schendt (schen
ding van die regels welke kunnen wor
den afgeleid uit de artikelen 154, 155, 
156, 189 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering en, voor zoveel nodig, van 
artikel 6.2 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden) : 

terwijl, wanneer de strafrechter die Overwegende dat de Correctionele 
uitspraak moet doen, enerzijds, over een Rechtbank te Brussel eiser, bij het 
telastlegging van slagen en verwondin- in kracht van gewijsde gegane von
gen of doden door onvoorzichtigheid, an- nis van 26 juni 1984, heeft veroor
derzijds, over een telastlegging van dron- deeld tot drie afzonderliJ"ke straffen 
ken rijden, de beklaagde uit dien hoofde 
tot twee afzonderlijke straffen heeft ver- we.gens doden door onvoorzi~hti~
oordeeld, de burgerlijke rechter, die ach he1d, besturen van een voertmg m 
teraf kenms neemt van een rechtsvorde 1 staat van dronkenschap en weige-
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ring van de door de Wegverkeerswet dat eiser niet aangetoond heeft dat 
voorgeschreven ademtest of bloedaf- er geen oorzakelijk verband bestond 
neming; tussen zijn dronkenschap en het on-

Overwegende dat, wanneer het ge- geval, noch het gezag van gewijsde, 
brek aan voorzichtigheid of voor- noch de regels betreffende de be
zorg, dat een bestanddeel is van een wijslast, noch de in het middel ver
misdrijf uit onvoorzichtigheid, bo- melde wetsbepalingen schendt; 
vendien het voorwerp uitmaakt van Dat het middel niet kan worden 
een afzonderlijke telastlegging, de aangenomen; 
strafrechter, we gens de onsplits-
baarheid van het feit en bij toepas-
sing van artikel 65 van het Strafwet
boek, er toe gehouden is slechts een 
enkele straf uit te spreken, namelijk 
de zwaarste; 

Dat daaruit volgt dat, wanneer de 
strafrechter afzonderlijke straffen 
heeft uitgesproken, de rechter die 
kennis neemt van het verhaal van 
de verzekeraar tegen de veroorzaker 
van het ongeval in beginsel ver
plicht is te beslissen dat de afzon
derlijk ten laste gelegde fout niet in 
verband staat met het wanbedrijf 
onvoorzichtigheid; 

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

22 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Das
sesse. 

Overwegende evenwel dat het. Nr. 626 
vonnis van 26 juni 1984, na de te-

1 • KAMER - 23 juni 1989 
lastleggingen bewezen te hebben 
verklaard, vermeldt dat eiser « onge
veer tweehonderd meter in de ver
keerde richting gereden heeft vanaf 
de ingang van de tunnel zelf tot de 1° SCHIP, SCHEEPV AART - VERVOER 
plaats van het ongeval; dat een OVER ZEE - VERPLICHTINGEN VAN DE VER-
nuchter menS zeer waarschijnlijk VOERDER MET BETREKKING TOT DE LADING. 

snel zou hebben gezien dat hij in de 
verkeerde richting reed; dat eiser 2° SCHIP, SCHEEPVAART - VERVOER 

dUS zeer waarschijnlijk wegens zijn OVER ZEE - VERLIES VAN OF SCI-lADE AAN 
staat van dronkenschap dat niet VERVOERDE GOEDEREN - ZEEVERVOER-
heeft beseft; dat er niettemin een DER DIE ZICH BEROEPT OP ONTHEFFING VAN 

AANSPRAKELIJKHEID OP GROND DAT HET 
zekere twijfel blijft bestaan; dat er 
derhalve afzonderlijke straffen moe
ten worden uitgesproken voor elk 
van de drie telastleggingen »; 

Overwegende dat het gezag van 
gewijsde in strafzaken zich enkel 
uitstrekt tot hetgeen door de straf
rechter ondubbelzinnig en noodzake
lijk is beslist in verband met de aan 
de beklaagde ten laste gelegde fei

VERLIES OF DE SCHADE ONTSTAAN IS ALS 
GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIT UIT DE EIGEN 
AARD VAN DE GOEDEREN- BEWIJS. 

1" De zeevervoerder heeft de verplich
ting de lading tijdens de reis behoor
Jijk en zorgvuldig te behandelen; de 
zorg die hij aan de lading moet beste
den, wordt bepaald door de aard van 
de goederen en de kennis die hij ervan 
heeft (1). 

ten, met inbegrip van de redenen 1----------------
die de noodzakelijke grondslag zijn 
van de strafrechterlijke beslissing; 

Overwegende dat het arrest, door 
te vermelden dat het vonnis van de 
correctionele rechtbank betekent 

(1) Zie: VAN BLADEL, Connaissements et re
gles de La Haye - Commentaire de Ja loi du 28 
november 1928, nrs. 117, 118 en 340; VAN RYN 
en HEENEN, « Examen de jurisprudence (1958 a 
1965) - Le droit maritime », nr. 19, in R.C.J.B., 
1967, blz. 85 tot 136. 
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2o De zeevervoerder die zich, met betrek
king tot schade aan of verlies van de 
vervoerde goederen, beroept op de bij 
art. 91, A, § 4, 2', m, Zeewet bepaalde 
ontheffingsgrond, Juidens welke hij 
niet aansprakelijk is voor verlies of 
schade te wijten aan de eigen aard 
van de goederen, rnoet bewijzen dat de 
aard van de goederen deze ongeschikt 
rnaakte om. opgewassen te zijn tegen 
de norrnale voorvallen van de reis, on
danks de behoorlijke en zorgvuldige 
behandeling van de goederen door 
hem. (2). 

(«CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY», MAAT
SCHAPPIJ NAAR CHINEES RECHT T, AAN- EN 
VERKOOPVENNOOTSCHAP VAN DE BELGISCHE 

BOERENBOND N,V, EA) 

(A.R. nr. 6330) 

23 juni 1989 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en van Heeke. 

Nr. 627 

3• KAMER - 26 juni 1989 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
ALLERLEI - OVEREENGEKOMEN BEPERKING 
VAN HET ONTSLAGRECHT VAN DE WERKGE
VER - WIJZIGING, 

Partijen bij een arbeidsovereenkornst 
kunnen in gemeen overleg terugkornen 
op een eerder overeengekornen beper-

Nota arrest nr, 626 : 

(2) Zie : Cass,, 13 nov. 1959 (BulL en 
Pas,, 1960, I, 315); SMEESTERS en WINKELMOLEN, 
Droit maritime et droit fluvial, dee! II, druk 
1933, nr, 572; FRAIKIN, Traite de fa responsabi
lite du transporteur maritime, druk 1957, nrs, 
264 en 265; RoDIERE, Traite general de droit 
maritime, dee! II, druk 1968, nrs. 617 en 634; 
VAN RYN en HEENEN, Principes de droit com
mercial, dee! III, druk 1969, nrs. 2343 en 2346. 

king van het ontslagrecht van de 
werkgever (1). (Art. 1134 B.W.) 

(PROVINCIALAAT BROEDERS VAN LIEFDE V,Z,W, 
T. ROUSSEAU) 

ARREST 

(A.R. nr. 6644) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1987 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste rniddel: schending van 
de artikelen 1101, 1108, 1134, 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek en 3 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten. 

doordat het hof van beroep (lees : ar
beidshof), na in het tussenarrest van 20 
maart 1978 (lees : 1987) in feite te hebben 
vastgesteld, eensdeels, dat de partijen de 
bepalingen van het zogenaamde stabili
teits- en tuchtstatuut van het personeel 
van het katholiek onderwijs in de ar
beidsovereenkomst hebben ge'incorpo
reerd en, anderdeels, dat de partijen « op 
11 mei 1979 een proces-verbaal onderte
kend hebben houdende "verlenging van 
de voorlopige benoeming " », in het be
streden arrest van 20 oktober 1978 (lees : 
2 oktober 1987) beslist dat verweerster 
op 1 september 1978 definitie£ benoemd 
was met toepassing van de bepalingen 
van het evengenoemd stabiliteits- en 
tuchtstatuut en dat de partijen op deze 
definitieve benoeming niet konden terug
komen; het bestreden arrest aldus beslist 
op grand van de volgende motieven : 
« dat (eiseres) evenmin kan worden inge
volgd waar zij beweert dat (verweerster) 
zou hebben verzaakt aan haar op 1 sep
tember 1978 ingetreden recht op defini
tieve benoeming door achteraf in te 
stemmen met een contract van voorlopi
ge benoeming of met de verlenging er
van; dat een definitieve benoeming uiter
aard achteraf niet kan worden omgezet 
in een voorlopige benoeming, tenzij 
eventueel bij wijze van tuchtmaatregel », 

Nota arrest nr. 627 : 

(1) Zie Cass., 16 sept. 1969 (A.C., 1970, 50) 
met cone!. proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen.; 
Cass., 8 jan 1970 (A.C., 1970, 417); 31 okt. 1975 
(A.C., 1976, 287); 10 okt. 1977 (A.C., 1978, 177); 4 
mei 1987, A.R. nr. 5604 (A.C., 1986-87, nr. 512); 
13 maart 1989 A.R. nr. 6509 (A.C., 1988-89, 
nr. 393). Zie ook Cass., 10 okt. 1988, A.R. 
nr. 6226 (A.C., 1988-89, nr. 78). 
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terwijl een overeenkomst die tussen de 
partijen op wettige wijze is tot stand ge
komen, kan worden gewijzigd indien alle 
contracterende partijen daarin toestem
men; zodanige wijziging in de loop van 
de uitvoering van de overeenkomst kan 
aangebracht worden en onder meer kan 
bestaan in het verzaken door een van de 
partijen van een recht dat zij krachtens 
de overeenkomst verworven had; het ar
rest derhalve, door te beslissen dat ver
weerster na het contractueel recht op de
finitieve benoeming te hebben verkre
gen, dit recht niet meer kan verzaken 
door in te stemmen met een verlenging 
van voorlopige benoeming, de wettelijke 
regels op het totstandkomen van over
eenkomsten en de verbindende kracht 
van de overeenkomst van 11 mei 1979 
schendt (schending van alle in het mid
del vermelde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest en van het be
roepen vonnis die het arbeidshof tot 
de zijne maakt, blijkt: dat verweer
ster door eiseres in dienst werd ge
nomen als onderwijzeres van 1 sep
tember 1976 tot 31 augustus 1977; 
dat de partijen een « akte van tijde
lijke aanwerving » ondertekenden 
op 1 september 1977 voor de periode 
van 1 september 1977 tot 31 augus
tus 1978; dat zij op 1 september 1978 
een « contract voor tijdelijke dienst
betrekking » ondertekenden voor de 
periode van 1 september 1978 tot 31 
augustus 1979, en op 11 mei 1979 
bedongen de periode van « voorlopi
ge benoeming )) met een j aar te ver
lengen; dat zij ten slotte op 1 sep
tember 1979 een « contract voor een 
gewone loopbaan » ondertekenden 
en eiseres op 20 mei 1980 de ar
beidsovereenkomst beeindigde met 
een opzegging van drie maanden; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerster op 1 septem
ber 1978 het recht op een « definitie
ve benoeming » had verkregen, 
eensdeels, ingevolge de bepalingen 
van het in de overeenkomst conven
tioneel ge:integreerde « stabiliteits
en tuchtstatuut » dat op 12 juli 1977 
was overeengekomen tussen de Re
presentatieve Vereniging van de In
richtende Machten van het Katho-

liek Onderwijs en de Christelijke 
Onderwijscentrale van het Perso
neel, en anderdeels, omdat eiseres 
« in de praktijk » afstand had ge
daan van de vereiste voonvaarde die 
verweerster niet vervulde, gesteld in 
het eveneens conventioneel toepas
selijk gemaakte Algemeen Regle
ment van het Personeel van het 
Katholiek Onderwijs, namelijk dat 
de belanghebbende, om voor defini
tieve benoeming in aanmerking te 
komen, houdster moest zijn van een 
getuigschrift van de normaalcursus
sen voor het buitengewoon onder
wijs; 

Dat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling van 707.154 frank scha
devergoeding wegens onregelmatige 
bei:Hndiging van de overeenkomst 
door opzegging op 20 mei 1980, op 
grond dat aan het op 1 september 
1978 door verweerster verkregen 
recht op definitieve benoeming geen 
afbreuk meer kon worden gedaan 
door de op een later tijdstip door 
haar betuigde instemming met een 
contract van voorlopige benoeming 
o~ met de verlenging ervan, aange
zien het vorenbedoeld statuut be
paalt dat eiseres nog enkel bij wijze 
van tuchtmaatregel een einde kan 
maken aan een << definitieve benoe
ming »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de veroordeling van eiseres laat 
steunen op de regel dat een bepa
ling in de arbeidsovereenkomst 
waarbij het recht van de werkgeve~ 
tot beeindiging van de overeen
komst beperkt wordt tot een ontslag 
wegens tuchtredenen, door een late
re overeenkomst tussen de partijen 
niet meer geldig ongedaan kan wor
den gemaakt; 

Overwegende dat, daar uit geen 
enkele wetsbepaling volgt dat de 
partijen bij een arbeidsovereen
komst niet door een latere overeen
komst in gemeen overleg kunnen te
rugkomen op een in de eerdere over
eenkomst bedongen bovenwettelijke 
beperking van het ontslagrecht van 
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de werkgever, het arrest, door het te- (JANSSENS T. VERKOOPKANTOOR DER STEEN-
gendeel te beslissen, artikelll34 van BAKKERIJEN VAN PLOEGSTEERT N.V.) 

het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

26 juni 1989 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter- Verslag
gever : de h. Rauws - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Nelissen 
Grade en De Bruyn. 

Nr. 628 

3" KAMER - 26 juni 1989 

ANATOCISME - ART 1154 B.W - GERECH
'IELIJKE AANNIANING - BEGRIP 

De neerlegging ter griffie van een con
clusie waarin de aandacht van de 
schuldenaar in het bijzonder wordt ge
vestigd op de kapitalisering van de 
rente, kan worden beschouwd als een 
handeling van gellj1'e waarde als de 
gerechtelijke aanmaning vereist bij 
art. 1154 B. W. (1). 

(1) Cass, 18 JUm 1981 (A C 1980-81, nr, 601) 

ARREST 

(A.R. nr. 6646) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1988 (2) 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het zesde middel: schending van 
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 1 mei 1913, 

doordat het arrest de door eiser gevor
derde kapitalisatie van de interesten ver
vallen op 1 december 1987 afwijst als on
gegrond op grand:« dat de gevorderde 
toepassing van art. 1154 B.W. door (ei
ser), als onjuist en als ongegrond in on
derhavig geval afgewezen wordt, gezien 
de toepassing van art. 1154 B.W. niet au
tomatisch geschiedt », 

terwijl eiser in zijn appelconclusie 
neergelegd ter griffie van het Arbeidshof 
te Brussel op 24 november 1987 zeer uit
drukkelijk de kapitalisatie vorderde van 
interesten op de door hem ten laste van 
verweerster gevorderde bedragen en dat 
die interesten over meer dan een · geheel 
jaar verschuldigd waren en vervielen op 
1 december 1987; de neerlegging van de
ze appelconclusie, waarin de aandacht 
van verweerster gevestigd werd op de 
gevorderde kapitalisatie, gold als gerech
telijke aanmaning waardoor die verval
len interesten zelf ook interesten opbren
gen: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek, vervallen interesten van kapi
talen interesten kunnen opbrengen 
inzonderheid ten gevolge van een 
gerechtelijke aanmaning, mits deze 
betrekking heeft op interesten die 
ten minste voor een geheel jaar ver
schuldigd zijn; 

(2) De voorz1enmg werd mged1end op 19 Ja 
nuan 1989 
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Overwegende dat de neerlegging 
van een conclusie ter griffie kan 
worden beschouwd als een hande
ling van gelijke waarde als de bij 
voormeld artikel 1154 vereiste aan
maning, wanneer in die conclusie de 
aandacht van de schuldenaar in het 
bijzonder 'wordt gevestigd op de ka
pitalisering van de rente; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser in zijn appelconclusie 
vorderde : « verweerster eveneens te 
veroordelen tot kapitalisatie van de 
interesten vervallen op 1 december 
1986, deze conclusie hiertoe als aan
maning dienend en, vervolgens op
nieuw na vervallen interesten op 1 
december 1987, deze conclusie ook 
hiertoe als aanmaning dienend »; 

Dat het arrest, dat de vordering 
van eiser afwij st op de enkele grond 
dat « de toepassing van art. 1154 
B.W. niet automatisch geschiedt », 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Nr. 629 

3• KAMER - 26 juni 1989 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - BESCHOUWING WAARUIT 
GEEN RECHTSGEVOLG WORDT AFGELEID. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een beschouwing waaruit de conclu
sienemer geen rechtsgevolg afleidt (1). 
(Art. 97 Gw.) 

(SERVAL P.V.B.A. T. DIERCKX) 

(A.R. nr. 6653) 

26 juni 1989 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever : mevr. Baete-Swinnen - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Butzler. 

Nr. 630 

Om die redenen, vernietigt het be- 2• KAMER - 27 juni 1989 
streden arrest in zoverre het ( ... ) de 
vordering van Roger Janssens ( ... ) 
tot kapitalisering van interesten af- 1° RECHT VAN VERDEDIGING 
wijst ( ... ) en uitspraak doet OVer de STRAFZAKEN - VERDACHTE NIET VER-
kosten; beveelt dat van dit arrest HOORD DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. 

melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig- 2° RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6.1 

de arrest; houdt de kosten aan en E.V.R.M. - STRAFZAKEN - VERDACHTE NIET 
laat de beslissing daaromtrent aan VERHOORD DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. 

de feitenrechter over; verwijst de al-
dus beperkte zaak naar het Arbeids- 3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
hof te Antwerpen. VERDACHTE NIET VERHOORD DOOR DE ON-

26 juni 1989 - 3• kamer - Voorzitter : 
de Chatel, eerste voorziter - Verslagge

DERZOEKSRECHTER. 

4° VERJARING - STRAFZAKEN - TERMIJ
NEN - GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD. 

ver : de h. Caenepeel - Gelijkluidende l--------:---------
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en 
Houtekier. 

(1) Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5999 
(A.C., 1987-88, nr. 344). 
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5° VERJARING- STRAFZAKEN- TERMIJ
NEN - STUITING - BEGRIP. 

6° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIE VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING WEGENS VER
JARING VAN DIE VORDERING- KOSTEN VAN 
DIE VORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT
CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1", 2" en 3" Schending van het recht van 
verdediging of van art. 6.1 E. V.R.M. 
valt niet af te leiden uit het enkele feit 
dat de verdachte niet door de onder
zoeksrechter werd verhoord (1). 

4" De strafvordering voortvloeiend uit 
een gecorrectionaliseerde misdaad ver
jaart bij ontstentenis van een grand 
tot schorsing van de verjaring, door 
verloop van drie jaar vanaf de laatste 
daad van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen drie jaar na de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd (2). 
(Artt. 21 en 22 wet van 17 april 1878.) 

5" Het overzenden, door de hoofdcom
missaris voor gerechtelijke opdrachten 
aan de onderzoeksrechter, van een 
proces-verbaal waarin de uitvoering 
van een door de onderzoeksrechter be
volen opdracht wordt vastgesteld, is 
een daad van onderzoek die de verja
ring van de strafvordering stuit {3). 

6" Wanneer de beslissing op de strafvor
dering wordt vernietigd wegens verja
ring van die vordering en wanneer de 
kosten van die vordering ten laste van 
de Staat moeten worden gelaten, ge
schiedt de vernietiging zonder verwij
zing (4). 

(DE STOOP, VAN LANCKER, DE ROO 
T. R.V.S. VERZEKERINGEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2776) 

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 Martin 
De Stoop: 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, en misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging en van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, 

doordat het arrest ten aanzien van de 
stelling van eiser, dat de strafvordering 
lastens hem als ontoelaatbaar of niet 
ontvankelijk dient te worden afgewezen 
waar hij niet voorafgaandelijk aan zijn 
verwijzing door de raadkamer persoon
lijk door de onderzoeksrechter werd ver
hoord, overweegt en oordeelt dat « met 
de eerste rechter om de redenen voor 
hem aangehaald, (oordeelt het hof) deaf
wezigheid van het verhoor van de vier 
beklaagden door de onderzoeksrechter 
ter zaak geen element is om de strafver
volging ontoelaatbaar te verklaren; de 
rechten van de vier beklaagden werden 
nergens en op geen enkel ogenblik ge
schonden, zoals genoegzaam blijkt uit de 
verscheidene verhoren opgenomen in de 
strafbundel », 

terwijl eiser in zijn conclusie voor
hield : a) dat het persoonlijk onderhoor 
van eiser door de onderzoeksrechter op 
zich, zo wetshalve als vanuit het oogpunt 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de ------------------1 Fundamentele Vrijheden, een op straffe 

(1) Zie Cass., 24 maart 1941 (A.C., 1941, 63). 

(2) Zie A. VANDEPLAS, « De verjaring van de 
strafvervolging », in Prolegomena, I, Brussel, 
1980, blz. 94. 

(3) Zie Cass., 20 nov. 1984, A.R. nr. 9031 
(A.C., 1984-85, nr. 179). 

(4) Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 9978 
(A.C., 1986-87, nr. 252). 

van onontvankelijkheid van de strafvor
dering voorgeschreven ambtsverrichting 
uitmaakt; b) minstens dat de ontstente
nis van zulkdanig persoonlijk verhoor de 
rechten van verdediging schendt; c) de 
ontstentenis van hoger verhoor op zich 
dan ook een voldoende grond oplevert 
om de strafvordering lastens eiser niet 
ontvankelijk of niet toelaatbaar te ver
klaren, zonder dat daarenboven en nood-
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zakelijkerwijze daaruit een schending 
van de rechten van verdediging te wor
den vastgesteld; 

zodat, eerste onderdeel, het arrest de 
conclusies van eiser niet naar recht ver
antwoordt door !outer vast te stellen dat 
het recht van verdediging van eiser niet 
werd miskend en de exceptie van eiser 
niet werd onderzocht vanuit de door ei
ser voorgebrachte stelling dat zijn excep
tie wetshalve en op grond van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden dient toegepast; 

tweede onderdeel, het arrest de artike
len 5 en 6 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
schendt waar de onpartijdige beoorde
ling van eiser zijn voorafgaand persoon
lijk verhoor van de onderzoeksrechter 
veronderstelt : 

Overwegende dat uit het enkele 
feit dat de beklaagde nooit onder
vraagd werd door de onderzoeks
rechter geen miskenning van het 
recht van verdediging noch een 
schending van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden kan worden afge
leid; 

Overwegende dat het arrest eisers 
vervveer beantwoordt met de in het 
middel weergegeven redengeving; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

IV. Op de voorziening van Nicole 
Herbiest: 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 21, 22 en 25 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
voor de tenlastele~ging A, 1 tot en met 4, 
tot een gevangemsstraf van 1 maand en 
een geldboete van 100 frank meer de 
kosten en de eis van de N.V. R.V.S. als 
burgerlijke partij tegen haar ontvanke
lijk en gegrond verklaart; 

terwijl de feiten, inzoverre tegen eise
res weerhouden, ten laatste op 29 augus
tus 1982 werden gepleegd; in strijd met 
wat het arrest beslist, de beslissing tot 
verwijzing door de raadkamer van 6 de
cember 1985 dus geen tijdige stuitings
daad kan zijn in hoofde van eiseres in 
de zin van artikel 22 van hoger vermelde 
wet, en, nu uit de stukken niet blijkt dat 
minder dan drie jaar verlopen zijn tus
sen de datum van de laatste nuttige en 
tijdige stuitingsdaad en de datum van 
het arrest eiseres niet wettelijk mocht 
veroordelen : 

Overwegende dat de verjaring van 
de strafvordering met betrekking tot 
een in wanbedrijf omgezette mis
daad verjaart door verloop van drie 
jaren, te rekenen van de dag waar
op het misdrijf is gepleegd; 

Overwegende dat het arrest eise
res veroordeelt wegens valsheid in 
geschrifte en gebruik van van valse 
stukken, nadat die misdrijven gecor
rectionaliseerd werden; 

Overwegende dat volgens de vast
stellingen van het arrest deze feiten 
gepleegd werden op 4, 23, 28 en 29 
augustus 1982 en de uiting zijn van 
een zelfde strafbare gedraging; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de laatste nuttige 
daad van stui ting van de verj aring 
van de strafvordering tegen eiseres 
werd gesteld op 14 juni 1985, datum 
waarop de hoofdcommissaris voor 
gerechtelijke opdrachten te Gent 
het proces-verbaal nummer 4994 aan 
de vorderende onderzoeksrechter te 
Gent opzond; 

Overwegende dat de tegen eiseres 
ingestelde strafvordering, bij ontbre
ken van enige grond van schorsing 
van de verjaring, op de dag van de 
uitspraak van het arrest verjaard 
was en de kosten van de strafvorde·e 
ring ten laste van de Staat moeten 
blijven; 

D.~t het middel gegrond is; 
........... 
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Om die redenen, wat de voorzie
ning van Martin De Stoop betreft : 
verleent akte van de afstand; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; veroordeelt eiser in de kosten 
van zijn voorziening; ... wat de voor
ziening van Nicole Herbiest betreft : 
ongeacht het tweede en het derde 
middel van eiseres, nu de beslissing 
op de strafvordering zonder verwij
zing vernietigd wordt op het eerste 
middel en nu de voorziening tegen 
de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen ten dele niet ont
vankelijk wordt verklaard en er ten 
dele aan eiseres akte van haar af
stand van de voorziening wordt ver
leend, wat d2 voorziening tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering betreft, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering 
tegen Nicole Herbiest; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat, te weten, 
de helft; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing; ... 

