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Nr. 211 

1 e KAMER - 1 december 1989 

1° TERUGVORDERING VAN HET ON-
VERSCHULDIGD BETAALDE 
VOORWAARDEN - GEVOLGEN VAN EEN ON
VERSCHOONBARE DWALING. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK - BETALING AANGEMERKT ALS EEN 
VERDUISTERING - NIETIGE BETALING. 

1 o Nu voor de terugvordering van het on
verschuldigd betaalde slechts twee 
voorwaarden zijn vereist, is het zonder 
belang dat de onverschuldigde betaling 
het gevolg is van een onverschoonbare 
dwaling (1). (Art. 1235 B.W.) 

2° Wanneer de stra.frechter, door een be
klaagde te veroordelen wegens be
drieglijke bankbreuk, een betaling als 
verduistering heeft aangemerkt, kan 
de burgerlijke rechter, wegens het ge
zag van gewijsde in strafzaken en in
gevolge artikel 579, tweede lid, Failis
sementswet, niet anders dan die beta
ling nietig verklaren (2). 

(DISCONTOKANTOOR VAN SINT-NIKLAAS N.V. 
T. MR. MEULEMANS- CURATOR IN HET FAILLIS
SEMENT VAN J.B. VAN BORM, ROTT!ERS, VAN 

EETVELT) 

ARREST 

(A.R. nr. 6352) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1131, 1235, 1376, 1377 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, ten einde 
de vordering van eiseres ten aanzien van 
de curator q.q., ertoe strekkend terugbe· 
taling te bekomen van de door haar aan 
laatstgenoemde, ingevolge het arrest van 
het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 
april 1979 houdende veroordeling van ge
failleerde J.B. Van Borm wegens be
drieglijke bankbreuk en ambtshalve be
vel tot terugkeer in de failliete boedel 
van alle verduisterde goederen en scm
men, gestorte sommen, ongegrond te 
verklaren, na te hebben vastgesteld 
enerzijds « dat de curator q.q. op 15 fe
bruari 1980 de uitgifte in uitvoerbare 
vorm van het arrest van 13 april 1979 en 
van het arrest van het Hof van Cassatie 
(verwerping der voorziening) liet beteke
nen aan het Discontokantoor en in het 
exploot, krachtens betekende arresten 
bevel werd gedaan om onmiddellijk te 
betalen, de som van 569.532 frank, "be
drag gestort bij het Discontokantoor te 
Sint-Niklaas door Rottiers Maria (sic) 
tussen 21 november 1972 en 14 mei 
1975" + kosten; dat de curator q.q. bij 
exploot van 18 juni 1980 een "proces·ver
baal van uitvoerend beslag op roerende 
goederen " liet betekenen aan het Dis
contokantoor " krachtens twee arresten 
tussen partijen gewezens (sic) ... " en de 
inboedel van het kantoor in beslag werd 
genomen », en anderzijds « dat de twee 
arresten (13 april 1979 en 2 oktober 1979) 
geen uitvoerbare titel uitmaakten voor 
de curator, burgerlijke partij, om de te
rugkeer in de failliete boedel van de ver
duisterde sommen, goederen, enz. recht
streeks te vorderen van degene in wiens 
handen die verduisterde goederen be-
rustten, en die geen partij ter zake was; 
dat de toepassing door de strafrechter 
van de bepalingen van artikel 579 van de 
Faillissementswet, niet impliceert dat de 
curator q.q., burgerlijke partij, zonder 
verder uitvoerbare beslissing, die terug

------------------1 keer van de verduisterde goederen kan 
vorderen bij derden in wier handen zij 

(1) Zie Cass., 18 sept. 1970 (A.C., 1971, 60), 10 
juni 1977 (ibid., 1977, 1044); R. KRUITHOF, 
<< Overzicht van rechtspraak (1974-1980) >>, in 
T.P.R., 1983, biz. 495 (nr. 154); P. VAN 0MME
SLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974 tot 
1982). Les obligations », in Re~·. CJ"it. de jurispr. 
beige, 1988, biz. 56 tot 59, nr. 159. 

(2) Zie Cass., 11 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 441). 

zich bevinden >>, beslist « dat het Discon
tokantoor geen enkele reden had om ge
volg te geven aan een bevel tot betalen 
op grond van een beslissing waarbij het 
nooit betrokken werd; ( ... ) dat het 
Discontokantoor vrijwillig en zonder eni
ge verplichting daartoe, aan de curator 
betaalde >> en « dat het subsidiair een 
" dwaling in rechte " inroept, maar deze 
dwaling onverschoonbaar is daar bij een-
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voudige lezing van de arresten reeds 
blijkt dat ze geen enkele veroordeling 
lastens het Discontokantoor bevatten; ' 
dat het ... (evenmin) de onverschuldigde 
betaling kan inroepen, nu het blijkbaar 
van oordeel was dat het, ingevolge de in 
de arresten gedane toepassing van arti
kel 579 van de Faillissementswet, auto
matisch verpicht was van de van Van 
Borm ontvangen betalingen aan de cura
tor q.q. te overhandigen », 

terwijl, ... 

tweede 'onderdeel, het bestaan van een 
onverschuldigde betaling in beginsel 
twee elementen vereist, namelijk een be
taling en het onverschuldigd karakter er
van; verder tevens precies ook het be
staan wordt vereist van een vergissing in 
hoofde van de « solvens » voor zover 
twijfel mogelijk is betreffende de oor
zaak van de betaling en bijgevolg ook 
nopens het onverschuldigd karakter er
van, zodat het arrest, door de beslissing 
tot afwijzing van het door eiseres aange
voerde argument betreffende het bestaan 
van een onverschuldigde betaling enkel 
te laten steunen op de overwegingen dat 
er in haren hoofde een onverschoonbare 
dwaling bestond en zij gemeend heeft te 
moeten betalen, het wettelijk begrip 
« onverschuldigde betaling • schendt 
(schending van de artikelen 1131, 1235, 
1376 en 1377 van het Burgerlijk Wet
hoek: 

Over de door de verweerders sub 
2, 3 en 4 opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening met betrekking tot het eer
ste middel: 

Overwegende dat de verweerders 
aanvoeren dat het eerste middel 
slechts tegen het bestreden arrest 
gericht is in zoverre dit de verde
ring van eiseres tegen verweerder 
sub 1 ongegrond verklaart, en dat 
zij geen enkel voordeel hadden bij 
die beslissing; 

Overwegende dat de grond van 
niet-ontvankelijkheid aileen maar 
het middel kan betreffen; 

Overwegende dat mocht de rech
ter, na eventuele cassatie, oordelen 
dat de door eiseres aan de verweer-' 
der sub 1 verrichte betaling onver
schuldigd was, dan nog zou moeten 
worden onderzocht of zodanige be-

slissing gevolgen heeft voor de be
slissing op de vordering van eiseres 
tegen de verweerders sub 2, 3 en 4; 

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

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat het beroepen vonnis de vor
dering van eiseres tegen de ver
weerders sub 1 en 2 heeft afgewe
zen en de vordering tegen de ver
weerders sub 3 en 4 gegrond heeft 
verklaard; 

Overwegende dat eiseres voor het 
hof van beroep de stelling verdedig
de : « De terugkeer is gegrond »; dat 
zij de afwijzing van het hoger be
roep van de verweerders sub 3 en 4 
vroeg en tevens vorderde dat ver
weerster sub 3 zou worden veroor
deeld; dat zij subsidiair deed gelden 
dat, voor zover het hof van beroep 
van oordeel mocht zijn dat zij ten 
onrechte aan de curator had be
taald, dit op een dwaling nopens het 
recht berustte en er dan sprake is 
van onverschuldigde betaling; dat zij 
subsidiair vorderde dat verweerder 
sub 1 tot terugbetaling zou worden 
veroordeeld; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het arrest van 13 april 1979 
voor de curator geen uitvoerbare ti
tel tegen derden uitmaakte, dat eise
res geen enkele reden had om ge
volg te geven aan het bevel op 
grond van een beslissing waarbij zij 
niet betrokken was, en dat zij, vrij
willig en zonder enige verplichting 
daartoe, aan· de curator betaalde; 
dat het arrest oordeelt dat de subsi
diair door eiseres ingeroepen dwa
ling onverschoonbaar was en dat zij 
niet de onverschuldigde betaling 
kan in'roepen; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de passus dat eiseres 
« vrijwillig en zonder enige verplich
ting daartoe, aan de curator betaal
de » slechts strekt om de primaire 
stelling van eiseres af te wijzen; 



Nr. 211 HOF VAN CASSATIE 457 

Overwegende dat voor het be
staan van een onverschuldgide beta
ling vereist is dat er een betaling is 
en dat deze onverschuldigd is; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat de betaling op een dwa
ling berustte, maar het die dwaling 
onverschoonbaar noemt; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de dwaling van eiseres on
verschoonbaar was, niet tot gevolg 
heeft dat een van de bestanddelen 
van de onverschuldigde betaling ont
breekt; 

Overwegende dat het motief dat 
eiseres « blijkbaar van oordeel was 
dat (zij), ingevolge de in de arresten 
gedane toepassing van artikel 579 
van de Faillissementswet, automa
tisch verplicht was de van Van 
Borm ontvangen betalingen aan de 
curator q.q. te overhandigen », na de 
vaststelling dat eiseres betaald had, 
niet wettelijk de beslissing verant
woordt dat eiseres zich niet op de 
onverschuldigde betaling kan beroe
pen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 577, 579 van het Wet
hoek van Koophandel, 1319, 1320, 1322, 
1350, 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
23, 24, 26 en 1122 tot 1131 van het Ge
rechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel houdende gezag van ge
wijsde erga omnes in strafzaken, 

doordat het arrest, ten einde de vorde
ring van eiseres ten aanzien van me
vrouw Monica Rottiers, solidaire schulde
nares van het toegestande hypothecair 
krediet, en de echtgenoten Van Eetvelt
Maria Rottiers, solidaire borgen, strek
kend tot het bekomen van terugbetaling 
der door haar, ingevolge het arrest van 
het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 
april 1979 houdende veroordeling wegens 
bedrieglijke bankbreuk van de gefailleer
de J.B. Van Borm en ambtshalve bevel 
tot terugkeer tot de failliete boedel van 
aile verduisterde goederen en sommen, 
aan de curator q.q. teruggegeven bedra
gen af te wijzen, beslist dat zo de borgen 
als de echtgenote van de gefailleerde be
vrijd zijn en blijven door de betaling ver
richt door de gefailleerde J.B. Van Borm 
om de motieven enerzijds « dat het Dis
contokantoor meende, zonder meer, de 

solidiare schuldenaars en borgen te kun
nen aanspreken, hoewel de schuld be
taald was en dat het Discontokantoor ze 
weer uit handen gaf, zonder dat er 
daartoe een uitvoerbare titel bestond; 
dat, wat de borgen betreft, hun verplich
ting tot betaling uitgedoofd was door de 
betaling van de hoofdschuld en zij niet 
kan herleven door het feit dat de schuld
eiser het ontvangen bedrag weer uit han
den geeft; dat ten aanzien van Monica 
Rottiers, de vordering slechts gegrond 
zou zijn indien de verplichting tot beta
ling van het Discontokantoor aan de cu
rator q.q., door een rechterlijke beslis
sing zou bepaald zijn », en anderzijds 
« dat het motief van de eerste rechter, 
als zouden de oorspronkelijke verweer
ders gebonden zijn door het !outer feit 
van de betekening van 30 juni 1980, niet 
kan gevolgd worden; dat die betekening 
een !outer ter kennis brengen was van 
het bestaan van arresten waarbij de ver
weerders niet betrokken waren en waar
uit voor hen geen tegenstelbare verplich
tingen volgden; dat oak de mening van 
de eerste rechter, dat de verweerders 
maar derden-verzet hadden moeten doen 
en dat ze, bij gebreke daaraan, gebonden 
zijn door die twee arresten, niet opgaat, 
aileen reeds gelet op de bepalingen van 
artikel 1124 van het Gerechtelijk Wet
hoek», 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 577, 2°, van het Wetboek van Koop
handel elke gefailleerde koopman, die 
een gedeelte van zijn actief verduisterd 
of verborgen heeft, schuldig wordt ver
klaard aan bedrieglijke bankbreuk, en 
artikel 579 van datzelfde wetboek ener
zijds voorschrijft dat, in de bij de artike
len 575, 577 en 578 voorziene gevallen, 
het hof of de rechtbank waarbij de zaak 
aanhangig is, zelfs bij vrijspraak ambts
halve beslist over de terugkeer in de 
massa van de schuldeisers van aile be
drieglijk weggenomen goederen, rechten 
of rechtsvorderingen, en anderzijds be

. paalt dat de overeenkomsten bovendien 
worden nietig verklaard ten aanzien van 
, een ieder en zelfs ten aanzien van de ge
: failleerde en de schuldeiser gehouden is 
' de geldsommen of waarden die hij 
krachtens de nietig verklaarde overeen
komsten ontvangen heeft, weder te ge
ven aan wie het behoort; onder meer de 
betaling verricht door de gefailleerde 
J.B. Van Borm aan eiseres, door het Hof 
van Beroep te Antwerpen bij arrest van 
13 april 1979 werd bestempeld als een in
breuk op artikel 57 van het Wetboek van 
Koophandel; die betaling, bij toepassing 
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van artikel 579 van het Wetboek van 
Koophandel, door een absolute nietig
heid is aangetast, die door de rechter 
ambtshalve moet worden vastgesteld tel
kens als die frauduleuze handeling voor 
hem wordt ingeroepen, zodat het arrest, 
door te beslissen dat de frauduleuze be
taling verricht door de gefailleerde J.B. 
Van Borm aan eiseres rechtsgeldig was 
en bevrijdend zo voor de echtgenote van 
de gefailleerde, Monica Rottiers, als voor 
de borgen, Van Eetvelt-Maria Rottiers, 
de artikelen 577 en 579 van het Wetboek 
van Koophandel alsmede het algemeen 
rechtsbeginsel houdende gezag van ge
wijsde erga omnes in strafzaken 
schendt; 

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

stelt: « J.B. Van Borm werd bij ar
rest van de 7 e kamer van het Hof 
van Beroep te Antwerpen d.d. 13 
april 1979 ( ... ) veroordeeld wegens 
bedrieglijke bankbreuk, die o.m. be
stand in de verduistering van een 
som van minstens 569.232 frank, die
nend tot afbetaling van de lening bij 
(eiseres) tot beloop van 1.700.000 
frank voor aankoop van een waning 
te Bornem door zijn echtgenote, 
(verweerster sub 2), tussen 21 no
vember 1972 en 14 mei 1976; ditzelf
de arrest van 13 april 1979 beval 
ambtshalve de terugkeer tot de fail
liete boedel van alle goederen, rech
ten en rechtsvorderingen die be
drieglijk ontvreemd waren, namelijk 
de verduisterde goederen en gelden, 
opgesomd in de telastlegging I.A 1) 
a.1 (verduisterling van minstens 
569.232 frank} »; 

Dat uit het arrest tevens blijkt dat 
eiseres en de verweerders sub 2, 3 
en 4 geen partij waren bij de uit
spraak van de strafrechter; 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechter, wanneer hij vaststelt dat de 
strafrechter een gefailleerde heeft 
veroordeeld wegens bedrieglijke 
bankbreuk en in het kader van de 
bankbreuk een door de gefailleerde 
verrichte betaling als een verduiste
ring heeft aangemerkt, wegens het 
gezag van gewijsde in strafzaken 
niet anders kan dan oordelen dat 

die betaling een verduistering uit
maakte, en ingevolge artikel 579, 
tweede lid, van de Faillissementswet 
die betaling nietig moet verklaren 
ten aanzien van derden die geen 
partij waren in het strafgeding; 

Dat het arrest, door aan te nemen 
dat de door de gefailleerde verrichte 
betaling, die door de strafrechter als 
een verduistering was aangemerkt, 
bevrijdend werkt ten aanzien van 
verweerster sub 2, hoofdschuldenaar 
van de lening, en van de verweer
ders sub 3 en 4, borgen bij die le
ning, het in het onderdeel aangewe
zen rechtsbeginsel en artikel 579 
van de Faillissementswet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
daarin het hoger beroep van de ver
weerders sub 3 en 4 ontvankelijk 
wordt verklaard; 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 Gent. 

1 december 1989 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse, 
Biitzler en Houtekier. 

Nr. 212 

1 e KAMER - 1 december 1989 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - FAILLISSEMENT - GEVOLGEN 
VOOR PERSONEN EN VERBINTENISSEN - CU· 
RATOR - ALGEMENE OPDRACHT. 
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De algemene opdracht van de curator 
van een faillissement bestaat erin het 
actief van de gefailleerde te gelde te 
maken, door met name de rechtsvorde
ring in te stellen die de gefailleerde 
had kunnen instellen, en de opbrengst 
van de tegeldemaking van dat actief te 
verdelen rekening houdende met de 
voorrechten van bepaalde schuldeisers 
(1). 

(MR. BATSLEER . CURATOR IN HET FAILLISSE
MENT EUROKABEL-WERKEN P.V.B.A. T. BELGI

SCHE STAAT - MI:\l. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6418) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 17, 774, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek 444, 454, 466, 470, dit laatste artikel 
gewdzigd bij artikel 3 (wijzigingsbepalin
gen) - artikel 36, § 3 - wet van 10 okto
ber 1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, 479, 496, als vervangen bij artikel 1 
van de wet van 24 juli 1962, 528, 547, 561 
van boek III, titel I, van het Wetboek 
van Koophandel, als vastgesteld bij de 
Faillissementswet van 18 april 1851, 8, 9, 
12, 13 en 14 van de wet van 16 december 
1851 op de voorrechten en hypotheken, 
die in het Burgerlijk Wetboek titel XVIII 
van hoek III vervangt, en miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
de eerbiediging van het recht van verde
diging, 

doordat het arrest, na de vaststelling 
dat eiser aan verweerder terugbetaling 
heeft gevraagd van het bedrag van 
200.000 frank, gestort door de gefailleer
de op 8 april 1981 als voorafbetaling op 
de inkomsten van het aanslagjaar 1982, 
met toepassing van de artikelen 53 en 54 
van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, eisers vorde
ring ontoelaatbaar verklaart, op grond 
van de volgende overwegingen: « (Ver-

weerder) heeft twee grieven tegen de be
streden beslissing. De eerste heeft be
trekking op het belang van (eiser) om de 
besproken terugbetaling te vorderen. (Ei
ser) merkt dit terecht aan als betwisting 
omtrent het vertegenwoordigingsrecht 
van de curator. Hij geeft het belang op 
om de vordering in te stellen, nl. het feit 
dat er heel wat andere schuldeisers zijn 
met een algemeen voorrecht, die rang 
nemen v66r (verweerder) en die zelfs bij 
de terugbetaling van de voorafbetaling 
niet eens volledig kunnen vereffend wor
den. Hij oppert dat hij erover moet wa
ken dat de wettelijke rangorde onder de 
schuldeisers geeerbiedigd wordt. De wet
telijke rangregeling onder de schuldei
sers met een algemeen voorrecht is ter 
zake niet aan de orde. De huidige be
twisting laat die rangorde ongemoeid. In 
feite bedoelt (eiser) dat hij erover moet 
waken meer te kunnen uitbetalen aan de 
schuldeisers of een schuldeiser met alge
meen voorrecht die rang nemen voor 
(verweerder). De curator vertegenwoor
digt de gezamenlijke schuldeisers waar
onder o.a. de schuldeisers met een alge
meen voorrecht. De algemene opdracht 
van de curator bestaat erin het actie£ 
van de gefailleerde te gelde te maken en 
de opbrengst ervan te verdelen onder de 
schuldeisers. De curator kan opkomen 
voor de gezamenlijke schuldeisers voor 
de rechten die zij gemeenschappelijk 
hebben, maar hij kan niet optreden voor 
hun individuele rechten. Wanneer, zoals 
ten deze, de curator opkomt tegen een 
geldig gedane voorafbetaling, d.w.z. v66r 
de verdachte periode, en zelf stelt dat hij 
opkomt omdat er andere schuldeisers 
met algemeen voorrecht zijn die rang ne
men v66r (verweerder), oefent hij geen 
recht uit dat de gezamenlijke schuldei
sers gemeenschappelijk hebben, maar is 
dit optreden ingegeven en gebeurt het 
met de bedoeling bepaalde schuldeisers 
een grater dividend te kunnen betalen, 
zonder dat zulks het belang van de geza
menlijke schuldeisers dient, terwijl ook 
vaststaat dat door dit optreden het pas
sief vergroot. De curator is niet bevoegd 
om de belangen van bepaalde schuldei
sers individueel te behartigen. Die be
doelde schuldeisers hebben ook individu
eel geen recht tegen (verweerder), in die 
zin dat zij individueel de terugbetaling 
niet kunnen vorderen. In de mate dat de 