27 juni 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. 
Houtekier, Delahaye, L. Martens, Gent, 
en Marc De Boel, Gent. 

Nr. 631 

2• KAMER - 27 juni 1989 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - VEROORDELI"'!G VAN 

ZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN DE Bl"R
GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
CASSATIE VAN DE BESLISSI:>IG WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING BETREFFEN
DE DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
L!JKE PARTIJ - VOORWAARDEN. 

3° CASSATIE - VER:\"IETIGI~G - OMVANG 
- STRAFZAKEN- VOORZIE:\"DIG VAN DE BE
KLAAGDE - CASSATIE VAN DE OP DE STRAF· 
VORDERI:I!G GEWEZDI BESLISSI:I!G - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE Bl:R
GERLIJKE RECHTSVORDERI:I!G VA;\! DE VOOR 
DE BEKLAAGDE BVRGERRECHTELIJK AAC\i
SPRAKELIJKE PARTIJ TEGE;">; EE;\1 A!\DERE 
BEKLA..AGDE - VOORWAARDDi. 

lo 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). 

2° Cassatie op de voorziening van de be
klaagde, van de beslissing waarbij hij 
veroordeeld wordt op de strafvordel'ing 
en de burgerlijke rechtsvordering~ 
heeft de vernietiging tot gevolg van de 
eindbeslissing waarbij een partij bur
gerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard, wannee1· laatstgenoemde zich 
regelmatig in cassatie heeft voorzien, 
ook al wordt de vernietiging van de op 
de strafvordering gewezen beslissing 
uitgesproken op een ambtshalve aan
gevoerd middel (2). 

3° Cassatie op de voorziening van de be
klaagde, van de beslissing waarbij ilij 
op de strafvordering veroordeeld 
wordt, heeft vernietiging tot gevolg 
van de eindbeslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die de voor de be
klaagde burgerrechtelljk aansprake
lijke partij tegen een andere beklaag
de heeft ingesteld, wanneer tegen die 
beslissing een regelmatige voorziening 
is ingesteld en wanneer de rechter tus-

EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN ANDER !VIIS- 1----------------~
DRIJF DAN DAT WAARVOOR HIJ WAS VER
VOLGD - VEREISTEN. 

2° CASSATIE - VERKIETIGI"'G - 01\IVANG 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN 
BVRGERLIJKE RECHTSVORDERI"'G - VOOR-

(1) Cass., 21 feb. 1989, A.R. nr. 2703 
(A.C., 1988-89, nr. 345). 

(2) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2223 
(A.C., 1988-89, nr. 35) en, wat de vordering van 
het openbaar ministerie betreft, 12 jan. 1989, 
A.R. nr. 2622 (ibid., 1988-89, nr. 278). 
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sen de twee beslissingen een zodanig 
verband legt dat de tweede beslissing 
noodzakelijk van de eerste afhangt (3). 

(HULLEBROEK, AGROMA P.V.B.A. 
T. VAN CAUTEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 3020) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 oktober 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent: 

I. Op de voorziening van Pascal 
Hullebroek: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 145, 176 
en 182 van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens overtreding van arti-t 
kel 10.1, 1° en 3°, van het Wegver
keersreglement; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat die telastlegging nie"l( 
bewezen is, maar dat wel een over-, 
treding door eiser van artikel 12.3. 
van het Wegverkeersreglement « zo
als ingeroepen door (verweerster) 
bij conclusies in hoger beroep en 
waarop hij zich heeft kunnen verde
digen », bewezen is; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende eiser veroordelen wegens 
een ander misdrijf dan datgene dat 
bij hen aanhangig werd gemaakt, 
zonder vast te stellen dat het tegen 
eiser bewezen verklaarde misdrijf 
hetzelfde feit betreft als dat dat aan 
de vervolging ten grondslag ligt of 
daarin begrepen is; 

Dat de appelrechters hun beslis-· 
sing niet naar recht verantwoorden; 

II. Op de voorziening van de 
P.V.B.A. Agroma als civielrechtelijk 
aansprakelijke partij : 

Overwegende dat op de regelmati
ge voorziening van eiseres de hierna 
uit te spreken vernietiging van de 
strafrechtelijke veroordeling van ei
ser, beklaagde, de vernietiging mee
brengt van de beslissing waarbij ei
seres op vordering van het openbaar 
ministerie civielrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de geld
boete waartoe en de kosten van de 
strafvordering waarin eiser wordt 
veroordeeld, en van de beslissing op 
de door verweerster tegen eiseres 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring die het gevolg zijn van de straf
rechtelijke veroordeling van eiser; 

III. Op de voorziening van de 
P.V.B.A. Agroma als burgerlijke par
tij: 

Overwegende dat, blijkens zijn re
dengeving, het vonnis tussen, ener
zijds, de schuldigverklaring van ei
ser die ten grondslag ligt aan de 
beslissing op de door verweerster te
gen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vordering, anderzijds, de be
slissing op de civielrechtelijke vor
dering van eiseres tegen verweer
ster een zodanig verband legt dat de 
tweede beslissing noodzakelijk van 
de eerste afhangt; 

Dat de vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiseres ingestelde 
civielrechtelijke vordering dienten
gevolge de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de door eiseres 
tegen verweerster ingestelde civiel
rechtelijke vordering waartegen ei
seres regelmatig cassatieberoep 
heeft ingesteld; 

Om die redenen, ongeacht het 
door de eisers aangevoerde middel, 
dat niet tot cassatie zonder verwij
zing kan leiden, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
voor de eiser en voor de eiseres op 

----------------1 de vordering van het openbaar mi
(3) Zie Cass., 11 okt. 1976 en 29 maart 1977 

(A.C., 1977, 168 en 821) en 9 juni 1987, A.R. 
nr. 9767 (ibid., 1986-87, nr. 610). 

nisterie op strafrechtelijk gebied en 
in zoverre het beslist op de civiel
rechtelijke vorderingen van ver-
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weerster tegen eiseres en van eise
res tegen verweerster; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Den
dermonde, zitting houdende in ho
ger beroep. 

27 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kluyskens, Gent, en Fazzi, Gent. 

Nr. 632 

2• KAMER - 27 juni 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN ONDUIDE-
LIJKE MIDDELEN - STRAFZAKEN - BEGRIP. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - ONAFHANKELIJKE EN 
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE -
ART. 6.1 E.V.R.M. - CORRECTIONELE RECHT· 
BANK - ALLEENRECHTSPREKEND RECHTER 
DIE DE ZAAK NAAR EEN KAMER MET DRIE 
RECHTERS VERWIJST - RECHTER DIE VER
VOLGENS DEELNEEMT AAN DE BERECHTING 
VAN DE ZAAK. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - CORRECTIONELE RECHTBANK -
ALLEENRECHTSPREKEND RECHTER DIE DE 
ZAAK NAAR EEN KAMER MET DRIE RECH
TERS VERWIJST - RECHTER DIE VERVOL
GENS DEELNEEMT AAN DE BERECHTING VAN 
DE ZAAK. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING BIJ VER
STEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERLIJKE PAR
TIJ WAARTEGEN DEZE PARTIJ VERZET KAN 
DOEN- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAG
DE V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE VERZET
TERMIJN. 

7° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING 
- VEROORDELEND ARREST - BEVEL TOT ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING - VERWERPING 
VAN HET CASSATIEBEROEP TEGEN DE VER
OORDELENDE BESLISSING - GEVOLG T.A.V. 
HET CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL 
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. 

1 o Niet ontvankelijk is het middel dat in 
zo vage bewoordingen is gesteld dat de 
aan de beslissing verweten onwettig
heid daaruit onmogelijk af te Jeiden is 
(1). 

2° en 3° Schending van de regel betref
fende de onafhankelijke en onpartij
dige rechterlijke instantie valt niet af 
te leiden uit het enkele feit dat een 
magistraat, na als alJeenrechtsprekend 
rechter een zaak naar een kamer met 
drie rechters van de correctionele 
rechtbank te hebben verwezen, vervol
gens deelneemt aan de berechting van 
de zaak. (Art. 91, tweede lid, Ger.W.; 
art. 6.1 E.V.R.M.) 

4° In strafzaken kunnen twee zaken die 
wegens samenhang waren gevoegd, 
nadien gesplitst worden wanneer het 
belang van een goede rechtsbedeiing 
dit vereist. 

5° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waarin tegen de bestJ"eden 
beslissing wol'dt aangevoel'd dat niet 
geantwoord is op een conclusie, maar 
waarin niet gepreciseerd wol'dt op wei
ke eis, weer of exceptie de beslissing 
het antwoord schuldig is gebleven (2). 

6° Wanneer tegen een t.a.v. de burgel'
Jijke partij bij verstek gewezen beslis
sing door die partij verzet kan woJ"den 

4° SAMENHANG - STRAFZAKEN - SA- 1----------------
MENVOEGING OF SPLITSING VAN GEDINGEN. (1) Cass. 13 feb. 1985, A.R. nr. 4049 

(A.C., 1984-85, nr. 356). 

5° CASSATIEMIDDELEN ONDUIDE-
LIJKE MIDDELEN - STRAFZAKEN - BEGRIP. 

(2) Cass., 4 maart 1987, A.R. nr. 5664 
(A.C., 1986-87, nr. 400). 
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gedaan, is niet ontvankelijk het cassa
tieberoep dat de beklaagde tegen die 
burgerlijke part~j tijdens de verzetter
mijn heeft ingesteld (3). (Art. 413 Sv.) 

7• Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een veroordelend 
arrest, waarbij zijn onmiddelijke aan
houding wordt bevolen, en de veroor
deling, ten gevolge van de verwerping 
van het ertegen gerichte cassatiebe
roep, in kracht van gewijsde gaat, 
heeft het cassatieberoep tegen het be
vel tot onmiddellijke aa.nhouding geen 
reden van bestaan meer (4) (5). 

(DE TAEYE T. MR. DE MEYER - Cl'RATOR I:V HET 
FAILLISSEMENT NEW DESIGN N.V., BYTIEBIER
MESTDAGH P.V.B.A., WYNDELS, CAVES SINT 

AMAND P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3530) 

HET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden arresten, op 18 april 1989 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. Op de voorziening tegen het ar
rest dat uitspraak doet over de 
grond van de zaak : 

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

1. waarbij eiser van bepaalde te
lastleggingen wordt vrijgesproken : 

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

2. waarbij eiser wordt veroor
deeld: 

Over het tweede onderdeel van het 
eerste middel : schending van de artike-

len 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, en 8 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat de voorzitter van de negende 
correctionele kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Kortrijk bij verwij
zing naar de zevende kamer - hetzij 
een college van drie rechters - opnieuw 
de rechtbank voorzit, hetgeen blijkt uit 
het zittingsblad, 

terwijl de beklaagde recht heeft op een 
onpartijdige behandeling door een 
rechtscollege dat zich over de zaak buigt 
zonder vooringenomenheid : 

Overwegende dat artikel 8 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat 
« bevoegdheid » is; dat eiser niet 
aanwijst hoe die voorafgaande bepa
ling van de algemene beginselen 
van het Gerechtelijk Wetboek zou 
zijn geschonden; 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet wordt ge
schonden doordat een rechter, na 
als alleenzetelend rechter een zaak 
naar een kamer met drie rechters te 
hebben verwezen, in dezelfde hoeda
nigheid, namelijk als rechter in de 
rechtbank van eerste aanleg, deel 
uitmaakt van de kamer met drie 
rechters die de zaak behandelt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het eerste onderdeel van het 
tweede middel: schending van de artike
len 226, 227 van het Wetboek van Straf
vordering en 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat uit het zittingsblad van het 
hof van beroep blijkt dat de samenhang 
die de rechter in correctionele zaken po
neerde niet op consequente wijze werd 
gehandhaafd en dat blijkt dat het dos
sier door het hof opnieuw gesplitst werd 

-----------------1 naar betichten, 

(3} Cass., 29 nov. 1988, A.R. nr. 2704 
(A.C., 1988-89, nr. 186}. 

(4} Cass., 19 mei 
(A.C., 1986-87, nr. 559}. 

1987, A.R. nr. 1390 

(5) Het niet gepubliceerde gedeelte van het 
arre~1 stemt overeen met de notities 5°, 6° 
en 7°. 

terwijl samenhang die vastgesteld 
wordt vanaf dat ogenblik gelijktijdige be
handeling impliceert alsook gelijktijdige 
uitspraak: 

Overwegende dat niets er zich te
gen verzet dat eerst samengevoegde 
zaken nadien gesplitst worden, wan-
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neer het belang van een goede 
rechtsbedeling, waarover de rechter 
onaantastbaar oordeelt, dit vereist; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

27 juni 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dae
nen, Kortrijk. 

Nl'. 633 

2" KAMER - 28 juni 1989 

1° GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN 
DE GENEESKUNDE - K.B. 30 OKT. 1964 TOT 
BEPALING VAN DE VOORWAARDEN TOT UIT· 
OEFENING VAN HET BEROEP VAN OPTICIEN
BRILLENMAKER IN DE KLEINE EN MIDDEL
GROTE HANDELS- EN AMBACHTSONDERNE
MINGEN, ART. 2, § 1 - DRAAGWIJDTE VAN DIE 
BEPALING. 

2° GENEESKUNDE - UITOEFENI:--rG VAN 
DE GENEESKUNDE - VOORWAARDEN TOT 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE DOOR 
EEN OPTICIEN. 

3° GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN 
DE GENEESKUNDE - ONWETTIGE UITOEFE
NING VAN DE GENEESKUNDE DOOR EEN OP
TICIEN, DIE GEEN GENEESHEER IS - BE
STANDDELEN VAN HET MISDRIJF. 

4° GENEESKUNDE UITOEFENING VAN 
DE GENEESKUNDE - ONWETTIGE UITOEFE
NING VAN DE GENEESKUNDE DOOR EEN OP
TICIEN, DIE GEEN GENEESHEER IS - BE
STANDDELEN VAN HET MISDRIJF. 

5° GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN 
DE GENEESKUNDE - ONWETTIGE UITOEFE
NING VAN DE GE'iEESKUNDE DOOR EEN OP
TICIEN, DIE GEEN GENEESHEER IS - STEL
LEN VAN EEN DIAGNOSE - BEGRIP. 

1' Art. 2, § 1, K.B. 30 okt. 1964 tot bepa
ling van de voorwaarden voor de uitoe
fening van het beroep van opticien
brillenmaker in de kleine en middel
grote handels- en ambachtsonderne
mingen, gew. bij K.B. 's van 16 sept. 
1966, 14 jan. 1975 en 3 okt. 1978 tot 
vaststelling van de werkzaamheden 
dje behoren bij het beroep van opti
cien-brillenmaker, moeten worden uit
gelegd met inachtneming van de bepa
lingen van de Geneeskundewet en, 
inzonderheid, van art. 2 van die wet. 

2' Een opticien mag, evenmin als ieder 
ander persoon, de geneeskunde niet 
uitoefenen als hij niet een wettelijk di
ploma bezit van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde, dat werd be
haald in overeenstemming met de wet
geving op het toekennen van de acade
mische graden en l1et programma van 
de universitaire exa.mens, of als hij 
daarvan niet wettelijk is vrijgesteld, 
en als hij niet bovendien de in art. 7, 
§ 1 of § 2, Geneeskundewet gestelde 
voorwaarde vervult. (Art. 2, § 1, eerste 
lid, Geneeskundewet.) 

3' Een opticien, die geen geneesheer is, 
maakt zich schuldig aan onwettige uit
oefening van de geneeslwnde, wan
neer hij gewoonlijk een ha.ndeling ver
richt die tot doe] heeft of wordt 
voorgesteld tot doel te hebben bij een 
menselijk wezen hetzij de gezond
heidstoestand te onderzoeken, hetzij 
ziekten en gebrekkigheden op te spo
ren, hetzij een diagnose te stellen, een 
behandeling van een fysische of psy
chische, werkelljke of vermeende pa
thologische toestand in te stellen of uit 
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te voeren, hetzij een inenting te ver
richten (1). (Art. 2, § 1, tweede lid, Ge
neeskundewet.) 

4" De opticiens die geen geneesheren 
zijn mogen weliswaar handelingen ver
richten die de verbetering van de zui
ver optische gebreken van het gezicht 
tot doel hebben, onverschillig of zij 
daartoe al dan niet gebruik maken van 
toestellen en instl·umenten, maar het 
is hun verboden de toestand van het 
zicht van hun clienten te onderzoeken 
op een andere wijze dan die waarbij 
aileen de patient onder meer door mid
del van lettertafels die eventueel in 
een controle-instrument zijn opgeno
men, de optische gebreken aangeeft 
waaraan hij lijdt en voor de verbete
ring waarvan hij zelf zorgt door, op 
hun voorstel, de glazen te kiezen die 
hem voldoening geven, de opticien is 
verplicht zijn client aan te raden een 
oogarts te raadplegen, als de aldus ver
kregen aanwijzingen twijfel doen rij
zen omtl·ent de aard van het vastge
stelde gebrek (2). (Art. 2 Geneeskunde
wet; art. 2, § 1, K.B. van 30 okt. 1964.) 

5" Als een diagnose en derhalve als een 
geneeskundige handeling moet worden 
beschouwd de beslissing, na een oog
onderzoek, dat een bepaald gezichtsge
brek geen pathologische oorsprong 
heeft; daaruit volgt dat het arrest, door 
te oordelen dat een opticien, die geen 
geneesheer is, het recht heeft zich een 
oordeel te vormen over de aard van 
het gezichtsgebrek dat hij tijdens een 
oogonderzoek bij een patient heeft 
vastgesteld, het wettelijk begrip " dia
gnose » miskent. (Art. 2, § 1, Genees
kundewet) 

(1) en (2) Z_ie Cass., 15 okt. 1980, A.R. 
nr. 1210, en 22 Jan. 1985, A.R. nr. 8853, niet ge
publiceerd, en 10 feb. 1988, A.R. nr. 6302 
(A.C., 1987-88, nr. 355), R.v.St., 13 maart 1981, 
nr. 21.020 (Vt;rz: Arr. R.v.St., 1981, biz. 354); 
Cass., Fr., 20 JUh 1833 (Bull. crim., nr. 286); 14 
rr,ta~rt 1839 (ibid., nr. 88); 1 juli 1937 
(Ibid., nr_. 14); S. 1938, I, 360; Gaz. Pal., 1937, 2, 
679), 1? ~an. 1984 (B~ll. crim., nr. 22) en 4 jan. 
1~86 (Ib~d.! nr. 6); z1e H. ANRYS, Les profes
SIO!}S mediCales et paramedicales dans Je Mar
c~e commun, Brussel, 1971, nrs. 49-50, 171 tot 
~.8; RYC~S e~ R. MEERT-VANDEPUT, Les dro
Its et Jes ObligatiOnS des medecins, 2e uitg., d]. 
2, Brussel, 1972, nr. 1066; R. SAVATIER, J.M. 
AUBY, J, SAVATIER en H.PEQUIGNOT Traite 
de dwit medical, Parijs, 1956, nrs. 30 'en 49. 

(UNION PROFESSIONNELLE BELGE DES MEDE
CINS OPrHALMOLOGISTES T. LACOSTE, HUART) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7183) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, § 1, 7, 50 van het koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967 betref
fende de ge!leeskunst, de verpleegkunst, 
de paramed1sche beroepen en de genees
kundige commissies, 107 van de Grand
wet, en, voor zoveel nodig, artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 30 oktober 
1964 tot bepaling van de voorwaarden tot 
uitoefening van het beroep van opticien
brillenmaker in de kleine en middelgrote 
ambachts- en handelsondernemingen, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat de verweerders in het bezit 
zijn van een diploma van opticien-opto
metrist en dat zij niet betwisten de liti
gieuze autorefractors te hebben gebruikt, 
oordeelt << dat aldus de beklaagden beto
ten dat, ook al is het hen wegens hun 
hoedanigheid van opticien-brillenmaker 
verboden de pathologische gebreken van 
het oog te behandelen, " de wet hen wei 
toestaat een beroepsbekwaamheid uit te 
oefenen die enkel de verbetering van de 
zuiver optische gebreken van het gezicht 
voorwerp hebben ", hetgeen voor hen het 
recht inhoudt " om zich een oordeel te 
vormen over de aard van het gezichtsge
brek, aangezien het hun plicht is om in 
geval van twijfel (hun) client aan te ra
den een oogarts te raadplegen" ( ... ) (vijf
de blad van het arrest), beslist dat die 
door (de verweerders) verdedigde begin
selen niet in strijd schijnen noch met de 
voormelde wettelijke bepalingen, noch 
met de door aile betrokken partijen be
commentarieerde rechterlijke beslissin
gen » (vijfde en zesde blad van het ar
rest), vervolgens vaststelt « dat, volgens 
de (verweerders) de inbeslaggenomen 
autorefractor tot enig doel had hen te 
helpen om zich sneller een mening te 
kunnen vormen over de zuiver optische 
gebreken van het oog, zonder hen daar
om in staat te stellen de pathologische 
gebreken op te sporen » (zesde blad van 
het arrest), uiteindelijk besluit « dat het 
meer bepaald te dezen niet bewezen is 
dat zij gewoonlijk handelingen hebben 
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verricht die tot doel hadden of werden 
voorgesteld tot doel te hebben onder 
meer het stellen van een diagnose dat 
blijkens de beperkende opsomming in 
artikel 2, § 1, tweede lid, van het konink
lijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
een uitsluitend geneeskundige handeling 
is; ( ... ) dat uit die consideransen valt af 
te leiden dat de telastlegging, die in eer
ste aanleg niet bewezen is verklaard, 
niet bewezen is gebleven na het door het 
hof (van beroep) gedane onderzoek » 
(zesde blad van het arrest); dat het aldus 
aile strafrechterlijke en burgerlijke be
schikkingen van het beroepen vonnis be
vestigt, 

terwijl, overeenkomstig artikel 2, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de genees
kunst, de verpleegkunst, de paramedi
sche beroepen en de geneeskundige com
missies, niemand de geneeskunde mag 
uitoefenen die niet het wettelijk diploma 
bezit van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde, dat werd behaald in over
eenstemming met de wetgeving op het 
toekennen van de academische graden 
en het programma van de universitaire 
examens, of die niet wettelijk ervan vrij
gesteld is, en die bovendien de voorwaar
den gesteld bij artikel 7, § 1 of § 2, niet 
vervult; als onwettige uitoefening van de 
geneeskunde wordt beschouwd, het ge
woonlijk verrichten door een persoon die 
het geheel van de bovenvermelde voor
waarden niet vervult, van elke handeling 
die tot doel heeft, of wordt voorgesteld 
tot doel te hebben, bij een menselijk we
zen, hetzij het onderzoeken van de ge
zondheidstoestand, hetzij het opsporen 
van ziekten en gebrekkigheden, hetzij 
het stellen van de diagnose, het instellen 
of uitvoeren van een behandeling van 
een fysische of psychische, werkelijke of 
vermeende pathologische toestand, hetzij 
de inenting; de diagnose kan worden om
schreven als de behandeling die erin be
staat de ziekten of langs heelkundige 
weg te behandelen aandoeningen van 
een persoon op te sporen en vast te stel
len; ook al zou het toegestaan zijn een 
beroepswerkzaamheid uit te oefenen die 
de verbetering van zuiver optische gebre
ken van het gezicht tot doel heeft, het 
onderzoek waarbij wordt nagegaan of 
een menselijk wezen aan een optisch 
dan wel een pathologisch gebrek lijdt 
nochtans moet worden beschouwd als 
een diagnose waartoe uitsluitend de per
sonen die in het bezit zijn van een wette
lijk diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde bevoegd zijn; de op-

ticien-optometrist, in geval van twijfel 
over de oorsprong van het gezichtsge
brek, de client niet zou kunnen aanraden 
een oogarts te raadplegen, of niet tot het 
bestaan van een zuiver optisch gebrek 
van het gezicht zou kunnen besluiten als 
hij niet eerst een onderzoek zou kunnen 
verrichten naar de aard of de oorsprong 
van het gezichtsgebrek; het verbod om 
aldus handelingen te verrichten die uit
sluitend tot de bevoegdheid behoren van 
de houders van een wettelijk diploma 
van doctor in de geneeskunde niet kan 
opgeheven zijn door artikel 2 van het ko