------------------1 curator zou opwerpen dat hij ter zake de 
gefailleerde zelf vertegenwoordigt, heeft 
deze laatste evenmin belang bij ae terug
vordering. In die zin stelt (verweerder) 
terecht dat (eiser) niet gerechtigd is de 
terugbetaling te vorderen. Om die rede-

(1) Zie Cass., 5 juni 1969 (A.C., 1969, 969); 8 
april 1976 (ibid., 1976, 915); 29 okt. 1976 (ibid., 
1977, 253), en .7 mei 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 567). 
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nen moet niet worden ingegaan op de 
tweede grief van (verweerder) •, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de opdracht van de 

curator erin bestaat het actief van de ge
failleerde te gelde te maken en de op
brengst ervan te verdelen onder de 
schuldeisers, rekening houdende met 
hun rang; de tegeldemaking van het ac
tief impliceert dat de curator nagaat op 
wie de gefailleerde schuldvorderingen 
bezit en tevens zorgt voor de invordering 
van deze bedragen; de curator, die in het 
raam van deze opdracht een recht 'uitoe
fent dat de vvetgeving op de inkomsten
belastingen aan de belastingplichtige, 
waaronder de gefailleerde, toekent, als 
vertegenwoordiger van de gefailleerde 
optreedt; te dezen de door eiser tegen 
verweerder ingestelde eis tot betaling 
van 200.000 frank gegrond is - zoals 
door het arrest zelf vastgesteld - op de 
artikelen 53 en 54 van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, die aan de belastingplichtige in de 
bij deze bepalingen voorziene gevallen 
het recht verlenen om terugbetaling van 
de door hem gedane voorafbetalingen te 
verzoeken; eiser, die in het onderhavige 
geval een aan de gefailleerde toegekend 
recht uitoefent, derhalve als diens verte
genwoordiger optreedt en niet als verte
genwoordiger der schuldeisers, zodat hij 
de vereiste hoedanigheid bezit om voor
noemde vordering in te stellen; de om
vang van het vertegenwoordigingsrecht 
van de curator echter dient te worden 
vastgesteld voor de beslechting van de 
vraag of eiser al dan niet belang heeft, 
in de zin van artikel 17 van het Gerech
telijk Wetboek, om de vordering in te 
stellen; verweerder immers, zoals in het 
eerste onderdeel gezegd, betoogde dat 
het bij artikel i 7 van het Gerechtelijk 
Wetboek vereiste belang te dezen aan de 
zijde van eiser niet bestond, nu deze als 
hoofdtaak heeft de belangen der chiro
grafaire schuldeisers waar te nemen en 
deze categorie schuldeisers door eisers 
optreden geen hoger dividend zou kun
nen worden toegekend; dit middel van 
niet-ontvankelijkheid door de appelrech
ter niet in aanmerking werd genomen, 
nu hij in het arrest beslist dat de curator . 
de gezamenlije schuldeisers vertegen
woordigt, waaronder o.a. de schuldeisers 
met algemeen voorrecht; de appelrechter 
neittemin beslult tot de ontoelaatbaar
heid van de vordering, om de reden dat 
deze de gezamenlijke schuldeisers niet 
dient, nu zij is ingesteld om bepaalde 

schuldeisers, wier voorrecht dat van ver
weerder primeert, een groter dividend te 
kunnen uitkeren; de opdracht van de cu
rator, zoals hiervoren omschreven, als
ook het recht om de gezamenlijke 
schuldeisers, waaronder de schuldeisers 
met een algemeen voorrecht, te verte
genwoordigen, echter impliceren dat de 
curator de belangen van deze schuldei
sers waarneemt en derhalve alles in het 
werk stelt opdat hun schuldvordering in 
de meest ruime mate zou kunnen wor
den aangezuiverd; de curator hierbij re
kening zal dienen te houden met de 
rechten die aan elkeen van deze schuld
vorderingen zijn verbonden; de curator 
in zijn hoedanigheid van vertegenwoord
iger der schuldeisers aldus de belangen 
van elkeen der verschillende categorieen 
van bevoorrechte schuldeisers alsook 
van de chirografaire schuldeisers dient 
waar te nemen; het derhalve tot de taak 
van de curator behoort ten laste van een 
bevoorrechte schuldeiser een aan de ge
failleerde toegekend recht om terugbeta
ling van een aan (lees: door) deze ge
stort bedrag te vorderen, uit te oefenen, 
zo deze invordering ten goede komt aan 
schuldeisers met een algemeen voorrecht 
die rang nemen v66r deze bevoorrechte 
schuldeiser; het instellen in de hierboven 
vermelde omstandigheden van een 
rechtsvordering om, bij gebreke van 
minnelijke oplossing, deze terugbetaling 
in rechte te bekomen, dan ook niet kan 
worden omschreven als de uitoefening 
van individuele rechten van bepaalde 
schuldeisers, of als niet dienend voor het 
gemeenschappelijk belang der schuldei
sers; zodat het arrest niet wettig, zonder 
miskenning van de in dit onderdeel van 
het middel aangewezen wetsbepalingen, 
op grond van de hierboven vermelde con
sideransen kon beslissen dat eiser als 
vertegenwoordiger der gezamenlijke 
schuldeisers, waaronder de schuldeisers 
met een algemeen voorrecht, niet ge
rechtigd was ten laste van verweerder 
terugbetaling te vorderen en derhalve te 
besluiten tot de ontoelaatbaarheid van 
eisers vordering (schending van de arti
kelen 444, 454, 466, 470, dit laatste artikel 
als gewijzigd bij artikel 3 (wijzigingsbe
palingen) - artikel 36, § 3 - wet van 10 
oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, 479, 496, als vervangen bij arti
kel 1 van de wet van 24 juli 1962, 528, 
547, 561 van het hoek III, titel I, van het 
Wetboek van Koophandel, als vastgesteld 
bij de Faillissementswet van 18 april 
1851, 8, 9, 12, 13 en 14 van de wet van 16 
december 1851 op de voorrechten en hy
potheken, die in het Burgerlijk Wetboek 
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titel XVIII van boek III vervangt, en 17 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de algemene op

dracht van de curator er met name 
in bestaat het actief van de gefail
leerde te gelde te maken en de gel
den van de realisatie van dat actief 
te verdelen; dat hij, krachtens de 
vermogensrechtelijke buitenbezit
stelling van de gefailleerde, tot reali
satie van het actief inzonderheid de 
rechtsvordering uitoefent die de ge
failleerde zou kunnen uitoefenen; 
dat hij vervolgens, conform de arti
kelen 8, 9, 12, 13 en 14 van de Hypo
theekwet, de verdeling moet verrich
ten met inachtneming van de wetti
ge redenen van voorrang die bepaal
de schuldeisers hebben; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser, met toepassing v<;~n 
de artikelen 53 en 54 van het ko
ninklijk besluit van 4 maart 1965, te
rugbetaling vraagt van een door de 
gefailleerde v66r zijn faillietverkla
ring verrichte voorafbetaling van in-
komstenbelastingen; dat het arrest 
niet beslist dat de gefailleerde niet 
het recht zou hebben gehad zodani-
ge terugbetaling te vorderen; dat het 
slechts vaststelt dat de curator met 
de litigieuze vordering de bedoeling 
heeft een bedrag terug te vorderen 
dat hem in staat zal stellen de 
schuldvorderingen van andere 
schuldeisers met een algemeen 
voorrecht, die rang nemen v66r de 
verweerder, althans gedeeltelijk te 
vereffenen; 

gronden eiser de bevoegdheid te 
ontzeggen om de litigieuze verde
ring in te stellen en door deze dien
tengevolge ontoelaatbaar te verkla
ren, de wettelijke regels betreffende 
de taak van de curator en de verde
ling onder de schuldeisers schendt; 

Dat het onderdeel gegrond 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. 

1 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Caenepeel, wnd. voorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Geinger en Claeys Bouuaert. 

Nr. 213 

3• KAMER - 4 december 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN 
LIJKE MIDDELEN - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN 
LIJKE MIDDELEN - BEGRIP. 

ONDUIDE· 

ONDUIDE· 

1° Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid is het middel dat hier
op neerkomt dat, om een en dezelfde 
reden, het arrest terzelfder tijd tegen
strijdig, duister en dubbelzinnig zou 
zijn (1). 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen volgt dat eisers vordering 
strekte om actief van de gefailleerde 
te gelde te maken ten einde de op
brengst van de realisatie van het ac
tief te verdelen met inachtneming 
van de wettige redenen van voor
rang die andere schuldeisers hebben 
ten opzichte van verweerder; dat de 
curator door aldus te handelen het 
vervullen van zijn wettelijke op- 1----------------
dracht betracht; dat het arrest, door 
op de in het middel weergegeven 

(1) Cass., 12 juni 1989, A.R. nr. 6572 (A.C., 
1988-89, nr. 588). 
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2° Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid is het middel dat llier
op neerkomt dat, om een en dezelfde 
reden, het arrest terzelfder tijd onvol
doende, duister en dubbelzinnig zou 
zijn. 

(IMBRECHTS M. T. IMBRECHTS S.) 

(A.R. nr. 6626) 

4 december 1989 - a• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en De 
Gryse. 

Nr. 214 

a• KAMER - 4! december 1989 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEG
DE WAARDE - AFTREKREGELING -
AAN DE BELASTINGPLICHTIGE GELEVERDE 
GOEDEREN EN VERLEENDE DIENSTEN- FAC
TUUR - VERMELDINGEN - VOLGNUMMER. 

De belastingpliclltige kan zijn recllt op 
aftrek van B.T.W. geheven van de aan 
hem geleverde goederen en verleende 
diensten niet uitoefenen, wanneer de 
facturen llet volgnummer niet vermel
den waaronder zij in het boek van de 
uitgaande facturen zijn ingeschreven 
(1). (Art. a, § 1, 2°, K.B. nr. 3 van 10 
dec. 1969.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. 6631) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 13 oktober 1989, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 45, § 1, van de wet van a juli 
1969 tot invoering van het Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde Waar
de, gewijzigd door de wet van 27 decem
ber 1977, 2 van het koninklijk besluit nr. 
1 van 2a juli 1969 met betrekking tot de 
regeling voor de voldoening van de 
B.T.W., gewijzigd door de koninklijke be
sluiten van a1 maart 1978 en van 17 ok
tober 1980, en a, § 1, 1°, van het konink
lijk besluit nr. a van 10 december 1969 
met betrekking tot de aftrekregeling 
voor de toepassing van de B.T.W., 

doordat het arrest het verzet van eiser 
tegen het dwangbevel uitgevaardigd te 
Roeselare op 8 juli 1986 en uitvoerbaar 
verklaard op 17 juli 1986 voor een bedrag 
van 58.454 frank aan belasting over de 
toegevoegde waarde meer interesten en 
boeten, ongegrond verklaart, op grond : 
« dat naar het oordeel van het (hof van 
beroep) de boekhouding van (eiser) niet 
als bewijskrachtig kan aanzien worden. 
Immers voor de aftrekregeling moeten 
facturen worden voorgelegd die opge
maakt werden overeenkomstig artikel 2 
van het K.B. nr. 1 van 2a juli 1969 (met 
vermelding dus van het volgnummer 
waaronder de factuur is ingeschreven in 
het hoek voor uitgaande facturen). Is dat 
niet het geval - zoals in casu - dan 
vormen de overgelegde facturen geen 
rechtsgeldige titel voor de uitoefening 
van het recht op aftrek », 

terwijl op de belasting die eiser ver
schuldigd is ter zake van de door hem 
verrichte leveringen en diensten, hij mag 
in aftrek brengen de belasting geheven 
op de aan hem geleverde goederen en 
verleende diensten die hij zelf gebruikt 
voor handelingen onderworpen aan de 
belasting; eiser, om die belasting af te 
trekken, in bezit moet zijn van een door 
zijn leverancier uitgereikte factuur waar
op inzonderheid die belasting afzonder
lijk dient in rekening te worden ge
bracht; de factuur waarop enkel het 
volgnummer ontbreekt waaronder zij is 

-------------------1 ingeschreven in het hoek voor uitgaande 
facturen maar die voor het overige voile
dig regelmatig is, volstaat om die belas
ting te mogen aftrekken, vermits de 
Staat door die ontbrekende vermelding 

(1) Zle Hof van Justitie E.E.G. 14 juli 1988, 
gevoegde zaken 123 en 330/87, R. W., 1988-89 
309. ' 
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niet benadeeld wordt en de berekening 
van het recht van aftrek er niet door ver
hinderd wordt; het arrest dan ook niet 
wettig kan beslissen dat de overgelegde 
facturen geen rechtsgeldige titel vormen 
voor de uitoefening van het recht op af
trek, louter omdat het volgnummer erop 
ontbrak, vermits die ontbrekende ver
melding de inning en de controle van de 
belasting op zichzelf niet onmogelijk 
maakt: 

Overwegende · dat het middel en
kel de beslissing betreft waarbij de 
aftrek van belasting over de toege
voegde waarde wordt geweigerd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 3, § 1, 1°, van het koninklijk be
sluit nr. 3 van 10 december 1969, de 
belastingplichtige zijn recht op af
trek van belasting slechts kan uitoe
fenen, voor zover hij houder is van 
een factuur die opgesteld is overeen
komstig het bepaalde in artikel 2 
van het koninklijk besluit nr. 1 van 
23 juli 1969, en die derhalve het 
volgnummer moet vermelden waar
onder de factuur is ingeschreven in 
het boek van de uitgaande facturen; 

Dat het arrest, dat vaststelt dat 
voornoemde voorwaarde te dezen 
niet is vervuld, en waaruit niet volgt 
dat de vermelding in kwestie voor 
de inning van de belasting over de 
toegevoegde waarde en de controle 
daarvan door de belastingadminis
tratie onnodig is, wettig beslist dat 
eiser zijn recht op aftrek niet ver
mag uit te oefenen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

4 december 1989 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Claeys Bouuaert. 

Nr. 215 

3• KAMER - 4 december 1989 

lo WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WETTEN VAN POLl
TIE EN VEILIGHEID - WET BESCHERMING 
LOON. 

2° LOON- BESCHERMING- AARD VAN DE 
WET - TOEPASSINGSGEBIED. 

3° LOON - BESCHERMING - VRIJHEID OM 
OVER RET LOON TE BESCHIKKEN. 

1° en 2° De Wet Bescherming Loon is 
een wet van politie in de zin va.n art. 3 
B. W. (1), die toepassing vindt op de 
werknemer die gewoonlijk zijn arbeid 
in Belgie verricht (2). 

3° Beperkt wedel'l'echtelijk het recht van 
de bediende om vrijelijk maandelijks 
over zijn loon te beschikken een loon
regeling waarbij een gedeelte van het 
loon op een rekening wordt geplaatst 
waarover de bediende tijdens zijn te
werkstelling niet kan beschikken, oak 
al mag hij intussen tot beloop van het 
uitgezette bedrag bij een bank geld le
nen. (Artt. 3 en 9 Wet Bescherming 
Loon.) 

(HEIDE 
T. EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL INC.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6692) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1988 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

(1) Zie Cass., 25 juni 1975 (A.C., 1975, 1146); 
3 juni 1985, A.R. nr. 7122 (A.C., 1984-85, 
nr. 595), met cone!. eerste adv.-gen. Duchatelet 
in Bull. en Pas., 1985, I, nr. 595; 9 juni 1986, 
A.R. nr. 7597 (A.C., 1985-86, nr. 627), en 9 feb. 
1987, A.R. nr. 7717 (A.C., 1986-87, nr. 343). 

(2) Zie het in deze zaak nog niet toepasse
lijke art. 6, §§ 1 en 2, a, van de wet van 14 juli 
1987 houdende goedkeuring van het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op de 
verbintenissen uit overeenkomst, van het Pro
tocol en van twee gemeenschappelijke verkla
ringen, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980. 
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Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 3, 6, 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 5, 774, 1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek, 2, 3, 9, 23 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers en 20 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk het de 
rechter staat, onder eerbiediging van het 
recht van verdediging op de regelmatig 
aan zijn beoordeling voorgedragen fei
ten, zonder het voorwerp noch de oor
zaak van de vordering te wijzigen, de 
rechtsregel toe te passen op grand waar
van hij op de vordering zal ingaan of ze 
zal afwijzen, 

doordat het vonnis van de eerste rech
ter, waarvan het arrest onder meer het 
feitenrelaas uitdrukkelijk overneemt, 
vaststelt dat vanaf januari 1969 eiser 
werd betaald onder het stelsel voor « ex
patriates », hetwelk de werknemer admi
nistratief aan het land van herkomst ver
bindt (hier dus West-Duitsland) en hij 
met toepassing hiervan enerzijds een 
« gewaarborgd salaris » genoot, gelijk 
aan datgene dat voor een gelijkaardige 
functie in het land van herkomst werd 
verstrekt, verminderd met de belastin
gen en (zoals op 10 april bijgevoegd) so
ciale zekerheid, die in het land van her
komst verschuldigd zouden zijn, waarop 
(verweerster) de Belgische belastingen 
en (zoals op 10 april bijgevoegd) de Bel
gische sociale-zekerheidsbijdragen ten 
laste nam, en anderzijds een vergoeding 
voor tewerkstelling in het buitenland 
(Regional Adjustment) en andere vergoe
dingen als terugbetaling van meerkosten 
(Cost of Living Allowance); hetzelfde 
vonnis verder vaststelt : « (Verweer
ster), die dus de Belgische bedrijfsvoor
heffing en werknemersbijdragen sociale 
zekerheid te haren laste nam, zocht een 
middel om dit (onbetwistbaar) voordeel 
niet te zien belasten; te dien einde werd 
in 1972 het " Deferred Credit Plan " uit
gedacht; oorspronkelijk werd voorzien 
wat volgt : - de bedrijfsvoorheffing 
wordt ingehouden ten laste van de werk
nemer doch op een " D.C.P. "-rekening 
geplaatst, welke een interbankintrest + 
1% oplevert; - deze rekening is onbe
schikbaar gedurende de ganse periode 
van "tijdelijke tewerkstelling" in Belgie; 
- terzelfder tijd wordt een "lenings
systeem " georganiseerd, waarbij het de 
werknemer mogelijk is, bij een Belgisch 
bijkantoor van de M.G.T. bank, voor een 
zelfde als het " opgespaard " bedrag een 
lening aan te gaan mits interbankintrest 