. ninklijk besluit van 30 oktober 1964 tot 
bepaling van de voorwaarden tot uitoefe
ning van het beroep van opticien-brillen
maker in de kleine en middelgrote han
dels- en ambachtsondernemingen, aange
zien dat artikel moet wijken voor de 
wettelijke bepalingen van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 
noch door de andersluidende recht
spraak waarnaar artikel 50 van het ko
ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 verwijst; eiseres aldus in haar ap
pelconclusie vond « dat de gehele stelling 
van (de verweerders) berust op een ver
keerde uitlegging van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 30 oktober 1964 
tot bepaling van de voorwaarden tot uit
oefening van het beroep van opticien
brillenmaker ( ... ) dat de stelling van (de 
verweerders) tot vergissingen en absur
diteiten leidt : zij alleen zouden kunnen 
twijfels hebben en zij zouden - zonder 
wettelijke bevoegdheid, opleiding of er
kenning - kunnen oordelen over wat 
zuiver optisch of pathologisch of de com
binatie van beide is. Met andere woor
den, de opticiens-brillenmakers - ( ... ) -
staan boven het Ministerie van Volksge
zondheid, de Academie voor Geneeskun
de, de geneesheren en grijpen de rege
ling van de toegang tot het beroep voor 
de kleine en middelgrote ambachts- en 
handelsondernemingen aan als een mid
del om op onaantastbare wijze te beslis
sen over wat optisch en wat pathologisch 
is; ( ... ) met andere woorden, aldus zou 
men komen tot een toestand die diame
traal tegenovergesteld is aan die welke 
werd beoogd; ( ... ) het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende 
de geneeskunst aldus dode letter zou 
worden ... door een zeer specifiek ko
ninklijk besluit van 30 oktober 1964 
(tiende blad van de appelconclusie van 
eiseres); eiseres met klem erop wees 
« dat een omvangrijke rechtspraak is 
ontstaan om een eind te maken aan dat 
werkelijke misbruik ( ... en) dat de Ko
ninklijke Academie voor Geneeskunde 
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van Belgie, in een met eenparigheid van 
stemmen aangenomen tekst, heeft be
slist: " ... het onderzoek van het gezicht 
is een geneeskundige handeling waar
voor niet alleen kennis van de oogpatho
logie, maar ook van de algemene patho
logie vereist is ... indien de opticiens 
tegelijkertijd het gezicht zouden kunnen 
onderzoeken en de correctieglazen leve
ren, zouden organische letsels over het 
hoofd worden gezien, waarvan de opspo
ring een volledig onderzoek van het oog 
waartoe iedere oogarts zich bij de studie 
van de lichtbreking ve:rplicht, noodzake
lijk zou hebben gemaakt ... " ... '' (elfde 
blad van de appelconclusie van eise:res); 
eiseres herinnerde aan een rechtspraak 
volgens welke onderzoeken van het ge
zicht een onderzoek van het oog zelf ver
eisen, hetgeen noodzakelijkerwijze het 
stellen van een diagnose impliceert 
(twaalfde blad van de appelconclusie van 
eiseres), en volgens welke het gebruik 
van een refractometer onrechtstreeks 
het stellen van een diagnose mogelijk 
maakt (veertiende blad van de appelcon
clusie van eiseres); het Hof van Beroep 
te Bergen bijgevolg, na in feite het ge
bruik van de litigieuze autorefractorme
ters te hebben vastgesteld, niet zonder 
de in het middel vermelde wettelijke be
palingen te schenden in rechte kon be
slissen dat de verv.reerders « het recht » 
hadden zich een oordeel te vormen over 
de aard van het optisch gebrek, aange
zien het hun plicht is om, in geval van 
twijfel, (hun) client aan te raden een 
oogarts te raadplegen ... " (vijfde blad 
van het arrest), en zich, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, onbevoegd kon 
verklaren om kennis te nemen van de 
vordering van de burgerlijke partij, 
thans eiseres : 

Overwegende dat naar luid van 
het ten tijde van de feiten toepasse
lijke artikel 2, § 1, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 30 okto
ber 1964 tot bepaling van de voor
waarden tot uitoefening van het be
roep van opticien-brillenmaker in de 
kleine en middelgrote handels- en 
ambachtsondernemingen, gewijzigd 
door de koninklijke besluiten van 16 
september 1966, 14 januari 1975 en 3 
oktober 1978, « het beroep van opti
cien-brillenmaker bestaat in het ge
woonlijk en op zelfstandige wijze 
uitoefenen van een of meer van de 
volgende activiteiten : a) het voorleg
gen aan de keuze van het publiek, 

de verkoop, het onderhoud en de 
herstelling van optische artikelen 
bestemd om het gezicht te verbete
ren; b) het uitvoeren der voorschrif
ten afgeleverd door de oogartsen 
waarbij de verbetering van het ge
zicht wordt beoogd »; dat artikel 2, 
§ 1, tweede en derde lid, eraan toe~ 
voegt dat « behoudens wanneer zij 
worden uitgevoerd op medisch voor
schrift, bedoelde activiteiten enkel 
de verbetering van de zuiver op
tische gebreken van het gezicht tot 
voorwerp hebben, met uitsluiting 
van elke behandeling van patholo
gische gebreken van het oog " en 
dat « in geval van twijfel nopens het 
karakter van het gebrek, de opti
cien-brillenmaker zijn client zal aan
raden een oogarts te raadplegen »; 

Overwegende dat die regels moe
ten worden ge:interpreteerd met in
achtneming van de bepalingen van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de ge
neeskunst, de verpleegkunst, de pa
ramedische beroepen en de genees
kundige commissies en, inzonder
heid, van artikel 2 van dat konink
lijk besluit; 

Overwegende dat, krachtens § 1, 
eerste lid, van dat artikel, een opti
cien-brillenmaker, zoals ieder ander 
persoon, de geneeskunde niet mag 
uitoefenen als hij niet het wettelijk 
diploma bezit van doctor in de ge
nees-, heel- en verloskunde, dat 
werd behaald in overeenstemming 
met de wetgeving op het toekennen 
van de academische graden en het 
programma van de universitaire 
examens, of die niet wettelijk ervan 
vrijgesteld is, en die bovendien de 
voorwaarden gesteld bij artikel 7, 
§ 1 of § 2, niet vervult; dat krachtens 
lid 2 van dezelfde paragraaf een op
ticien, die geen geneesheer is, zich 
schuldig maakt aan onwettige uitoe
fening van de geneeskunde, wan
neer hij gewoonlijk een handeling 
verricht die tot doel heeft, of wordt 
voorgesteld tot doel te hebben, bij 
een menselijk wezen het onderzoe
ken van de gezondheidstoestand, 
hetzij het opsporen van ziekten en 
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gebrekkigheden, hetzij het stellen 
van de diagnose, het instellen of uit
voeren van een behandeling van een 
fysische of psychische, werkelijke of 
vermeende pathologische toestand, 
hetzij de inenting; 

Overwegende dat bijgevolg de op
ticiens die geen geneesheren zijn 
weliswaar handelingen mogen ver
richten die de verbetering van de 
zuiver optische gebreken van het ge
zicht tot doel hebben, onverschillig 
of zij daartoe al dan niet gebruik 
maken van toesteHen en instrumen
ten, maar dat het hun verboden is 
de toestand van het gezicht van hun 
clienten te onderzoeken on een an
dere wijze dan die waarbi{ alleen de 
patient de optische gebreken aan
geeft waaraan hij lijdt, onder meer 
door middel van lettertafels die 
eventueel zijn opgenomen in een 
controleYnstrument, en voor de ver
betering waarvan de patient zelf 
zorgt door, op hun voorstel, de gla
zen te kiezen die hem voldoening 
geven; dat de opticien verplicht is 
zijn client aan te raden de oogarts 
te raadplegen, als de aldus verkre
gen aanwijzingen twijfel doen rijzen 
naar de aard van het vastgestelde 
gebrek; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verweerders tijdens de 
in de telastlegging aangegeven pe
riodes gebruik hebben gemaakt van 
« een autorefractor ( ... ) waarvoor zij 
( ... ) reclame maakten bestemd voor 
hun toekomstige clientele »; dat de 
eerste verweerder, « lungs die weg 
de aandacht van het publiek vestig
de op het bestaan van een " compu
ter " voor het gezicht, die " een revo
lutie betekende in de opsporing van 
gebreken van het oog "; dat hij wees 
op het doel, de snelheid, de betrouw
baarheid en de veiligheid van het 
toestel » en daaraan toevoegde << dat 
de computer het volgende doel had : 
een microprocessor bepaalt de ge
breken van uw oog »; dat de tweede 
verweerder van zijn kant, in zijn re
clame « zijn toekomstige clientele 
uitnodigde "tot een (gratis) oogon
derzoek per computer " en er onder 

meer aan toevoegde ( dat dit toestel) 
" u zal inlichten over uw gezichts
scherpte en uw gezichtproblemen 
zal onderzoeken " »; dat bovendien, 
volgens de eerste verweerder, « het 
litigieuze toestel objectieve testen 
van het gezicht mogelijk maakt » en 
dat de tweede verweerder « dat 
standpunt deelt »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na erop te hebben gewezen dat 
de verweerders betogen dat « hun 
initiatieven volkomen passen binnen 
het strikt beperkte veld van hun 
specifieke beroepswerkzaamheid zo
als het omschreven is in artikel 2, 
§ 1, b, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 30 oktober 1964 tot bepa
ling van de voorwaarden tot uitoefe
ning van het beroep van opticien
brillenmaker " en « dat de wet hen 
tevens toestaat een beroepswerk
zaamheid uit te oefenen die de ver
betering van zuiver optische gebre
ken van het gezicht tot voorwerp 
hebben », zodat zij « het recht heb
ben zich een oordeel te vormen over 
het gezichtsgebrek, aangezien het 
hun plicht is om, in geval van twij
fel, (hun) clienten aan te raden een 
oogarts te raadplegen », hebben ge
oordeeld « dat, gelet op de gegevens 
eigen aan de zaak, er moet worden 
vastgesteld dat uit geen enkel gege
ven van het dossier kan worden af
geleid dat (de verweerders) hun au
torefractor hebben gebruikt voor 
een ander doel dan het doel dat zij 
altijd hebben toegegeven » en heh· 
ben beslist dat het te dezen « niet is 
aangetoond (dat de verweerders) ge
woonlijk handelingen hebben ver
richt die tot doel hadden of werden 
voorgesteld tot doel te hebben onder 
meer het stellen van een diagnose, 
dat blijkens de beperkende opsom
ming in artikel 2, § 1, tweede lid, 
van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 een uitsluitend 
geneeskundige handeling is »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door de overweging dat een op
ticien die geen geneesheer is het 
recht heeft zich een oordeel te vor
men over de aard van het gezichts-
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gebrek dat hij tijdens een oogonder
zoek bij een patient heeft vastge
steld, over te nemen, het begrip 
diagnose uit artikel 2, § 1, van het 
voormeld koninklijk besluit nr. 78 
betreffende de geneeskunst hebben 
miskend; als een diagnose en der
halve als een geneeskundige hande
ling immers wordt beschouwd het 
feit dat na afloop van een oogonder
zoek wordt beslist dat een bepaald 
gezichtsgebrek geen pathologische 
oorsprong heeft; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering van eiseres tegen 
de verweerders; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt de ver
weerders in de kosten, met uitzon
dering van de kosten van de beteke
ning van de voorziening aan het 
openbaar ministerie die ten late van 
eiseres blijven; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

28 juni 1989 - 2• kamer - Vool'Zitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler 
en DeBruyn. 

Nr. 634 

2• KAMER - 28 juni 1989 

3° JEUGDBESCHERMING PERSONEN 

DIE HUN MEDEWERKING VERLENEN AAN DE 
TOEPASSING VAN DE JEUGDBESCHERMINGS
WET - SCHENDING VAN HET BEROEPSGE
HEIM - ART. 45B SW. 

4° BEROEPSGEHEIM - PERSONEN DIE 
HUN MEDEWERKING VERLENEN AAN DE TOE
PASSING VAN DE JEUGDBESCHERMINGSWET 
- SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM
ART. 45B SW. 

5° AANRANDING VAN DE EERBAAR
HEID EN VERKRACHTING - VRIJ
SPRAAK VAN DE BEKLAAGDE - STAVING 
VAN DE BESLISSING DOOR GEGEVENS UIT 
HET DOOR DE JEUGDRECHTER BEVOLEN ME
D!SCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK VAN 
HET KIND DAT HET EVENTUELE SLACHTOF
FER WAS - GEEN VASTSTELLING DOOR DE 
BESLISSING DAT DE GEGEVENS VAN DAT ON
DERZOEK REGELMATIG ZIJN OVERGELEGD -
WETTIGHEID. 

6° JEUGDBESCHERMING - MEDISCH
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK, BEVOLEN 
DOOR DE JEUGDRECHTBANK - VRIJSPRAAK 
VAN DE BEKLAAGDE DIE VERVOLGD WERD 
WEGENS AANRANDING VAN DE EERBAAR
HEID VAN ZIJN ZOON VAN MINDER DAN ZES
TIEN JAAR - STAVING VAN DE BESLISSING 
DOOR GEGEVENS VAN DAT ONDERZOEK -
GEEN VASTSTELLING DOOR DE BESLISSING 
DAT DE GEGEVENS VAN HET ONDERZOEK RE
GELi\flATIG ZIJN OVERGELEGD - WETTIG
HEID. 

1° Het door de jeugdrechtbank bevolen 
medisch-psychologisch onderzoek kan 
geen ander doel hebben dan de kennis 
van de persoonlijkheid van de minder
jarige, met het oog op de regeling van 
het bestuur over diens persoon met in
achtneming van zijn belangen (1). 

2° De rechters kunnen aile aan de tegen
spraak van de partijen onderworpen 
feitelijke gegevens die zij voldoende 
geloofwaardig achten om er hun over
tuiging betreffende de schuld of de on
schuld van de beklaa.gde op te base
ren, als feitelijke vermoedens in aan
merking nemen, mits die gegevens 
hun regelmatig zijn overgelegd (2). 

1° JEUGDBESCHERMING - MEDISCH-
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK, BEVOLEN I---------------~-
DOOR DE JEUGDRECHTBANK - DOEL. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - FEITELIJKE VERMOEDENS - BEGRIP. 

(1) en (3) Zie Cass., 8 juni 1988, A.R. 
nr. 6350 (A.C., 1987-88, nr. 612). 

(2) Zie Cass., 18 juni 1985, A.R. nr. 9287 
(A.C., 1984-85, nr. 633). 
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3• en 4• Art. 458 Sw. is toepasselijk op 
een ieder die, in welke hoedanigheid 
dan ook, zijn medewerking verleent 
aan de toepassing van de Jeugdbe
schermingswet, en daardoor instaat 
voor de geheimhouding van de feiten 
die hem in de uitoefening van zijn op
dracht worden toevertmuwd en die 
hiermede verband houden. (Art. 77 
Jeugdbeschermingswet.) 

5• en 6° Niet naar recht vera11twoord is 
het arrest dat de beslissing waarbij de 
beklaagde wordt vrijgesproken van 
aanranding van de eerbaarheid, ge
pleegd op zijn zoon van minder dan 
zestien jaar, hierop grondt dat het 
kind mogelijk is gemanipuleerd door 
zijn moeder, wanneer het die beslis
sing staaft met gegevens uit « het me
disch-psychologisch onderzoek (. .. ) dat 
door de jeugdrecl1ter is bevolen, na het 
onderzoek van l1et kind en het onder
houd met de ouders », zonder vast te 
stellen dat de gegevens van dat me
disch-psychologisch onderzoek tijdens 
de strafrechtspleging op regelmatige 
wijze zijn overgelegd (3). 

(F ... T. S ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7328) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

terwijl, eerste onderdeel, bovenver
meld medisch-psychologisch onderzoek 
een van de middelen is waarover alleen 
de jeugdrechtbank beschikt om de per
soonlijkheid van de minderjarige en zijn 
belangen te leren kennen; de algemene 
opzet van de wet van 8 april 1965 en, in
zonderheid, het aldus omschreven doel 
van die onderzoeken verbieden dat het 
verslag van het medisch-psychologisch 
onderzoek aan derden, zoals de heer S ... , 
zou worden medegedeeld en door hem 
bij het dossier van de strafrechtspleging 
zou worden gevoegd in het kader van 
een andere rechtsvordering dan die wel
ke aanhangig was bij de jeugdrechtbank; 
het hof van beroep derhalve op straffe 
van nietigheid van het arrest dat me
disch-psychologisch verslag uit de debat
ten moest weren; 

tweede onderdeel, het in het eerste on
derdeel bedoelde verbod om het me
disch-psychologisch verslag mede te de
len aan J ... S ... impliceert dat laatstge
noemde daarvan slechts in het bezit is 
kunnen komen in strijd met artikel 458 
van het Strafwetboek dat de schending 
van het beroepsgeheim als een misdrijf 
beschouwt; het hof van beroep derhalve 
opnieuw en op straffe van nietigheid van 
het arrest dat medisch-psychologisch 
verslag uit de debatten diende te weren; 
het arrest bijgevolg alle in het middel 
aangewezen wetsbepalingen schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat een door de 
jeugdrechtbank bevolen medisch
psychologisch deskundigenonderzoek 

Over het eerste middel: schending van geen ander doel kan hebben dan de 
de artikelen 50, 55 van de wet van 8 april persoonlijkheid van de minderjarige 
1965 betreffende de jeugdbescherming, te leren kennen met het oog op de 
de algemene opzet van die wet en artikel regeling van het bestuur over zijn 
458 van het Strafwetboek, persoon, met inaanmerkingneming 

doordat het arrest het gehele beschik- van zijn belangen; 
kende gedeelte van het beroepen vonnis 
dat verweerder vrijspreekt en het hof Overwegende dat de rechters alle 
van beroep onbevoegd verklaart om ken- feitelijke gegevens waarover de par
nis te nemen van de vorderingen van de tijen tegenspraak hebben kunnen 
burgerlijke partij bevestigt op grand dat voeren en die zij als voldoende ge
de stelling van verweerder niet geheel loofwaardig beschouwen om er hun 
ongeloofwaardig was, en zich daartoe ba- overtuiging betreffende de schuld of 
seert op het door de jeugdrechter bevo- d h ld d b kl d 
len medisch-psychologisch onderzoek e onsc u van e e aag e op te 
van 23 oktober 1986, baseren, aileen dan als feitelijke 
-----------------1 vermoedens in aanmerking kunnen 

nemen wanneer die gegevens hun 
(3) Zie nota 1 op vorige b!z. regelmatig zijn voorgelegd; 
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Overwegende dat de considerans 
waarmee het arrest de beslissing 
staaft, namelijk dat het kind, dat 
het eventuele slachtoffer was van de 
aan verweerder verweten aanran
dingen van de eerbaarheid, moge
lijks door eiseres is gemanipuleerd, 
gegrond is op gegevens uit « het me
disch-psychologisch onderzoek ( ... ) 
dat door de jeugdrechter is bevolen 
na het onderzoek van het kind en 
het onderhoud met de ouders »; 

Overwegende dat, luidens artikel 
77 van de wet van 8 april 1965 be
treffende de jeugdbescherming, arti
kel 458 van het Strafwetboek van 
toepassing is op elke persoon, die, 
in welke hoedanigheid ook, zijn me
dewerking verleent aan de toepas
sing van deze wet, daardoor instaat 
voor de geheimhouding van de fei
ten die hem in de uitoefening van 
zijn opdracht worden toevertrouwd 
en die hiermede verband houden; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het niet vaststelt dat zodanig me
disch-psychologisch verslag op regel
matige wijze is overgelegd tijdens 
een strafrechtspleging, niet naar 
recht verantwoord is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het eerste mid
del, alsook van het tweede, het der
de en het vierde middel, die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, het hof van beroep 
onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de vordering van eiseres 
en de kosten van haar tussenkomst 
te haren laste laat; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 

28 juni 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Goe
maere, Brussel. 

Nr. 635 

2' KAMER - 28 juni 1989 

1° WAPENS - ART. 3, EERSTE LID, WAPDT
WET - VERBODEN WAPENS - BEGR!P. 

2° WAPENS -ART. 3, EERSTE LID, WAPEN
WET - VUURWAPENS UITGERUST MET EEN 
GELUID- OF KNALDEMPER - VERBODEN WA· 
PEN. 

3° WAPENS- ART. 3., EERSTE LID, WAPEN· 
WET - VERDOKEN OF GEHEI:VI VERWEERWA· 
PEN. 

lo De opsomming van de verboden wa
pens in art. 3, eerste lid, Wapenwet is 
niet beperkend, aangezien die bepaling 
oak in het algemeen en zonder voorbe
houd « alle verdoken of geheime aan
valswapenen » bedoelt (1). 

2o Een verboden wapen in de zin van 
art. 3, eerte lid, Wapenwet is het vuur
wapen, uitgerust met een apparaat dat 
het schot onhoorbaar maakt of het ge
luid van de door de ontsteking veroor
zaakte ontploffing sterk dempt. 

3° Het aanbrengen van een knal- of ge
luiddemper op een verweerwapen 
maakt dat wapen tot een verdoken of 
geheim wapen, in de zin van art. 3, 
eerste lid, Wapenwet. 

aldus beperkte zaak naar het Hof 1---------------
van Beroep te Bergen. (1) Zie Cass, 7 dec 1976 (.l.C., 1977, 396). 
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(MULLER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7421) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3, 4, 17, 
20 en 22 van de wet van 3 januari 1933, 

doordat het Hof van Beroep te Brus
sel, verwijzend naar de redengeving van 
het door het Hof op 7 december 1976 
(A.C., 1977, 396) gewezen arrest, beslist 
dat de wapens te dezen behoorden tot de 
categorie van de in artikel 3, eerste lid, 
van de wet van 3 januari 1933 bedoelde 
« verdoken of geheime aanvalswapenen 
die niet als verweerwapenen of oorlogs
wapenen worden beschouwd », 

terwijl eiser de toepassing betwist die 
het hof van beroep heeft gemaakt van de 
aangevoerde wetsbepalingen; de pistolen 
te dezen verweerwapenen zijn en blij
ven, en het wapens zijn die, zoals het 
hof van beroep heeft vastgesteld, door ei
ser regelmatig zijn verkregen en over
eenkomstig artikel 32 van het koninklijk 
besluit van 14 juni 1933 ingeschreven in 
zijn register nr. 11; gesteld dat er -
qoud non - twijfel zou kunnen bestaan 
omtrent de aan die wapens te geven 
kwalificatie wegens het begin dat is ge
maakt met de omvorming ervan, eiser 
erop wijst dat iii dat geval het vijfde en 
laatste lid van artikel 3 van de wet van 3 
januari 1933 uitdrukkelijk bepaalt: « wa
penen van twijfelachtig model worden 
bij koninklijk besluit in een van boven
staande categorieen gerangschikt »; dat 
besluit er nooit is gekomen en het in die 
omstandigheid niet aan de rechter is om 
in de plaats van de wetgever, op grond 
van feitelijke overwegingen die hier niet 
ter discussie staan, een andere kwalifica
tie te geven aan een wapen dat als een 
verweerwapen wordt beschouwd; eiser 
tevens erop wijst dat de door het hof van 
beroep aangehaalde rechtspraak betrek
king had op een heel ander geval dan 
dat waarover het thans gaat, vermits het 
betrekking had op een schouderjachtge
weer bij gelegenheid voorzien van een 
afzonderlijke geluiddemper, enerzijds, en 

er toepassing werd gemaakt van de spE·
cifieke bepalingen en straffen van de 
jachtwet van 28 februari 1882 anderzijds; 
het argument van het Hof van Beroep te 
Brussel niet kan worden beschouwd als 
een redengeving maar als een bewering 
en het bestreden arrest onder die voor
waarden moet worden vernietigd wegens 
schending van de artikelen 70, 71, 51, 52, 
53 van het Strafwetboek, 3, 4, 17, 20, 22 
van de wet van 3 januari 1933 en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat de in 
de telastlegging bedoelde wapens 
door eiser regelmatig zijn ingevoerd 
en door hem zijn ingeschreven in 
het door artikel 32 van het konink
lijk besluit van 14 juni 1933 voorge
schreven register en dat hij de loop 

·van die wapens had omgevormd 
door ze uit te rusten met een geluid
of knaldemper, vaststelt dat de op
somming van de verboden wapens 
in de wet geen beperkende opsom
ming is, aangezien de wet het heel 
in het algemeen en zonder voorbe
houd ook heeft over « alle verdoken 
of geheime aanvalswapenen », en, 
zonder de in het middel aangegeven 
wetsbepalingen te schenden, beslist 
dat als een verboden wapen in de 
zin van artikel 3, eerste lid, van de 
wet van 3 januari 1933 moet worden 
aangemerkt het vuurwapen uitge
rust met een apparaat dat << het 
schot onhoorbaar maakt of het ge
luid van de ontlading die door de 
aansteking veroorzaakt wordt, sterk 
dempt » en dat « door de aanbren
ging van een knal- of geluiddemper 
op een verweerwapen dat wapen 
een verdoken of geheim wapen 
wordt, aangezien de eventuele ge
bruiker ervan minder gevaar loopt 
te worden ontdekt, zijn bedrijf onge
hinderd kan voortzetten en gemak
kelijker aan de opsporingen kan 
ontkomen »; 

Dat het arrest in dat opzicht re
gelmatig met redenen is omkleed en 
naar recht is verantwoord; 

Dat het middel nlet kan worden 
aangenomen; 
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Overwegende dat voor het overige 
het middel, nu het enkel schending 
van de rechtspraak aanvoert, niet 
ontvankelijk is; 

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

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

28 juni 1989 - 2" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, afde-' 
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Hiernaux, Brussel. 

Nr. 636 

2" KAMER - 28 juni 1989 

1° OPENBAAR MINISTERIE - ONDEEL
BAARHEID - MOGELLJKHEID VOOR DE PAR
KETMAGISTRATEN OM ELKAAR TE VERVAN
GEN IN DEZELFDE ZAAK. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE -
ONDEELBAARHEID - MOGELIJKHEID VOOR 
DE PARKETMAGISTRATEN OM ELKAAR TE 
VERVANGEN IN DEZELFDE ZAAK. 