+ 1%; ( ... ). Wat betreft de bestemming 
van het D.C.P. bij de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, zijn volgende be
palingen te onthouden : - de C.C.P.-re
kening (lees D.C.P.-rekening) wordt afge
sloten; - de rekening van M.G.T. wordt 
aangezuiverd ten belope van het ver
schuldigd bedrag door middel van het 
saldo van de D.C.P.-rekening en wat 
daarvan overblijft wordt aan de expatri
ate (of zijn erfgenamen) uitgekeerd; 
- als het bedrag belastbaar zou worden 
(bv. als de werknemer in Belgie blijft) 
zal de maatschappij ervoor zorgen, dat 
dit geen grotere belastingschuld voor de 
expatriate teweegbrengt ( ... ). In een me
morandum van 3 januari 1979 laat (ver
weerster) weten, dat voortaan ook de 
werknemersbijdragen sociale zekerheid, 
in plaats van rechtstreeks aan de werk
nemer terugbetaald te worden, zullen 
toegevoegd worden aan het D.C.P. Op 15 
janauri 1979 sluit (eiser) met (verweer
ster) een "overeenkomst" af betreffende 
het aldus vervolledigd "uitgestelde kre
dietplan ". Nogmaals wordt het systeem 
uiteengezet, waaraan nadere preciserin
gen worden toegevoegd o.m. wat betreft 
het bedrag, dat door de werkgever op de
;;:e rekening zal geplaatst worden, te we
ten, een vast bedrag, geschat overeen
komstig de belastingplicht in Belgie van 
de bediende, hetwelk dan zal gecorri
geerd worden : - zo de belasting meer 
bedraagt : door dit meer door de werkge
ver op de rekening over te schrijven; 
- zo de belasting minder bedraagt en 
dus terugbetalingen verricht worden 
door de fiscus aan de bediende : door be
taling van dit ontvangen bedrag door de 
bediende aan de werkgever. Bevestigd 
wordt dat de " bediende een verworven 
recht heeft op deze gecrediteerde vergoe
ding " en hij " op basis van het bedrag 
van deze uitgestelde vergoeding geld 
mag ontlenen "; dat hij gerechtigd is op 
de uitbetaling van het op zijn rekening 
gecrediteerd bedrag bij beeindiging van 
zijn buitenlandse detachering door ... 
(o.m.) beeindiging wegens eender welke 
... reden. ( ... ) (eiser) heeft deze overeen
komst ondertekend, alsmede een a.ange
paste leenovereenkomst met de Morgan 
Bank »; het arrest het hiervoor geschetst 
systeem van uitgestelde loonbetaling van 
verweerster, gekend als het Deferred 
Credit Plan, wettig acht en derhalve de 
vorderingen van eiser, die gebaseerd wa
ren op de onwettigheid van bedoeld loon
betalingssysteem, ongegrond verklaart, 
op grond onder meer : « dat uit artikel 
20, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
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van 3 juli 1978 volgt dat partijen in be
ginsel kunnen overeenkomen omtrent de 
wijze, tijd en plaats van de loonbetaling; 
dat het precies datgene is wat partijen 
hebben gedaan om te voldoen aan het 
door (eiser) reeds op 22 september 1988 
(lees 1966) schriftelijk uitgedrukt verlan
gen " in aanmerking te komen voor de 
20 % vermindering "; dat het loonbeta
lingssysteem, met inbegrip van wat het 
D.C.P.-plan hieromtrent voorziet, aldus 
volledig conventioneel bepaald is zodat 
(eiser) zich niet op de beweerde onwet
tigheid ervan kan beroepen; dat hij bo
vendien in gebreke blijft aan te tonen 
dat de wet van 12 april 1965, en het hier
bij aansluitende koninklijk besluit van 2 
juni 1966, volledig de latere arbeidsrela
tie tussen (eiser), van buitenlandse natio
naliteit en administratief aan een Duitse 
maatschappij van de groep verbonden, 
en de vreemde vennootschap waarvoor 
hij in Belgie werkte, beheerste; dat ten 
overvloede kan worden · aangestipt dat, 
ook uitgaande van de bewering dat de 
genoemde bepalingen van de Loonbe
schermingswet en van het genoemde ko
ninklijk besluit van toepassing zouden 
zijn, dit dan tegen het bestaande ak
koord van partijen in en ongeacht de 
ni.et aangetoonde toepasselijkheid van 
die bepalingen, de eerste rechter op oor
deelkundige wijze de ter zake naar voor 
gebrachte argumentatie van (eiser) reeds 
beantwoord heeft; dat ook hiertegen (ei
ser) geen afdoende kritiek inbrengt; dat, 
het bovenstaande in aanmerking gene
men en gelet op de bijzondere aard van 
de overeenkomst, de eerste rechter te
recht heeft kunnen stellen dat de kwes
tieuze contractuele bepalingen correct 
werden nageleefd en dat (eiser) het loon 
ontvangen heeft waarop hij recht had; 
dat er dan ook geen aanleiding toe be
staat de sommen toe te kennen, welke 
(eiser) uit hoofde van "loonaanpassing" 
vordert »; en - bij overneming van de 
motieven van het beroepen vonnis -
<< Door het bedrag gelijk aan de Belgi
sche belastingen en de werknemersbij
dragen Belgische zekerheid niet meer 
aan de werknemer te betalen, maar die 
in een " spaarpot" te stoppen (waarop 
(eiser) een "verworpen recht" heeft 
doch waarvan de betaling wordt uitge
steld) verandert wei de vorm van het 
voordeel, maar niet de essentie. Het is 
echter van geen belang met welke vlag 
de werkgever die lading dekt ( ... ). Im
mers in sociaal recht, en meer bepaald 
waar het om arbeidsverhoudingen gaat, 
is de werkelijkheid van besllssend be
lang, ook al gaat die verscholen achter 

vernuftige constructies, die op andere ge
bieden eventueel nuttige gevolgen kun
nen ressorteren. Welnu, alhoewel die 
theoretisch " onaantastbaar " waren, kon 
(eiser) toch over die "opgespaarde" som
men beschikken, dit bij middel van le
ningen voor eenzelfde bedrag en aan 
voorwaarden die de " kost " van de le
ning (de intresten) neutraliseerden. (Ei
ser) kon dus over de totaliteit van zijn 
loon beschikken ''• 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 2 van de wet van 12 april 1965, on
der loon onder meer verstaan wordt het 
« loon in geld waarop de werknemer in
gevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 
ten laste van de werkgever » en de « in 
geld waardeerbare voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft ten laste van de werkge
ver »; het aan eiser verschuldigde geld 
dat op een tot op het einde van de 
dienstbetrekking in Belgie onbeschikba
re << D.C.P.-rekening » werd geplaatst, 
derhalve loon is in de zin van artikel 2 
van de Loonbeschermingswet; krachtens 
de artikelen 3, 9 en 23 van de Loonbe
schermingswet het verboden is de vrij
heid van de werknemer om naar goed
dunken over zijn loon te beschikken op 
enigerlei wijze te beperken, het loon -
wat de bedienden betreft - minstens 
eenmaal per maand dient te worden uit
betaald, het de werkgever verboden ic; 
andere dan de wettelijk toegelaten ffi
houdingen te doen; het plaatsen van een 
geldsom op een onbeschikbare rekening, 
waarop weliswaar de werknemer een 
verworven recht heeft, geen betaling is 
waardoor de werkgever zich van zijn 
schuld bevrijdt, nu de werkgever gehou
den blijft, op het einde van de dienstbe
trekking in Belgie het opgespaarde geld 
uit te betalen; het arrest niet zonder mis
kenning van voormelde wetsbepalingen 
als rechtmatig kon beoordelen een loon
betalingsovereenkomst krachtens welke 
- zoals vastgesteld - de werkgever het 
loon niet onmiddellijk betaalt, doch het 
op een onbeschikbare rekening plaatst; 
het feit dat een andere rechtspersoon 
dan de werkgever - te dezen een bank 
- de werknemer een bedrag leent dat 
gelijk is aan het op de onbeschikbare re
kening geboekte loon, zelfs tegen voor
waarden die de kost van de lening neu
traliseren, aan de onwettigheid geen 
afbreuk doet; zo weliswaar, krachtens ar
tikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978, de 
werkgever en de werknemer een ak
koord kunnen sluiten over de wijze, het 
tijdstip en de plaats van loonbetaling, dit 
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niettemin krachtens artikel 6 van het 
Burgerlijk Wetboek dient te geschieden 
onder eerbiediging onder meer van de 
hiervoor geciteerde bepalingen van de 
wet op de bescherming van het loon, die 
van openbare orde, minstens van dwin
gend recht zijn; krachtens artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek overeenkom
sten slechts verbindend zijn voor zover 
ze wettig zijn aangegaan; het arrest der
halve, door bij bevestiging van het beroe
pen vonnis te beslissen dat het in het 
middel beschreven betaalsysteem niet 
strijdig is met de hiervoor geciteerde be
palingen van de Loonbeschermingswet, 
en door te beslissen dat de partijen ter 
zake over een onbeperkte contractuele 
vrijheid beschikten, niet wettelijk ver
antwoord is (schending van de artikelen 
2, 3, 9, 23 van de Loonbeschermingswet 
van 12 april 1965, 20, 3°, van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978, 6 en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de in het middel ge
citeerde bepalingen van de Loonbescher
mingswet van 12 april 1965 van openbare 
orde, minstens van dwingend recht zijn, 
zodat partijen er krachtens artikel 6 van 
het Burgerlijk Wetboek niet bij onder
ling akkoord van kunnen afwijken; de 
geciteerde bepalingen van de wet van 12 
april 1965 bovendien wetten van politie 
en veiligheid zijn, in de zin van artikel 3, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
en derhalve verbindend zijn voor de in 
Belgie bij een Belgische exploitatiezetel 
van zijn werkgever tewergestelde werk
nemer die in Belgie woonachtig is; het 
arrest en beroepen vonnis vaststellen, 
minstens niet tegenspreken, dat er een 
arbeidsverhouding bestond tussen eiser 
en verweerster ( ook al was eiser - zoals 
het arrest vaststelt - administratief ver
bonden met een Duitse vennootschap 
van dezelfde groep), en dat, zoals eiser 
in zijn conclusie aanvoerde, hij sedert 16 
september 1966 tot einde 1983 ononder
broken tewerkgesteld was in verweer
sters exploitatiezetel in Belgie, waar hij 
ook met zijn gezin woonachtig was; het 
arrest derhalve, in zoverre het impliciet 
de in het middel ingeroepen bepalingen 
van de wet van 12 april 1965 niet toepas
selijk acht !outer omdat eiser adminis
tratief verbonden was aan een buiten
landse vennootschap, schending inhoudt 
van het karakter van « wet van politie 
en veiligheid » van bedoelde wet (schen
ding van de artikelen 3 van het Burger
lijk Wetboek, 2, 3, 9 en 23 van de Loon
beschermingswet van 12 april 1965); 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de bepalingen 
van de Wet Bescherming Loon bepa
lingen van politie zijn, in de zin van 
artikel 3 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat zij toepassing vinden op 
de werknemer die gewoonlijk zijn 
arbeid in Belgie verricht; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat eiser door een arbeids
overeenkomst verbonden was met 
verweerster, wier exploitatiezetel ge
vestigd was in Belgie, waar hij se
dert 16 september 1966 tot einde 
1983 ononderbroken was tewerkge
steld; 

Overwegende dat, blijkens de 
vaststellingen van het arrest, het 
'D.C.P.-plan hierop neerkwam dat de 
bepaalde bedragen, die de feiten
rechters als loon aanmerken, maan
delijks niet aan eiser werden uitge
keerd, maar op een D.C.P.-rekening 
werden uitgezet, dat over die reke
ning niet kon worden beschikt zo
lang eiser in Belgie tewerkgesteld 
was, dat eiser tot beloop van het uit
gezette bedrag bij een bank geld 
mocht lenen en dat bij de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst de 
rekening van eiser betreffende de 
lening bij de bank zou worden aan
gezuiverd door middel van de 
D.C.P.-rekening; 

Dat zodanige regeling van de be
taling van het loon het door de Wet 
Bescherming Loon gewaarborgde 
recht van de werknemer om vrije
lijk maandelijks over zijn loon te 
beschikken, wederrechtelijk be
perkt; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest, door te 
oordelen, enerzijds, dat eiser niet 
aantoont dat de Wet Bescherming 
Loon en het koninklijk besluit van 2 
juni 1966 de relatie tussen partijen 
beheersten, anderzijds, dat het loon
betalingssysteem, met inbegrip van 
het D.C.P.-plan, niet onwettig is, de 
beslissing tot afwijzing van eisers 
vorderingen betreffende « loonaan
passing » niet naar recht verant
woordt; 
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Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet op eisers vorderingen 
die gebaseerd zijn op de onwettig
heid van het D.C.P.-plan, op zijn 
vordering tot betaling van vakantie
geld op het bedrag van het D.C.P.
plan, op zijn vordering om de le
vensduurtevergoeding, de huisves
tingsvergoeding en de vergoeding 
voor water, gas en elektriciteit op te 
nemen in de berekeningsbasis voor 
de opzeggingsvergoeding, op zijn 
vordering tot betaling van schade
vergoeding wegens willekeurig ont
slag en over de kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in een derde van de 
kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Gent. 

4 december 1989 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 216 

3• KAMER - 4 december 1989 

1° VORDERING IN RECHTE - BELANG 
- OGE'.\iBLIK WAAROP HET BEOORDEELD 
WORDT 

2° VORDERING IN RECHTE - BELANG 
BESTAAN YAN EE'i RECHT 

3° NIEUWE VORDERING - Bl-RGER
LIJKE ZAKEN - TEGENVORDERING - VOOR 
HET EERST IN HOGER BEROEP I'lfGESTELD -
ONTV ANKELIJKHEID. 

4° HOGER BEROEP - BL'RGERLIJKE ZA
KEN- riTBREIDDiG VAN EISEN l\IE1_WE EIS 
- TEGENVORDERI'IfG - VOOR HET EERST I'\i 
HOGER BEROEP INGESTELD - O'lfTVA'\'KE
LIJKHEID. 

1 o Het belang vereist voor het instellen 
van een rechtsv.ordering wordt beoor
deeld op het ogenblik waarop de vor
dering wordt ingesteld (1). (Artt. 17 en 
18 Ger.W.) 

2° Voor het instellen van een rechtsvor
dering is het bestaan van een recht 
vez·eist. (Art. 18 Ger.W.) 

3° en 4° Een tegenvordering kan voor het 
eerst in hager beroep worden ingesteld 
wanneer zij berust op een feit of een 
handeling in de dagvaarding aange
voerd (2). (Artt. 807 en 1042 Ger.W.) 

(VAN REYBROUCK T. PIETERS, ALGEMEEN BEL
GISCH VAKVERBOND) 

ARREST 

(A.R. nr. 6848) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1988 
door het Arbeidshof te Brussel op 
verwijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 16 juni 1986 (3); 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 14, 17, 
18 van het Gerechtelijk Wetboek, 1bis, 
§§ 2, 5, 7 en 8, 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, gewijzigd bij koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de oorspronke-

(1) Zie Cass., 14 nov 1986, A.R. nr 5112 
(A. C., 1986-87, nr 160). 

(2) Cass., 10 april 1978 (A.C., 1978, 917) en 10 
sept. 1982, A.R. nr 3444 (A.C., 1982-83, nr 29) 

(3) A R nr 5172 (.4 C, 1985-86, nr 647) 
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lijke door eiser ingestelde tegenvorde
ring tot vergoeding wegens onrechtmatig 
ontslag en ontstentenis van herplaatsing 
niet ontvankelijk verklaart, op grond 
dat : de ontvankelijkheid van de tegeneis 
op grond van de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek dient te wor
den beoordeeld op het ogenblik waarop 
deze wordt ingeleid; zoals hoger in ex
tenso weergegeven, de tegeneis ertoe 
strekte, zoals op 15 februari 1979 inge
steld bij conclusie voor de Arbeidsrecht
bank te Brugge, verweerder te veroorde
len tot een schadevergoeding van 
1.991.277 frank meer interesten en kos
ten « bij ontstentenis van wederopname 
van verweerder op hoofdeis v66r 9.3.79 »; 
dit een actio ad futurum is, zoals door de 
eerste rechter terecht beslist werd, ver
mits op dat ogenblik geen recht op ver
goeding bestond en derhalve niet kon be
dreigd worden, evenmin trouwens op het 
ogenblik van de uitspraak van het von
nis, dit zijnde 23 februari 1979; het recht 
op vergoeding wegens onrechtmatig ont
slag van een beschermde werknemer im
mers pas ontstaat nadat de rei:ntegratie 
gevraagd en niet bekomen werd, over
eenkomstig de wettelijke regeling ter za
ke; dit door eiser zelf werd bevestigd, zo
als uit de bewoordingen waarbij hij de 
tegeneis instelde, blijkt; de tegeneis der
halve niet ontvankelijk was met toepas
sing van de artikelen 17 en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zoals terecht in 
het beroepen vonnis werd beslist, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie uitdrukkelijk deed gelden 
dat hij op het ogenblik dat de tegeneis 
werd ingesteld, zowel de vereiste hoeda
nigheid als het vereiste belang had om 
de tegeneis in kwestie in te stellen; eiser 
meer in het bijzonder preciseerde dat 
het te dezen in elk geval duidelijk is dat 
eiser al op het betreffende ogenblik ge
rechtigd was de vordering in te stellen 
om de schending van een actueel, min
stens ernstig bedreigd recht te voorko
men : het ontslag was immers volkomen 
onregelmatig en rekening houdende met 
de duur van de procedure, nutteloos in
gespannen door verweerder, bestond de 
kans dat de termijn van een jaar na de 
weigering tot herplaatsing, om de verde
ring in betaling van de beschermingsver
goeding in te stellen, uit het oog zou 
worden verloren; eiser aldus besloot dat, 
waar het te dezen niet om een normale 
procedure tot erkenning van een drin
gende reden ging maar wei om een onre
gelmatig ontslag ab initio, zijn oorspron
kelijke tegenvordering dan ook volko-

men ontvankelijk was, te meer daar 
deze vordering in betaling van de be
schermingsvergoeding bovendien werd 
herhaald in het verzoekschrift tot hoger 
beroep van 4 april 1979, ogenblik waarop 
de weigering tot rei:ntegratie een feit 
was; het arrest dit omstandig middel uit 
de appelconclusie van eiser onbeant
woord laat en zodoende niet regelmatig 
met redenen omkleed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, zoals het in de arti
kelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek in aanmerking wordt genomen als 
voorwaarde voor de toelaatbaarheid, zeg
ge ontvankelijkheid van een ingestelde 
rechtsvordering, het belang van de eiser 
om een rechtsvordering in te dienen en 
de procedure aan te vatten, een reeds 
verkregen en dadelijk belang moet zijn; 
aldus in het tweede lid van artikel 18 
van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukke
lijk wordt gesteld dat de rechtsvordering 
ook kan worden toegelaten indien zij is 
ingesteld om schending van een ernstig 
bedreigd recht te voorkomen; waar het 
begrip belang betekent dat de eiser bij 
de vordering baat heeft of vinden kan, 
moet worden aangenomen dat een 
rechtsvordering voldoet aan de voor
waarde van het belang aan de zijde van 
de eiser, ook al wordt zij ingesteld om te 
voorkomen dat een toekomstig recht, dat 
ernstig bedreigd is, wordt geschonden; te 
dezen de tegenvordering van eiser onte
gensprekelijk werd ingesteld om te voor
komen dat het recht van eiser op het 
verkrijgen van een vergoeding wegens 
onrechtmatig ontslag en ontstentenis 
van herplaatsing, zoals dit recht ernstig 
werd bedreigd door het feit dat, ingevol
ge de door verweerder ingestelde proce
dure, de termijn van een jaar binnen 
welke de vordering tot betaling van ge
zegde beschermingsvergoeding dient in
gesteld te worden, uit het oog kon verlo
ren worden, zou worden geschonden; 
eiser dan ook wei degelijk het wettelijk 
vereiste belang had om de tegenvorde
ring in kwestie in te stellen, het arrest 
derhalve niet wettig heeft kunnen beslis
sen tot de niet-ontvankelijkheid van de 
als een actio ad futurum bestempelde 
oorspronkelijke tegenvordering van eiser 
(schending van de artikelen 14, 17 eri 18 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 17 en 18, eerte lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de rechtsvor
dering niet kan worden toegelaten, 
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indien de eiser geen reeds verkre
gen en dadelijk belang heeft om ze 
in te dienen; dat, luidens artikel 18, 
tweede lid, van hetzelfde wetboek, 
de rechtsvordering kan worden toe
gelaten indien zij, zelfs tot verkrij
ging van een verklaring van recht, 
is ingesteld om schending van een 
ernstig bedreigd recht te voorko
men; 

Dat deze laatste bepaling het be
staan van een recht bij het indienen 
van de rechtsvordering veronder
stelt; 

Overwegende dat het arrest voor
opstelt dat de ontvankelijkheid van 
de tegenvordering die eiser bij de 
arbeidsrechtbank heeft ingediend, 
op grond van voormelde bepalingen 
dient te worden beoordeeld op het 
ogenblik waarop de tegenvordering 
werd ingesteld; dat het arrest voorts 
oordeelt dat het in het middel be
doelde recht op vergoeding eerst 
ontstaat wanneer de aangevraagde 
herplaatsing geweigerd wordt; dat 
het arrest vaststelt dat de herplaat
sing bij het instellen van eisers te
genvordering niet geweigerd was en 
dat er derhalve op dat ogenblik 
geen recht op vergoeding bestond; 

Dat het arrest zodoende eisers 
conclusie beantwoordt en de beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het middel geen belang vertoont 
in zoverre het aanvoert dat de her
plaatsing bij het instellen van de 
vordering was aangevraagd en dat 
eisers aanvraag bij het uitspreken 
van het vonnis van de arbeidsrecht
bank op onwettige wijze was beant
woord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 14, 563, 807, 809 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest akte geeft aan eiser 
van het instellen van een tegeneis in ho
ger beroep en deze tegeneis eveneens als 

zijnde niet ontvankelijk, afwijst op grond 
dat : eiser die tegeneis opnieuw heeft in
gesteld voor het arbeidshof wat, in te
gendeel tot hetgeen verweerder voor
houdt, toelaatbaar is; het probleem hier 
elders ligt, nu inmiddels de rei:ntegratie 
(sedert jaren) was uitgeput en eiser die 
eis thans blijkt te stoelen op de door 
hem beweerde afwezigheid van rei:nte
gratie; voorafgaandelijk hierbij de vraag 
rijst of die eis ontvankelijk is, gelet op 
de artikelen 807 en 1042 van het Gerech
telijk Wetboek; nu het gaat om een te
geneis, voor een eerste maal ingesteld in 
hoger beroep, het immers niet volstaat 
vast te stellen dat de arbeidsrechter be
voegd is om van deze eis kennis te ne
men, doch ook de voorwaarde bepaald in 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek 
moet vervuld zijn, namelijk dat deze te
geneis « berust op een feit of akte in de 
dagvaarding aangevoerd »; deze voor
waarde te dezen niet vervuld is; de hoofd
eis, door verweerder ingeleid bij dag
vaardingsexploot betekend op 7 februari 
1979, immers ertoe strekt een erkenning 
vooraf te bekomen van de dringende re
den en een machtiging tot ontslag van 
eiser, beschermde werknemer, met toe
passing van het koninklijk besluit nr. 4 
van 11 oktober 1978; verweerder dus niet 
de geldigverklaring van het ontslag van 
2 februari vorderde, doch integendeel er
van uitging dat dit ontslag als onbe
staande diende te worden beschouwd en 
verre dus van dit feit « aan te voeren » 
(in de Franse tekst: « un fait ou un acte 
invoque ... •) hij deze, bij het instellen 
van zijn eis, uitdrukkelijk als te ver
waarlozen heeft verworpen, vermits dit 
« geen gevolg » kan hebben; de tegeneis, 
zoals ingesteld voor het arbeidshof, even
eens niet ontvankelijk is, doch dit op 
grond van artikel 807 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, de tegenvordering 
van eiser tot het betalen van een be
schermingsvergoeding als ingesteld in 
hoger beroep, wei ontvankelijk was ener
zijds omdat zij berust op een feit in de 
dagvaarding aangevoerd; immers de te
genvordering van eiser steunde op het 
feit dat hij bij brief van 2 februari 1979 
onregelmatig ontslagen was en de door 
verweerder voorgestelde :p.erplaatsing 
evenmin regelmatig was; eiser (lees : ver
weerder) in zijn gedinginleidend exploot 
had aangevoerd dat hij, onwetend van de 
wetgeving, eiser bij brief van 2 februari 
1979 had ontslagen maar dit ontslag 
geen gevolg kon hebben; derhalve, de te-
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geneis van eiser wei steunde op een in 
de dagvaarding aangevoerd feit, en de 
stelling van verweerder dat dit ontsiag 
geen gevolg kon hebben en hij er de gel
digverklaring niet van vroeg, daaraan 
geen afbreuk doet (schending van de ar
tikelen 14, 807, 809 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek); het arrest, door te 
beslissen dat het door eiser in zijn appel
conclusie ingeroepen feit waarop zijn te
genvordering was gegrond, niet in het 
gedinginleidend exploot van verweerder 
was aangevoerd, ook de bewijskracht 
van dit exploot van 7 februari 1979 mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); anderzijds de door eiser in hoger 
beroep ingestelde tegeneis eveneens ont
vankelijk is omdat hij een verweer is te
gen de hoofdeis; de hoofdeis van ver
weerder er immers toe strekte te horen 
zeggen voor recht dat verweerder ge
rechtigd was eiser wegens dringende re
den zonder vergoeding op te zeggen en 
de tegeneis van eiser tot voorwerp had 
deze beschermingsvergoeding wei aan ei
ser te doen toekennen (schending van de 
artikeien 14, 807 en 1042 van het Gerech
telijk Wetboek); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de artikelen 
807, 809 en 1042 van het Gerechte
lijk W etboek volgt dat tegenvorde
ringen voor het eerst in hoger be
roep kunnen worden ingesteld wan
neer ze berusten op een feit of een 
handeling in de dagvaarding aange
voerd; 

Overwegende dat verweerder, in 
zijn dagvaarding ter staving van 
zijn vordering tot het aannemen van 
een dringende reden door het ar
beidsgerecht, stelde dat het ontslag 
dat hij wegens dringende reden 
reeds aan eiser gegeven had, voor
barig was en derhalve geen gevolg 
kon hebben; dat hij dat feit aldus 
aanvoerde in de zin van artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat, blijkens de ver
meldingen van het arrest, eiser in 
hoger beroep een tegenvordering 
heeft ingesteld, mede op grond dat 

voormeld ontslag gegeven was voor
dat de dringende reden door het ar
beidsgerecht was aangenomen; 

Dat eisers tegenvordering aldus 
berustte op een feit, te weten de 
ontijdigheid van het ontslag, dat in 
de dagvaarding was aangevoerd; 

Dat het arrest artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt door 
op grond van die bepaling te beslis
sen dat eisers tegenvordering niet 
ontvankelijk is; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de tegenvordering 
die in hoger beroep werd ingesteld, 
en over de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in de helft van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verklaart dit ar
rest bindend voor het Algemeen Bel
gisch Vakverbond; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Gent. 

4 december 1989 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslagge~~er: de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Houtekier en De Gryse. 
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ARBEIDSOVEREENKOMST - EI'\DE -

0:\TSLAG O'Vl DRI\GE'\DE REDE'\" - TER'VIIJ"i 
BEW!JSLAST 
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Wanneer de rechter oordeelt dat de par
tij die de arbeidsovereenkomst wegens 
dringende reden beeindigt, het bewijs 
levert dat de feiten die de dringende 
reden vormen, haar pas binnen drie 
werkdagen v66r het ontslag bekend 
waren, beslist hij wettig dat de ontsla
gen partij moet bewijzen dat degene 
die ontslag heeft gegeven, die feiten 
reeds vroeger kende. (Art. 35, achtste 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(RUYS T. ALCREDIMA B.C.E. N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6859) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1988 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikeien 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechteiijk Wetboek, 35, in
zonderheid het derde en het Iaatste lid 
(ais gewijzigd bij de wet van 18 juli 
1985), en 39, § 1, van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteid dat 
verweerster op 11 december 1985 (op pa
gina 2, sub II, van het arrest wordt bij 
vergissing « 11.12.1975 » vermeid) tot ei
sers ontsiag wegens dringende reden 
was overgegaan, en na in het kort eisers 
grieven en middeien van verweer te heb
ben weergegeven, oordeeit : Artikei 35 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978 steit ais voorwaarden voor on
middellijk ontslag zonder opzegging dat 
de feiten die een dringende reden uitma
ken in de ontslagbrief voidoende moeten 
omschreven zijn om de andere partij en 
de rechter toe te Iaten de feiten te appre
cieren, dat de feiten niet meer dan drie 
werkdagen mogen bekend zijn aan dege
ne die ontsiag om dringende reden geeft 
en dat een aangetekend schrijven moet 
worden verstuurd aan de ontsiagen 
werknemer binnen drie werkdagen na 
het ontslag; « Degene die stelt dat de fei
ten die worden ingeroepen om de drin
gende reden te rechtvaardigen, meer dan 
drie werkdagen bekend waren aan dege
ne die de dringende reden inroept, het 
bewijs (heeft) dat dit zo is (cfr. Colens 
"Le contrat d'emploi ", Ed. 1980, p. 219). 

Het is dus aan (eiser) te bewijzen dat 
(verweerster) de ingeroepen feiten meer 
dan drie werkdagen kende en dat de 
werkgever de feiten reeds voldoende 
kende voor het rapport Fasseei werd 
neergeiegd en v66r de datum van het at
test getekend door mevrouw De W este
linck. Het is dan niet voldoende twijfel 
te uiten over deze data. Dat ( ... ) positief 
bewijs wordt door (eiser) niet gebracht, 
zodat het (arbeids)hof er mag van uit
gaan dat de doorzending wegens drin
gende reden is gebeurd binnen de drie 
werkdagen der ingeroepen feiten », bij 
wege van herhaling preciserend : « nu 
(eiser) de data van 10 en 11 december 
1985 betwijfelt, dan moet hij bewijzen op 
weike data deze feiten dan wei voidoen
de bekend waren aan de werkgever. Wat 
het attest van "mevrouw De Westelinck 
betreft, betwijfeit eiser niet alleen de da
tum der ondertekening maar ook het 
handteken van mevrouw De Weste
linck ". ( ... ) (eiser) bewijst niet op weike 
datum dit attest dan wei werd onderte
kend ( ... ) (en) Iegde geen klacht neer we
gens vaisheid in geschriften noch vorder
de een schriftonderzoek ( ... ). Derhalve 
kwam " het feit, ook ai was het gebeurd 
op 28.2.1985, in zijn werkelijke omstan
digheden op 10 en 11 december 1985 ter 
kennis van de directie, zodat de doorzen
ding omwille van dit feit wei degelijk ge
beurde binnen de drie werkdagen na 
kennisname der feiten " >>; het arbeidshof 
aidus de tijdigheid van het ontsiag vast
stellende en na de gegrondverklaring 
van de ingeroepen feiten inzake kliente 
De Westelinck, eisers vordering tot het 
bekomen van een opzeggingsvergoeding 
afwees, 

terwijl, overeenkomstig artikel 35 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, inzonderheid het derde lid, ontslag 
om een dringende reden niet meer mag 
gegeven worden zonder opzegging of 
v66r het verstrijken van de termijn, wan
neer het feit ter rechtvaardiging ervan 
sedert ten minste drie werkdagen be
kend is aan de partij die zich hierop be
roept; het achtste lid van diezelfde wets
bepaling, ais vervangen bij de wet van 
18 juli 1985, bepaait dat << de partij die 
een dringende reden inroept, hiervan het 
bewijs (dient) te Ieveren >> en dat « zij 
(bovendien moet) bewijzen dat zij de ter
mijnen voorzien in het derde en het vier
de lid geeerbiedigd heeft >>; het aidus aan 
de partij die tot ontslag wegens dringen
de reden overging, toekomt, wanneer de 
ontsiagene op omstandige wijze betwist 
dat het ontsiag doorgevoerd werd binnen 
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drie werkdagen na de kennisname van 
de feiten die eraan ten grondslag liggen, 
het bewijs te leveren dat zij effectief 
slechts kennis had van de als dringende 
reden ingeroepen feiten binnen drie 
werkdagen voorafgaand aan het ontslag; 
verweerster te dezen aanvoerde dat zij 
van de feiten inzake cliente De Weste
linck, welke plaatsvonden op 28 februari 
1985, slechts kennis kreeg op 10 en 11 
december 1985, zijnde respectievelijk de 
data waarop dame De W estelinck een ge
schreven verklaring zou hebben voorge
legd en waarop het interne controle-rap
port Fasseel zou zijn neergelegd, zodat 
het ontslag van 11 december 1985 tijdig 
zou zijn; eiser in zijn voor het arbeidshof 
ontwikkelde conclusie stelde, zoals overi
gens door het arbeidshof zelf samenge
vat, dat « wanneer (verweerster) feiten 
inroept meer dan drie dagen na de da
tum waarop deze gebeurden ( ... ), zij 
(moet) bewijzen welke omstandigheden 
voor gevolg hadden dat de feiten haar 
pas ten vroegste drie dagen voor het ont
slag ter kennis kwamen », dat verweer
ster wil doen geloven « dat zij van een 
en ander slechts kennis heeft gekregen 
op 11 december 1985, door verslag van 
ene heer Fasseel », dat de stelling van 
verweerster niet geloofwaardig was « nu 
de opzegbrief d.d. 11/12/85 met geen 
woord rept van dit verslag d.d. 11/12/85 
en daarvan zelfs geen kopij aan (eiser) 
wordt meegedeeld », dat het « al te ge
makkelijk (is) ( ... ) om post factum derge
lijk verslag te laten opstellen, het te anti
dateren en het dan te gebruiken als 
bewijs van de regelmatigheid van het ge
geven ontslag », dat « hetzelfde geldt 
voor de verklaring van mevrouw De 
Westelinck, gedateerd op 10/12/85 •, dat 
« dit stuk geen vaste datum heeft, zodat 
het minstens qua datum aan (eiser) niet 
tegenstelbaar is, en er dus geen enkel 
bewijs voorhanden is dat dit stuk werke
lijk eerst op 10/12/85 werd opgesteld en 
ondertekend », dat « ook van dit stuk 
geen gewag wordt gemaakt in de ont
slagbrief d.d. 11/12/85 »; eiser overigens 
in conclusie tevens vaststelde dat ver
weerster zelf een bewijsaanbod formu
leerde om door alle middelen van recht 
te kunnen aantonen dat ingevolge het 
bestaan van vermoedens ten opzichte 
van eiser, zij een onderzoek gelastte 
door haar interne controleur Fasseel en 
dat diens verslag op 11 december 1985 
ter kennis kwam aan het directiecomite, 
welk bewijsaanbod door eiser als laattij
dig en niet decisief werd bestempeld; ei
ser aldus voor de feitenrechter de waar
achtigheid van de kennisname der feiten 

door de werkgever op 10 en 11 december 
1985 betwistte door verwijzing naar de 
ontstentenis van vaste datum van de 
stukken, de niet-vermelding van deze 
doorslaggevende stukken in de ontslag
brief en de omstandigheid dat verweer
ster zelf nog een bewijsaanbod diende te 
formuleren; in aanwezigheid van derge
lijke gemotiveerde betwisting van de tij
digheid van het doorgevoerde ontslag 
wegens dringende reden, in het licht van 
artikel 35, derde lid, van de Arbeidsover
eenkomstenwet, het de ontslaggevende 
partij toekwam, overeenkomstig het laat
ste lid van dezelfde bepaling, te bewijzen 
dat de kennisneming effectief slechts ge
beurde op de door haar voorgestane da
ta; het arbeidshof derhalve in de voorlig
gende beslissing, door de bewijslast inza
ke het eventueel niet tijdig ontslag ten 
laste van de ontslagen partij te leggen, 
en vast te stellen dat bij gebrek aan de
gelijk « positief bewijs » er mocht van 
worden uitgegaan dat het ontslag tijdig 
was gegeven, de bewijsregels vervat in 
de Arbeidsovereenkomstenwet alsmede 
de gemeenrechtelijke bewijsregels mis
kent (schending van de artikelen 35, der
de en laatste lid, van de Arbeidsovereen
komstenwet en, voor zoveel nodig, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve 
eisers vordering niet wettig kon afwijzen 
(schending van de artikelen 35 en 39, § 1, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet) : 

Overwegende dat artikel 35, acht
ste lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet, als gewijzigd bij de wet 
van 18 juli 1985, voor zover van be
lang, bepaalt : « De partij die een 
dringende reden inroept ( ... ) moet 
( ... ) bewijzen dat zij de termijnen 
voorzien in het derde en vierde lid 
geeerbiedigd heeft »; dat het derde 
lid bepaalt : « Ontslag om een drin
gende reden mag niet meer zonder 
opzegging of v66r het verstrijken 
van de termijn worden gegeven, 
wanneer het feit ter rechtvaardiging 
ervan sedert ten minste drie werk
dagen bekend is aan de partij die 
zich hierop beroept »; 

Dat },let arbeidshof verkeerdelijk 
de vroegere, te dezen niet meer toe
passelijke tekst van het voormelde 
wetsartikel citeert; 

Overwegende dat het arrest even
wei vaststelt dat verweerster eiser, 
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haar filiaalhouder, op 11 december 
1985 op staande voet ontsloeg en dat 
het feit, daterend van 25 februari 
1985, dat zij als dringende reden in 
aanmerking nam, haar voldoende 
bekend was geworden door een at
test, gedateerd 10 december 1985, 
van mevrouw De Westelinck, de be
nadeelde persoon, en door een ver
slag, gedateerd 11 december 1985, 
van haar controleur Fasseel; dat het 
arrest voorts oordeelt dat eiser, die 
voor het arbeidshof de juistheid van 
de data van voormelde documenten 
en bovendien ook de echtheid van 
het attest van mevrouw De Weste
lincl\: aanvocht, niet bewijst dat ver
weerster de feiten reeds voldoende 
kende voordat het rapport Fasseel 
werd neergelegd en v66r de datum 
van het attest getekend door me
vrouw De Westelinck; 

Dat het arrest aldus, nu het aan
neemt dat verweerster pas voldoen
de kennis heeft gekregen van de li
tigieuze dringende reden door de 
vorenbedoelde bescheiden, waarvan 
het de datering voor juist houdt, de 
bij artikel 35, achtste lid, van de Ar
beidsovereenkomstenwet gestelde 
regel betreffende de bewijslast ter 
zake van de in het derde lid bedoel
de termijn van drie werkdagen, ge
wijzigd als voormeld, niet schendt 
door in de omstandigheden die het 
vermeldt te beslissen dat het aan ei
ser staat het bewijs te leveren van 
een eventuele andere datum waarop 
de in aanmerking genomen feiten 
verweerster reeds voldoende bekend 
waren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 december 1989 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 
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1° ARBEID - ARBEIDS- EN RUS'ITIJDEN -
ARBEIDSDUUR - OVERWERK - NIET-BETA
LEN VAN LOON - VOLTOOIING VAN HET MIS
DRIJF. 

2° LOON - BESCHERMING - OVERTREDING 
- NIET-BETALEN VAN LOON VOOR OVER
WERK- VOLTOOIING VAN HET MISDR!JF. 

3° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND, 
VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF -
LOON - NIET-BETALEN VAN LOON VOOR 
OVERWERK - VOLTOOIING VAN HET MIS
DRIJF. 

1°, 2° en 3° Het misdrijf dat erin bestaat 
niet of niet binnen de voorgeschreven 
termijn loon voor overwerk te betalen, 
is voltrokken door een enkel verzuim, 
op het ogenblik waarop moet worden 
betaald; zodanig misdrijf is aflopend, 
niet voortdurend (1). (Artt. 29, § 1, 53, 
Arbeidswet, 9 en 42, 1°, Wet Bescher
ming Loon.) 