3° BESLAG - STRAFZAKEN - VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER OM, BIJ DE UIT
SPRAAK OP DE STRAFVORDERING, illT
SPRAAK TE DOEN OVER DE TERUGGAVE VAN 
DE IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN -
NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN - AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE 
DIENAANGAANDE VOOR DE FEITENRECHTER 
- VERWERPING VAN HET MIDDEL VOLGENS 
HETWELK GEEN CITSPRAAK IS GEDAAN 
OVER DE TERUGGAVE. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GETUI
GEN, DESKUNDIGEN, TOLKEN - NIETIGHEID 
VAN DE EED VAN DIE PERSONEN- LATERE, 
OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BESLISSING DIE 
GEEN MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD BE
VEELT - DEKKING VAN DE NIETIGHEID. 

1" en 2" Aile magistraten van het parket 
bij een gerecht vormen onverdeeld l1et 
openbaar ministerie van dat gerecht; 
die magistraten kunnen, wegens de 
ondeelbaarheid van de instelling, altijd 
voor elkaar optreden in dezelfde zaak 
(1). 

3" De bepaling van art. 370 Sv. volgens 
welke de I'echter die op de strafvorde
ring beslist, uitspraak moet doen over 
de teruggave van de in beslag gena
men voorwerpen, is niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven; bij ontsten
tenis van een conclusie dienaangaande 
voor de feitem·echter is het middel ten 
betoge dat die bepaling niet in acht is 
genomen, niet ontvankelijk (2). 

4" In strafzaken is een nietigheid, voort
vloeiend uit enige onregelmatiglwid 
betreffende de eed van getuigen, des
kundigen en tolken, gedekt wanneer 
een vonnis of arrest op tegenspraak -
tenzij dit een maatregel van inwendige 
aard behelst - gewezen is zonder dat 
de nietigheid door een der pa.rtijen is 
aangevoerd of door de rechter ambts
halve is uitgesproken (3). (Art. 407 Sv. 
aangevuld door het enige art. van de 
wet van 22 juni 1976.) 

(GERARD) 

ARREST ( Vertaling) 

(A.R. nr. 7445) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1989 door 

(1) Cass., 30 okt. 1973 (A.C., 1974, 255). 

(2) Cass., 7 sept. 1950 (A.C., 1950, 745); 27 
maart 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 823), en 22 
juli 1974 (A.C., 1974, 1233). 

(3) Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1979, 641), 14 
april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 470), 7 maart 1984, 
A.R. nr. 3484 (ibid., 1983-84, nr. 390), 31 old. 
1984, A.R. nr. 3854 (ibid., 1984-85, nr. 152), en 
11 aug. 1988, A.R. nr. 2671 (ibid., 1987-88, nr. 
691). 



Nr. 636 HOF VAN CASSATIE 1303 

het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, volgens hetwelk, 
eerste onderdeel, het hof van beroep 

ten tijde van de uitspraak van het arrest 
anders was samengesteld dan ten tijde 
van de behandeling op de terechtzitting 
van 23 december 1988, aangezien de ad
vocaat-generaal die had gevorderd niet 
dezelfde was als degene die de uitspraak 
heeft bijgewoond; 

tweede onderdeel, er in de redenge
ving van het arrest geen enkele maatre
gel is genomen betreffende de wagen die 
door de rijkswacht verbeurd verklaard is 
en waarop thans nog altijd een beslag 
rust, zodat die wagen onmogelijk langs 
wettelijke weg kan worden terugverkre
gen; 

derde onderdeel, het ten laste gelegde 
feit ten onrechte is omschreven als po
ging tot « zware » diefstal, aangezien het 
terrein voor iedereen toegankelijk was 
en nergens van de rijbaan afgescheiden 
was; het ten laste gelegC:e feit ten hoog
ste kon worden omschreven als poging 
tot « gewone » diefstal; · 

vierde onderdeel, de wetsdokter geen 
enkele terechtzitting heeft bijgewoond 
en dus de eed niet heeft kunnen afleg
gen naar het vereiste van de wet; 

vijfde onderdeel, eiser nooit door een 
onderzoeksrechter is ondervraagd en 
niet voor de raadkamer verschenen is 
voor een eventuele verwijzing of buiten
vervolgingstelling, zodat eiser geen ver
weer heeft kunnen voeren zoals het be
hoort: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat alle magistraten 

van het parket bij een gerecht het 
ondeelbaar openbaar ministerie van 
dat gerecht vormen; dat die magis
traten, wegens die ondeelbaarheid 
van het parket, op onverschillig 
welk ogenblik voor elkaar kunnen 
optreden in dezelfde zaak; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de maatregel 
waarvan sprake is in artikel 370, 
eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven; dat be-

klaagde overigens geen conclusie 
heeft genomen opdat het hof van be
roep uitspraak zou doen over de aan 
de in beslag genomen voorwerpen te 
geven bestemming; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel kri

tiek oefent op de feitelijke beoorde
ling van de gegevens van de zaak 
door de feitenrechter; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 44 van 

het Wetboek van Strafvordering be
paalt dat de deskundigeneed kan 
worden afgelegd hetzij mondeling, 
hetzij door aanbrenging van het for
mulier op het verslag, hetzij bij een 
gedagtekend en ondertekend ge
schriit; dat de in het middel aange
voerde omstandigheid dus aan de 
eedaflegging niet in de weg staat; 

Overwegende dat voor het overi
ge, in strafzaken, de nietigheid die 
voortvloeit uit een onregelmatigheid 
bij de eedaflegging van de deskundi
gen gedekt is wanneer een vonnis of 
arrest, buiten dat waarbij een maat
regel van inwendige aard wordt be
volen, op tegenspraak is gewezen, 
zonder dat de nietigheid door een 
van de partijen is voorgedragen of 
ambtshalve uitgesproken door de 
rechter; 

Overwegende dat de eventuele 
nietigheid van het deskundigenon
derzoek te dezen gedekt wordt door 
het door de eerste rechter op tegen
spraak gewezen vonnis van 17 sep
tember 1987; 

Overwegende dat het onderdeel 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat uit de in het 
middel aangevoerde omstandigheid 
geen schending van het recht van 
verdediging van beklaagde valt af te 
leiden, aangezien hij de gelegenheid 
heeft gehad om zijn verweermidde
len voor te dragen voor de feiten
rechter; 
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Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

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

28 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 637 

2• KAMER - 28 juni 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HA!\D
HA Vl:'>IG VA:'>~ DE HECHTEKIS - WET VOORLO
PIGE HECHTE!\IS, ART. 5, DERDE LID - VER
PLICHTI:'>JG HET DOSSIER TER BESCHIKKJ:'>IG 
TE STELLEN VAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE V66R DE VERSCHIJNING VOOR HET 
0!\DERZOEKSGERECHT - DRAAGWIJDTE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HA!\D
HAVING VAN DE HECHTE!\IS - WET VOORLO
PIGE HECHTE!\IS, ART. 5, DERDE LID - GEEN 
VERPLICHTING OM DE VORDERING VAN HET 
OPE!\BAAR Mll\"ISTERIE TER BESCHIKKING 
TE STELLEN VAN DE RAADSMAN VAlli DEVER
DACHTE V66R DE VERSCHIJ!\ING VOOR HET 
0!\DERZOEKSGERECHT 

1' Wanneer v66r de verschijning voor de 
raadkamer en de kamer van inbe
schuldigingstelling, die uitspraak moe
ten doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van een verdach

stukken bevatten waaruit de voortgang 
van het onderzoek blijkt (1). (Art. 5, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2' Uit artikel 20, zesde lid, Wet Voorlopi
ge Hechtenis, volgens hetwelk de ka
mer van inbeschuldigingstelling uit
spraak doet, met voorrang boven aile 
andere zaken, het openbaar ministerie 
en de verdachte of zijn raadsman ge
hoord, kan worden afgeleid dat de ge
schriften, uitgaande van het openbaal' 
ministerie en van de verdediging, wor
den neergelegd ter zitting en dat de 
vordering die zich ertoe beperkt de re
denen aan te geven waarom de hechte
nis, volgens het openbaar ministerie, 
moet worden gehandhaafd, niet bij het 
dossier hoeft te worden gevoegd v66r 
de termijn van twee dagen waarvan 
sprake is in art. 5 van die wet (2). 

(COPPENS) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7633) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 mei 1939 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 5 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 5, derde lid, 20 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis, 484 van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grand
wet, 

doordat bet arrest de voorlopige hech
tenis van eiser handhaaft op grond dat 
uit de bewoordingen van artikel 20, zes
de lid, van de wet op de voorlopige hech
tenis valt af te leiden dat de schriftelijke 
stukken die van het openbaar ministerie 
en de verdediging uitgaan, neergelegd 
worden ter zitting en niet bij het dossier 
worden gevoegd v66r de bij artikel 5 van 
die wet bepaalde termijn van twee dagen 
en dat geen schending van het recht van 
verdediging kan worden afgeleid uit de 
enkele omstandigheid dat de schrifte
lijke vordering van het openbaar minis
terie waarvan beklaagdes raadsman 

te, het dossier gedurende twee dagen 1--------~--------
op de griffie ter beschikking gesteld 
wordt van de raadsman van de ver
dachte, moet dat dossier aileen die 

(1) en (2) Cass., 20 maart 1983, A.R. nr 4169 
(A.C., 1984-83, nr 438). 
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nochtans reeds v66r de oproeping van de 
zaak op de zitting van die dag inzage 
heeft kunnen nemen, niet gedurende 
twee dagen v66r de dag vastgesteld voor 
de verschijning in de kamer van inbe
schuldigingstelling, ter beschikking ge
steld is van de verdachte of diens raads
man, 

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 
5 en 20 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de 
wet van 23 augustus 1919, bepalen dat 
het dossier gedurende twee dagen v66r 
de dag vastgesteld voor de verschijning 
in de kamer van inbeschuldigingstelling 
ter beschikking wordt gesteld van de 
raadsman van de beklaagde; dat dossier 
bij die gelegenheid volledig moet zijn en 
de schriftelijke vordering van het open
baar ministerie moet bevatten, aange
zien dit ontegensprekelijk een van de 
stukken is die aan de kamer van inbe
schuldigingstelling worden voorgelegd; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het dossier v66r 

de dag vastgesteld voor de verschij
ning in de raadkamer en in de ka
mer van inbeschuldigingstelling, die 
uitspraak moeten doen over de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis van de verdachte, gedurende 
twee dagen op de griffie ter beschik
king moet worden gesteld van diens 
raadsman; het dossier aileen aile 
stukken moet bevatten waaruit de 
voortgang van het onderzoek blijkt; 

Dat krachtens artikel 20, zesde 
lid, van de wet op de voorlopige 
hechtenis de kamer van inbeschuldi
gingstelling uitspraak doet, met 
voorrang hoven alle andere zaken, 
het openbaar ministerie en de ver
dachte of zijn raadsman gehoord; 
dat uit die consideransen volgt dat 
de schriftelijke stukken, die uitgaan 
van het openbaar ministerie en van 
de verdediging, ter zitting worden 
neergelegd en dat de vordering, 
waarin enkel de redenen worden 
aangegeven waarom het openbaar 
ministerie de handhaving van de 
hechtenis nodig acht, niet bij het 
dossier moet worden gevoegd v66r 
de bij artikel 5 van die wet bepaalde 
termijn van twee dagen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

En overwegende dat de substan
ti€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. 

28 juni 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Geurts, 
Doornik; Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 638 

1 • KAMER - 29 juni 1989 

1° REGISTRATIE (RECHT VAN) 
SCHENKING - HANDGIFT - AKTE WAARIN 
ENKEL DE BEGIFTIGDE HET BESTAAN VAN 
EEN HANDGIFT ERKENT - I:-.ICIDENTELE 
VERMELDING VAN EEN AKTE HOI;DENDE 
VASTSTELLI:-.IG VAN EEN APARTE VERRICH
TING- HEFFING VAN HET RECHT. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- SCHENKINGEN - HANDGIFT - BEWIJS -
AKTE WAARIN ENKEL DE BEGIFTIGDE HET 
BESTAAN VAN EEN HANDGIFT ERKENT. 

3° BEWIJS - Bt:RGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFT - HANDGIFT- AKTE WAARI'I/ EN
KEL DE BEGIFTIGDE HET BESTAAN VAN EEN 
HANDGIFT ERKENT. 

1°, 2° en 3° Wanneer in een akte alleen de 
begiftigde erkent dat hij bij wijze van 
handschrift een geldsom heeft ontvan
gen, kan die akte door de administra
tie worden aangevoerd als bewijs van 
het in het geschrift vast.~estelde feit en 
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kan de registratie van die akte de hef
fing van het evem·edig recht op de 
schenkingen wettigen; wat dat betreft 
doet het er niet toe dat de handgift 
slechts terloops vermeld wordt in een 
akte, die is opgemaakt om een aparte 
verrichting vast te stellen, wanneer die 
vermelding niet in rechtstreeks ver
band staat met de hoofdbeschikking 
en enkel ingegeven is door de wil om 
een titel te scheppen (1). (Artt. 131, 137 
en 138.1 Wetboek van Registratie-, Hy
potheek- en Griffierechten.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8108) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 893, 894, 931, 1315, 1317, 1318, 
1322, 1325, 1326, 1328, 1354, 1355, 1356, 
2279 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 
19, 131, 137, 138.1 van het Wetboek van 
de Registratie-, Hypotheek- en Griffie
rechten en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen « dat de vermelding van de 
handgift in de verkoopakte zonder be
lang was voor de verkoper en een aparte 
beschikking vormde die, in voorkomend 
geval, aanleiding kon geven tot de hef
fing van een recht; dat die vermelding 
klaarblijkelijk op aansporing van de be
giftigde in de akte is opgenomen; dat de 
vermelding niet is medeondertekend 
door de schenker die trouwens geen par
tij was bij die aankoopakte », beslist 

« dat zelfs een loutere vermelding die in
cidenteel is opgenomen in een verkoop
akte kan gelden als titel van een schen
king van roerende goederen; dat zulks 
niet noodzakelijk het geval is; dat de 
draagwijdte van de vermelding van geval 
tot geval moet worden nagegaan » en 
« dat het evenredig recht verschuldigd is 
wanneer de akte bedoeld is als titel » en 
zich niet beperkt tot de vermelding van 
een vroegere schenking; dat te dezen de 
vermelding niet kon bedoeld zijn als 
middel « om de schenker te dwingen zijn 
verbintenissen om te geven na te ko
men ,. en nauwelijks belang had voor de 
begiftigde die beschermd werd door arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek; dat 
zij daarentegen voor de schenker een 
middel was om zich een bewijs van 
handgift te verschaffen en derhalve 
« zijn rechten op herroeping » te vrijwa
ren, dat de erkenning van de schenking 
door de begiftigde, namelijk dat zij de 
roerende voorwerpen waarvan zij het re
gelmatig bezit heeft ontvangen, dus een 
titel oplevert van de handgift en onder
worpen is aan het schenkingsrecht, 

terwijl, enerzijds, het op een overeen
komst verschuldigde recht waarvan het 
tarief vastgesteld in het Wetboek van de 
Registratierechten, zoals het evenredig 
recht op schenkingen, aileen dan eisbaar 
wordt wanneer het ter registratie aange
boden geschrift de titel van die overeen
komst oplevert en dus een authentieke 
of onderhandse akte is, of zelfs een 
schriftelijke bekentenis, aangezien ai
leen die akten het volledige bewijs van 
de overeenkomst opleveren ten aanzien 
van elk van de partijen bij die overeen
komst, met uitsluiting van aile andere 
geschriften die slechts gelden als begin 
van bewijs door een geschrift of als ver
moeden (schending van de artikelen 1, 2, 
3, 19, 131, 137 en 138.1 van het Wetboek 
van de Registratie-, Hypotheek- en Grif
fierechten); anderzijds, de enkele verkla

------------------1 ring van een persoon dat hij een geldbe

(1) Zie DE PAGE, Traite, VIII, dl. 1, nrs. 48, 
49, 540 tot 543; SCHICKS, Dictionnaire des droits 
d'enregistrement, V' Donations, nr. 26; GENIN, 
Commentail·e, I, biz. 103 tot 111, II, biz. 502 en 
503; M. DONNAY, « Droits d'enregistrement, 
d'hypotheque et de greffe "• Rep. Not., XV, 
bd. X, bijgewerkt door A. CUVELIER, nrs. 90 tot 
93; F. WERDEFROY, « Registratierechten »1 

A.P.R., nr. 504; P. STIENON, « Probh~mes civils 
et fiscaux relatifs aux dons manuels », R.G.F., 
1987, blz. 42; L. RAUCENT, « Examen de juri
sprudence (1973-1979), Les liberalites et les 
successions », R.C.J.B., 1980, biz. 274 en 275; 
Rec. Gen. de ]'enregistrement et du notariat, 
1967, nr. 21042. 

drag heeft ontvangen bij wijze van gift 
van hand tot hand niet als een schrifte
lijk bewijs van die schenking kan wor
den aangemerkt, als er niet tevens een 
werkelijke en regelmatige inbezitstelling 
is gebeurd (artikelen 931, 1317, 1318, 
1322, 1354 tot 1356 en 2279 van het Bur
gerlijk Wetboek); zodanige erkenning ten 
slotte, zelfs al is er tegelijkertijd regel
matige inbezitstelling geschied, niet het 
bewijs van die schenking kan opleveren 
noch ten aanzien van de begiftigde of 
diens erfgenamen, noch ten aanzien van 
derden aan wie het recht niet kan wor-
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den ontzegd zich te beroepen op een an
der contract, zoals een verbruiklening of 
een onregelmatige bewaargeving (artike
len 931, 1317, 1318, 1322, 1354 tot 1356 en 
2279 van het Burgerlijk Wetboek); het ar
rest bijgevolg, nu het beslist dat de op 
verzoek van eiseres gedane vermelding 
van de litigieuze handgift op de kant van 
een akte van verkoop waar de schenker 
geen partij bij was, een voor de heffing 
van het schenkingsrecht te registreren 
akte was, op grond dat zij, gecombineerd 
met het regelmatig bezit van de geschon
ken gelden door eiseres, de schenker, 
haar vader, het recht gaf om haar het 
bestaan van een schenking in het kader 
van een rechtsvordering tot herroeping 
tegen te werpen, ofschoon het tevens be
slist dat die vermelding door de begiftig
de niet aan de schenker kon worden te
gengeworpen, het wettelijk begrip voor 
de heffing van het schenkingsrecht te re
gistreren akte miskent (schending van 
alle in het middel vermelde bepalingen, 
inzonderheid van de artikelen 1, 2, 3, 
131, 137 en 138.1 van het Wetboek van de 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierech
ten): 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 131, 137 en 138.1 van het 
Wetboek van de Registratie-, Hypo
theek- en Griffierechten een evenre
dig recht geheven wordt op het bru
toaandeel van elk der begiftigden, 
volgens het in artikel 131 vastgestel
de tarief, en dit zowel wat de ver
plicht te registreren akten van 
schenking als de vrijwillig voor die 
formaliteit aangeboden akten be
treft; 

Overwegende dat, wanneer een 
akte is opgemaakt waarin aileen de 
begiftige erkent een geldbedrag als 
handgift te hebben ontvangen, die 
akte door de administratie kan wor
den aangevoerd als bewijs van de 
werkelijkheid van het bij geschrift 
vastgestelde feit; dat derhalve de re
gistratie van de akte waarin die er
kenning voorkomt de heffing van 
het evenredig recht op de schenkin
gen wettigt; 

Dat het er niet toe doet dat een 
schenking incidenteel vermeld 
wordt in een akte die opgemaakt is 
om een apparte verrichting vast te 
stellen, wanneer die, vermelding 

geen rechtstreeks verband houdt 
met de hoofdbeschikking en enkel 
ingegeven is door de wil om een ti
tel te scheppen; 

Overwegende dat het arrest, bene
vens de in het middel weergegeven 
gronden, vermeldt dat de titel tot 
stand gekomen is door de erkenning 
door eiseres die, nadat zij regelma
tig in het bezit was gesteld van het 
bedrag, een akte heeft doen opma
ken opdat de schenker over een titel 
zou beschikken; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het met toepassing van de 
artikelen 131, 137 en 138.1 van het 
Wetboek van de Registratie-, Hypo
theek- en Griffierechten het door de 
administratie uitgevaardigde dwang
bevel tot betaling van het evenredig 
recht op de schenking die eiseres er
kent te hebben gekregen, geldig ver
klaart, de beslissing naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 juni 1989 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en DeBruyn. 

Nr. 639 

1" KAMER - 29 juni 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN - GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID - BURGERLIJKE 
ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE CON
CLUSIE VAN EEN ANDERE PARTIJ NIET IS BE
ANTWOORD - ONTVANKELIJKHEIDSVEREIS
TEN_ 
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2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- BL'RGERLIJKE ZAKEN - RECHTSPLEGING 
IN HET ALGEMEEN- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE HOOFDVORDERING -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
EIS TOT VRIJWARING. 

1° Een partij mag een gebrek aan ant
woord op de conclusie van een andere 
partij aanvoeren indien de berechting 
van de door die conclusie opgeworpen 
betwisting belang heeft voor het ge
schil tussen haarzelf en de andere par
tijen (1). 

2° Vernietiging van een beslissing op de 
hoofdvordering brengt vernietiging 
mede van de beslissing op de eis tot 
vrijwaring, die daarvan het gevolg is 
(2). 

(UNIE DER ASSURADEUREN N.V. T. NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEI

TEN, DE BRUYNE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8254) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de hoofdvordering van de eerste ver
weerster tegen eiseres wordt toege
wezen: 

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

doordat het arrest de vordering van 
verweerster Nationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten tegen eiseres 
ontvankelijk en gegrond verklaart, 

terwijl de verweerster De Bruyne in 
haar conclusie de verjaring van die vor
dering aanvoerde; het arrest niet ant-

(1) Cass., 13 dec. 1984, A.R. nrs. 6927 en 7047 
(A.C., 1984-85, nr. 235). 

(2) Cass., 14 nov. 1958 (A.C., 1959, 225); 24 
jan. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 658); 23 jan. 
1976 (A.C., 1976, 612) en 20 feb. 1981, A.R. 
nr. 2926 (ibid., 1980-81, nr. 372). Wat de Franse 
rechtspraak betreft, zie J. BORE, La cassation 
en matiere civile, nr. 3305. 

woordt op dat verweermiddel; het arrest 
dus niet regelmatig met redenen is om
kleed: 

Over de door de eerste verweer
ster tegen het middel aangevoerde 
grond van niet-ontvankelijkheid vol
gens welke eiseres in haar appelcon
clusie de bevestiging heeft gevraagd 
van alle beschikkingen van het be
roepen vonnis waarbij de hoofdvor
dering van de eerste verweerster te
gen eiseres en de door eiseres tegen 
de tweede verweerster ingestelde 
vordering tot vrijwaring ontvanke
lijk waren verklaard, dat eiseres al
dus, wat de ontvankelijkheid betreft, 
had berust in de beroepen beslissing 
en dus voor het Hof niet meer kon 
aanvoeren dat er niet geantwoord 
was op de conclusie van een andere 
partij, namelijk de tweede verweer
ster: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de hoofdvordering van de 
eerste verweerster tegen eiseres en 
de door eiseres tegen de tweede ver
weerster ingestelde vordering tot 
vrijwaring ontvankelijk doch niet 
gegrond had verklaard; 

Overwegende dat eiseres welis
waar in haar appelconclusie, in 
hoofdzaak, het hof van beroep ge
vraagd heeft « alle beschikkingen » 
van dat vonnis te bevestigen; dat 
nochtans uit de redenen van die 
conclusie in samenhang met de slot
som ervan blijkt dat eiseres, met be
trekking tot de hoofdvordering van 
de eerste verweerster, aanvoerde 
dat die vordering klaarblijkelijk on
gegrond was; dat bijgevolg eiseres 
niet kan worden geacht in de beroe
pen beslissing te hebben berust in 
zoverre zij die vordering ontvanke
lijk heeft verklaard; 

Dat bijgevolg eiseres voor het Hof 
kan aanvoeren dat er op de conclu
sie van de tweede verweerster niet 
geantwoord werd in zoverre die con
clusie de exceptie van verjaring op
wierp tegen die hoofdvordering, aan
gezien de beslechting van dat ge
schilpunt belang heeft voor de be-
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slechting van het tussen eiseres en Nr. 640 
de eerste verweerster bestaand ge-
schil; 

Dat de grond van niet-ontvanke- 1 e KAMER - 29 juni 1989 
lijkheid dus niet kan worden aange-
nomen; 

W at het middel betreft : 
Overwegende dat tweede verweer

ster in haar appelconclusie, waarin 
zij wat dat punt betreft haar voor de 
eerste rechter genomen conclusie 
overnam, betoogde dat de hoofdvor
dering van de eerste verweerster te
gen eisers verjaard was op grond 
« (dat) het litigieuze ongeval dagte
ken(de) van september 1963, terwijl 
de hoofdvordering pas dertien jaar 
later, dus buiten de normale termij
nen, (was) ingesteld »; 

Overwegende dat het arrest met 
geen enkele reden antwoordt op die 
conclusie; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de door eiseres tegen de tweede ver
weerster ingestelde vordering tot 
vrijwaring niet gegrond wordt ver
klaard: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de op de hoofdvordering gewe
zen beslissing de vernietiging van 
het arrest tot gevolg moet hebben, 
in zoverre het uitspraak doet op de 
vordering tot vrijwaring; dat het 
tweede middel dus geen bestaansre
den heeft; 

1° VERENIGING ZONDER WINSTOOG
MERK - BESTUURDER - QUASI DELICTU
ELE ;\.ANSPRAKELIJKHEID - VEREISTEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT - BESTUUR
DER VAN EEN VERENIGING ZONDER WINST
OOGMERK - QUASI-DELICTUELE AANSPRA
KELIJKHEID - VEREISTEN. 