(SARMAG N.V. T. VAN BRABANT) 

ARREST 

(A.R. nr. 6869) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 mei 1988 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 26, 28 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 34 van 
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, 15 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 29, 53 van de Arbeidswet van 
16 maart 1971, 9 en 42 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, waarvan 
artikel 9, vijfde lid, vervangen werd door 
het koninklijk besluit van 1 maart 1971, 

(1) Zie Cass., <19 okt. 1987, A.R. nr. 5731 
(A.C., 1987-88, nr. 101); zie ook Cass., 27 okt. 
1986, A.R. nr. 5265 (A.C., 1986-87, nr. 122). 
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doordat het arbeidshof eerst vaststelt 
dat verweerder in zijn dagvaarding van 3 
juli 1981 de betaling van gepresteerde 
overuren vorderde voor de jaren 1975 en 
1976, dat waar de niet-betaling van over
uren een misdrijf is en nu verweerder 
zijn rechtsvordering hierop liet steunen, 
de aldus ingestelde vordering, met toe
passing van de artikelen 26 en 28 van de 
wet van 17 april 1878, enkel verjaart 
door verloop van vijf jaar te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf werd ge
pleegd en dat die regel ook toepasselijk 
is wanneer de vaststelling van het be
staan van het misdrijf afhankelijk is van 
de oplossing van een geschilpunt dat op 
zichzelf beschouwd van zuiver contractu
ele aard is; het arbeidshof voorts oor
deelt dat, aangezien de inleidende dag
vaarding dateert van 3 juli 1981, zijnde 
binnen vijf jaar vanaf de als strafbaar 
ingeroepen feiten, en geen nieuwe eis 
werd ingesteld, de verjaring gestuit werd 
door die inleidende dagvaarding, dat ei
seres er evenmin toe gerechtigd is te 
stellen dat de vordering, gestaafd op een 
vordering ex delicto grotendeels verjaard 
is en dat de periode van 3 juli 1976 tot 22 
september 1976 in voorkomend geval de 
enige zou zijn waarvoor geen verjaring 
kan worden ingeroepen, nu zij hierbij 
klaarblijkelijk uit het oog verliest dat 
het niet-betalen van overuren een voort
durend misdrijf uitmaakt en dat de vijf
jarige verjaringstermijn slechts begint te 
lopen vanaf het ogenblik dat het misdrijf 
een einde neemt, te dezen vanaf de da
tum waarop de arbeidsovereenkomst een 
einde genomen heeft; het arbeidshof ten 
slotte beslist dat de ingestelde vordering 
in haar geheel niet verjaard is, 

terwijl artikel 29, § 1, van de Arbeids
wet van 16 maart 1971, als van kracht op 
het ogenblik van verweerders tewerkstel
ling, bepaalde dat overuren dienden te 
worden betaald tegen een bedrag dat ten 
minste 25% hager is dan het gewone 
loon, in sommige gevallen gebracht op 
ten minste 50% en zelfs ten minste 100%; 
overeenkomstig artikel 53 van dezelfde 
Arbeidswet, onverminderd de bepalingen 
van de artikelen 269 tot 274 van het 
Strafwetboek, de werkgever, zijn aange
stelden of lasthebbers, die de bepalingen 
van artikel 29 niet nakomen, strafbaar 
zijn met gevangenisstraf en/of geldboete; 
blijkens deze bepalingen die de verplich
ting om overloon te betalen, omschrijven 
en het verzuim ervan strafbaar stellen, 
het misdrijf door een enkel verzuim op 
het ogenblik waarop moet worden be
taald, dit is in beginsel, overeenkomstig 

artikel 9 van de wet van 12 april 1965, 
voor bedienden minstens eenmaal per 
maand, voltrokken is, en deze misdrijven 
derhalve geen voortdurende misdrijven 
uitmaken; het arbeidshof derhalve te de
zen niet wettig kan oordelen dat het 
niet-betalen van overuren een voortdu
rend misdrijf uitmaakt, waardoor de vijf
jarige verjaringstermijn slechts begint te 
lopen vanaf het ogenblik dat het misdrijf 
een einde neemt, en de vordering van 
verweerder derhalve niet verjaard was: 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijk
heid : gebrek aan belang, nu uit de 
feitelijke vaststellingen van het ar
rest blijkt dat er te dezen eenheid 
van opzet was, waaruit een rechts
grond kan worden afgeleid die het 
beschikkend gedeelte van het arrest 
verantwoordt : 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat er eenheid van opzet 
was; 

Dat het aileen aan de feitenrech
ter staat in feite te oordelen of ver
scheidene misdrijven wegens een
heid van opzet een enkel strafbaar 
feit opleveren; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het arrest be

slist dat verweerders vordering tot 
betaling van loon voor overwerk 
niet verjaard is, op grond dat het 
niet-betalen van dat loon een voort
durend misdrijf uitmaakt, waarbij 
de verjaringstermijn loopt vanaf het 
ogenblik dat het misdrijf een einde 
neemt; 

Overwegende dat blijkens de be
palingen van de artikelen 29, § 1, 53 
van de wet van 16 maart 1971 en 9 
van de wet van 12 april 1965, die de 
verplichting loon voor overwerk te 
betalen, omschrijven en het verzuim 
van betalen strafbaar stellen, · het 
misdrijf door een enkel verzuim op 
het ogenblik waarop moet worden 
betaald, voltrokken is; 

Dat zodanig misdrijf aflopend is, 
niet voortdurend; 
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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 Antwerpen. 

4 december 1989 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Bi.itzler en Verbist. 
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DIENSTPLICHT - GEWETENSBEZWAAR
DEN - VRIJSTELLING OF VOORLOPIGE AF
KECRING OP LICHAMELIJKE GROND - BE
VOEGDHEID. 

De herkeuringsraad is niet bevoegd om 
kennis te nemen van een aanvraag om 
vrijstelling of voorlopige afkeuring op 
lichamelijke grand van een onherl'Oe
pelijk ingeschreven gewetensbezwaar
de die van elke militaire dienst is vrij
gesteld (1). (Artt. 18, 19 en 22, § 2, 
Gewetensbezwaardenwet.) 

(MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN T. V ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 719 N) 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 14 van de gecoordineerde dienst
plichtwetten en 22 van de wetten betref
fende het statuut van de gewetensbe
zwaarden, gecoordineerd op 20 februari 
1980, gewijzigd inzonderheid bij de wet 
van 20 april 1989, 

doordat de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant op de aanvraag om 
vrijstelling op lichamelijke grand heeft 
beschikt en bijgevolg, zij het op een stil
zwijgende maar zekere wijze, zich be
voegd heeft verklaard om deze zaak te 
beoordelen, alhoewel verweerder vroeger 
een aanvraag had ingediend tot het be
komen van het statuut van gewetensbe
zwaarde vrijgesteld van elke militaire 
dienst, wat hem werd toegestaan bij een 
onherroepelijk geworden beslissing van 
de Raad van Beroep voor Gewetensbe
zwaren, 

terw~jl artikel 22, § 2, van de wetten be
treffende het statuut van de gewetens
bezwaarden, gecoordineerd op 20 februa
ri 1980, niet toelaat dat de gewetensbe
zwaarden, bedoeld in de artikelen 18 en 
19 van dezelfde gecoordineerde wetten, 
gewijzigd inzonderheid bij de wet van 20 
april 1989, (dat wil zeggen de gewetens
bezwaarden vrijgesteld van elke militai
re dienst, wier inschrijving is toegestaan 
bij een onherroepelijk geworden beslis
sing), op dat ogenblik nog een bijkomen
de aanvraag indienen tot voorlopige a£
keuring of vrijstelling op lichamelijke 
grond, met toepassing van artikel 14 van 
de dienstplichtwetten; de herkeurings
raad derhalve vermeld artikel schendt 
door tach op een dergelijke bijkomende 
aanvraag te beschikken, hierbij nalatend 
zijn eigen bevoegdheid te verifieren zo
als elke jurisdictie, ook een administra
tieve, behoort te doen : 

Overwegende dat uit de context 
van eisers verzoekschrift tot cassa
tie duidelijk blijkt dat de vermel
ding van de provincie Brabant in 
het middel het gevolg is van een 
verschrijving en dat het middel ge
richt is tegen de beslissing van de 
Herkeuringsraad van de provincie 
Oost-Vlaanderen, waarbij verweer
der op lichamelijke grond werd vrij
gesteld; 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 juni 1989 door 
de Herkeuringsraad van de provin
cie Oost-Vlaanderen gewezen; 

Dat het Hof bevoegd is om die 
verschrijving te verbeteren en zulks 

-----------------1 hierbij doet; 
(1) Zie Cass., 10 mei 1982 (A.C., 1981-82, 

nr. 533). 
Overwegende dat uit de proces

stukken blijkt dat verweerder gewe-
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tensbezwaarde is als bedoeld in de 
artikelen 18 en 19 van de gecoi:irdi
neerde wetten houdende het statuut 
van de gewetensbezwaarden, dit is 
een gewetensbezwaarde vrijgesteld 
van elke militaire dienst, wiens 
inschrijving is toegestaan bij een 
onherroepelijk geworden beslissing; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 22, § 2, eerste lid, van voormelde 
wetten, aileen de bepalingen van de 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten 
betreffende het uitstel, het buitenge
woon uitstel, de vrijlating, de vrij
stelling en de voorlopige afkeuring 
door de minister van Binnenlandse 
Zaken, van toepassing zijn op de ge
wetensbezwaarden, bedoeld in de 
artikelen 18 en 19; dat artikel 22, 
§ 2, tweede lid, bepaalt dat de daar
toe door de Koning op voordracht 
van de minister van Volksgezond
heid aangewezen verplegingsinrich
tingen onder meer kennis nemen 
van de vrijstelling op lichamelijke 
grond van die gewetensbezwaarden; 
dat krachtens de overgangsbepaling 
van artikel 36 de Administratieve 
Gezondheidsdienst bevoegd blijft om 
kennis te nemen van de vrij stelling 
op lichamelijke grand van die gewe
tensbezwaarden tot de aanwijzing 
door de Koning van de voormelde 
verplegingsinrichtingen; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat de herkeuringsraad 
niet vermocht uitspraak te doen 
over verweerders aanvraag om vrij
stelling op lichamelijke grand; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de Herkeuringsraad van de provin
cie Brabant. 

4 december 1989 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal. 

Nr. 220 

2• KAMER - 5 december 1989 

1° DWANGSOM - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - ART. l385BIS 
GER.W. - TOEPASSELIJKHEID. 

2° DWANGSOM - ART. l385BIS GER.W. 
TOEPASSELIJKHEID. 

1° Art. 1385bis Ger. W:, luidens hetwelk 
de rechter op vordering van een der 
partijen de wederpartij kan veroorde
len tot betaling van een geldsom, 
dwangsom genaamd, voor het geval 
aan de l10ofdveroordeling niet wordt 
voldaan, kan worden toegepast door 
het strafgerecht dat uitspraak doet op 
de burgerlijke rechtsvordering om ver
goeding van de schade ten gevolge van 
een misdrijf te waarborgen (1). (Impli
ciet.) 

2° Art. 1385bis Ger. W., luidens hetwelk 
de rechter op vordering van een der 
partijen de wederpartij kan veroorde
len tot betaling van een geldsom, 
dwangsom genaamd, voor het geval 
aan de hoofdveroordeling niet wordt 
voldaan, kan niet worden toegepast in 
geval van veroordeling tot betaling van 
een geldsom (2). 

(SIMONS T. VLAAMSE GEWEST, HORSTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1326) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

(1) Cass., 28 april 1987, A.R. nr. 739 (A.C., 
1986-87, nr. 502}. Zie oak Cass., 26 april 1989, 
voltall. zitt., A.R. nr. 5930 (ibid., 1988-89, 
nr. 486) met cone!. adv.-gen. Liekendael, in 
Bull. en Pas., 1989, I, nr. 486. 

(2) BALLON, « Dwangsom •, druk 1980, nr. 89, 
in A.P.R., en « De nieuwe wet op de dwang
som », in R. W., 1979-1980, kol. 2017 tot 2036, 
inz. nr. 6; MoREAU -MARGREvE, « L'astreinte », 

in Ann. Fac. droit Liege, 1982, biz. 11 tot 92, 
inz. biz. 16. 
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Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vorderingen van de verweer
ders tegen eiser; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
vordering van de tweede verweer
der: 

Over het middel, als volgt gesteld: Dat 
eiser onder meer de volgende cassatie
middelen laat gelden : dat het arrest arti
kel 97 van de Grondwet schendt alsook 
artikel 1385bis en volgende van het Ge
rechtelijk Wetboek en dit om redenen 
hierna opgegeven en niet limitatie£ opge
somd : gelet op de vaststelling van de 
eerste rechter (lees : appelrechter) in het 
motiverende gedeelte van het arrest 
maar hij stelt dat : « Overwegende dat de 

. burgerlijke-partijstellingen van het 
Vlaamse Gewest en van Frans Horsten 
ter terechtzitting van 2 oktober 1985 re
gelmatig zijn ( ... ); dat de uitbreiding van 
eis in overeenstemming is met de bepa
lingen van de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 en de artikelen 807 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek; 
dat de oorspronkelijke vordering van de 
burgerlijke partij gegrond is en bij uit
breiding eveneens wordt ingewilligd tot 
beloop van de dwangsom van 1.000 frank 
per dag zoals gevraagd, doch beperkt tot 
750.000 frank en verschuldigd vanaf het 
verstrijken van de hersteltermijn van 2 
maanden ( ... ); dat het opleggen van een 
dwangsom, zoals beperkt, de burgerlijke 
partijen geenszins een ongerechtvaar
digd voordeel noch een onrechtmatig be
lang oplevert, doch een bijkomend druk
kingsmiddel uitmaakt om het gevorderd 
herstel te verwezenlijken en zelf geen 
bijkomende wijze tot herstel nastreeft 
( ... ); dat de veroordeling tot een dwang
som mag stoelen op een strafrechtelijke 
veroordeling en zij eveneens mag wor
den uitgesproken indien de uitvoering 
van de hoofdveroordeling gewaarborgd 
wordt door andere middelen ». Dat hij 
hierdoor artikel 1385bis en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek miskent. 1. Dat 
immers tweede verweerder in zijn voor 
het hof van beroep neergelegde conclu
sies vorderde: « Na toepassing van de 
strafwet (eiser) te veroordelen tot het be
talen van 1 frank provisionele schadever
goeding ( ... ) ». Aangezien dan ook dient 
vastgesteld te worden dat tweede ver
weerder door het vorderen van 1 frank 
provisionele schadevegoeding de betaling 
van een geldsom heeft gevorderd. Aange-

zien een dwangsom slechts kan worden 
opgelegd ten voordele en op vordering 
van de burgerlijke partij en indien deze 
een schadeloosstelling vordert die niet is 
betaling van een geldsom. (G.L. Ballon, 
Dwangsom, A.P.R., pagina 37, nr. 97). 
Immers indien de hoofdvordering de ver
oordeling van de tegenpartij tot het beta
len van een geldsom beoogt (ten deze 
provisioneel 1 frank schadevergoeding) 
kan de rechter, wanneer hij die vorde
ring toewijst, daaraan geen dwangsom 
verbinden. (Artikel 1385bis, eerste lid, 
slot, Gerechtelijk Wetboek). Aangezien 
bij vonnis van de Correctionele Recht
bank te Hasselt van 16 oktober 1985 (ei
ser) werd veroordeeld tot betaling aan 
tweede verweerder, ten titel van provisi
onele schadevergoeding van de som van 
1 frank, meer de vergoedende intresten, 
de gerechtelijke intresten en de kosten, 
zodat de rechters in hoger beroep waar 
zij het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt van 16 oktober 
1985 bevestigden en daarnaast eiser een 
dwangsom oplegden, dit niet konden 
doen zonder artikel 1385bis, eerte lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek te schen
den; 2. Aangezien de burgerlijke partij
en, het Vlaams Gewest en Horsten, bo
vendien het herstel in de vorige toestand 
vorderden. Aangezien de eerste rechter 
de vordering van de burgerlijke partijen 
regelmatig verklaarde en dan ook eiser 
als volgt veroordeelde : « - beveelt dat 
de plaats in de vorige staat zal hersteld 
worden binnen de twee maand van het 
in kracht van gewijsde gaan van huidig 
vonnis en beslist dat het college van bur
gemeester en schepenen of de gemach
tigde ambtenaar, ingeval het vonnis niet 
wordt ten uitvoer gelegd, daarin op kos
ten van verwezene kan voorzien; - zegt 
dat de overheid die het vonnis uitvoert, 
gerechtigd is de van de herstelling van 
de plaats afkomende materialen en voor
werpen te verkopen, te vervoeren, op te 
slaan en te vernietigen op een door haar 
gekozen plaats; - zegt dat de veroor
deelde gehouden is aile uitvoeringskos
ten, verminderd met de opbrengst van 
de verkoop der materialen en voorwer
pen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard 
door de beslagrechter ». Aangezien de 
eerste rechter, doordat aan het college 
van burgemeester en schepenen of de 
gemachtigde ambtenaar machtiging 
werd verleend ingeval het vonnis niet 
wordt ten uitvoer gelegd, daarin op kos
ten van verwezene kan voorzien, daar
naast nog niet een dwangsom aan (eiser) 
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kan opleggen. Dat immers de veroorde
ling tot het verbeuren van een dwang
som een voorwaardelijk karakter heeft 
en zij onder opschortende voorwaarden 
wordt uitgesproken in de zin dat de 
dwangsom dan altijd en dan aileen zal 
verschuldigd zijn indien de hoofdveroor
deling niet of niet tijdig werd nageko
men. Aangezien de eerste rechter aan de 
burgerlijke partij dan ook de mogelijk
heid tot reele executie heeft geboden. 
Aangezien de burgerlijke partij - waar 
zij de reeele executie zelf heeft gevor
derd - dan ook niet meer over het ver
eiste belang beschikt om het opleggen 
van een dwangsom te vorderen. Ten de
ze werd immers een middel ter beschik
king gesteld om tegemoet te komen aan 
de vordering zodat een dwangsom niet 
kan opgelegd worden nu de uitvoering 
kan geschieden zonder medewerking van 
de schuldeiser (lees: schuldenaar) (G.L. 
Bailon, op. cit., pagina 31, nr. 77). Im
mers in gevallen waar de hoofdverbinte
nis strekt tot het verrichten van een ma
teriEHe prestatie kan thans het beoogde 
resultaat bereikt worden zonder mede
werking van de veroordeelde schulde
naar. Aangezien aan de burgerlijke par
tij machtiging werd verleend, en zulks 
op kosten van eiser, om te doen vernieti
gen wat in strijd met een opgenomen 
verbintenis is verricht (artikel 1143 van 
het Burgerlijk Wetboek) of om zelf de 
verbintenis te doen uitvoeren (artikel 
1144 van het Burgerlijk Wetboek). Wan
neer de eerste rechter voor zulke oplos
sing koos, kon hij aan de veroordeling 
die daartoe strekt geen dwangsom kop
pelen, aangezien dit voor de schuldenaar 
niet meer meebrengt dan een gedogen 
van de ter uitvoering van de veroorde
ling vereiste handelingen en het betalen 
van de daaruit voortvloeiende kosten. 
(G.L. Bailon, op. cit., pagina 47, nr. 128). 
Dat het bestreden arrest dan ook onwet
tig gemotiveerd is : 

Overwegende dat tweede verweer
der voor de eerste rechter vorderde 
eiser << te veroordelen tot het beta
len van een frank provisionele scha
devergoeding, het herstel in de vori
ge toestand te bevelen en {eiser) te 
veroordelen tot het betalen van een 
dwangsom van 1.000 frank per dag 
voor iedere dag vertraging in de uit
voering van het herstel in de vorige 
toestand vanaf de betekening van 
het vonnis »; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser veroordeelt om aan de 
burgerlijke partij te betalen de som 
van een frank, meer interesten en 
kosten, en verweerder afwijst << van 
(zijn) meerdere aanspraken »; 

Overwegende dat, op het inciden
teel beroep van verweerder, het ar
rest, wat verweerder betreft, het be
streden vonnis bevestigt << mits deze 
toevoegingen dat: ( ... ) (eiser) bijko
mend wordt veroordeeld om aan 
(verweerder) een dwangsom van 
1.000 frank per dag te betalen, be
perkt tot in het totaal 750.000 frank, 
vanaf het verstrijken van de voor
melde termijn van twee maanden 
na het in kracht van gewijsde tre
den van het arrest »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij de veroordeling tot een 
dwangsom verbinden uitsluitend 
met de veroordeling van eiser tot 
het betalen van een bedrag van 1 
frank als schadevergoeding, artikel 
1385bis, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek schenden, luidens het
welk << een dwangsom ( ... ) echter 
niet (kan) worden opgelegd in geval 
van veroordeling tot betaling van 
een geldsom »; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
vordering van eerste verweerder : 

Over het middel hiervoren reeds 
weergegeven : 

Overwegende dat eiser niet aan
duidt hoe het arrest << onwettig ge
motiveerd is »; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser veroordeelt tot het her
stel van de plaats in haar vorige toe
stand binnen de twee maand na het 
in kracht van gewijsde gaan van de 
beslissing, en, slechts voor het geval 
het vonnis niet wordt ten uitvoer ge
legd, het college van burgemeester 
en schepenen of de gemachtigde 
ambtenaar << daarin op kosten van 
" eiser" kan voorzien »; dat het de 
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veroordeling van eiser tot het beta
len van een dwangsom bindt aan 
een verplichting tot herstel die het 
aan eiser oplegt; 

Overwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis te dezen bevestigt 
behoudens wijziging van het totaal 
bedrag van de dwangsom; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat de veroor
deling van eiser tot het betalen van 
een dwangsom verbonden is aan het 
betalen van een geldsom, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat de burgerlijke 
partij Vlaamse Gewest een rechtma
tig belang kan laten gelden de nako
ming van de veroordeling tot herstel 
zoveel mogelijk door de beklaagde 
zeli te verzekeren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt tot het betalen van een 
dwangsom aan tweede verweerder; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt eiser en tweede 
verweerder ieder in de helft van de 
kosten; zegt dat er geen aanleiding 
is tot verwijzing. 

5 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Gryse en Segers, Hasselt. 

Nr. 221 

2• KAMER - 5 december 1989 

1° BELASTING OVER DE TOEGE-
VOEGDE WAARDE SA'\CTIES 
STR.'\.FFE'\" - OPHEFFI'\G YA'\ ARTIKEL 100, 
TWEEDE LID - GEYOLG 

2° STRAF - EEl\"DAADSE SAMEKLOOP -
BANKBRELK E'\ OVERTREDI~GEN VAN HET 
B.T.W.-WETBOEK - MISDRIJVEN VERMENGD 
MET TOEPASSI:\IG VAN ART. 65 SW.- TOEPAS
SELIJKE STRAF. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - FISCALE GELDBOETE ON
WETT!G TOEGEVOEGD AAN DE UITGESPRO
KEN STRAF. 

1° en 2° Wanneer de rechter, na de in
werkingtreding van art. 105 van de wet 
van 4 aug. 1986 houdende opheffing 
van art. 100, tweede lid, Sw., zowel de 
misdrijven van eenvoudige en bedrieg
lijke bankbreuk als overtredingen van 
het B.T. W.-Wetboek bewezen verklaart 
en, overeenkomstig art. 65 Sw., voor 
die vermengde misdrijven een enkele 
straf uitspreekt, met name de bij artt. 
80 en 489, derde lid, bepaalde, mag hij 
de fiscale geldboete, inzake belasting 
over de toegevoegde waarde niet 
opleggen (1). 

3° Wanneer de rechter wegens bank
breuk en wegens overtredingen van 
het B.T. W.-Wetboek een enkele straf 
uitspreekt, namelijk die bepaald bij 
art. 489, derde lid, Sw., en bovendien 
een onwettige fiscale geldboete oplegt, 
blijft de vernietiging beperkt tot die 
geldboete, zonder verwijzing (2). 

(HENDRICKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 2140) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1987 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 2, 65 en 
100 van het Strafwetboek: 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser veroordeelt voor de ver
mengde tegen hem bewezen ver
klaarde feiten A, B, C en E tot een 

(1) en (2) Cass., 19 me1 1987, A.R. nr 1097 
(A. C., 1986-87, nr 557). 
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gevangenisstraf van een jaar met 
uitstel en een geldboete van 250 
frank vermeerderd met opdeciemen, 
en bovendien tot een fiscale geld
boete van 10.000 frank wegens het 
feit B; 

Overwegende dat van de op die 
samengevoegde misdrijven gestelde 
straffen de zwaarste is deze gesteld 
op de feiten van de telastlegging A, 
namelijk bedrieglijke bankbreuk; 
dat eiser wegens de telastlegging B 
bovendien werd veroordeeld tot een 
fiscale geldboete met toepassing van 
de uitzonderingsregel die was vast
gelegd in artikel 100, tweede lid, van 
het Strafwetboek; 

Overwegende dat het tweede lid 
van artikel 100 van het Strafwet
boek werd opgeheven door artikel 
105 van de wet van 4 augustus 1986 
houdende fiscale bepalingen; dat, 
naar luid van artikel 116, tweede lid, 
van die wet, artikel 105 in werking 
trad op de dag van de bekendma
king van de wet in het Belgisch 
Staatsblad, zijnde op 20 augvstus 
1986; 

Overwegende dat aldus op de da
tum van het arrest, zijnde 18 decem
ber 1987, artikel 65 van het Straf
wetboek, ingevolge de bepaling van 
artikel 2, tweede lid, van het Straf
wetboek, te dezen ten voile toepas
selijk was, zodat eiser voor de tegen 
hem bewezen verklaarde feiten A, 
B, C en E aileen tot de zwaarste 
straf, zijnde deze gesteld op de fei
ten van bedrieglijke bankbreuk, kon 
worden veroordeeld; 

En overwegende voor het overige 
dat de substantii:He of op straffe van 

ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in vier vijfde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

5 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Maes, 
Brussel. 

Nr. 222 

2° KAMER - 5 december 1989 

MISDRIJF - SOORTEN - VOORGEZET MIS
DRIJF - EENHEID VAN OPZET- BEGRIP. 

Het rechtsbegrip « voortgezet misdrijf.., 
wordt niet miskend door de rechter die 
beslist dat bepaalde feiten van diefstal 
met geweld en bedreigingen, vernie
ling, beschadiging van roerende voor
werpen, verkrachting, aanranding van 
de eerbaarheid, huisvredebreuk en van 
opzettelijke slagen en vezwondingen 
niet voortvloeien uit een enkel opzet, 
op grand dat de dader van een welbe
paalde plaats weggegaan is zonder het 
opzet misdrijven te plegen, doch met 
het oogmerk om een van de slachtof
fers van de naderhand gepleegde mis
drijven een Jesje te leren (1). 

nietigheid voorgeschreven rechtsvor- 1----------------
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, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser veroordeelt tot een fiscale 
geldboete van 10.000 frank wegens 
de telastlegging B; verwerpt de voor-

(1) Zie Cass., 19 april 1983, A.R. nr. 7666 
(A.C., 1982-83, nr. 451); 4 okt. 1983, 27 maart, 17 
april, 22 en 29 mei 1984, A.R. nrs. 7747, 7628, 
8570, 8657 en 8141 (ibid., 1983-84, nrs. 65, 428, 
482, 537 en 551), en 8 jan. 1985, A.R. nr. 3615 
(ibid., 1984-85, nr. 267). 

De rechter zou het rechtsbegrip « voortgezet 
misdrijf ,, kunnen schenden indien hij uit be
paalde omstandigheden zou afleiden dat het 
hem juridisch onmogelijk is eenheid van opzet 
vast te stellen. Dat is niet het geval, wanneer 
hij uit bepaalde feitelijke gegevens afleidt dat 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(VAN MALDEREN, NACHTERGAELE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3838) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juli 1989 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Dirk Van 
Malderen: 

A In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen hem gerichte strafvordering : 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, na 
aanneming van de verklaring van eiser, 
vaststelt dat de bedoeling van eiser erin 
bestond Freddy Van Haecke « de les te 
lezen »; deze uitspraak aldus moet wor
den begrepen dat het arrest aanneemt 
dat deze bedoeling ten grondslag lag aan 
de door eiser gepleegde feiten; het arrest 
niettemin onmiddellijk nadien beslist dat 
de door eiser gepleegde feiten niet het 
gevolg zijn van een zelfde misdadig op
zet; dit tweede onderdeel van de motive
ring aldus tegenstrijdig is met de eerder 
door het arrest gedane vaststelling dat 
het de bedoeling was Freddy Van Haec
ke « de les te lezen »; deze tegenstrij
digheid in de motivering gelijkstaat met 
de afwezigheid van motivering, zodat het 
arrest, door eerst vast te stellen dat het 

Over het middel, als volgt gesteld: de bedoeling van eiser was Freddy Van 
schending van de artikelen 97 van de Haecke « de les te lezen » en nadien te 
Grondwet en 65 van het Strafwetboek, beslissen dat de door eiser gepleegde fei

ten niet het gevolg zijn van een zelfde 
doordat het arrest de beslissing van de misdadig opzet, zijn beslissing om twee 

eerste rechter, die toepassing had ge- straffen op te leggen, voorziet van een 
maakt van artikel 65 van het Strafwet- tegenstrijdige motivering, wat gelijkstaat 
boek, teniet doet en de afwezigheid van met afwezigheid van motivering, en al
eenheid van opzet motiveert als volgt : dus het artikel 97 van de Grondwet 
« Uit de gegevens van de strafinformatie schendt; 
blijkt dat de drie beklaagden, toen zij 
naar de woning van Van Haecke Freddy tweede onderdeel, het begrip van een
trokken, blijkbaar niet het inzicht had- heid van opzet dient te worden aange
den strafrechtelijke feiten te plegen doch zien als een eenheid van doel voor de 
enkel het doel hadden om van Haecke verwezenlijking van een complexe gedra
Freddy "de les te lezen ". Bijgevolg zijn ging; het arrest ten onrechte aanneemt 
de onderscheiden door hen gepleegde fei- dat eenheid van opzet niet kan bestaan 
ten niet het gevolg van een zelfde misda- · omdat eiser niet het inzicht had strafba
dig opzet doch afzonderlijk te beteugelen re feiten te plegen; daarentegen verschil
misdrijven welke zich in twee onder- lende aan een beklaagde ten laste geleg
scheiden groepen opsplitsen » (blz. 8 van de misdrijven uit een zelfde opzet voort
het arrest); het arrest op die gronden af- komen wanneer zij onderling verbonden 
zonderlijke straffen oplegt voor, ener- zijn door een eenheid van doel en verwe· 
zijds, het feit van diefstal met geweld of zenlijking, en in die zin door een feit, te 
bedreiging en, anderzijds, de feiten van weten een complexe gedraging, zijn op
vernieling en beschadiging van roerende geleverd; dit ene opzet onder meer aan
goederen, verkrachting, aanranding van wezig is wanneer de beklaagde enig doel 
de eerbaarheid, huisvredebreuk en opzet- heeft opgevat dat hij zich voorneemt te 
telijke slagen en verwondingen; het ar- verwezenlijken en verwezenlijkt niet al
rest uit de vaststelling dat eiser niet het leen door geoorloofde maar ook door 
inzicht had strafrechtelijke feiten te ple- strafbare handelingen, onverschillig of 
gen, afleidt dat de door hem gepleegde voor de strafbaarheid van die handelin
feiten niet verbonden zijn door een een- gen zelf vereist is dat zij opzettelijk wor
heid van misdadig opzet, den gepleegd en onverschillig of de ver
------------------1 wezenlijking van het opgevatte doel op 

zichzelf strafbaar is; het ene opzet van 
(Vervolg nota van vorige biz.) 

er te dezen geen sprake is van een enkel op
zet. Die beoordeling is onaantastbaar. Het al
gemeen opzet om misdrijven te p!egen, impli· 
ceert met het bestaan van een enkel opzet 
zoals dit een doorslaggevend bestanddeel is 
van het voortgezet misdrijf (Cass., 24 jan. 1944, 
Bull. en Pas., 1944, I, 170). 

de dader gelijk te stellen is met het doel 
dat de dader zich heeft gesteld en onaf
hankelijk is van het opzet dat desgeval
lend vereist wordt voor elk van de in
breuken afzonderlijk; het bijgevolg voor 
de aanwezigheid van eenheid van opzet 
niet vereist is dat de dader vooraf de be
doeling heeft de betrokken welbepaalde 
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strafbare feiten te plegen doch hij alleen 
een doel voor ogen moet hebben, zelfs 
indien hij op dat ogenblik nog niet heeft 
uitgemaakt door middel van welke in
breuken hij dit doel zal realiseren; het 
arrest aanneemt en soeverein vaststelt 
dat eiser niet het inzicht had strafbare 
feiten te plegen doch wel de bedoeling 
had Freddy Van Haecke de « les te le
zen » (biz. 8 van het bestreden arrest); 
deze bedoeling, hoewel op zich niet nood
zakelijk strafbaar, luidens de hager aan
gehaalde rechtspraak en rechtsleer, het 
ene opzet kan uitmaken waardoor de 
door eiser gepleegde feiten onderling 
verbonden zijn; het gebrek aan inzicht 
om strafbare feiten te plegen immers de 
aanwezigheid van eenheid van opzet niet 
automatisch uitsluit, zoals het arrest ten 
onrechte aanneemt; het arrest uit de fei·· 
telijke vaststelling omtrent het door ei
ser nagestreefde doel niet wettelijk 
mocht afleiden dat eenheid van opzet in 
hoofde van eiser niet voorhanden was, 
zodat het arrest, door uit de feitelijke 
vaststelling dat eiser niet het inzicht had 
strafbare feiten te plegen doch wei het 
doel had Freddy Van Haecke « de les te 
lezen », af te leiden dat de dOOl' eiser ge
pleegde feiten niet het gevolg zijn van 
een eenheid van opzet, het artikel 65 van 
het Strafwetboek schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat er geen tegen

strijdigheid bestaat tussen het oor
deel, eensdeels, dat de drie beklaag
den geen strafbare feiten wilden 
plegen toen zij zich naar het huis 
van Freddy Van Haecke begaven 
aan wie zij slechts de les wilden le
zen, anderdeels, dat de onderschei
den door hen gepleegde feiten niet 
het gevolg zijn van een zelfde mis
dadige opzet; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter in 

feite en derhalve op onaantastbare 
wijze oordeelt of verscheidene mis
drijven wegens eenheid van opzet 
een enkel strafbaar feit opleveren; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet vaststellen dat de tocht van de 
drie beklaagden naar Van Haecke 
om hem de les te lezen en de door 
hen gepleegde strafbare feiten het 
gevolg waren van een zelfde opzet; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de hiervoren weergegeven re
dengeving het begrip eenheid van 

I 
opzet niet miskennen; 

Dat het onderdeel voor het overi-
Overwegende dat de appelrechters ge opkomt tegen de beoordeling van 

onder meer considereren : « Uit de de feiten door de rechter; 
gegevens van de strafinformatie Dat het middel nlet kan worden 
blljkt dat de drie beklaagden, toen 
zij naar de waning van Freddy Van 
Haecke trokken, blijkbaar niet het 
inzicht hadden strafrechtelijke fei
ten te plegen doch enkel het doel 
hadden om Freddy Van Haecke de 
"les te lezen ". Bijgevolg zijn de on
derscheiden door hen gepleegde fei-

aangenomen; 
En overwegende dat de substanti

ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

ten niet het gevolg van een zelfde 
misdadig opzet doch afzonderlijk te II. Op de voorziening van Jean 
beteugelen misdrijven welke zich in Nachtegaele: 
twee onderscheiden groepen opsplit
sen en namelijk: 1) het feit A, te
recht door de eerste rechter weer
houden zonder de omstandlgheid 
van de lichamelijke faltering; 2) de 
feiten B en I, de feiten C, D, E, F, G 
en H, J. Deze feiten lastens de drie 
beklaagden zijn bewezen voor de: 
1°: A, B + I, C + D + G + J; 2°: 
A, B + I, D + F + G + J; 3°: A, B 
+ I, E + H + J »; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 65 van het Straf· 
wetboek. Hoewel de feitenrechter soeve
rein oordeelt over de toepassing van arti
kel 65 van het Strafwetboek, waakt 
nochtans het Hof over de correcte toe
passing en interpretatie van bedoeld arti
kel. Met name dlent het Hof na te gaan 
of de bestreden beslissing uit de feiten 
wettelijk kon besluiten dat de misdrijven 
niet ingegeven waren door een zelfde 
misdadig opzet. Tevens dient gesteld dat 
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de omstandigheid dat de rechter princi
pieel afzonderlijk bestraft, behoudens 
wanneer hij meent toepassing te moeten 
maken van artikel 65 van het Strafwet
boek, geen afbreuk doet aan de taak van 
het Hof het buiten toepassing laten van 
bewust wetsartikel evenzeer een onjuiste 
interpretatie, en dus een schending, van 
de wet kan inhouden. Het Hof van Be
roep te Gent heeft in zijn arrest van 6 
juli 1989 letterlijk gesteld : « Uit de gege
vens van de strafinformatie blijkt dat de 
drie beklaagden, toen zij naar de woning 
van Freddy Van Haecke trokken, blijk
baar niet het inzicht hadden strafbare 
feiten te plegen, doch enkel het doel had
den om Van Haecke "de les te lezen ". 
Bijgevolg zijn de onderscheiden door 
hen gepleegde feiten niet het gevolg van 
eenzelfde misdadig opzet, doch afzonder
lijk te beteugelen misdrijven. » De stel
ling van eiser is dat een afzonderlijke 
bestraffing impliceert dat aan ieder der 
feiten afzonderlijk een onderscheiden op
zet ten grondslag ligt. het Hof van be
roep heeft dit evenwel niet vastgesteld, 
maar integendeel aangenomen (en dus 
niet meer betwistbaar in cassatie) dat er 
geen voorafgaandelijk misdadig opzet 
aan de gebeurtenissen ten grondslag lag. 
Deze feitelijke vaststelling is in overeen
stemming met de gegevens uit het straf
dossier. Inderdaad begint het misdadig 
opzet pas vaste vorm aan te nemen op 
het ogenblik dat de daders vernemen dat 
er zich andere personen in de woning 
bevinden. De feiten die zich nadien heb
ben voorgedaan kunnen dan ook niet an
ders omschreven worden als de uiting 
van een plots ontstaan en voortgezet 
misdadig opzet. Dat er ab initio geen 
misdadig gerichte wil was in hoofde van 
eiser tot het plegen van al de misdrijven 
doet niet ter zake, vermits de opeenvol
gende en volgehouden opzet van die mis
drijven tot een strafbaar feit heeft ge
maakt. Nochtans heeft het hof van 
beroep de diefstal met geweld afgesplitst 
en de overige misdrijven afzonderlijk be
straft. Eiser vraagt zich af welke andere 
misdadige intentie, dan degene die ter 
plaats spontaan is ontsproten, aan die 
diefstal ten grondslag kon liggen nu alle 
misdrijven zich hebben afgespeeld in de
zelfde achtergrond van verwarring en 
chaos en misschien het best kunnen om
schreven worden als een plotse opwel
ling van agressie. Er weze herhaald dat 
het Hof van Beroep te Gent zelf heeft 
aanvaard, en expliciet vermeldt in het 
arrest, dat er geen voorafgaandelijk mis
dadig opzet was. Door de omstandighe-

den heeft er zich een plotselinge opwel
ling van agressie gemanifesteerd, die 
een opeenvolgende reeks van misdrijven 
heeft doen ontstaan, zonder dat het ene 
misdrijf een ander opzet ten grondslag 
had dan een ander misdrijf. Zoals de fei
ten soeverein werden geapprecieerd door 
het hof van beroep (geen voorafgaande
lijk misdadig opzet) diende er noodzake
lijkerwijze toepassing gemaakt te wor
den van artikel 65 van het Strafwetboek. 
Dit is niet gebeurd, zodat het arrest 
dient verbroken te worden. 

Wat de grief « schending van arti
kel 65 van het Strafwetboek » be
treft: 

Overwegende dat de grief niet 
kan worden aangenomen, om de re
den vermeld in het antwoord op het 
eerste middel van Dirk Van Malde
ren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

Om die :redenen, verleent aan 
Dirk Van Malderen akte van af
stand van zijn voorziening tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van Karina Van den Hove 
tegen hem, verwerpt de voorzienin
.gen voor het overige; veroordeelt de 
eisers in de kosten van hun res
pectieve voorziening. 

5 december 1989 - 2• kattJ.er - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Ph. Leroy en F. Van Hende, Gent. 
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Nr. 22:' 

2• KAMER - 6 december 1989 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBINTE
NISSEN - GEFAILLEERDE - BEKWAAMHEID 
OM I!\! RECHTE OP TE TREDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - PERSONEN BEVOEGD OM 
ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZA
KEN- GEFAILLEERDE- BURGERLIJKE PAR
TIJ - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - ONTVANKE
LIJKHEID- VOORWAARDEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN- VORMEN- ARREST VAN BUI
TENVERVOLGINGSTELLING - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - BETEKE
NING AAN DE VERDACHTE - WIJZE VAN BE
TEKENEN. 

4° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- BETEKENING EN EXPLOTEN - STRAFZA
KEN - ARREST VAN BLITENVERVOLGI!\IG
STELLI!\IG- VOORZIENI!\IG VAN DE Bl.'RGER
LIJKE PARTIJ - BETEKENING AAN DE VER
DACHTE - WIJZE VAN BETEKENEN. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN- VORMEN- ARREST VAN BUI
TENVERVOLGINGSTELLING - VOORZIENING 
VAN DE Bl.'RGERLIJKE PARTIJ - BETEKE
KI!\IG AAN DE IN HET Bl.'ITEI\iLA;\;D VERBLIJ
VEKDE VERDACHTE - WIJZE VAN BETEKE-
1\EN. 

6° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- BETEKENING VAN EXPLOTEN - STRAFZA

aan zijn persoon, zoals het recht om 
vergoeding te eisen voor de morele 
schade die hij geleden heeft ten gevol
ge van door derden gepleegde misdrij
ven (1). 

2° Het cassatieberoep dat de alleen op
tredende gefailleeTde, in zijn hoedanig
heid van bw'{Jerlijke partij, instelt te
gen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot buitenver
volgingstelling van de verdachte, is 
ontvankelijk wanneer uit de stukken 
waarop het Hoi vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat die voorziening een an
der doe] heeft dan de uitoefening van 
de uitsluitend aan zijn persoon verbon
den rechten. 