1" en 2" De bestuurder van een vereni
ging zonder winstoogmerk die deze je
gens een derde heeft verbonden, is 
persoonlijk aansprakelijk voor de 
schade die hij aan die derde heeft ver
oorzaakt door een fout die een tekort
koming oplevert aan de voorzichtig
heids- en zorgvuldigheidsverplichting 
die op een ieder rust (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(GARFUNKEL, ANDRE, DE THIER, VAN RYME
NANT, STORDEUR T. SABENA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8384) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 14 van de wet van 27 juni 1921 
waarbij aan de verenigingen zonder 
winstgevend doel en aan de instellingen 
van openbaar nut rechtspersoonlijkheid 
wordt verleend, 1121, 1134, 1135, 1146, 
1147, 1165, 1382, 1384, 1997 en 1998 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

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 over aan de l----------------
feitenrechter; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

29 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en ve1·slaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Houtekier. 

(1) Zie Cass., 11 juni 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 583); 10 dec. 1981, A.R. nr. 3222 
(ibid., 1981-82. nr. 240); J. RONSE, J.M. NELISSEN 
GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS, H. LAGA, 
« Overzicht van rechtspraak (1978-1985), Ven
nootschappen », T.P.R., 1986, biz. 1252, nrs. 226 
e.v.; J. VAN RYN en X. DIEux, « La responsabi
lite des administrateurs ou gerants d'une per
sonne morale a l'egard de tiers ,, J.T., 1988, 
biz. 401. 
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doordat het arrest de eisers in hun hoe
danigheid van bestuurders van de v.z.w. 
Omegalfa veroordeelt om aan verweer
ster als schadeloosstelling een provisio
nele vergoeding van 200.000 frank te be
talen voor de schade die ten principale 
809.200 frank is geraamd, dit is het be
drag van de schuldvordering van ver
weerster op die V.Z.W. en, hoofdelijk met 
de V.Z.W., in de kosten van de beide in
stanties ten aanzien van verweerster 
verwijst, op grond : « dat de burgerlijke 
rechtsvordering van (verweerster) tegen 
vijf van de tien bestuurders ervan ge
grond is op de beschuldiging dat zij op
zettelijk hebben nagelaten binnen de ge
stelde termijn, die op 31 december 1982 
verstreek, aan de Franse Gemeenschap, 
te weten de overheid die de subsidies 
verleende, de bewijsstukken te verstrek
ken waarvan de vereffening van het sal
do van de subsidies, namelijk 1.066.000 
frank, afhing; dat (verweerster) voor
noemde bestuurders, die in het jaar 1982 
nog in functie waren, verwijt dat zij een 
fout hebben begaan waarvoor zij over
eenkomstig de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek jegens (ver
weerster), schuldeiseres van de vennoot
schap, aansprakelijk waren; dat artikel 
1863 van het Burgerlijk Wetboek, betref
fende de verbintenissen van de vennoten 
jegens derden, niet toepasselijk is op de 
bestuurders van verenigingen zonder 
winstoogmerk, die zich in beginsel niet 
persoonlijk verbinden in verband met de 
verbintenissen van de vereniging, aange
zien, zoals in artikel 14 van de wet van 
27 juni 1921 betreffende de verenigingen 
zonder winstgevend doel wordt vermeld, 
hun aansprakelijkheid beperkt is tot de 
vervulling van de hun toevertrouwde op
dracht en tot de in hun beheer begane 
fouten; dat de nalatigheid in de vervul
ling van de vereiste formaliteiten om de 
door de overheid beloofde subsidies te la
ten betalen, niet enkel een fout in het 
beheer is, maar ook een aquilische fout, 
wanneer uit de omstandigheden van de 
zaak, met name uit het bedoelde ver
zuim samen met andere feiten, blijkt dat 
de bestuurders een op een ieder rusten
de verplichting niet zijn nagekomen ( ... ); 
te dezen de bestuurders, nadat zij in 
1979 een vereniging hadden opgericht 
met het oog op de organisatie van een 
muziekfestival waarvoor zij een budget 
van 1.195.000 frank hadden voorzien, 
4.044.233 frank hebben uitgegeven, ter
wijl de eigenlijke ontvangsten slechts 
589.655 frank beliepen en zij enkel over 
een subsidievoorschot van 400.000 frank 
1-)eschikten; dat zij, nadat zij onbedacht-

zaam verbintenissen voor het festival 
zelf hadden gesloten, hun statutaire 
functie lieten vallen en zich helemaal 
niet bekommerden om de rechtspersoon 
niettegenstaande de financiiHe verbinte
nissen die zij de vereniging hadden doen 
aangaan; dat die bestuurders geen ge
volg gaven aan de vermaningen en ver
wittigingen van de schuldeisers en van 
het Ministerie van de Franse Gemeen
schap, zelfs nadat verweerster op 12 juli 
1982 - en iets later, daarin gevolgd door 
de Generale Bankmaatschappij, voor de 
betaling van een schuldvordering van 
1.347.770 frank - een bewarend beslag 
onder derden had doen leggen bij de 
Franse Gemeenschap die, in haar verkla
ring als derde-beslagene, op 5 augustus 
1982 en in oktober 1932 eraan herinncr
de dat zij slechts zou betalen op voor
waarde dat aan de formaliteiten voor de 
uitbetaling van de subsidies was voldaan 
( ... ); dat van die verklaringen nochtans 
een afschrift was gezonden aan de ver
eniging, maar de organen van die vereni
ging sedert verschillende maanden niet 
meer bijeenkwamen en de bestuurders 
sinds het festival totaal onverschillig wa
ren voor de rechtspersoon die zij in 1979 
hadden opgericht; dat de bestuurders 
evenmin iets deden nadat de vereniging 
en haar bestuurders in oktober en no
vember 1982 voor de rechter waren ge
dagvaard, toen het nog mogelijk was de 
subsidies uit te betalen, mits aan de for
maliteiten was voldaan; dat de onbe
dachtzaamheid van de bestuurders en, 
na het einde van het festival, hun schul
dige daadloosheid, hun onverschilligheid 
tegenover de verplichtingen van hun 
functie, hun misprijzen voor de belangen 
van de schuldeisers aan wie zij hadden 
gevraagd mede te werken aan het festi
val een geheel van gedragingen vormen 
die niet te vinden zijn bij iemand die 
voorzichtig en bedachtzaam is en die re
kening houdt met de eventuele nadelige 
gevolgen van zijn handelwijze voor een 
ander ( ... ); dat het gebrek aan vooruit
zicht en de nonchalance van de bestuur
ders niet enkel gevolgen hebben gehad 
voor de vereniging zelf, namelijk de ac
tio mandati, maar ook voor de betrekkin
gen tussen de rechtspersoon met derden 
die, ten gevolge van de foutieve handel
wijze van de bestuurders, ernstige scha
de in hun vermogen hebben geleden, 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel de 
wanprestatie van een vereniging zonder 
winstoogmerk, te dezen de niet-betaling 
van facturen, te wijten is aan een of 
meer fouten van haar organen, de 
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schuldeiser van de vereniging enkel een 
rechtsvordering kan instellen tegen zijn 
medecontractant, te weten een contractu
ele rechtsvordering, zonder dat de orga
nen van de vereniging, voor de uitvoe
ring van het contract en ten opzichte van 
de medecontractant van de vereniging, 
als derden kunnen worden beschouwd 
die quasi delictueel aansprakelijk zouden 
zijn; de organen van de vereniging 
slechts quasi delictueel aansprakelijk 
kunnen zijn indien de hun verweten fout 
of fouten geen betrekking hebben op de 
uitvoering van de uit het tussen de ver
eniging en haar medecontractant geslo
ten contract en als die fouten een andere 
schade hebben veroorzaakt dan die wel
ke enkel het gevolg is van de wanpresta
tie; zodat het arrest, door te beslissen 
dat de rechtsvordering van verweerster, 
medecontractant van de vereniging, ge
grond is omdat de fouten van de eisers 
in hun hoedanigheid van bestuurders on
eigenlijke misdrijven zijn, terwijl het 
overigens vaststelt dat die fouten en de 
eruit voortvloeiende schade nauw ver
band houden met de uitvoering van de 
verbintenissen uit het tussen verweer
ster en de vereniging bestaande contract, 
aangezien de in aanmerking genomen 
fouten hierin bestaan dat het nodige niet 
is gedaan om de vereniging in staat te 
stellen de litigieuze facturen te betalen 
en de schade niets anders is dan de niet
betaling, en in elk geval zonder vast te 
stellen dat zij geen betrekking hebben 
op die uitvoering, schending inhoudt van 
de regels inzake de quasi delictuele aan
sprakelijkheid (schending van van de ar
tikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek), inzake de contractuele 
aansprakelijkheid (schending van de an
dere aangewezen bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek), alsmede van de re
gels inzake de aansprakelijkheid van de 
bestu.urders van verenigingen zonder 
winstoogmerk (schending van artikel 14 
van de wet van 27 juni 1921); 

tweede onderdeel, een door de bestuur
ders van een vereniging zonder winst
oogmerk begane fout in het beheer in ie
der geval geen quasi delictuele fout kan 
vormen tenzij zij een tekortkoming is 
aan de algemene voorzichtigheids- en 
zorgvuldigheidsverplichting die op een 
ieder rust, ongeacht de contractuele ver
plichtingen jegens de vereniging; te de
zen, de tekortkomingen die het arrest 
aan de eisers verwijt en in het middel 
worden vermeld, allen tekortkomingen 
zijn aan hun specifieke verplichtingen 
als bestuurders van de vereniging zonder 

winstoogmerk; het arrest, door aan de ei
sers enkel tekortkomingen van contrac
tuele aard te verwijten, derhalve niet 
wettig kon beslissen dat die tekortko
mingen gedragingen zijn waardoor de op 
ieder rustende verplichtingen worden ge
schonden en die dus quasi delictuele te
kortkomingen zijn (schending van de ar
tikelen 14 van de wet van 27 juni 1921, 
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid door verweerster opgewor
pen en hierin bestaande dat het 
middel nieuw is : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers voor 
het hof van beroep hadden betoogd 
dat de vordering ongegrond was op 
basis van de quasi-delictuele aan
sprakelijkheid, omdat de partij, die 
de vordering had ingesteld, een 
overeenkomst had gesloten met de 
vereniging zonder winstoogmer k 
waarvan zij de bestuurders waren; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de bestuurders, nadat zij 
in 1979 een vereniging hadden opge
richt met het oog op de organisatie 
van een muziekfestival waarvoor zij 
een budget van 1.195.000 frank had
den voorzien, 4.044.233 frank hebben 
uitgegeven, terwijl de eigenlijke ont
vangsten slechts 589.655 frank belie
pen en zij enkel over een subsidie
voorschot van 400.000 frank beschik
ten; dat zij, nadat zij zonder naden
ken verbintenissen voor het festival 
zelf hadden aangegaan, hun statu
taire functie lieten vallen en zich he
lemaal niet bekommerden om de 
rechtspersoon, niettegenstaande de 
financiE:He verbintenissen die zij 
door de vereniging hadden doen 
sluiten; dat die bestuurders geen ge
volg gaven aan de vermaningen en 
verwittigingen van de schuldeisers 
en van het Ministerie van de Franse 
Gemeenschap, zelfs nadat verweer-
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ster op 12 juli 1982 ( ... ) een bewa
rend beslag onder derden had doen 
leggen bij de Franse Gemeenschap 
die, in haar verklaring als derde be
slagene, op 5 augustus 1982 en in 
oktober 1982, eraan herinnerde dat 
zij slechts zou betalen op voorwaar
de dat aan de formaliteiten voor de 
uitbetaling van de subsidies was 
voldaan; dat van die verklaringen 
nochtans een afschrift was gezon
den aan de vereniging, maar de or
ganen van die vereniging sedert ver
schillende maanden niet meer bij
eenkwamen en de bestuurders sinds 
het festival totaal onverschillig wa
ren voor de rechtspersoon die zij in 
1979 hadden opgericht; dat de be
stuurders evenmin iets deden nadat 
de vereniging en haar bestuurders 
in oktober en november 1982 voor 
de rechter waren gedagvaard, toen 
het nog mogelijk was de subsidies 
uit te betalen mits aan de formali
teiten was voldaan ••; 

Dat het hof van beroep uit de fei
ten die het vaststelde, heeft kunnen 
afleiden dat « de nalatigheid in de 
vervulling van de vereiste formali
teiten om de door de overheid be
loofde subsidies te laten betalen niet 
enkel een fout in het beheer is, 
maar ook een aquilische fout, wan
neer uit de omstandigheden van de 
zaak, met name uit het bedoelde 
verzuim samen met andere feiten, 
blijkt dat de bestuurders ook een op 
een ieder rustende verplichting niet 
zijn nagekomen " en dat « de onbe
dachtzaamheid van de bestuurders 
en, na het einde van het festival, 
hun schuldige daadloosheid, hun on
verschilligheid tegenover de ver
plichtingen van hun functie, hun 
misprijzen voor de belangen van de 
schuldeisers aan wie zij hadden ge
vraagd mede te werken aan het fes
tival, een geheel van gedragingen 
vormen die niet te vinden zijn bij ie
mand die voorzichtig en bedacht
zaam is en die rekening houdt met 
de eventuele nadelige gevolgen van 
zijn handelwijze voor een ander "; 

Dat het hof van beroep derhalve 
wettig heeft beslist dat de eisers 

zich aan een quasi delictuele fout 
hadden schuldig gemaakt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

29 juni 1989 - t• kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat·generaal - Advocaten : mrs. Dela
haye en Dassesse. 

Nr. 641 

1 • KAMER - 30 juni 1989 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
EINDE - OPZEGGING - VERZOEK TOT GEL
DIGVERKLARING - TERMIJN - BEREKENING. 

De termijn waarbinnen de verpachter 
om geldigverklaring moet verzoeken 
tran de opzegging waarin de pachter 
niet scl1l'iftelijk l1eeft berust, wordt be· 
rekend overeenlwmstig de artt. 52 en 
54 Ger.W. 

(DIDDEN J., GOORT, DlDDEN R., APPELTANS 
T. HERMANT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6270) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 januari 1988 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 52, 53, 54 en 1345 van het Gerech
telijk Wetboek, als gewijzigd - wat 
laatstvermelde bepaling betreft - bij de 
artikelen 8 van de wet van 28 december 
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1967 en 2 van de wet van 1 maart 1978, 
en 12.4 van de Pachtwet van 4 november 
1969, zoals ingevoegd in afdeling III van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg de vordering tot geldigverklaring van 
de door de verweerders verrichte opzeg
ging ontvankelijk verklaart, na te heb
ben vastgesteld dat omtrent de aan
vangsdatum (13 maart 1984) van de bij 
artikel 12.4 van de Pachtwet voorge
schreven termijn van drie maanden, tus
sen partijen geen betwisting bestaat, op 
volgende gronden : Uit het repertorium 
van de griffie van het vredegerecht van 
het tweede kanton Hasselt blijkt dat het 
schriftelijk verzoek tot oproeping in ver
zoening werd ingeschreven op 13 juni 
1984. ( ... ) Te dezen is aldus de vraag: 
« Welke is de laatste nuttige dag om de 
procedure te beginnen? Is dit 12 of 13 ju
ni 1984? >> Om de termijn van drie maan
den te berekenen dienen de artikelen 52 
tot 54 van het Gerechtelijk Wetboek toe
gepast te worden. Dit betekent dat de 
dag van de opzegging (12 maart 1984) 
niet in de termijn begrepen is en ook 
niet wordt meegerekend, maar dat de 
vervaldag (13 juli 1984) wel in de termijn 
begrepen is, zonder evenwel te worden 
meegerekend. De oproeping in verzoe
ning gebeurde binnen de wettelijke ter
mijn. De vordering tot geldigverklaring 
is ontvankelijk, 

terwi.fl, krachtens voormeld artikel 12.4 
van de Pachtwet, de opzegging waarin 
de pachter niet schriftelijk heeft berust, 
vervalt indien de verpachter niet, binnen 
drie maanden na de opzegging, om de 
geldigverklaring ervan heeft verzocht en 
krachtens artikel 1345 van het Gerechte
lijk Wetboek, inzake pacht geen enkele 
rechtsvordering wordt toegelaten, indien 
de eiser niet tevoren aan de rechter een 
schriftelijk of mondeling verzoek heeft 
gedaan om de toekomstige verweerder 
ter minnelijke schikking te doen oproe
pen; krachtens artikel 52 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de termijn wordt ge
rekend van middernacht tot middernacht 
en vanaf de dag na die van de akte of 
van de gebeurtenis die hem doet ingaan 
en krachtens artikel 53 van dat wetboek 
weliswaar de vervaldag in de termijn is 
begrepen, doch krachtens artikel 54 van 
dat wetboek onder meer een in maanden 
bepaalde termijn wordt gerekend van de 
zove€1ste tot de dag v66r de zoveelste; te 
dezen, zoals de rechtbank zelf oordeelde, 
de gebeurtenis die de termijn van drie 
maanden bedoeld in voormeld artikel 

12.4 heeft doen ingaan, de aanbieding 
was van de aangetekende brieven hou
dende opzegging ten huize van de pach
ters, hetgeen volgens vaststelling van het 
vonnis geschiedde op 12 maart 1984, 
waaruit volgt dat de termijn van drie 
maanden, ingegaan op 13 maart 1984 om 
middernacht, eindigde op 12 juni 1984 
om middernacht, met dien verstande dat 
laatstvermelde dag in de termijn was be
grepen, zodat de rechtbank in het aange
vochten vonnis niet wettig beslist dat de 
vordering tot geldigverklaring van de op
zegging, voorafgegaan door de oproeping 
in verzoening op 13 juni 1984, ontvanke
lijk was (schending van alle in het mid
del aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 12.4 van de Pachtwet de op
zegging waarin de pachter niet 
schriftelijk heeft berust, vervalt in
dien de verpachter niet, binnen drie 
maanden na de opzegging, om de 
geldigverklaring ervan heeft ver
zocht; 

Overwegende dat te dezen de ver
pachters op 13 juni 1984 overeen
komstig artikel 1345 van het Ge
rechtelijk Wetboek aan de vrede
rechter een verzoek hebben gedaan 
om de pachters ter minnelijke 
schikking op te roepen; 

Overwegende dat de rechtbank, 
zonder op dat punt te worden aan
gevochten, ervan uitgaat dat de ge
beurtenis die de termijn van drie 
maanden heeft doen ingaan, de af
gifte van de opzegging is op 12 
maart 1984 te 10 uur; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 52 van het Gerechtelijk Wetboek 
de termijn wordt gerekend vanaf de 
aanvang of nul uur van 13 maart 
1984, zijnde de dag na de gebeurte
nis die de termijn heeft doen in
gaan; dat de rechtbank vaststelt dat 
niemand die aanvangsdatum be
twist; 

Dat de termijn in maanden is be
paald en dus overeenkomstig artikel 
54 wordt gerekend van « de zoveel
ste tot de dag v66r de zoveelste », 
derhalve van 13 maart 1984, nul uur, 
tot 12 juni 1984, middernacht; 

Overwegende dat de rechtbank 
door anders te beslissen de in het 
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middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; 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 Tonge
ren, zitting houdende in hoger be
roep. 

30 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 642 

1 e KAMER - 30 juni 1989 

WISSELBRIEF - VERMELDING VAN BE
STANDDELEN VEREIST VOOR DE GELDIGHEID 
VAN DE WISSELBRIEF - TIJDSTIP WAAROP 
DIE VERMELDINGEN OP DE WISSELBRIEF 
MOETEN VOORKOMEN. 

Om te beoordelen of een titel de voor 
een wisselbrief vereiste bestanddelen 
bevat, moet worden teruggegaan tot 
het tijdstip waarop betaling ervan 
wordt gevraagd, a.m. op de dag van de 
dagvaarding tot betaling (1). 

(1) Cass., 31 maart 1989, A.R. nr. 6146 
A.C., 1988-89, nr. 421). 

(DE HUYVEITER T. VERHELLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6271) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 6°, 2, 26, 30, 31 en 32 van titel 
VIII van boek I van het Wetboek van 
Koophandel, houdende de gecoordineer
de wetten op wisselbrieven en order
briefjes (wet van 10 augustus 1953, ver
beterd, geinterpreteerd en gecoordineerd 
door de wet van 31 december 1955), 

doordat het arrest het vonnis van de 
eerste rechter, dat de vordering van ver
weerder tegen eiser ongegrond verklaar
de, vernietigt en opnieuw rechtsprekend 
deze vordering gegrond verklaart, na te 
hebben overwogen, enerzijds, dat vast
staat « dat de wisselbrie£ ten dage van 
de dagvaarding nog niet vermeldde aan 
wiens order moest worden uitbetaald en 
dat (verweerder) eerst in de loop van het 
geding in eerste aanleg op de wissel 
heeft ingevuld dat deze aan order van 
"de trekker " diende betaald », en ander
zijds : « (Eiser) blijft alleen maar stellen 
dat de aanvulling te laat werd aange
bracht en staaft deze stelling enkel, doch 
ten onrechte, door beroep te doen op het 
streng formalisme van het wisselrecht. 
Dit formalisme legt immers geen chrono
logische volgorde op waarbinnen de op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
wisselrechtelijke vermeldingen en wils
verklaringen op de wisselbrief moeten 
worden aangebracht. Het ontbrekend be
standdeel kan worden aangevuld zolang 
de wisselvordering mogelijk is. De aan
duiding van degene aan wiens order 
diende betaald te worden, kon door (ver
weerder) worden aangebracht zolang hij 
zijn rechten op de wisselbrief kon doen 
gelden, dus ook in de loop van het ge
ding dat hij te dien einde had ingeleid. 
Waar hij dit eerst na dagvaarding heeft 
gedaan,; behelst zulks, in strijd met wat 
(eiser) voorhoudt, geen miskenning van 
enige regel van gerechtelijk recht. Hoe 
dan ook beschikt (verweerder) reeds ten 
dage van de dagvaarding over een be
wijs van de schuld en over een geldige 
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schuldbekentenis vanwege (eiser) en 
dienvolgens over een reeds verkregen en 
dadelijk belang (art. 18 Ger.W.) », 

terwijl, eerste onderdeel, een wissel
brief die niet de naam draag van degene 
aan wie of aan wiens order de betaling 
moet worden gedaan, niet als wisselbrief 
geldt; derhalve, nu vaststaat dat de be
twiste wisselbrief ten dage van de dag
vaarding nog niet vermeldde aan wiens 
order moest worden uitbetaald, het ho£ 
van beroep op onwettige wijze beslist dat 
de hoofdvordering, gebaseerd op deze 
wisselbrief, gegrond was (schending van 
de artikelen 1, 6•, en 2 van de gecoordi
neerde wetten op wisselbrieven en order
briefjes); 

tweede onderdeel, het principe van het 
wisselformalisme (rigor cambialis) met 
zich brengt dat de door de wet vereiste 
vermeldingen essentii:He vormvereisten 
zijn, zodat er geen mogelijkheid is tot in
terpretatie op grand van de onderliggen
de rechtsverhoudingen en zodat de wis
selschuldenaar die tot betaling van een 
wisselbrief wordt aangesproken, onge
acht de onderliggende verhoudingen, en
kel moet beoordelen of hem een naar de 
vorm geldige wisselbrief wordt voorge
legd; het arrest derhalve, door eiser als 
avalgever voor de betrokkene-acceptant 
te veroordelen tot betaling van een wis
selbrief, na te hebben vastgesteld dat de
ze wisselbrief ten dage van de dagvaar
ding niet vermeldde aan wiens order 
moest worden betaald, een miskenning 
van het formeel karakter van de wissel
verbintenis van de avalgever inhoudt 
(schending van de artikelen 1, 6", 2, 26, 
30, 31 en 32 van de gecoordineerde wet
ten op wisselbrieven en orderbriefjes) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: 1) dat verweerders vordering 
gebaseerd is op een wisselbrie£ die 
hij op 24 december 1978 voor een 
bedrag van 400.000 frank getrokken 
heeft op wijlen de vader van eiser, 
en dat zij de veroordeling beoogt 
van eiser omdat deze de wissel gete
kend heeft onder de eigenhandig ge
schreven woorden « goed voor borg 
voor de betrokkene »; 2) dat de wis
selbrief op de dag van de dagvaar
ding nog niet vermeldde aan wiens 
order moest worden betaald, en dat 
verweerder eerst in de loop van het 

geding in eerste aanleg op de wissel 
heeft ingevuld dat deze aan de order 
van de trekker diende te worden be
taald; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1, aanhef en 6°, de wisselbrie£ 
de naam behelst van degene aan 
wie of aan wiens order de betaling 
moet worden gedaan; dat, ingevolge 
artikel 2 van de wet, de titel waarin 
die vermelding ontbreekt, niet als 
wisselbrie£ geldt; dat, om te beoorde
len of een titel de voor een wissel
brie£ vereiste bestanddelen bevat, 
teruggegaan moet worden tot het 
tijdstip waarop betaling ervan ge
vraagd wordt; 

Dat het arrest, dat vaststelt dat op 
het tijdstip waarop ve:rweerder beta
ling vroeg, te weten op de dag van 
de dagvaarding, in de titel waarop 
verweerder zijn wisselrechtelijke 
vordering baseerde, de door artikel 
1, aanhef en 6°, van de Wisselbrief
wet vereiste vermelding ontbrak, 
ten onrechte eiser tot betaling van 
het bedrag van de beweerde wissel
brie£ veroordeelt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit uitspraak doet over de wedereis 
van eiser; 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 Ho£ van 
Beroep te Antwerpen. 

30 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en De Gryse. 
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Nr. 643 

1 • KAMER - 30 juni 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VORMEN - VORM EN 
TERMIJN VAN NEERLEGGING VAN HET VER
ZOEKSCHRIFT- OVERLIJDEN VAN EEN PAR
TIJ - VERLENGING VAN DE TERMIJN, OOK 
TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE VERWEER
DERS. 

Bij overlijden, binnen de termijn voor 
het instellen van het cassatieberoep, 
van een van de personen tegen wie de 
voorziening moet worden ingesteld, 
wordt die termijn ten aanzien van alle 
verweerders verlengd met twee maan
den. (Art. 1074 Ger.W.) 

(ELST T. JANS; ELST T. JANS, MOMBERS I., 
MOMBERS E., MOMBERS C.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 6211 en 6278) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 december 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; 

Overwegende dat de twee voorzie
ningen hetzelfde vonnis betreffen en 
dienen te worden gevoegd; 

I. Op de voorziening ingeschreven 
op de algemene rol onder nummer 
6211: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van de voorziening; 

maanden ingevolge artikel 1074 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 1131, 1133, 1134, 1142, 1149, 
1152, 1229, 1304, 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, het beschik
kingsbeginsel en het recht van verdedi
ging, 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, voegt de twee za
ken; verleent akte van de afstand en 
veroordeelt eiser in de kosten in de 
zaak nr. 6211; vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten in de zaak nr. 6278 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Tongeren, zit
ting houdende in hoger beroep. 

30 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal Advocaten: mrs. 
Bayart en De Gryse. 

II. Op de voorziening ingeschre- Nr. 644 
ven op de algemene rol onder num-
mer 6278: 1• KAMER - 30 juni 1989 

Overwegende dat de voorziening 
rechtsgeldig is ingesteld binnen vijf 
maanden na de betekening van het 
bestreden vonnis, nu een van de 
personen tegen wie de voorziening 
moest worden ingesteld, overleden 
is binnen de termijn van drie maan
den waarover eiser beschikte, zodat 
de termijn ten aanzien van aile ver
weerders verlengd is met twee 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
VERPLICHTICIIGEOII VAN PARTIJE!\i - ART. 55 
PACHTWET - BEGRIP 

De toepassing van de bepaling van art. 
55 Pachtwet, luidens welke in geval 
van vervreemding de vez·knjger voile
dig in de rechten en verplichtingen 
van de verpachter treedt, vereist dat 
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op het tijdstip van de vervreemding 
nog een pachtovereenkomst bestond 
(1). 

(KOOLEN 
T. METALLURGIE HOBOKEN-OVERFELT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6453) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest van 27 november 1981 
van het Hof (2); 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
15 juli 1987 in hoger beroep gewe
zen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Tongeren; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 46, 51, 55 en 56 van artikel I van 
de wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, vormend afdeling 3 
van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiser tegen verweerster ingestelde vorde
ring tot betaling ener bijzondere uittre
dingsvergoeding wegens ontzetting uit 
zijn recht van pachter over de percelen 
gelegen te Lommel, ter grootte van 14 ha 
06 a 5 ca, niet ontvankelijk verklaart op 
de volgende gronden : Ingevolge artikel 
55 van de Pachtwet treedt de verkrijger 
van het pachtgoed in alle rechten en ver
plichtingen van de oorspronkelijke ver
pachter. De verkrijger wordt dus volledig 
in de plaats gesteld van de verpachter, 
met andere woorden er ontstaat een vol
strekte subrogatie. Zodoende wordt de 
vroegere verpachter ontslagen van alle 
verplichtingen opzichtens de pachter, 
ook deze die reeds opeisbaar waren voor 
de vervreemding, behoudens hetgeen be
paald is in artikel 51 van de wet. Deze 
verplichtingen dienen door de verkrijger 
te worden nageleefd en de uitvoering er
van kan niet meer gevorderd worden 
van de vroegere verpachter. Dit geldt in 
het bijzonder voor de uitbetaling van alle 

uittredingsvergoedingen aan de pachter, 
ook indien ze betrekking hebben op fei
ten of toestanden die reeds bestonden 
v66r de vervreemding. De percelen waar
op de eis betrekking heeft, waren vol
gens akte van notaris G. Seresia met 
standplaats te Overpelt van 17 mei 1974 
door verweerster verkocht aan de Inter
communale Maatschappij voor de Ruim
telijke Ontwikkeling in Limburg. De eer
ste rechter stelde dan ook terecht, dat de 
eis niet ontvankelijk was bij gebrek aan 
rechtsverband tussen partijen, 

terwijl de verkrijger van het pacht
goed niet in de plaats wordt gesteld van 
de vroegere verpachter voor de betaling 
van de bijkomende vergoeding tot beloop 
van de geleden schade, die door eiser 
van verweerster op grond van artikel 46 
van de Pachtwet gevorderd wordt, indien 
deze vergoeding, zoals te dezen, betrek
king heeft op feiten of toestanden die 
reeds bestonden van v66r de vervreem
ding; immers de indeplaatsstelling, voor
zien bij artikel 55 van de Pachtwet, geen 
terugwerkende kracht heeft en een sub
stitutie inhoudt, ex nunc, van de verkrij
ger aan de vroegere verpachter, zodat ei
ser ontvankelijk blijft deze bijzondere 
vergoeding te vorderen van zijn vroegere 
verpachter, die een einde gesteld had 
aan de pacht en eiser van de gronden 
had verdreven v66r de verkoop (schen
ding van de artikelen 46, 51, 55 en 56 van 
de Pachtwet): 

Overwegende dat artikel 55 van 
de Pachtwet bepaalt : « In geval van 
vervreemding van het pachtgoed 
treedt de verkrijger volledig in de 
rechten en verplichtingen van de 
verpachter »; 

Dat deze bepaling insluit dat de 
verkrijger slechts in de rechten en 
verplichtingen van de vervreemder 
kan treden voorzover deze nog ver
pachter is, dat wil zeggen er op het 
tijdstip van de vervreemding nog 
een pachtovereenkomst bestaat; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat er een « vol
strekte subrogatie » ontstaat, « in 

----------------1 het bijzonder voor de uitbetaling 

(1) EECKLOO, Pacht en roorkoop, druk 1970, 
nr 629; SEVENS en TRAEST, Pacht, druk 1978, 
nr 150, In Alg Prakt. Rechts~·erzameling 

(2) :\'iet gepubhceerd 

van alle uittredingsvergoedingen 
van de pachter, ook indien ze be
trekking hebben op feiten of toe
standen die reeds bestonden v66r de 
vervreemding »; 
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Dat het vonnis, nu het de « subro
gatie » laat werken ongeacht of de 
pachtovereenkomst v66r de ver
vreemding reeds ten einde was of 
niet, de genoemde wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
eiser tegen verweerster en over 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 Antwer
pen, zitting houdende in hoger be
roep. 

30 juni 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Bi.itzler. 

Nr. 645 

VAKANTIEKAMER - 25 juli 1989 

UITLEVERING - VREEMDELING VOORLO
PIG AANGEHOUDEN MET HET OOG OP UITLE
VERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AAN
HOUDING- UITVOERBAARVERKLARING VAN 
DIT BEVEL - GEVOLGEN. 

Wanneer, met toepassing van art. 3 Uit
leveringswet, het door de vreemde 
overheid verleende bevel tot aanhou
ding uitvoerbaar is verklaard, is de be

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 oak niet meer be
voegd om te beslissen omtrent een 
voorlopige invrijheidstelling van die 
vreemdeling (1). 

(ELZAKKERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3557) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 21 maart 1989 en 
op 16 mei 1989 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorziening tegen het ar
rest van 16 mei 1989, waarbij, met 
bevestiging van een beschikking 
van de raadkamer, het Zwitsers be
vel tot aanhouding uitvoerbaar is 
verklaard: 

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; 

II. Op de voorziening tegen het ar
rest van 21 maart 1989, betreffende 
eisers verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling : 

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, doelloos verklaart; 

trokken vreemdeling van dan af ter 1----------------
beschikking van de Uitvoerende 
Macht, onder een nieuwe titel van vrij
heidsberoving, die een einde maakt 

(1) Cass., 4 april 1989, A.R. nr. 3204 
(A.C., 1988-89, nr. 430). 
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Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen, bij beschikking 
van 16 maart 1989, met toepassing 
van artikel 3 van de Uitleveringswet 
het door de vreemde overheid ver
leende bevel tot aanhouding uitvoer
baar heeft verklaard; dat die be
schikking werd bevestigd door het 
voormeld arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij het Hof 
van Beroep te Antwerpen van 16 
mei 1989; 

Overwegende dat thans, ingevolge 
de hierna uit te spreken verwerping 
van de voorziening tegen het arrest 
van 16 mei 1989, eiser ter beschik
king is van de Uitvoerende Macht, 
die als enige bevoegd is om, na het 
advies van de kamer van inbeschul
digingstelling te hebben ingewon
nen, te beslissen of eiser al dan niet 
moet worden uitgelevud aan het ge
recht van het land dat hierom ver
zoekt; dat het niet meer de Rechter
lijke Macht is die bevoegd is om te 
beslissen omtrent de door eiser ge
vraagde voorlopige invrijheidstel
ling; 

Dat de voorziening derhalve, bij 
gebrek aan bestaansreden, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de mid
delen door eiser voorgedragen in de 
akte van voorziening van 24 maart 
1989 en in het verzoekschrift, dra
gende het opschrift « memorie tot 
staving », door eisers raadsman 
neergelegd ter griffie van het Hof 
van Beroep te Antwerpen op 7 april 
1989 en die niet de ontvankelijkheid 
van voornoemde voorziening betref
fen, verwerpt de voorzieningen; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

25 juli 1989 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. L. Peeters, Antwerpen. 

Nr. 646 

VAKANTIEKAMER - 9 augustus 1989 

1° HOF VAN ASSISEN - VORDERINGEN 
VAN HET O.M. - ONDERTEKENING. 

2° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER TERECHTZITTING - GETUIGEN WIER 
NAAM TER KENNIS IS GEBRACHT VAN DE BE
SCHULDIGDE - VERKEERDE VERMELDING 
VAN DE NAAM VAN EEN GETUIGE - VERBE
TERING VAN DE IDENTITEIT VAN DIE GETUI
GE - VERHOOR ZONDER VERZET VAN DE BE
SCHULDIGDE. 

1 o Nu de in het proces-verbaal van de te
rechtzitting van het hof van assisen 
opgenomen vorderingen van het O.M. 
niet op straffe van nietigheid behoeven 
te worden getekend, heeft het geen be
lang dat de voorzitter van dat hof de 
in dat proces-verbaal van de terechtzit
ting opgenomen vordering van de pro
cureur-generaal ook heeft ondertekend 
(1). 

2° De getuige, wiens naam aan de be
schuldigde onder een verkeerde identi
teit ter kennis werd gebracht, is na 
verbetering van zijn identiteit ter te
rechtzitting regelmatig onder ede ge
hoord, a.ls de beschuldigde zich daarte
gen niet heeft verzet (2). 

(ROELANDTS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7635) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 mei 1989 gewezen 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Brabant; 

Over het eerste middel: dat de verde
ring van de procureur-generaal die strek
te tot verbetering van de gegevens be
treffende de burgerlijke stand van be-

(1) Art. 277 Sv.; zie Cass., 20 april 1883 (Pas., 
1883, I, 203); 22 sept. 1985, A.R. nr. 4503 
(A.C., 1985-86, nr. 19). 

(2) Cass., 13 juni 1859 (Bull., 1859, 246); 16 
dec. 1901 (ibid., 1902, 73, en cone!. O.M. blz. 
75); 8 aug. 1924 (ibid., 1924, 520). 
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paalde gezworenen, niet aileen door de 
procureur-generaal, maar ook door de 
voorzitter van het Hof van Assisen van 
Brabant is getekend; dat de handteke
ning van de voorzitter achteraf is door
gehaald zonder dat bekend is wie dit ge
daan heeft en zonder dat er iets over de 
doorhaling van de handtekening is ver
meld; dat dus blijkt dat de voorzitter van 
het Hof van Assisen van Brabant een 
vordering van de procureur-generaal 
heeft ondertekend : 

Overwegende dat, nu de in het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van het hof van assisen opgenomen 
vorderingen van het openbaar mi
nisterie niet op straffe van nietig
heid behoeven te worden getekend, 
het geen belang heeft dat ook de 
voorzitter van het hof de in dat pro
ces-verbaal van de terechtzitting op
genomen vordering van de procu
reur-generaal heeft getekend; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is, bij gemis aan belang; 

Over het vierde middel: dat uit stuk 49 
van het dossier blijkt dat mevrouw Mar
guerite Storrer getuigenis heeft afgelegd; 
dat mevrouw Marguerite Storrer is ge
dagvaard onder de naam Maggie Seyna
ve; dat uit de gedingstukken en de iden
titeitspapieren blijkt dat de getuige Mar
guerite Storrer niet Maggie Seynaeve 
heet; dat de dagvaarding bijgevolg nietig 
is, dat die getuige derhalve moest wor
den ondervraagd op grond van de discre
tionaire macht van de voorzitter en niet 
het recht had de eed af te leggen, aange
zien zij niet rechtsgeldig was gedag
vaard: 

Overwegende dat de in het middel 
genoemde getuige a decharge is on
dervraagd ter zitting, na verbetering 
van haar identiteit, en zonder dat ei
ser zich daartegen heeft verzet; 

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. 

9 augustus 1989 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
M. Lancaster, Brussel. 

Nr. 647 

VAKANTIEKAMER- 9 augustus 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - VER
ZOEK TOT VOORLOPIGE INVR!JHEIDSTELLING 
- VERWIJZING VAN DE BESCHULD!GDE NAAR 
HET HOF VAN ASSISEN. 

2° HOF VAN ASSISEN - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - VERZOEK TOT VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELL!NG - ZITTING HOT:DEND 
HOF VAN ASSISEN - BEVOEGDHEID. 

3° HOF VAN ASSISEN - OPENING VAN 
DE ZITTING. 

1" en 2" Ingeval de onderzoeksrechter het 
bevel tot aanhouding niet heeft opge
heven, moet, vanaf de betekening van 
het arrest tot verwijzing naar het hoi 
van asissen, de invrijheidstelling aan 
dit hof worden gev1·aagd, als het zit
ting houdt; de datum van de opening 
der debatten heeft in dat opzicht geen 
belang (1). (Art. 7 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

3" Het hof van assisen houdt zitting van
a! de door de eerste voorzitter van het 
hof van beroep vastgestelde datum van 
opening, ongeacht de verdeling van de 
zaken die ernaar verwezen zijn en de 
vaststelling voor iedere zaak van de 
datum van de opening van de debatten 
(2). (Art. 117 Ger.W.) 

(1) Cass., 14 sept. 1988, A.R. nr 6948 
(A.C., 1988-89, nr 27). 

(2) Zie Cass., 14 sept. 1988, vermeld m voet 
noot 1, en 8 feb 1989, A R nr 7349 
(ibid., 1988-89, nr 333) 
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(BUS IN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7641) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1989 gewezen 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Henegouwen, rechtdoende 
in raadkamer; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 7 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis en 117 van het Gerechtelijk 
Wetboek: 

Overwegende dat artikel 7 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopi
ge hechtenis bepaalt dat, ingeval de 
onderzoeksrechter het bevel tot aan
houding niet heeft opgeheven, de 
voorlopige invrijheidstelling, vanaf 
de betekening van het arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen, 
aan dat hof moet gevraagd worden 
wanneer dit zitting houdt; 

Overwegende dat luidens artikel 
117 van het Gerechtelijk Wetboek 
het hof van assisen zitting houdt 
vanaf de datum van opening die de 
eerste voorzitter van het hof van be
roep vaststelt, ongeacht de verdeling 
van de zaken die ernaar verwezen 
worden en de vaststelling, voor iede
re zaak, van de datum van de ope
ning van de debatten; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt: 

dat het op 19 juli 1988 gewezen ar
rest van het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarbij eiser in beschuldiging 
is gesteld en naar het hof van assi
sen is verwezen, aan laatstgenoem
de is betekend op 19 juli 1988; 

dat het verzoekschrift tot invrij
heidstelling door eiser is neergelegd 
op 25 april 1989; dat het hof van as
sisen zitting hield op het ogenblik 
van de neerlegging ervan; 

Overwegende dat het arrest, door 
het hof van assisen onbevoegd te 
verklaren om kennis te nemen van 
dat verzoek, de artikelen 7 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopi
ge hechtenis en 117 van het Gerech
telijk Wetboek 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; verwijst de zaak naar het an
ders samengestelde Hof van Assisen 
van de provincie Henegouwen of, zo 
dat geen zitting houdt, naar het Hof 
van Beroep te Bergen, kamer van 
inbeschuldigingstelling; laat de kos
ten ten laste van de Staat. 

9 augustus 1989 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Ge
Jijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal. 

Nr. 648 

VAKANTIEKAMER - 9 augustus 1989 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - TOLK OP DE TERECHTZIT
TIC\IG GEKOZEN LIT DE GETt:IGEN. 

2° HOF VAN ASSISEN - BEHAl\;DELING 
TER ZITTING - TOLK OP DE TERECHTZIT
TING GEKOZEN VIT DE GETt:IGEN. 

dat de eerste voorzitter van het 1o en 2o Art. 332 Sv. verbiedt dat tijdens 
Hof van Beroep te Bergen, bij be- de behandeling ter zitting een talk uit 
schikking van 24 maart 1989, de de getuigen wordt gekozen (1). 
opening van de vijfde zitting van 1---------------
het hof van assisen voor het jaar 
1989 op maandag 24 april 1989 en de 
opening van de debatten in de zaak 
Weber op 26 juni 1989 heeft vastge
steld; 

(1) Cass., 13 feb. 1967 (A.C., 1967, 743) en 
voetnoot 1; zie ook Cass. Fr., 1 mei 1891, in 
D.P., 1892, I, 254; Novelles, Procedure penale, 
II, 1, V' Cour d'assises, nr. 851; R.P.D.B., V' 
Cour d'assises, nr. 504. 



1322 HOF VAN CASSATIE Nr. 648 

(DEFOSSE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7655) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 15 april 1989 gewe
zen door het Hof van Assisen van 
de provincie Luik; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest dat uit
spraak doet op de tegen eiser inge
stelde strafvordering : 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 332, laatste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat op de terechtzitting van 11 
april 1989 twee getuigen zijn onder
vraagd, namelijk de heer Leo Proes en 
de heer Klaus Vollmer, die vroeg om zijn 
getuigenis in het Duits te mogen afleg
gen en ondervraagd werd met de bij
stand van de heer Leo Proes die vooraf 
de bij artikel 332 van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven eed van 
tolk had afgelegd, 

terwijl dat artikel 332, laatste lid, be
paalt dat « de tolk, zelfs met instemming 
van de beschuldigde en van de procu
reur-generaal, niet kan worden gekozen 
uit de getuigen, de rechters en de gezwo
renen, zulks op straffe van nietigheid » : 

Overwegende dat uit de proces
sen-verbaal van de op 11 april 1989 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Luik gehouden terechtzit
tingen blijkt, enerzijds, dat de getui
ge « Proes Leo, 45 jaar, staatsambte
naar, wonende te Malmedy » een 
getuigenis heeft afgelegd na de door 
artikel 317 van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven eed 
te hebben afgelegd, anderzijds, dat 
~< de voorzitter de heer Leo Proes, 45 
Jaar, staatsambtenaar, wonende te 
Malmedy, de eed heeft doen afleg
gen dat hij trouw het gezegde zal 
vertalen, dat moet worden overge
bracht aan degenen die een verschil
lende taal spreken, en eraan deed 
toevoegen " ik zweer het "; Vollmer 

Klaus, 53 jaar, matroos, wonende te 
Kettenis, die is ondervraagd met de 
bijstand van de heer Leo Proes »; 

Overwegende dat luidens artikel 
332, laatste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, de tolk, zelfs met in
stemming van de beschuldigde en 
van de procureur-generaal, niet kan 
worden gekozen uit de getuigen; 

Dat de omstandigheid dat Leo 
Proes in hetzelfde debat als getuige 
en als tolk is opgetreden een schen
ding van artikel 332, laatste lid, van 
het W etboek van Strafvordering 
oplevert; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest dat uit
spraak doet op de tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing over de strafvorde
ring de vernietiging medebrengt van 
de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die er het gevolg 
van zijn; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel dat niet zou kunnen 
leiden tot cassatie zonder verwij
zing; vernietigt de bestreden arres
ten in zoverre zij uitspraak doen op 
de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser 
zijn ingesteld; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van As
sisen van de provincie Brabant. 

9 augustus 1989 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
T. Piraprez, Luik. 
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Nr. 649 

VAKANTIEKAMER - 9 augustus 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING -
TERINZAGELEGGING VAN HET DOSSIER TEN 
BEHOEVE VAN DE VERDACHTE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M., 
ART. 5.4 - GEHECHTE VERDACHTE - BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING

TERINZAGELEGGING VAN HET DOSSIER TEN 
BEHOEVE VAN DE VERDACHTE. 

lo en 2° Art. 5.4 E. V.R.M. impliceert dat 
de gehechte verdachte, die verklaart 
zelf zijn verweer te zullen voeren, in
dien hij zulks vraagt, inzage kan krij
gen van de stukken betreffende de be
vestiging van het bevel tot aanhouding 
v66r de opening van de debatten zowel 
voor de raadkamer als voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, die over 
de bevestiging van het bevel tot aan
houding uitspraak moeten doen (1). 

(CABAY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7663) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

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, dat op 4 november 
1950 te Rome is ondertekend en bij de 
wet van 13 mei 1955 is goedgekeurd, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben vastgesteld dat eiser vooraf ver
klaard had zelf verweer te zullen voeren 
en een stuk had neergelegd waarin hij 
de schending van zijn recht van verdedi-

ging aanvoerde omdat hij geen inzage 
had kunnen krijgen van het dossier, met 
aanneming van de gronden van de vor
dering en van het bevel tot aanhouding, 
de beschikking bevestigt waarbij de 
raadkamer, binnen vijf dagen na de on
dervraging die aan het verlenen van het 
bevel tot aanhouding tegen eiser is voor
afgegaan, dat bevel op grond van artikel 
4 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis had gehandhaafd 
op grond « dat nergens in de wet staat 

· dat, wanneer er uitspraak wordt gedaan 
over de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding en van de voorlopige hechte
nis, de gehechte verdachte zelf inzage 
moet kunnen krijgen van zijn dossier », 

terwijl het in het middel vermelde arti
kel 5.4 bepaalt dat • een ieder, die door 
arrestatie of gevangenhouding van zijn 
vrijheid is beroofd, het recht heeft voor
ziening te vragen bij de rechter opdat 
deze op korte termijn beslist over de 
wettigheid van zijn gevangenhouding en 
zijn invrijheidstelling beveelt, indien de 
gevangenhouding onrechtmatig is •; dat 
artikel directe werking heeft in de Belgi
sche rechtsorde; Belgie door het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
goed te keuren aan het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens de taak 
heeft opgedragen het Verdrag uit te leg
gen; dat hoog rechtscollege in het arrest 
van 30 maart 1989 in de zaak Lamy 
heeft geoordeeld dat de voorziening be
doeld in het boven aangehaalde artikel 
5.4 een rechtspleging veronderstelt waar
bij de verdachte in hechtenis de moge
lijkheid geboden wordt, met het oog op 
zijn eerste verschijning voor de raadka
mer, inzage te krijgen van de stukken 
betreffende de bevestiging van het bevel 
tot aanhouding; in geval van conflict tus
sen een verdragsrechtelijke bepaling die 
directe werking heeft in de rechtsorde 
van het land en een nationaalrechtelijke 
bepaling, eerstgenoemde moet voorgaan; 
uit de voorrang van de aldus uitgelegde 
bepaling van internationaal recht volgt 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
verplicht was artikel 4 van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis bui

------------------1 ten toepassing te laten in zoverre dat ar

(1) Cass., 10 mei en 20 juni 1989, A.R. 
nrs. 7423 en 3467 (A.C., 1988-89, nrs. 514 en 
617), en de noot 1 onder laatstgenoemd arrest. 
Te dezen kent het Hof aan de verdachte die 
zulks heeft gevraagd en die zelf zijn verweer 
voert, het recht toe om inzage te krijgen van 
de stukken betreffende de bevestiging van het 
bevel tot aanhouding. 

tikel aan de verdachte geen recht van in
zage van het dossier van de rechtsple
ging v66r de bevestiging van het bevel 
tot aanhouding verleent; het arrest der
halve, nu het de met toepassing van arti
kel 4 van de wet van 20 april 1874 gewe
zen beschikking bevestigt niettegen
staande het feit dat eiser, ondanks zijn 
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verzoek daartoe, geen inzage heeft ge
kregen van de stukken betreffende de 
bevestiging van het tegen hem verleende 
bevel tot aanhouding, het in het middel 
vermelde artikel 5 schendt : 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep van eiser tegen de op 
29 mei 1989 gewezen beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik die 
het tegen hem op 25 mei 1989 ver
leende bevel tot aanhouding met 
toepassing van artikel 4 van de wet 
op de voorlopige hechtenis bevestig
de, onder meer op de in het middel 
weergegeven grond, ontvankelijk 
doch niet gegrond verklaart; 

Overwegende dat uit het arrest en 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiser, of
schoon hij daartoe het verzoek had 
gedaan na te hebben verklaard zelf 
zijn verweer te zullen voeren, noch 

- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
M. Neve, Luik. 