3° en 4° Wanneer het exploot van beteke
ning van het cassatieberoep van de 
burgerlijke partij tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
tot buitenvervolgingstelling van de ver
dachte aan deze niet kan worden bete
kend overeenkomstig art. 35 Ger. W., 
moet de betekening geschieden over
eenkomstig art. 37 Ger. W.; een beteke
ning overeenkomstig art. 38, § 1, 
Ger. W. is onregelmatig (2). 

5° en 6° Niet regelmatig is de aan een in 
het buitenland verblijvende verweer
der gedane betekening van het cassa
tieberoep van de burgerlijke partij te
gen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot buitenver
volgingstelling van de verdachte, wan
neer die betekening is geschied over
eenkomstig de bepalingen van het 
Verdag van Den Haag betreffende de 
rechtspleging in burgerlijke zaken en 
in handelszaken (3). 

KEN - ARREST VAN BUITENVERVOLGING- 1-----------------
STELLING- VOORZIENING VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ - BETEKENING AAN DE IN 
HET BLITEKLAKD VERBLIJVENDE VERDACH
TE - WIJZE VAN BETEKEKEN. 

1 o De gefailleerde, a an wie het beheer 
over zijn goederen is ontnomen, kan 
de rechtsvorderingen die betrekking 
hebben op zijn vermogensrechten niet 
alleen instellen; hij kan evenwel zelf 
alle rechtsvorderingen en rechtsmidde
len instellen, die uitsluitend betrek
king hebben op de rechten verbonden 

(1) Cass., 10 juni 1975 (A.C., 1975, 1075); 
Cass. Fr., crim., 4 dec. 1936, Sirey, 1939, 1e 
dee!, biz. 153; FREDERICQ, Droit commercial, 
vol. VIII, nr. 97, biz. 202; NOVELLES, Droit com
mercial, vol. IV, nr. 1321; Y. VEROUGSTRAETE, 
Manuel du curateur de la faillite, biz. 93, 
nr. 115. 

(2) Cass., 14 okt. 1986, A.R. nr. 431 (A.C., 
1986-87, nr. 84). 

(3) Zie Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 170) en 8 juni 1988, A.R. nr 6602 (1bid., 
1987-88, nr 614). 
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(PUTZEIS T. LERMYTTE, GRAS, VANDENBREEDE, 
MARCQ, DEWEZ Q.Q.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7452) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de overige verweer
ders: 

Over het door de verweerders te
gen de voorziening aangevoerde 
middel van niet-ontvankelijkheid 
volgens hetwelk eiser als gefailleer
de niet bekwaam is om in rechte op 
te treden: 

Overwegende dat de gefailleerde 
het beheer over zijn goederen is 
ontnomen, zodat hij de rechtsvorde
ringen die betrekking hebben op 
zijn vermogensrechten niet alleen 
kan instellen; dat hij evenwel zelf 
aile rechtsvorderingen en rechtsmid
delen kan instellen, die uitsluitend 
betrekking hebben op de rechten 
verbonden aan zijn persoon, meer 
bepaald op het recht om vergoeding 
te eisen voor de morele schade die 
hij geleden heeft ten gevolge van de 
door derden gepleegde misdrijven; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het rechtsmid
del, dat door eiser aileen is inge
steld, een ander voorwerp heeft dan 
de uitoefening van rechten die uit
sluitend zijn persoon betreffen; 

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

Over de middelen van niet-ontvan
kelijkheid, door de verweerders Guy 
Lermytte, Francis Gras en Jacques 
Vandenbreede tegen de voorziening 

aangevoerd en afgeleid uit de onre
gelmatigheid van de betekeningen 
van de voorziening : 

A) betreffende de betekeningen 
aan Guy Lermytte en Jacques Van
denbreede: 

Overwegende dat de voor de straf
rechter ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering onderworpen is aan 
de regels van de strafrechtspleging; 

Dat, gelet hierop, de betekening 
van de voorziening te dezen diende 
te geschieden overeenkomstig de re
gels inzake betekening in strafza
ken; dat, nu de voorziening aan de 
verweerders Guy Lermytte en J ac
ques Vandenbreede is betekend 
overeenkomstig artikel 38 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat betrek
king heeft op de betekeningen in 
andere dan in strafzaken, de beteke
ningen niet regelmatig geschied 
zijn; 

B) betreffende de betekening aan 
Francis Gras : 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser gericht is tegen de buiten
vervolgingstelling en strekt tot alge
hele vernietiging van het arrest; dat 
zij dus niet beperkt is tot de burger
lijke rechtsvordering, maar ook be
trekking heeft op de strafvordering; 
dat derhalve, nu de betekening aan 
genoemde verweerder geschied is 
overeenkomstig de bepalingen van 
het Verdrag van Den Haag betref
fende de rechtspleging in burger
lijke zaken en in handelszaken, on
regelmatig is; 

Dat de middelen van niet-ontvan
kelijkheid gegrond zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt ~iser in de 
kosten van zijn voorziening. 

6 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
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de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Dassesse; B. Perrin en F. 
Demol, Luik. 

Nr. 224 

2e KAMER - 6 december 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORMEN - ARREST DAT DE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGER
LIJKE-PARTIJSTELLING VASTSTELT - VOOR
ZIENING VAN DE BL.:RGERLIJKE PARTIJ TE
GEN DIE BESLISSING - GEEN BETEKENING 
AAN DE PROCUREDR-GENERAAL- ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORMEN - ARREST DAT DE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGER
LIJKE-PARTIJSTELLING VASTSTELT - VOOR
ZIENI:.'IIG VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TE
GEN DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ VEROOR
DEELD WORDT IN DE KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING - GEEN BETEKENING AAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL - ONTVANKELIJK
HEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORMEN - ARREST DAT DE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGER
LIJKE-PARTIJSTELLI:VG VASTSTELT - VOOR
ZIENI:\TG VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TE
GEN DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ VEROOR
DEELD WORDT TOT SCHADEVERGOEDI:\TG -
GEEN BETEKENI:\TG AAN DE PROCUREl'R-GE
KERAAL - ONTVAKKELIJKHEID. 

1° en 2° Het cassatieberoep van de bur
gerlijlce partij tegen het arrest van de 
kamez· van inbeschuldigingstelling tot 
buitenvervolgingstelling is niet ontvan
kelijk, in zoverre het is gericht tegen 
de beslissing die de niet-ontvankelijk
heid van de burgerlijke-partijstelling 
vaststelt en tegen de veroordeling in 

de kosten van de strafvordering, wan
neer het niet aan de procure11r-gene
raal is betekend (1). 

3° Het cassatieberoep van de burgerlijlre 
partij tegen l1et arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot buiten
vervolgingstelling is niet ontvankelijk, 
in zoverre het is gericht tegen de be
slissing waarbij zij wordt veroordeeld 
tot schadevergoeding jegens de ver
dachte, wanneer het niet aan de procu
reur-generaal is betekend (2). 

(DE JONGHE D'ARDOYE T. X ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7588) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
wordt vastgesteld dat de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser niet ont
vankelijk is en dat de zaak niet 
rechtsgeldig voor de onderzoeks
rechter is gebracht, en tegen de be
slissing waarbij eiser veroordeeld 
wordt in de kosten van de strafvor
dering: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor
ziening heeft doen betekenen aan 
het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

(1) en (2) Zie Cass., 15 maart 1933, A.R. 
nr. 7567 (A.C., 1932-83, nr. 389) en noot 1 A.T.; 
11 jan. 1984, A.R. nr. 3320 (ibid., 1983-84, 
nr. 241), met noot B.J.B. Deze noot moet wor
den gelezen in samenhang met de beslissing 
van het geannoteerde arrest betreffende de 
vereisten voor de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep tegen de beslissing, waarbij de 
burgerlijke partij wordt veroordeeld tot scha
devergoeding jegens de verdachte. Zie ook 
Cass., 30 nov. 1988, A.R. nr. 6677 (A.C., 1988-89, 
nr 187). 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser tot schadeloosstelling veroor
deeld wordt : 

Overwegende dat het arrest eiser 
ambtshalve veroordeelt tot betaling 
van schadeloosstelling aan verweer
der; 

Overwegende dat die veroordeling 
welke gegrond is op artikel 136 van 
het Wetboek van Strafvordering dat 
van dwingend recht is, een noodza
kelijk gevolg is van de afwijzing van 
het verzet en, in het belang van de 
openbare orde, ambtshalve dient te 
worden uitgesproken; dat derhalve 
de voorziening tegen die beslissing, 
nu ze niet is betekend aan het open
baar ministerie, eveneens niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder verder in 
te gaan op de door eiser neergeleg
de memorie, die geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van de 
voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

6 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Ghislain - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Draps. 

Nr. 225 

2• KAMER - 6 december 1989 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-

RING - ART. 50, § 1, WET 9 JULI 1975 - HER
STELPLICHT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - MORELE SCHA
DE VOORTVLOEIEND UIT LICHAMELIJKE LET
SELS. 

1° Art. 70, § 2, zesde lid, Z.I. V.-wet kent 
aan de verzekeringsinstelling een ei
gen recht van terugvordering van de 
verleende prestaties toe tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
in de gevallen bedoeld in art. 50, § 1, 
wet 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen, onder 
meer in het geval dat die prestaties 
zijn verleend voor schade voortvloeien
de uit lichamelijke Jetsels die door een 
motorrijtuig zijn veroorzaakt, en geen 
enkele toegelaten verzekeringsonder
neming tot vergoeding van die schade 
verplicht is, omdat, wegens een toeval
lig feit, de bestuurder van het voertuig 
dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrij
uit gaat (1). 

2° De bij art. 50, § 1, wet 9 juli 1975 be
treffende de controle der verzekerings
ondernemingen aan het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds opgelegde 
vezplichting tot vergoeding van de 
schade voortvloeiend uit lichamelijke 
letsels die door een motorrijtuig zijn 
veroorzaakt, omvat onder meer de uit 
die letsels voortvloeiende morele scha
de. 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. NIEL'WENHUYS, ROYALE BELGE N.V., GE
MEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORGFONDS; 
PRAlLE, MASSON E.A. T. NIEL'WENHUYS, ROYALE 
BELGE N.V., GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS; GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS T. PRAlLE, MASSON E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7707) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1989 door het 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER- Hof van Beroep te Luik gewezen; 
ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -

ART. 70,§ 2, ZESDE LID, Z.I.V.-WET - VERZEKE-
RINGSINSTELLING - EIGEN RECHT TEGEN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS - VOORWAARDEN VOOR l'ITOE-
FENING. 

(1) Zie Cass., 10 mei 1973 (A.C., 1973, 856); 
10 dec. 1973 ('ibid., 1974, 405) en 23 sept. 1985, 
A.R. nr. 4268 (ibid., 1985-86, nr. 44). 
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I. Op de voorziening van de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten, burgerlijke partij : 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds : 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 49, § 2, 50, § 1, van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de contro
le der verzekeringsondernemingen, 14, 
16, derde lid, 19, § 1, van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981 houdende 
inwerkingstelling en uitvoering van de 
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 
1975 en 70, § 2, zesde lid, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

doordat het arrest, na te hebben be
slist dat het op 16 augustus 1963 gebeur
de litigieuze ongeval te wijten was aan 
een toevallig feit en dat het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds moest 
worden veroordeeld « om aan de burger
lijke partijen vergoedingen te betalen 
binnen de bij het koninklijk besluit van 
16 december 1981 bepaalde grenzen •, de 
burgerlijke rechtsvordering van eiseres 
Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds tot terugbetaling van de 
prestat~es verleend aan mevrouw Praile, 
aan w1e het ongeval van 16 augustus 
1983 overkomen was, niet ontvankelijk 
verklaart op grond « dat uit de artikelen 
16, der 'P- lid, van het koninklijk besluit 
van 16 'ecember 1981, en 70, § 2, 6°, 
blijkt dat het ziekenfonds tegenover het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
over geen enkel recht beschikt, wanneer 
het een ongeval betreft dat, zoals te de
zen, aan een toevallig feit te wijten is », 

terwijl, krachtens de artikelen 50, § 1, 
van de wet van 9 juli 1975 en 14 van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981, 
elke benadeelde van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds vergoeding 
kan bekomen van de schade voortvloei
ende uit lichamelijke letsels die door een 
motorrijtuig zijn veroorzaakt in de geval
len bedoeld bij artikel 50, § 1, meer be
paald wanneer geen enkele toegelaten 
verzekeringsonderneming tot die vergoe
ding ver:;!icht is om reden van een toe
vallig feit waardoor de bestuurder die 
het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit 
gaat, en onder de voorwaarden bepaald 

in hoofdstuk IV van het koninklijk be
sluit van 16 december 1981; krachtens ar
tikel 16, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981 het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
aan de benadeelde slechts schadevergoe
ding verschuldigd is in zoverre de scha
de groter is dan de schadeloosstelling die 
hem toekomt krachtens de wet van 9 juli 
(lees: augustus) 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat
zelfde artikel, derde lid, bepaalt dat « de 
bepaling van het voorgaande lid geen af
breuk doet aan het verhaal dat de verze
keringsinstelling bezit en dat kan uitge
oefend worden tegen het Fonds, met 
toepassing van artikel 70, § 2, zesde lid, 
van de in het tweede lid vermelde wet »; 
krachtens artikel 70, § 2, zesde lid, van 
de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij 
artikel 66 van de wet van 1 augustus 
1985 dat, krachtens artikel 133 van die 
wet, uitwerking heeft op 9 juli 1982, « de 
verzekeringsinstelling een eigen . recht 
van terugvordering van de verleende 
prestaties heeft tegenover het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds bedoeld 
in artikel 49 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen, in de gevallen bedoeld 
bij artikel 50 van diezelfde wet; de verze
keringsinstelling dus met ingang van 9 
juli 1982 van het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds terugbetaling kan vor
deren van de prestaties die genoemde in
stelling verleend heeft aan de persoon 
die schade geleden heeft ten gevolge van 
het gebruik van een motorvoertuig, wa
nener het ongeval te wijten is aan een 
toevallig feit; het arrest bijgevolg, nu het 
de door eiseres tegen het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering tot terugbe
taling van de na het ongeval op 16 au
gustus 1983 verleende prestaties, niet 
ontvankelijk verklaart op grond dat « het 
ziekenfonds tegenover het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds over geen en
kel recht beschikt, wanneer het een on
geval betreft te wijten aan een toevallig 
feit •, alle bovenaan het middel vermelde 
wettelijke en verordenende bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 50, § 1, van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen, elke bena
deelde, in de daar opgesomde geval
len, van het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds vergoeding kan 
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krijgen van de schade voortvloeien
de uit lichamelijke letsels die door 
een motorrijtuig zijn veroorzaakt; 
dat zulks onder meer, blijkens § 1, 
2°, het geval is, wanneer geen enke
le toegelaten verzekeringsonderne
ming tot die vergoeding verplicht is 
omdat, wegens een toevallig feit, de 
bestuurder van het voertuig dat het 
ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit 
gaat; 

Overwegende dat artikel 14 van 
het koninklijk besluit van 16 decem
ber 1981 houdende inwerkingstelling 
van de artikelen 49 en 50 van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsonderne
mingen bepaalt dat elke benadeelde 
persoon van het Fonds de vergoe
ding kan bekomen van de schade 
veroorzaakt door motorrijtuigen, in 
de gevallen bedoeld bij artikel 50, 
§ 1, van de wet van 9 juli 1975, on
der de voorwaarden en volgens de 
nadere regels bepaald in hoofdstuk 
IV van het koninklijk besluit; dat ar
tikel 16 van hetzelfde besluit bepaalt 
dat, wanneer aan de benadeelde 
schadeloosstelling toekomt krach
tens de wet tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, het Fonds aan de benadeelde 
slechts schadevergoeding verschul
digd is in zoverre de schade groter 
is dan hoger voornoemde schade
loosstelling; 

Overwegende dat artikel 70, § 2, 
zesde lid, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering 
aan de verzekeringsinstelling tegen
over het Gemeei:lschappelijk Motor
waarborgfonds een eigen recht van 
terugvordering van de verleende 
prestaties toekent in de gevallen be
doeld bij artikel 50 van bovenver
melde wet van 9 juli 1975; 

Overwegende dat uit het onder
ling verband van die wetsbepalingen 
blijkt dat de benadeelde en de ver
zekeringsinstelling, in de bij artikel 
50 van die wet bepaalde gevallen, 
elk, tegenover het Gemeenschappe-

lijk Motorwaarborgfonds een eigen 
recht hebben, de eerste, een recht 
op vergoeding van de lichamelijke 
schade die niet door de verzeke
ringsinstelling wordt gedekt, de 
tweede, een recht op terugbetaling 
van de verleende prestaties; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de verzekeringsinstelling tegen
over het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds over geen enkel 
recht beschikt, wanneer het een on
geval betreft te wijten aan een toe
vallig feit, niet naar recht verant
woord is; 

Dat het middel gegrond is; 

III. Op de voorzienig van Alfred 
Masson, burgerlijke partij : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 49, § 2, 50, § 1, van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen, 14, 19, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 16 de
cember 1981 houdende inwerkingstelling 
van de artikelen 49 en 50 van de wet van 
9 juli 1975, 

doordat het arrest, na te hebben be
slist dat het litigieuze ongeval te wijten 
was aan een toevallig feit en dat het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
moet worden veroordeeld • tot schade
loosstelling van de burgerlijke partijen 
binnen de bij het koninklijk besluit van 
16 december 1981 bepaalde grenzen », de 
burgerlijke rechtsvorderingen van de ei
sers Alfred en John Masson tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
afwijst, in zoverre die rechtsvorderingen 
strekten tot vergoeding van de morele 
schade ten gevolge van het overlijden 
van Steve Masson, op grond dat de bur
gerlijke rechtsvorderingen « strekken tot 
vergoeding van een morele schade en 
dus niet ontvankelijk zijn, in zoverre ze 
gericht zijn tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, aangezien dit 
fonds enkel gehouden is tot vergoeding 
van de materiEHe schade », 

terwijl krachtens de artikelen 49, § 2, 
50, § 1, van de wet van 9 juli 1975, 14 en 
19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 
december 1981, elke benadeelde persoon 
van het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds de vergoeding kan bekomen 
van de schade, voortvloeiende uit licha
melijke letsels die door een motorrijtuig 



490 HOF VAN CASSATIE Nr. 226 

zijn veroorzaakt, in de bij artiekl 50, § 1, 
van de wet van 9 juli 1975 bepaalde ge
vallen, meer bepaald wanneer geen en
kele toegelaten verzekeringsonderne
ming tot die vergoeding verplicht is om 
reden van een toevallig feit waardoor de 
bestuurder van het voertuig dat het on
geval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat, on
der de voorwaarden bepaald in hoofd
stuk IV van het koninklijk besluit van 16 
december 1981; de uitdrukking « schade 
voortvloeiende uit lichamelijke letsels » 
doelt zowel op de lichamelijke als op de 
morele schade die getroffene of diens 
rechthebbenden hebben geleden; het ar
rest bijgevolg, nu het de vergoeding van 
de morele schade, die de eisers geleden 
hebben wegen het door het litigieuze on
geval veroorzaakte overlijden van Steve 
Masson, uitsluit van de door het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
verschuldigde vergoeding, aile bovenaan 
het middel vermelde wettelijke en veror
denende bepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest, door · 
de morele schade uit te sluiten van 
de door artikel 50, § 1, van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemin
gen aan het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds opgelegde ver
plichting om de scha:de die voort
vloeit uit lichamelijke letsels te 
vergoeden, de in het middel vermel
de wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

IV. Op de voorziening van het Ge-
meenschappelijk Motorwaarborg-
fonds: 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiser zijn voorziening heeft doen be
tekenen aan de partijen tegen wie 
zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van Gilberte Praile, John Masson en 
Beatrice Fran!;!ois; verwerpt de voor
ziening van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds ~n de voorzie
ning van de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten, in zoverre zij ge-

richt is tegen Nieuwenhuys en de 
naamloze vennootschap Royale bei
ge; vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het uitspraak doet op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
Alfred Masson en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers Gil
bert Praile, John Masson, Beatrice 
Fran!;!ois en het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, ieder, in de 
kosten van hun voorziening; laat de 
helft van de kosten van de voorzie
ning van de eiser Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten te zijnen 
laste; veroordeelt het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds in het 
overige gedeelte van die kosten als
ook in de kosten van de voorziening 
van de eiser Alfred Masson; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

6 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Ghislain - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 226 