Nr. 650 

VAKANTIEKAMER - 9 augustus 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - VOR
MEN- BESL!SSING VAN DE JEUGDRECHTER 
IN HOGER BEROEP BETREFFENDE EEN BE
ZOEKRECHT INZAKE EEN MINDERJARIGE -
NEERLEGG!NG VAN EEN MEMORIE- AMBTE
L!JKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

voor de raadkamer noch voor de Niet ontvankelijk is de memorie tot sta-
kamer van inbeschuldigingstelling, ving van het door een ouder ingesteld 
v66r de opening van de debatten in- cassatieberoep tegen een beslissing ge-
zage heeft kunnen krijgen van de nomen in het kader van art. 36.2' 
stukken van het dossier die betrek- Jeugdbeschermingswet, die enkel uit-
king hadden op het tegen hem ver- spraak doet over het bezoekrecht, wan-
leende bevel tot aanhouding; neer de memorie ter griffie van het 

Hof van Cassatie is neergelegd zonder 
Overwegende dat de in het middel de ambtelijke medewerking van een 

aangehaalde bepaling van het Ver- advocaat bij dat Hot (1). 
drag dat directe werking heeft in de 1---------------
Belgische rechtsorde en dat mits
dien voorrang heeft op de bepalin
gen van intern recht, impliceert dat 
de verdachte, met het oog op de de
batten voor de rechter, inzage heeft 
kunnen krijgen van de stukken van 
het dossier, als hij daarom heeft 
verzocht; 

Dat het middel gegrond is; 

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

9 augustus 1989 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter 

(1) De jeugdkamer van het Hof van Beroep 
te Luik had, met toepassing van art. 36.2" 
Jeugdbeschermingswet, een beslissing geno
men die enkel de uitoefening van een bezoek
recht van een ouder t.a.v. zijn kind betrof. 

Die ouder had cassatieberoep ingesteld en 
zijn voorziening aan de procureur-generaal bij 
het hof van beroep betekend. Hij had ter grif
fie van het Hof van Cassatie een memorie met 
zijn middelen neergelegd, waarop het Hof van 
Cassatie geen acht heeft geslagen, omdat die 
memorie zonder de ambtelijke medewerking 
van een advocaat bij het Hof was neergelegd. 

Aangezien het een rechtspleging betreft als 
bedoeld in titel II, hoofdstuk III, van de Jeugd
beschermingswet, zijn overeenkomstig art. 62 
van die wet de bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering te dezen van toepassing, en 
is derhalve de hoedanigheid van de persoon 
die cassatieberoep instelt, bepalend voor de 
noodzakelijkheid van de ambtelijke medewer
king van een advocaat bij het Hof van Cassa
tie, wanneer de bestreden beslissing van bur
gerlijke aard is. 

Zie, in die zin, het arrest van 17 sept. 1986 
(A.C., 1986-87, nr. 32) waar het onderscheid 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(D ... T. C ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7683) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 mei 1989 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Luik; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over het bezoekrecht 
van eiseres; 

Overwegende dat eiseres geen en
kel middel regelmatig aanvoert; 

Om die redenen, ongeacht de me
morie die door eiseres op de griffie 
van het Hof is neergelegd zonder de 
ambtelijke medewerking van een 
advocaat bij het Hof, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

9 augustus 1989 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Ge
li:jkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Wynants, Brussel. 

(Vervolg nota van vorige biz.) 
wordt gemaakt tussen, enerzijds, de voorzie
ning in zoverre zij gericht is tegen de beslis
sing tot plaatsing van een minderjarige, en, 
anderzijds, de voorziening in zoverre zij ge
richt is tegen de beslissing die de bijdrage van 
eiseres vaststelt in de kosten van onderhoud, 
opvoeding en behandeling. Het Hof heeft voor 
de eerste beslissing acht geslagen op die me
morie doch niet voor de tweede. 

Om een zelfde reden heeft het Hof in zijn 
arrest van 17 mei 1988 (Bull., 1987-88, nr. 576) 
gezegd dat de memorie van een eiser die be
weert een, op grond van art. 36.2" Jeugdbe
schermingswet geplaatste minderjarige onder 
zijn bewaring te hebben, niet ontvankelijk ver
klaard (zie: R. Declercq, Cassatie in Strafza
ken, Leuven, Wouters, (1988) 145). 

Verder dient te worden gewezen op 's Hofs 
rechtspraak en inzonderheid op het arrest van 
4 sept. 1984 (A. C., 1984-85, nr. 7, met de noot 
R.D., met talrijke verwijzingen) waarin de 
voorziening van een van de ouders van een 
minderjarige tegen het arrest van de jeugdka
mer van het hof van beroep, die t.a.v. die min

Nr. 651 

VAKANTIEKAMER- 9 augustus 1989 

1° HERHALING - VEROORDELING TOT 
EEN CRIMINELE STRAF - STAAT VAN WETTE
LIJKE RERRALING WEGENS EEN VROEGERE 
VEROORDELING TOT EEN CORRECTIONELE 
STRAF - WETTIGREID. 

2° CASSATIE - VORDERING TOT VERNIETI
GING EN CASSATIEBEROEP IN RET BELANG 
VAN DE WET - ART. 441 SV. - VEROORDE
LING VAN EEN BESCRULDIGDE IN STAAT VAN 
RERHALING - CRIMINELE STRAF NA EEN 
CORRECTIONELE STRAF - GEDEELTELIJKE 
VERNIETIGING, ZONDER VERWIJZING. 

1° en 2" Op het cassatieberoep dat, met 
toepassing van art. 441 Sv., door de 
procureur-generaal is ingesteld, vernie
tigt het Hoi, zonder verwi:jzing, het 
veroordelend vonnis enkel in zoverre 
het de veroordeelde in staat van her
haling verklaart, nu de wet niet 
spreekt van herhaling in geval van 
veroordeling tot een criminele straf na 
een veroordeling tot een correctionele 
straf (1). (Art. 55 Sw.) 

{PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN CAS
SATIE IN ZAKE ANTREMUS, ROYEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7701) 

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

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem, bij schrijven van 21 juni 1989, 
Bestuur voor Burgerlijke en Crimi
nele Zaken nr. 7/SDP/CAN/611-CM 
bevel heeft gegeven, overeenkomstig 
artikel 441 van het W etboek van 
Strafvordering, bij het Hof aangifte 

derjarige een maatregel beveelt, wegens niet- 1-----------------
betekening aan het O.M. niet ontvankelijk 
wordt verklaard. 

J.d.J. 
(1) Cass., 19 old. 1976 (A.C., 1977, 206); 17 

sept. 1985, A.R. nr. 9617 (ibid., 1985-86, nr. 33). 
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te doen van het op 19 februari 1985 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Luik gewezen en in kracht 
van gewijsde gegane arrest, in zo
verre die beslissing waarbij Anthe
mus Michel, Henri, Joseph, geboren 
op 8 september 1943 te Balatre, wo
nende te Jette, Tentoonstellingslaan 
460, en Royen Francis, Leonard, Jo
seph, geboren op 15 juli 1954 te Ant
heit, zonder gekende woon- of ver
blijfplaats in Belgie of in het buiten
land, wegens verschillende misda
den en wanbedrijven veroordeeld 
worden, eerstgenoemde tot een en
kele straf van twintig jaar dwangar
beid, de tweede tot een enkele straf 
van vijftien jaar dwangarbeid, ver
meldt dat die beschuldigden in staat 
van wettelijke herhaling verkeren, 
nu zij de misdrijven hebben ge
pleegd voordat vijf jaren zijn verlo
pen sinds de straffen werden onder
gaan of sinds de straffen zijn ver
jaard, namelijk wat eerstgenoemde 
betreft, een gevangenisstraf van 
acht jaar wegens diefstal met ge
weldpleging en een gevangenisstraf 
van een jaar wegens wapenbezit, 
welke straffen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel zijn uitgespro
ken bij het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis van 14 april 1977 en, 
wat de tweede betreft, een gevange
nisstraf van achttien maanden we
gens het met voorbedachte rade toe
brengen van slagen die ongeschikt
heid tot het verrichten van persoon
lijke arbeid tot gevolg hadden, wel
ke straf door het Hof van Beroep te 
Luik is uitgesproken bij het in 
kracht van gewijsde gegane arrest 
van 15 oktober 1978. 

Die vermelding is in strijd met de 
wet, aangezien deze niet bepaalt dat 
er herhaling is in geval van veroor
deling tot een criminele straf na een 
veroordeling tot een correctionele 
straf. 

Het middel ten betoge dat de 
rechter onterecht de staat van her
haling heeft aangenomen, heeft, zo 
het al gegrond is, alleen dan de ver
nietiging van de veroordelende be
slissing tot gevolg wanneer de straf 

zwaarder is dan die welke gesteld is 
op een eerste misdrijf of wanneer 
uit de beslissing blijkt dat de rech
ter bij de bepaling van de strafmaat 
de staat van herhaling in aanmer
king heeft genomen. 

Gelet te dezen op het feit dat de 
uitgesproken straffen niet zwaarder 
zijn dan die welke op een eerste 
misdrijf gesteld zijn, en het arrest 
geen vaststelling bevat waaruit 
blijkt dat bij de bepaling van de 
strafmaat de staat van herhaling in 
aanmerking is genomen, blijft de 
veroordelende beslissing naar recht 
verantwoord, ook al is de vermel
ding in verband met de staat van 
wettelijke herhaling in strijd met de 
wet. Daaruit volgt dat geen aangifte 
moet worden gedaan van het be
schikkende gedeelte van het arrest. 

Aangezien echter die onwettige 
vermelding voor de veroordeelden 
nadelig is voor het toepassen van 
artikel 1 van de wet van 31 mei 1888 
tot invoering van de voonvaarde
lijke invrijheidstelling, moet de 
overweging die deze vermelding be
vat, worden vernietigd. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen de 
rechtsgrond van het aangegeven ar
rest, waarin wordt vermeld dat de 
beschuldigden Anthemus en Royer 
in staat van wettelijke herhaling 
verkeren, te vernietigen, te bevelen 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de be
slissing die de vernietigde overwe
ging bevat en te zeggen dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

Brussel, 27 juni 1989. 
Voor de procureur-generaal, 
de eerste advocaat-generaal, 

(get.) J. Velu »; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van die vorde
ring, vernietigt de overweging van 
het op 19 februari 1985 door het Hof 
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van Assisen van de provincie Luik 
gewezen arrest waarin wordt ver
meld dat de voornoemde Michel An
themus en Francis Royen in staat 
van wettelijke herhaling verkeren; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de beslissing die de vernietigde 
overweging bevat; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

9 augustus 1989 - Vakantiekamer 
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 652 

VAKANTIEKAMER - 9 augustus 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJ
NEN VAN CASSATIEBEROEP EN VAN BETEKE
NING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP -
STRAFZAKEN - ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING HOUDENDE 
VERWIJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR HET 
MILITAIR GERECHT - GEEN BESLISSING 
OVER EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - CASSA
TIEBEROEP V66R DE EINDBESLISSING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

zoek, in de zin van voormelde bepaling 
waartegen pas na het eindarrest cassa
tieberoep kan worden ingesteld (1). 

(SAUCES, DE JODE, LIBERT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7695) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1989 gewezen 
door het _Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 21 september 1988 : 

Over het geheel van de voorzie
ningen: 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest noch uit enig stuk waar
op het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de eisers de onbevoegd
heid hebben aangevoerd van de ka
mer van inbeschuldigingstelling die 
kennis moest nemen van de hun 
verweten feiten, die de tegen hen in
gebrachte bezwaren moest beoorde
len en die hen, in voor komend ge
val, moest verwijzen naar een von
nisgerecht; 

Overwegende dat de eiser Frede
ric Saucez, die als enige een conclu
sie heeft genomen voor dat onder
zoeksgerecht, verre van de bevoegd
heid ervan te betwisten, dat gerecht 
integendeel gevraagd heeft de bui
tenvervolgingstelling of, subsidiair, 
aanvullende onderzoeksmaatregelen 
te bevelen en, nog meer subsidiair, 
enkel betwist heeft dat, in geval van 
verwijzing, het bevoegde vonnisge
recht een ander dan het hof van as
sisen zou kunnen zijn; 

Wanneer de verdachte voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling betwist 
dat, in geval van verwijzing, het be
voegde vonnisgerecht een ander kan 
zijn dan het hoi van assisen, is het ar
rest van dat onderzoeksgerecht dat, 
om de verdachte naar het militair ge- 1----------------
recht te verwijzen, uitspraak doet over 
dat bevoegdheidsgeschil dat enkel be
trekking heeft op de bevoegdheid van 
het vonnisgerecht, geen arrest inzake 
bevoegdheid, in de zin van art. 416, 
tweede lid, Sv.; het is een voorberei
dend arrest en een arrest van onder-

(1) Zie Cass., 16 nov. 1931 (Bull. en 
Pas., 1931, I, 286) met con!. adv.-gen. Sartini 
van den Kerckove, 4 dec. 1933 (ibid., 1934, I, 
93); 26 nov. 1945 (A.C., 1946, 249); 24 nov. 1947 
(ibid., 1947, 379) met noot R.H., 7 juni 1971 
(ibid., 1971, 996); 10 okt. 1972 (ibid., 1973, 151) 
en 30 nov. 1976 (ibid., 1977, 371) met noot E.K. 
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Overwegende dat aldus het bestre
den arrest dat, om de eisers naar 
het militair gerecht te verwijzen, 
uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil dat enkel betrekking 
heeft op de bevoegdheid van het 
vonnisgerecht, geen arrest inzake 
bevoegdheid is in de zin van artikel 
416, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering; dat het dus een 
voorbereidend arrest en een arrest 
van onderzoek is en dat de voorzie
ning, nu ze v66r de eindbeslissing is 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de mid
delen van de eisers Frederic Saucez 
en Michel Libert wier memories 
geen verband houden met de ont
vankelijkheid van hun voorziening, 
verwerpt de voorzieningen; veroor
deelt iedere eiser in de kosten van 
zijn voorziening. 

9 augustus 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Georges, Brussel, en Veldekens, Brussel. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aanranding van de eerbaarheid en ver
krachting 
Vrijspraak van de beklaagde - Staving van 
de beslissing door gegevens uit het door de 
jeugdrechter bevolen medisch-psychologisch 
onderzoek van het kind dat het eventuele 
slachtoffer was - Geen vaststelling door de 
beslissing dat de gegevens van dat onderzoek 
regelmatig zijn overgelegd - Wettigheid. 1298 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Fout - Bestuurder van een vereniging zon
der winstoogmerk - Quasi-delictuele aan
sprakelijkheid - Vereisten. 1309 

Accountant 
Verlenen van de hoedanigheid van accoun
tant - Beslissing van de commissie van be
roep - Cassatieberoep. 1201 

Anatocisme 
Art. 1154 B.W. - Gerechtelijke aanmaning -
Begrip. 1285 

Arbeidsongeval 
Bestanddelen - Art. 7 Arbeidsongevallenwet 
- Ongeval - Begrip. 1172 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Begrip - Bestanddelen - Ver
vangingsovereenkomst - Duur - Art. 68 Ar
beidsovereenkomstenwet. 1257 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Einde van de overeenkomst -
Opzegging - Termijn - Vervangingsover
eenkomst - Art. 68 Arbeidsovereenkomsten
wet. 1257 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Einde - Opzegging - Termtjn 
- Opzegging door de werknemer- Jaarloon 
van meer dan 250.000 frank - Vaststelling 
van de termiJn door de rechter Bevoegd 
hetd van de rechter 1259 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Bedrag - Opzegging door de werknemer 
- Jaarloon van meer dan 250.000 frank -
Vaststelling van de vergoeding door de rech
ter. 1259 

Arbeidsovercenkomst 
Einde - Allerlei - Overeengekomen beper
king van het ontslagrecht van de werkgever 
- Wijziging. 1283 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen Sluitings
fonds - Art. 2, Sluitingsfondswet - Voorde
len vastgelegd in die bepaling - Achterstalli
ge betaling - Interest- Vereiste. 1249 

B 

Belasting over de toegcvoegde waarde 
Invoer zonder aangifte - Verbeurdverklaring 
- Rechtsvordering tot verbeurdverklaring -
Aard. 1229 

Benelux 
Verdrag Benelux-Gerechtshof - W.A.M.-ver
zekering - Artt. 2, 3, 6, 11, eerste lid, en 21 
W.A.M.-wet - Voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregels. 

1267 

Benelux 
Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof - Preju
diciele vraag - Vraag om uitleggmg van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijke rechtsregel, die als dusda 
mg 1s aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag - Vraag opgeworpen m een biJ het 
Hof van Cassatle aanhang1ge zaak Ver 
phchtmg van het Hof van CassatJe 1267 
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Beroepsgeheim 
Personen die hun medewerking verlenen aan 
de toepassing van de Jeugdbeschermingswet 
- Schending van het beroepsgeheim - Art. 
458 Sw. 1298 

Be rusting 
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting 
in een rechterlijke beslissing - Begrip. 1254 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting 
in een rechterlijke beslissing - Vaststellin
gen en gevolgtrekkingen van de feitenrechter 
- Toetsing van het Hof. 1254 

Berusting 
Dading - Begrippen. 1254 

Berusting 
Rust- en overlevingspensioen - Werknemers 
en vrijwillig verzekerden - Onverschuldigd 
uitbetaalde prestatie - Terugvordering van 
het onverschuldigd uitbetaalde - Rechter
Jijke beslissing - Berusting door de uitbeta
lingsinstelling - Wettelijkheid. 1254 

Beslag 
Beslagrechter - Bevoegdheid - Grenzen. 

1195 

Beslag 
Strafzaken - Verplichting voor de rechter 
om, bij de uitspraak op de strafvordering, uit
spraak te doen over de teruggave van de in 
beslag genomen voorwerpen - Niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven - Afwezig
heid van conclusie dienaangaande voor de fei
tenrechter - Verwerping van het middel vel
gens hetwelk geen uitspraak is gedaan over 
de teruggave. 1302 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Beslagrechter - Bevoegdheid - Grenzen. 

1195 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Plaatselijke bevoegd
heid - Handelshuurovereenkomst - Be
voegdheid van de rechter van de plaats 
waar het goed gelegen is - Strijdige overeen
komst. 1196 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Politierecht
bank waarbij ten laste van de beklaagde ge
contraventionaliseerde onopzettelijke slagen 
of verwondingen aanhangig zijn gemaakt -
Dagvaarding door het openbaar ministerie 
voor de politierechtbank wegens die feiten en 

wegens riaar aanleiding van het ongeval ge
pleegde overtredingen van het Wegverkeers
reglement en vluchtmisdrijf - Politierecht
bank die zich, wegens samenhang, onbevoegd 
verklaart om van de zaak in haar geheel ken
nis te nemen - Gedeeltelijke onwettigheid. 

1174 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Plaatselijke bevoegdheid -
Achterlaten van een kind in behoeftige toe
stand - Plaats van het misdrijf. 1272 

Bewijs I 
Belastingzaken - Bekentenis - Buitenge
rechte!ijke bekentenis van de belastingschul
dige - Belastingschuldige die voor de feiten
rechter niet heeft betoogd dat zijn bekentenis 
complex en onsplitsbaar was - Middel dat 
niet voor het eerst voor het Hof kan worden 
aangevoerd. 1239 

Bewijs" 
Burgerlijke zaken - Geschrift - Handgift -
Akte waarin enkel de begiftigde het bestaan 
van een handgift erkent. 1305 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Rechtsvraag omtrent de 
akte - Miskenning van de bewijskracht van 
die akte. 1161 

Bewijs 
Strafzaken - Beslissing gegrond op feiten die 
de rechter persoonlijk zijn bekend en waar
over partijen geen tegenspraak hebben kun
nen voeren. 1227 

Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Proces
sen-verbaal inzake wegverkeer - Wettelijke 
bewijswaarde- Draagwijdte. 1177 

Bewijs 
Strafzaken - Strafvordering 
vermoedens - Begrip. 

Bezit 

Feitelijke 
1298 

Voegen van bezit van rechtsvoorganger bij be
zit van opvolger, in de zin van art. 2235 B.W. 
- Voorwaarde. 1166 

Bezit 
Overdracht van bezit - Begrip. 

Bloedproef 
Toe stemming. 

Borgtocht 

1166 

1273 

Telegraaf en telefoon - Agent van de Regie 
van Telegrafie en Telefonie s!achtoffer van 
een ongeval - Derde aansprakelijk voor het 
ongeval - Regie borg voor de betaling van de 
vergoeding door de derde verschuldigd -
Grens. 1170 
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Burgerlijke rechtsvordering 
Vergoeding van een door een misdrijf veroor
zaakte schade - Keuze van de benadeelde 
partij tussen het burgerlijk en het strafge
recht - Draagwijdte. 1222 

c 

Cassatie 
Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken -
Bestreden beslissing waarvan het dictum is 
gegrond op een door het cassatieberoep bekri
tiseerde reden - Bevoegdheid van het Hof 
om een rechtsgrond te vervangen waardoor 
het dictum wordt verantwoord. 1249 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Burgerlijke zaken- Berus;ing- Vaststellin
gen en gevolgtrekkingen van de feitenrechter 
- Toetsing van het Hof. 1254 

Cassatie 
Vordering tot vernietiging en cassatieberoep 
in het belang van de wet - Art. 441 Sv. -
Veroordeling van een beschuldigde in staat 
van herhaling - Criminele straf na een cor
rectionele straf - Gedeeltelijke vernietiging, 
zonder verwijzing. 1325 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Rechtspleging in het algemeen - Vernieti
ging van de beslissing op de hoofdvordering 
- vernietiging van de beslissing op de eis tot 
vrijwaring. 1307 

Cassatie 
Strafzaken - Vernietiging - Omvang -
Voorziening van de beklaagde - Vernietiging 
van de veroordelende beslissing - Vernieti
ging van de niet definitieve beslissing waarbij 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
wordt veroordeeld, en van de beslissing waar
bij de verzekeraar buiten het geding wordt ge
steld - Voorwaarden. 1180 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang Strafzaken -
Voorziening van de beklaagde - Cassatie van 
de op de strafvordering gewezen bes!issing -
Vernietiging van de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van de voor de beklaag
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij te
gen een andere beklaagde - Voorwaarden. 

1289 

·Cassatie rl!~ _ Strafzaken -
Vernietiging - omva rliilte rechtsvordering 
Strafvor~ering en bur!e beklaagde en de bu~
- Voorz1enmg van d Jijke partij - Cassatle 
gerrechtelijk aanspra:i{·~ii de beklaagde wordt 
van de beslissing w~a~ging van de beslissing 
veroordeeld - Vern1e rechtelijk aansprake
betreffende de burger den. 1289 
lijke partij - Voorwaar 

ICassatie 0 g _ Strafzaken -
Vernietiging - Ottl"a.- Verbeurdverklaring 
Douane en accijnze1\r rnietiging beperkt tot 
- Gewoon uitstel - e 1230 
het uitstel. 

<Cassatiemiddelen :LV!iddel uit miskenning 
Ontvankelijkheid - an een akte - Middel 
van de bewijskracht " echtsvraag stelt. 1161 
dat m.b.t. die akte eefl r 

Cassatiemiddelen flkelijkheid - Burger-
Grand van niet-ont'lf~ ten betoge dat de con
lijke zaken - Midde e partij niet is beant
clusie van een an~~~}:Jeidsvereisten. 1307 
woord - OntvankelJJ 

Cassatiemiddelen Begrip. 
Ondl'idelijk middel .-

1214 

Cassatiemiddelen 1'1 _ Strafzaken - Be-
Onduidelijke middele 1291 
grip. 

•Cassatiemiddelen n _ strafzaken - Be-
Onduidelijke midde le 1291 
grip. 

Cassatiemiddelen 1 stingzaken - Buitenge
Nieuw middel - s e ~s van de belastingschul
rechtelijke bekente:O~Jdige die voor de feiten
dige - Belastingsc~ t oogd dat zijn bekentenis 
rechter niet heeft ~~baar was - Middel dat 
complex en onspll-t oor het Hof kan worden 
niet voor het eers-t v 1239 
aangevoerd. 

D 

Dading _ pen. 1254 
Berusting - Begr=--:1? 

Dagvaarding ~ordering - Vermeldin-
Strafzaken - S~ng _ Hoedanigheid waar
gen in de dagvaar l'dt gedagvaard. 1226 
in de beklaagde w--L7 
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men:stplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Broederdienst - Gezinslid gedepor
teerde. 1217 

DienstpHcht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Geli~kstelling met wettige kinderen 
- Opgenomen kinderen. 1217 

Dienstpiicht 
Militiegerechten - Voorziening in cassatie -
Termijn. 1173 

Douane en &ccijnzen 
Vrij verkeer van goederen - Voertuig gere
gistreerd in een Lid-Staat van de E.E.G. -
Beperkt bewijs. 1132 

Douane en accijnzen 
Verbeurdverklaring - Gewoon uitstel - Toe
passelijkheid. 1230 

Dronkenschap 
Nieuwe her haling - Vereisten. 1218 

Dwangsom 
Aanvang - Betekening van het vonnis . 1279 

E 

Erfdienstbaarll:teid 
Losweg- Begrip. 1187 

Europese Gemeenschappen 
Vrij verkeer van goederen - Voertuig gere
gistreerd in een Lid-Staat - Beperkt bewijs. 

1182 

Exploot van gerechtsdeurwaarder 
Dom·haling - Goedkeuring. 

G 

Geneeskunde 

1194 

Uitoefening van de geneeskunde - Voor
waarden tot uitoefening van de geneeskunde 
door een opticien. 1293 

Geneeskunde 
Uitoefening van de geneeskunde K.B. 30 
old. 1964 tot bepaling van de voorwaarden tot 
u1toefemng van het beroe-p van opticien-bril
lenmake-r m de kle-me e-n m1ddelgrote han
de-Is- en ambachtsonde-rne-mmgen, art. 2, § 1 

DraagwiJdte van die be-paling 1293 

Geneeskunde 
Uitoefening van de geneeskunde - Onwetti
ge uitoefening van de geneeskunde door een 
opticien, die geen geneesheer is - Bestand
delen van het misdrijf. 1293 

Geneeskunde 
Uitoefening van de geneeskunde - Onwetti
ge uitoefening van de geneeskunde door een 
opticien, die geen geneesheer is - Bestand
delen van het misdrijf. 1293 

Geneeskunde 
Uitoefening van de geneeskunde - Onwetti
ge uitoefening van de geneeskunde door een 
opticien, die geen geneesheer is - Stel!en 
van een diagnose - Begrip. 1293 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Raad van beroep -
Tuchtsanctie verzwaard op het enkele hager 
beroep van de betrokken geneesheer - Wet
tigheid. 1164 

H 

Her haling 
Veroordeling tot een criminele straf - Staat 
van wettelijke her haling wegens een vroegere 
veroordeling tot een correctionele straf -
Wettigheid. 1325 

Hoi van assisen 
Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopi
ge invrijheidstelling - Zitting houdend hof 
van assisen - Bevoegdheid. 1320 

Hof van assisen 
Opening van de zitting. 1320 

Hof van assisen 
Behandeling ter terechtzitting Getuigen 
wier naam ter kennis is gebracht van de be
schuldigde - Verkeerde vermelding van de 
naam van een getuige - Verbetering van de 
identiteit van die getuige - Verhoor zonder 
verzet van de beschuldigde. 1319 

Hof van assisen 
Vorderingen van het O.M. - Ondertekening. 

1319 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting - Talk op de ten•cht
zitting gekozen uit de getuige-n. 1321 

Hoger beroep 
Algeme-e-n rechtsbegmsel - Hoge-r be-roep 
kan met tot nadee-1 strekke-n van w1e he-t aan 
wendt. 1164 



Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van 
het hoger beroep - Grenzen. 1187 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Devolutieve 
kracht. 1208 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep, 
na verzet - Verslag door een van de rechters. 

1228 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep 
- Verslag door een van de rechters. 1228 

Hoger beroep 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren -
Raad van beroep - Tuchtsanctie verzwaard 
op het enkele hoger beroep van de betrokken 
geneesheer- Wettigheid. 1164 

Huur van goederen 
Pacht - Verplichtingen van partijen - Art. 
55 Pachtwet- Begrip. 1316 

Huur van goederen 
Pacht- Einde- Voorwaarde. 1161 

Huur van goederen 
Pacht - Einde - Opzegging - Verzoek tot 
geldigverklaring - Termijn - Berekening. 

1312 

I 

Indeplaatsstelling 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ar
beidsongeschiktheid- Art. 57, § 2, Z.I.V.-wet 
- Uitkeringen betaald met toepassing van 
het eerste lid van die bepaling - Betaling 
door de verzekeringsinstelling - Indeplaats
stelling van de rechthebbende - Gevolg t.a.v. 
de terugvordering van de uitkeringen. 1246 

lngebrekestelling 
Aanmaning tot betaling - Art. 1153 B.W. -
Moratoire interesten - Bestaan van een 
schuld - Niet opeisbare schuld - Aanma
ning v66r de opeisbaarheid - Gevolg. 1249 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Niet 
aan de directeur der directe belastingen on
derworpen bezwaar m.b.t. een overtreding 
van de wet - Bezwaar voor het eerst voorge
dragen na het verstrijken van de termijn van 
art. 282 W.I.B. - Bevoegdheid van het hof van 
beroep om er kennis van te nemen. 1240 
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Interest 
Moratoire interesten ~ Art. 1153 B.W. - Ver
bintenissen aileen met betrekking op het be
talen van een bepaalde geldsom - Vertraging 
in de uitvoering - Schadevergoeding we gens 
die vertraging - Vereisten. 1249 

Interest 
Moratoire interesten - Arbeidsvoorziening 
- Sluiting van ondernemingen - S!uitings
fonds - Art. 2, Sluitingsfondswet - Voorde
len vastgelegd in die bepaling - Achterstalli
ge betaling - Interest - Vereiste. 1249 

Interest 
Moratoire interesten - Art. 1153 B.W. - Aan
maning tot betaling -- Bestaan van een 
schuld - Niet opeisbare schuld - Aanma
ning v66r de opeisbaarheid - Gevolg. 1249 

J 

Jeugdbescherming 
Achterlaten van een kind in behoeftige toe
stand - Plaats van het misdrijf. 1272 

Jeugdbescherming 
Medisch-psychologisch onderzoek, bevolen 
door de jeugdrechtbank - Vrijspraak van de 
beklaagde die vervolgd werd wegens aanran
ding van de eerbaarheid van zijn zoon van 
minder dan zestien jaar - Staving van de be
slissing door gegevens van dat onderzoek -
Geen vaststelling door de beslissing dat de ge
gevens van het onderzoek regelmatig zijn 
overgelegd- Wettigheid. 1298 

Jeugdbeschenning 
Personen die hun medewerking verlenen aan 
de toepassing van de Jeugdbeschermingswet 
- Schending van het beroepsgeheim - Art. 
458 Sw. 1298 

Jeugdbescherming 
Medisch-psychologisch onderzoek, bevolen 
door de jeugdrechtbank - Doe!. 1298 

K 

l{oop 
Verborgen gebrek van de verkochte zaak -
Verkoper fabrikant of gespecialiseerd verko
per - Kennis van bet gebrek - Draagwijdte. 

1233 
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Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslagvergoe
ding - Lid en kandidaat-lid van het veilig
heidscomite - Cumulatie. 1215 

Onderzoek in strafzaken 
Verdachte niet verhoord door de onderzoeks
rechter. 1286 

Onteigening ten algemenen nutte 
Schadeloosstelling. 1190 

Openbaar ministerie 
Ondeelbaarheid - Mogelijkheid voor de par
ketmagistraten om elkaar te vervangen in de
zelfde zaak. 1302 

p 

Politielt misdrijf 
Kieswetboek - Verjaring van de strafvorde
ring. 1265 

R 

Rechtbanken 
Algemene begrippen - Zaak gedurende meer 
dan zes maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter - Ver
wijzing naar hetzelfde gerecht anders samen
geteld of naar een ander gerecht. 1245 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Ver• 
zuim van de rechter uitspraak te doen over 
een vordering inzake compensatoire interest. 

1198 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Ver
bod uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken - Begrip. 1202 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak over 
niet gevorderde zaken te doen - Gevorderde 
zaak - Begrip. 1208 
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Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
van een beklaagde wegens een ander misdrijf 
dan dat waarvoor hij was vervolgd - Vereis
ten. 1289 

Rechtbanlten 
Strafzaken - Strafvordering - Onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instantie -
Art. 6.1 E.V.R.M. - Correctionele rechtbank 
- Alleenrechtsprekend rechter die de zaak 
naar een kamer met drie rechters verwijst -
Rechter die vervolgens deelneemt aan de be
rechting van de zaak. 1291 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtprocedure die ten 
laste van een rechter is ingesteld voor de eer
ste voorzitter van het hof van beroep en die in 
het toepassingsgebied van die bepaling valt -
Zaak behandeld en beslissing uitgesproken 
met gesloten deuren- Wettigheid. 1234 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtprocedure die ten 
laste van een rechter is ingesteld voor de eer
ste voorzitter van het hof van beroep en die in 
het toepassingsgebied van die bepaling valt -
Inachtneming van de bij artt. 420 e.v. Ger.W. 
voorgeschreven rechtsvormen - Geen schen
ding van het recht op een onpartijdige rech
terlijke instantie. 1234 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtprocedure ten laste 
van een rechter ingesteld voor de eerste voor
zitter van het hof van beroep - Ten laste ge
legd verzuim dat een strafbaar feit kan ople
veren - Procedure die tot doel heeft te doen 
beslissen over de gegrondheid van een straf
vervolging, in de zin van voormelde bepaling. 

1234 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtprocedures waarin 
moet worden beslist over de gegrondheid van 
een strafvervolging, in de zin van voor~elde 
bepaling - Criteria. 1234 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtprocedure ten laste 
van !eden van de rechterlijke orde - Proce
dures zonder verband met een betwisting 
over burgerlijke rechten en verplichtingen, in 
de zin van voormelde bepaling. 1234 

Rechten van de Mens 
Art. 5.4 E.V.R.M. - Gehechj;e verdachte -
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Terinzagelegging van het dossier ten behoeve 
van de raadsman van de verdachte. 1263 

Rechten van de Mens 
Art. 5.1, c, E.V.R.M. - Voorlopige hechtenis 
- Handhaving- Voorwaarden. 1275 
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Rechten van de Mens 
Art. 5.4 E.V.R.M. - Gedetineerde verdachte 
- Bevestiging van het bevel tot aanhouding 
- Terinzagelegging van het dossier voor de 
raadsman van de verdachte - Geen vooraf
gaand verzoek. 1276 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Strafzaken - Verdachte 
niet verhoord door de onderzoeksrechter. 

1286 

Rechten van de ru~ms 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Correctionele rechtbank 
- Alleenrechtsprekend rechter die de zaak 
naar een kamer met drie rechters verwijst
Rechter die vervolgens deelneemt aan de be
rechting van de zaak. 1291 

Rechten van de Mens 
E.V.R.M., art. 5.4 - Gehechte verdachte 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Terinz\lgelegging van het dossier ten behoeve 
van de verdachte. 1323 

Rechtel'lijke organisatie 
Strafzaken - Openbaar ministerie - Ondeel
baarheid - Mogelijkheid voor de parketma
gistraten om elkaar te vervangen in dezelfde 
zaak. 1302 

Rechterlijke organisiate 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
oo~~ 1ill 

Rechterlijke tucht 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtprocedure die ten 
laste van een rechter is ingesteld voor de eer
ste voorzitter van het hof van beroep en die in 
het toepassingsgebied van die bepaling valt -
Zaak behandeld en beslissing uitgesproken 
met gesloten deuren - Wettigheid. 1234 

Rechterlijke tucht 
Art. 6.1 E.V.R.IVI. - Tuchtprocedure die ten 
laste van een rechter is ingesteld voor de eer
ste voorzitter van het hof van beroep en die in 
het toepassingsgebied van die bepaling valt -
Inachtneming van de bij artt. 420 e.v. Ger.W. 
voorgeschreven rechtsvormen - Geen schen
ding van het recht op een onpartijdige rech
terlijke instantie. 1234 

Rechterlijke tucht 
Art. 6.1 E.V.R.IVI. - Tuchtprocedure ten laste 
van een rechter ingesteld voor de eerste voor
zitter van het hof van beroep - Ten laste ge
legd verzuim dat een strafbaar feit kan ople
veren - Procedure die tot doe! heeft te doen 
beslissen over de gegrondheid van een straf
vervolging, in de zin van voormelde bepaling. 

1234 

Rechterlijke tucht 
Vernietiging van een beschikking waarbij de 
eerste voorzitter van· een hof van beroep een 
tuchtstraf oplegt - Verwijzing van de zaak 
naar de eerste voorzitter van een ander hof 
van beroep. 1234 

Rechterlijke tucht 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtprocedures ten laste 
van de !eden van de rechterlijke orde - Pro
cedures zonder verband met een betwisting 
over burgerlijke rechten en verplichtingen in 
de zin van voormelde bepaling. 1234 

Rechterlijke tucht 
Rechter - Ambtsverzuim van de rechter -
Tucht uitgeoefend door de eerste voorzitter 
van het-hof van beroep - Recht van verdedi
ging - Recht op een onpartijdige en onafhan
kelijke rechter. 1234 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Afzon
derlijke straffen wegens rijden in staat van 
dronkenschap resp. doden door onvoorzich
tigheid - Gevolg hiervan voor de burgerlijke 
rechtsvordering van de verzekeraar. 1280 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
• Een rechtsmiddel kan niet tot nadeel strek
ken van wie het aanwendt ». 1164 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter - Begrip. 1234 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter - Begrip. 1234 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter - Begrip. 1234 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Dagvaarding - Vermeldingen 
- Hoedanigheid waarin de beklaagde wordt 
gedagvaard. 1226 

Recht van verdediging 
Tuchtzaken - Schending - Begrip. 1234 

'·Recht van verdediging 
Strafzaken - Verdachte niet verhoord door 
de onderzoeksrechter. 1286 

Redenen van de vonnissen arresten 
Algemene begrippen - Strafzaken - Moti
vering van de straffen - IVIinimumstraf. 1224 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Verzoek tot persoonlijke 
verschijning - Afwijzing zonder opgave van 
reden - Regelmatigheid. 1163 
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Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Dienstplicht
zaken - Verwerping van de bewijswaarde 
van stukken. 1217 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Veroordeling op de strafvordering - Te 
vermelden wettelijke bepalingen. 1180 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken - Be
schouwing waaruit geen rechtsgevolg wordt 
afgeleid. 1286 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en politie
rechtbank - Verschillende misdrijven, sa
menhang - Beschikking waarbij de raadka
mer de beklaagde naar de bevoegde politie
rechtbank heeft verwezen wegens gecontra
ventionaliseerde onopzettelijke slagen of ver
wondingen - Dagvaarding door het openbaar 
ministerie voor de politierechtbank wegens 
die feiten en wegens naar aanleiding van het 
ongeval gepleegde overtredingen van het weg
verkeersreglement en vluchtmisdrijf - Poli
tierechtbank die zich, wegens samenhang, on
bevoegd heeft verklaard om van de zaak in 
haar geheel kennis te nemen - Beschikking 
van de raadkamer waartegen vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat en vonnis in kracht 
van gewijsde gegaan - Gedeeltelijke vernieti
ging van het vonnis - Verwijzing naar dezelf
de politierechtbank, anders samengesteld. 

1174 

Registi·atie (Recht van) 
Schenking - Handgift - Akte waarin enkel 
de begiftigde het bestaan van een handgift er
kent - Incidentele vermelding van een akte 
houdende vaststelling van een a parte verrich
ting - Heffing van het recht. 1305 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Onverschuldigd uitbetaalde 
prestatie - Terugvordering van het onver
schuldigd uitbetaalde - Afstand van de te
rugvordering - Uitbetalingsinstelling - Be
voegdheid - Gevolg. 1254 

s 

Samenhang 
Strafzaken - Feiten aanhangig gemaakt door 
onderscheidene akten - Bevoegdheid van de 
rechter om uitspraak te doen over de feiten 

vermeld in een van de akten en sommige fei
ten vermeld in de andere akte - Onbevoegd
heid voor een feit vermeld in de laatstbedoel
de akte- Gevolg. 1174 

Samenhang 
Strafzaken - Samenvoeging of splitsing van 
gedingen. 1291 

Schenkingen en testamenten 
Schenkingen - Handgift - Bewijs - Akte 
waarin enkel de begiftigde het bestaan van 
een handgift erkent. 1305 

Schip, scheepvaart 
Vervoer over zee - Verplichtingen van de 
vervoerder met betrekking tot de lading. 1282 

Schip, scheepvaart 
Vervoer over zee - Verlies van of schade aan 
vervoerde goederen - Zeevervoerder die zich 
beroept op ontheffing van aansprakelijkheid 
op grond dat het verlies of de schade ontstaan 
is als gevolg van of voortvloeit uit de eigen 
aard van de goederen - Bewijs. 1282 

Spelen en weddenschappen 
Kansspelen - Uitbatingstoelating 
waarde. 

Straf 

Voor-
1224 

Motivering van de straf - Minimumstraf. 
1224 

Strafvordering 
Verjaring- Bijzondere wet- Stuiting. 1265 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Burger
lijke zaken - Gerecht van eerste aanleg 
waarvan de zetel in het arrondissement Brus
sel is gevestigd - Taalwijziging - Kennis 
van de taal van de rechtspleging - Bewijs -
Natuurlijke persoon. 1205 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Burger
lijke zaken - Gerecht van eerste aanleg 
waarvan de zetel in het arrondissement Brus
sel is gevestigd - Taalwijziging - Kennis 
van de taal van de rechtspleging - Bewijs -
Rechtspersoon. 1205 
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Telegraaf en telefoon 
Agent van de Regie van Telegrafie en Tele
fonie slachtoffer van een ongeval - Derde 
aansprakelijk voor het ongeval - Regie borg 
voor de betaling van de door de derde ver
schuldigde vergoeding - Grens. 1170 

u 

Uitlevering 
Vreemdeling voorlopig aangehouden met het 
oog op uitlevering - Buitenlands bevel tot 
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring van dit 
bevel - Gevolgen. 1318 

v 

Vereniging zonder winstoogmerk 
Bestuurder - Quasi-delictuele aansprakelijk
heid - Vereisten. 1309 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen -
Beslissing op de strafvordering - Voorzie
ning in cassatie - Datum die in aanmerking 
dient te worden genomen bij de beoordeling 
of de strafvordering verjaard is. 1232 

Verjaring 
Strafzaken - Termijnen - Gecorrectionali
seerde misdaad. 1286 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering 
wet- Stuiting. 

Verjaring 

Bijzondere 
1265 

Strafzaken - Termijnen - Stuiting - Be
grip. 1286 

Verlating van familie 
Overeenkomst v66r echtscheiding door onder
linge toestemming - Bijdrage in het onder
houd en de opvoeding van de kinderen en uit
kering tot levensonderhoud - Art. 1288, 3° en 
4•, Ger.W. - Vrijwillig in gebreke blijven ge
durende meer dan twee maanden - Overtre
ding van art. 391 bis Sw. 1261 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewoon uitstel - Douane en accijnzen -
Verbeurdverklaring - Toepasselijkheid. 1230 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Veroordelende beslissing -
Vernietiging wegens onwettigheid in de vast
stelling van de datum van de feiten - Vernie
tiging met verwijzing. 1177 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Douane en accijnzen - Ver
beurdverklaring - Gewoon uitstel - Cassa
tie zonder verwijzing. 1230 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Cassatie van de beslissing op de 
strafvordering wegens verjaring van die vor
dering - Kosten van die vordering ten laste 
van de Staat - Cassatie zonder verwijzing. 

1286 

Verwijzing na cassatie 
Tuchtzaken- Rechterlijke tucht- Vernieti
ging van een beschikking waarbij de eerste 
voorzitter van een hof van beroep een tucht
straf oplegt- Verwijzing van de zaak naar de 
eerste voorzitter van een ander hof van 'be
roep. 1234 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Deelneming aan het 
verkeer- Begrip. 1210 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Motorrijtuig dat als 
werktuig wordt gebruikt. 1211 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Artt. 2, 3, 6, 11, eerste 
lid, en 21 W.A.M.-wet - Voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregels. 1267 

Verzet 
Burgerlijke zaken - Hoedanigheid van de 
partijen. 1205 

Verzet 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep, 
bij verstek - Verzet- Verslag van een van 
de rechters. 1228 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet goedgekeurde doorhalingen. 

1178 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele 
en politiezaken - Afzonderlijke beslissing 
over schuld en straf. 1220 



Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Rechtsple
ging in hoger beroep - Verslag door een van 
de rechters. 1228 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering Getuigen, 
deskundigen, tolken - Nietigheid van de eed 
van die personen - Latere, op tegenspraak 
gewezen beslissing die geen maatregel van in
wendige aard beveelt - Dekking van de nie
tigheid. 1302 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Tolk op de terechtzitting geko
zen uit de getuigen. 1321 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Beroepen beslissing nietig -
Appelbeslissing die enkel op een eigen moti
vering de beroepen beslissing gedeeltelijk be
vestigt. 1164 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Begrip. 

Voorlopige hechtenis 

1185 

Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Terinzagelegging van het dossier ten behoeve 
van de raadsman van de verdachte. 1263 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Terinzagelegging van het dossier voor cle 
raadsman van de verdachte Geen vooraf-
gaand verzoek. 1276 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Terinzagelegging van het dossier ten behoeve 
van de verdachte. 1323 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Ernstige en uitzonderlijke om
standigheden die de openbare veiligheid ra
ken - Begrip. 1275 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5, derde lid - Verplich
ting het dossier ter beschikking te stellen van 
de raadsman van de verdachte v66r de ver
schijning voor het onderzoeksgerecht -
Draagwijdte. 1304 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis- Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5, derde lid - Geen ver
plichting om de vordering van het openbaar 
ministerie ter beschikking te stellen van de 
raadsman van de verdachte v66r de verschij
ning voor het onderzoeksgerecht. 1304 

Voorlopige hechtenis 
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling -
Verwijzing van de beschuldigde naar het hof 
van assisen. 1320 

10-

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
Eisers en verweerders - Tot vrijwaring opge
roepen partij - Veroordeling tot vrijwaring 
- Voorzienin:g tegen de beslissing over de 
hoofdvordering. 1214 

Voorziening in cassatie 
Vormen - Beslissing van de jeugdrechter in 
hoger 'beroep betreffende een bezoekrecht in
zake een minderjarige - Neer!egging van een 
memorie - Ambtelijke medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie. 1324 

Voorziening in cassatie 
Burger!ijke zaken - Vormen - Vorm enter
mijn van neerlegging van het verzoekschrift 
- Overlijden van een partij - Verlenging 
van de termijn, ook ten opzichte van de ande
re verweerders. 1316 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Termijnen van cassatie
beroep. 1173 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Strafvordering 
- Veroordelend arrest- Bevel tot onmiddel
lijke aanhouding - Ontvankelijkheid - Ver
eisten. 1185 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burger!ijke 
rechtsvordering - Veroordelend arrest - Be
vel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvan
kelijkheid. 1185 

Voorziening in cassatie 
Termijnen van cassatieberoep en van beteke
ning - Voorbarig cassatieberoep - Strafza
ken - Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling houdende verwijzing van een ver
dachte naar het militair gerecht - Geen be
slissing over een bevoegdheidsgeschil - Cas
satieberoep v66r de eindbeslissing - Ontvan
kelijkheid. 1327 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing bij verstek gewezen 
t.a.v. de burgerlijke partij waartegen deze 
partij verzet kan doen - Cassatieberoep van 
de beklaagde v66r het verstrijken van de ver
zettermijn. 1291 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Gronden van niet
ontvankelijkheid - Jeugdbescherming -
Verzoek van de grootouders tot uitoefening 
van bezoekrecht - Verwerping door de jeugd
rechter in hoger beroep- Voorzieningen van 
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de grootouders tegen het arrest - Voorzienin
gen niet betekend aan het openbaar ministe
rie en aan de personen waartegen zij gericht 
zijn - Ontvankelijkheid. 1173 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissing vatbaar voor cassa
tieberoep - Strafvordering - Beslissingen 
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep 
- Vonnis van de correctionele rechtbank in 
eerste aanleg gewezen - Ontvankelijkheid. 

1262 

Voorziening in cassiltie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Veroorde
lend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhou
ding - Verwerping van het cassatieberoep te
gen de veroordelende beslissing - Gevolg 
t.a.v. het cassatieberoep tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding. 1291 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Instituut der Accountants -
Commissie van beroep - Verlenen van de 
hoedanigheid van accountant. 1201 

Vruchtgebruilt, gebruik en bewoning 
Vruchtgebruik - Staat van de onroerende 
goederen - Ontbreken van een staat - Ge
volgen. 1242 

w 

Wapens 
Art. 3, eerste lid, Wapenwet - Verdoken of 
geheim verweerwapen. 1300 

Wapens 
Art. 3, eerste lid, Wapenwet - Verboden wa
pens - Begrip. 1300 

Wapens 
Art. 3, eerste lid, Wapenwet - Vuurwapen 
uitgerust met een geluid- of knaldemper -
Verboden wapen. 1300 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet, art. 62, eerste lid - Proces
verbaal dat bewijs oplevert zolang het tegen
deel niet is bewezen - Datum van de feiten. 

1177 

Wissel brief 
Vermelding van bestanddelen vereist voor de 
geldigheid van de wisselbrief - Tijdstip 
waarop die vermeldingen op de wisselbrief 
moeten voorkomen. 1314 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Art. 57, § 2, Z.I.V.
wet - Uitkeringen betaald met toepassing 
van het eerste lid van die bepaling - Betaling 
door de verzekeringsinstelling - Indeplaats
stelling van de rechthebbende - Gevolg t.a.v. 
de terugvordering van de uitkeringen. 1246 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Art. 57, § 2, eerste 
lid, Z.I.V.-wet - Uitkeringen betaald met toe
passing van die bepaling - Betaling door de 
verzekeringsinstelling - Wettelijke verplich
ting van de verzekeringsinstelling - Gevolg. 

1246 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Recht op uitkerin
gen - Vereisten. 124 
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