2• KAMER - 6 december 1989 

CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - EEN ENKELE STRAF VOOR 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT 
SLECHTS OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BE
TREKKING HEEFT - STRAF NAAR RECHT 
VERANTWOORD DOOR EEN ANDER MISDRIJF. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven etm enkele straf is uitgesproken, 
is niet ontvankelijk de vordering tot 
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vernietiging van de op de strafvorde
ring gewezen beslissing die gegrond is 
op een middel dat slechts op een van 
die misdrijven betrekking heeft, als de 
ui tgesproken straf naar recht verant
woord blijft door een ander misdrijf 
(1). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(EL HAMMOUCHJ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7891) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 september 1989 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

1) wegens de telastlegging H3: 
Overwegende dat het arrest eiser 

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

2) wegens de telastleggingen A en 
B: 

Over het m iddel: schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doordat het hof zijn overtuiging dat ei
ser schuldig is aan de telastlegging A 
uitsluitend grondt op twee verklaringen, 
die door een mejuffrouw De Bley in de 
volgende bewoordingen zijn afgelegd: 
« dat het aan de beklaagde El Hammou
chi ten laste gelegde feite, blijkens de 
formele verklaringen van De Bley die is 
aangetroffen in het bezit van identiteits
en andere papieren die aan mevrouw Da 

Silva zijn ontstolen, bewezen is, dat De 
Bley aldus preciseert dat " Miloud " de 
diefstal heeft gepleegd samen met Eve
raert. Felix was de dief en Miloud de 
chauffeur ... ik heb dat gehoord toen Fe
lix en Miloud daarover spraken, name
lijk in de woonkamer van Marie-Rose 
toen zij van de diefstal terugkwamen ... • 
(De Pauw, verhoor De Bley K. van 22 ju
li 1988, P.V. 101517 en P.V. van 11 okto
ber 1988, stuk 52); dat De Bley, tijdens 
haar confrontatie met beklaagde, deze 
erkend heeft als « de Noord-Afrikaan die 
samen met Felix de diefstal heeft ge
pleegd en de papieren heeft onderzocht 
... » (ref. idem en P.V. nr. 103336 van 5 
oktober 1988, stuk 48); dat het arrest 
evenwel niet aangeeft waarom het die 
verklaringen heeft gekozen uit de tal
rijke tegenstrijdige en uiteenlopende ver
klaringen van De Bley, die in strijd zijn 
met de formele verklaringen van de be
klaagde Everaert en de getuigen De 
Pauw en Brulet, 

terwijl eiser in zijn conclusie in eerste 
aanleg, die uitdrukkelijk is overgenomen 
in zijn regelmatig neergelegde appelcon
clusie, en in laatstgenoemde conclusie, 
na de opeenvolgende verklaringen van 
De Bley te hebben ontleed, had geconclu
deerd « dat de verwarde, tegenstrijdige 
en veranderende verklaringen van me
juffrouw De Bley niet opwegen tegen de 
precieze verklaringen, die zijn weergege
ven in het eerste gedeelte van die con
clusie >> ( conclusie in eerste aanleg) en, 
« dat het onredelijk is de met elkaar 
overeenstemmende getuigenverklaringen 
van Mercier, Libert en Barbian te ver
werpen op grand van door een kennelijk 
wispelturig en onevenwichtig persoon af
gelegde verklaringen, die voortdurend 
gewijzigd worden en die bovendien wor
den tegengesproken door de verklarin
gen van Everaert en die van Marie-Rose 
De Pauw » (appelconclusie); het arrest, 
nu het de voorkeur geeft aan de enkele, ------- ---- - --- - --1 door de appelrechter in aanmerking ge

{1) Cass., 31 mei 1989, A.R. nr. 7513 {A.C., 
1988-89, nr. 562). Het geannoteerde arrest heeft 
belang in die zin dat het, om te antwoorden op 
de argumenten van eiser betreffende de ont
vankelijkheid van het cassatieberoep, vaststelt 
dat uit de vermeldingen van bet bestreden ar
rest niet blijkt dat het hof van beroep het be
staan van het misdrijf valsheid in geschrifte 
heeft afgele id uit het bestaan van het misdrijf 
zware diefstal. In het andere geval zou het 
middeJ. ontvankelijk geweest zijn. Zie dien
aangaande: Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 
82); 18 sept. 1984, A.R. nr. 8539 (ibid., 1984-85, 
nr. 50); 10 feb. 1987, A.R. nr. 686 (ibid., 1986-87, 
nr. 346). 

nomen verklaringen van De Bley, zonder 
te antwoorden op de regelmatige conclu
sie van eiser en zonder de redenen op te 
geven waarom het die verklaringen kiest 
uit de talrijke uiteenlopende verklarin
gen van De Bley en aan deze de voor
keur geeft boven de totaal andersluiden
de verklaringen van Everaert en het 
echtpaar De Pauw, geen passende gran
den opgeeft voor de beslissing en aldus 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest eiser 
we gens zware a1~fsta:l'"'en. valsheid in 

"" \l\11 to HI UT!Oif[ 
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geschriften veroordeelt tot een enke
le straf van achtentwintig maanden 
gevangenis en 200 frank geldboete; 

Overwegende dat het middel en
kel betrekking heeft op de telastleg
ging van zware diefstal en dat de 
aan eiser opgelegde straf naar recht 
verantwoord is door het tegen hem 
bewezen verklaarde misdrijf vals
heid in geschrifte; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest niet blijkt dat 
het hof van beroep het bestaan van 
het misdrijf valsheid in geschrifte 
heeft afgeleid uit het misdrijf zware 
diefstal; 

Dat derhalve het middel niet tot 
cassatie kan leiden en dus niet ont
vankelijk is bij gemis aan belang; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding: 

Overwegende dat de veroordelen
de beslissing, ten gevolge van de 
verwerping van de ertegen ingestel
de voorziening, in kracht van ge
wijsde is gegaan, zodat het beroep 
tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding geen bestaansreden 
meer heeft en dus niet ontvankelijk 
is; 

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

6 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Ge
bjkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Kock, Brussel. 

Nr. 227 

1 e KAMER - 7 december 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE 
VERMELDINGEN EN BIJ TE VOEGEN STUKKEN 
- BURGERLIJKE ZAKEN- MISKENNING VAN 
VREEMD RECHT. 

2° VREEMDE WET - CASSATIEMIDDEL 
AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN VREEMD 
RECHT - VEREISTE VERMELDINGEN. 

1° en 2° Wanneer een cassatiemiddel, na 
de miskenning van de verwijzingsregel 
te hebben aangevoerd op grand dat de 
feitenrechter vreemd recht in plaats 
van Belgisch recht heeft toegepast, 
subsidiair miskenning van dat vreemd 
recht aanvoert, moet het, om te vol
doen a an het bepaalde in art. 1080 
Ger. W., bovendien de vermelding be
vatten van hetzij de buitenlandse wets
bepaling, hetzij een overeenkomstige 
rechtsbron (1). 

(SABBADINI 
T. PHOENIX ASSURANCE COMPANY LTD. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6527) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1988, op ver
wijzing door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 18 februari 1985 (2); 

(1) Raadpl. : Cass., 25 sept. 1974 (A.C., 1975, 
104), 27 nov. 1974 (ibid., 1975, 373), 9 okt. 1980 
(ibid., 1980-81, nr. 90) en cone!. proc.-gen. E. 
Krings in Bull. en Pas., 1981, 160 (170 e.v.), 2 
april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 446). 

J. ERAUW, « De ambtshalve toepassing van 
vreemd recht en de cassatiecontrole », R. W., 
1981-82, 1460; K. LENAERTS, << Le statut du droit 
etranger en droit international prive beige >>, 
in Melanges Vander Elst (1986), t. II, 546; G. 
VAN HECKE en F. RIGAUX, « Examen de juri
sprudence, Droit international prive (conflit de 
lois) », R.C.J.B., 1982, 385; F. RIGAUX, DeJa na
ture du contr61e de la Gaur de cassation, nr. 80 
e.v.; G. VAN HEeKE en K. LENAERTS, « Interna
tionaal privaat recht >> (A.P.R. 1989), biz. 130 
e.v., 173 e.v. 

(2) A.R. nr. 4510, A.C., 1984-85, nr. 364. 
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I. Op de voorziening van Sabbadi
ni: 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, alsmede 
van het Engels recht, meer bepaald van 
de regel van de common law luidens wel
ke in geval van open cover de opzegging 
door de verzekeraars van de verzeke
ringscontracten, afgesloten met toepas
sing ervan, bij wijze van kennisgeving 
aan de houder van de raampolis, niet 
geldig of niet tegenstelbaar is aan de 
verzekerde indien het niet bewezen is 
dat de verzekerde van de opzegging op 
de hoogte werd gebracht, 

doordat het arrest, na in herinnering 
te hebben gebracht dat niet betwist is 
dat de verzekeraars de verzekeringsover
eenkomst waarop Sabbadini zich be
roept, met ingang van 1 juli 1975, aan 
Symons hebben opgezegd en deze opzeg
ging tijdig ter kennis werd gebracht van 
Hayen en van Aschkenazy, alsmede dat 
Sabbadini evenwel stelt dat deze opzeg
ging hem niet kan worden tegengewor
pen omdat ze niet aan hem persoonlijk 
is geschied, oordeelt : « het specifieke 
kenmerk van een "open cover" polis is 
dat de verzekeraars in dergelijke verze
keringen de uiteindelijke verzekerden 
niet kennen. Zij handelen steeds en uit
sluitend met de personen aan wie zij de 
raampolis hebben gegeven en die met 
naam erin vermeld zijn. Het is niet be
wezen dat er ooit rechtstreeks contact 
geweest is met de verzekerde Sabbadini, 
noch voor de inning van de premies 
noch voor enige andere gelegenheid. In 
tegenstelling met hetgeen Sabbadini 
stelt is het oak niet bewezen dat de ver
zekeraars ooit de naam en de woon
plaats van Sabbadini hebben gekend. De 
overeenkomst van 21 oktober 1971 is in 
het bezit van Hayen gekomen ( ... ). Om
dat de verzekeraars noch de naam noch 
de woonplaats van de uiteindelijke verze
kerde kenden, konden en moesten zij 
uiteraard de verzekeringsovereenkomst 
niet rechtstreeks aan de verzekerde zelf 
opzeggen. N aar Engels recht wordt een 
verzekering die binnen een dergelijke 
raampolis valt, dan oak geldig opgezegd 
door kennisgeving van die opzegging aan 
de houder van de raampolis. Dat artikel 
11 van de overeenkomst van 21 oktober 
1971 bepaalt dat de overeenkomst kan 
opgezegd worden " par les deux parties 
moyennant preavis de trente jours " 
houdt niet noodzakelijk in dat de verze
keraars de opzegging persoonlijk aan de 
hen niet bekende Sabbadini hadden die-

nen te betekenen. De verzekeraars heb
ben derhalve op geldige wijze de verze
keringsovereenkomst waarop Sabbadini 
zich beroept, beeindigd met hun brief 
van 1 mei 1975 gericht aan Symons die 
op zijn beurt op 9 mei 1975 Hayen ken
nis heeft gegeven van die opzegging " zo
dat Sabbadini vanaf 1 juli 1975 niet meer 
bij de verzekeraars verzekerd was " •; 

tel'wijl, ... 
tweede onderdeel, de verzekeraars 

stelden dat zij geen enkel bezwaar heb
ben, wei integendeel, dat het Hof van 
Beroep te Gent, zo het meende niet vol
doende ingelicht te zijn over de Londen
se gebruiken, inlichtingen zou inwinnen, 
en zij er zich verder toe beperkten te be
weren : « de betwistingen Belgisch recht, 
Engels recht, Lloyd's usantien is even 
doelloos omdat in geval van open cover 
zowel in Belgisch recht ( ... ) als in Engels 
recht als onder Lloyd's usances de opzeg 
moet gegeven worden aan de cover hol
der, de verzekeringsnemer, de enige ge
kende persoon », hoewel eiser deed gel
den dat oak met toepassing van het 
Engels recht de gedane opzegging angel
dig was, daarbij steunend op een ontle
ding zowel van de Engelse rechtspraak 
als van de Engelse rechtsleer, dusdoende 
het bewijs leverend dat er in dit recht 
nooit beslist werd, noch door de auteurs 
aangenomen werd dat een verzekerings
overeenkomst op geldige wijze kan opge
zegd worden door kennisgeving van de 
opzegging door de verzekeraars aan ie
mand anders dan de werkelijke verze
kerde, minstens dat de opzegging aan de 
houder van de abonnementspolis niet 
aan de verzekerde tegenstelbaar was 
wanneer, zoals te dezen, het niet bewe
zen was dat laatstgenoemde tijdig ken
nis van de opzegging zou hebben gehad, 
zodat het arrest, dat beslist dat naar het 
Engels recht een verzekering in een 
raampolis ondergebracht, geldig opge
zegd wordt door kennisgeving van de op
zegging aan de houder van de raampolis, 
de in het middel aangehaalde regel van 
het Engels recht schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, wanneer de ei
ser, na miskenning van de verwij
zingsregel te hebben aangevoerd op 
grond dat de feitenrechter vreemd 
recht in plaats van Belgisch recht 
heeft toegepast, subsidiair misken
ning van dat vreemd recht aanvoert, 
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het middel, om te voldoen aan het 
bepaalde in artikel 1080 van het Ge
rechtelijk Wetboek, bovendien de 
vermelding moet bevatten van hetzij 
de buitenlandse wetsbepaling, hetzij 
een overeenkomstige rechtsbron, zo
als eventueel het precedent of de 
precedenten, waaruit de toegepaste 
of betwiste regel kon worden afge
leid; 

Dat het onderdeel, dat aileen ver
meldt : « het Engels recht, meer be
paald de regel van de common 
law », niet ontvankelijk is; 

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

7 december 1989 - 1e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Dassesse en 
Simont. 

Nr. 228 

1 e KAMER - 7 december 1989 

ARBITRAGE - BENOEMING DOOR DE 
VOORZITIER VAN DE RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG VAN EEN DERDE SCHEJDSRECH
TER - BESLISSING WAARTEGEN GEEN 
RECHTSMIDDEL OPENSTAAT. 

Bij de beoordeling van de ontvankelijk
heid van een hager beroep tegen de 
beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg die, op 
verzoek en krachtens a.rt. 1685, eerste 
lid, Ger. ~V., een derde scheids!'echter 
benoemt, behoeft het appelgerecht de 
geldigheid van de overeenkomst tot ar
bitrage niet te onderzoeken noch na te 
[;3a!1 of de scheidsrechters bevoegd 

wa!'en om het verzoekschrift als be
doeld in art. 1685-1 te ondertekenen, 
noch of de arbitrageprocedul'e regel
matig was (1). (Art. 1686, eerste lid, 
Ger.W.) 

(BAZEL N.V. E.A. 
T. SHOPPING CENTER GALMAARDEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6604} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1685, 1686, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, 

doordat het arrest het boger beroep 
niet ontvankelijk verklaart en de verde
ring tot schadevergoeding wegens ter
gend en roekeloos beroep (gedeeltelijk) 
gegrond verklaart, op grond van de over
wegingen : dat de in beroep bestreden 
<< beschikking verleend werd op verzoek 
van partijen en voor de verzekerde (ver
weerster) door advokaat Frans Jacobs 
ondertekend werd en voor de verzeke
raar (eiseressen) door advokaat Fernand 
De Winter; dat ze gegeven werd in het 
geva! zoals bedoeld in artikel 1685, lid 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek; dat krach
tens artikel 1686/1 van het Gerechtelijk 
Wetboek tegen dergelijke beslissing geen 
voorziening openstaat; dat (verweerster) 
dan ook terecht tot de niet-ontvankelijk
heid van het beroep besluit en de midde
len welke (eiseressen) tot staving ervan 
aanvoeren, niet dienen onderzocht te 
worden; ( ... ) dat het door (eiseressen) in
gestelde beroep een roekeloos en voor 
(verweerster) tergend karakter heeft; dat 
(eiseressen) zich niet konden vergissen 
nopens het feit dat tegen de beschikking 
geen voorziening openstaat; dat de ziens
wijze van (verweerster) volgens welke 
het beroep slechts een !outer dilatoir ka
rakter heeft dan ook kan bijgetreden 

(1) A. BOEHLE, « Arbitrage, een analyse van 
de wet "• T.P.R., 1973, 3 (22); G. KEUTGEN en M. 
HUYs, L'arbitrage en droit beige et internatiO
nal (Bruylant, 1981), nr. 216, biz. 178; G. KEL'T· 
GEN en M. HUYs, « L'arbitrage, chronique de ju
risprudence (1982 a 1987) "• J.T., 1988, 417 (420, 
nr. 21). 



Nr. 228 HOF VAN CASSATIE 495 

worden en de door haar ingestelde vor
dering tot het bekomen van schadever
goeding wegens tergend en roekeloos be
roep in de mate zoals hierna bepaald 
gegrond dient verklaard te worden »; 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, eiseressen in het be
roepsverzoekschrift en conclusies uit
drukkelijk lieten gelden dat er geen gel
dige overeenkomst tot arbitrage bestond, 
dat de arbitrageprocedure op onregelma
tige wijze werd gevoerd en dat de 
scheidsrechters onbevoegd waren om het 
gedinginleidend verzoekschrift te onder
tekenen en neer te leggen derwijze dat 
de eerste rechter zich onbevoegd had 
moeten verklaren om van het verzoek 
tot aanstelling van een derde scheids
rechter kennis te nemen, dit verzoek 
minstens onontvankelijk had moeten 
verklaren; zodat het arrest, in zoverre 
het impliciet maar zeker zou hebben be
slist dat het verzoek tot aanstelling van 
een derde scheidsrechter rechtsgeldig en 
overeenkomstig de bepalingen van de ar
tikelen 1682 tot 1685 van het Gerechte
lijk Wetboek is ingesteld, onder meer 
door te oordelen dat de in hager beroep 
bestreden beschikking « verleend werd 
op verzoek van partijen en voor de ver
zekerde (verweerster) door advokaat 
Frans Jacobs en voor de verzekeraar (ei
seressen) door advokaat Fernand De 
Winter (en) dat ze gegeven werd in het 
geval zoals bedoeld in artikel 1685, lid 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek », niet op 
de door eiseressen in conclusie ingeroe
pen stelling volgens welke het verz?ek 
tot aanstelling van een derde schmds
rechter niet geldig was ingesteld, ant
woordt, derhalve artikel 97 van de 
Grondwet miskent; 

derde onderdeel, artikel 1686, lid 1, van 
het Gerechtelijk Wetboek enkel inhoudt 
dat tegen de beslissing waarbij de voor
zitter een derde scheidsrechter benoemt, 
geen voorziening openstaat; uit dit arti
kel evenwel geenszins kan worden afge
leid dat tegen de beslissing van de voor
zitter waarbij hij zich - al dan niet 
uitdrukkelijk - bevoegd verklaart om 
van het verzoek tot aanstelling van een 
derde scheidsrechter kennis te nemen 
en/of dit verzoek ontvankelijk verklaart, 
geen voorziening openstaat; het door ei
seressen ingestelde hager beroep gericht 
was tegen de (impliciete) beslissing van 
de voorzitter dat hij in casu bevoegd was 
om over het verzoekschrift uitspraak te 
doen en dat dit verzoek op ontvankelijke 

want rechtsgeldige wijze is ingesteld; zo
dat het arrest, in zoverre dat het zou 
hebben beslist dat ook tegen de beslis
sing van de voorzitter dat hij bevoegd is 
om over het verzoek tot aanstelling van 
een derde scheidsrechter uitspraak te 
doen en dat dit verzoek rechtsgeldig is 
ingediend, geen voorziening openstaat, 
meer bepaald door te oordelen dat « de 
middelen welke de (eisers) tot staving 
(van hun hoger beroep) aanvoeren, niet 
dienen onderzocht te worden "• de artike
len 1685 en 1686, lid 1, van het Gerechte
lijk Wetboek miskent, en zodat het ar
rest, door te beslissen dat de eiseressen 
zich nopens het feit dat tegen de be
schikking geen hager beroep openstond 
niet konden vergissen, door het ingesteld 
hager beroep om die redenen als foutief 
en dilatoir te hebben beschouwd en de 
schadevergoeding wegens tergend en 
roekeloos geding gegrond te hebben ver
klaard, tenNijl uit het onderdeel blijkt 
dat in casu wel hager beroep openstond 
omdat het beroep gericht was tegen de 
beslissing waarbij de eerste rechter zich 
bevoegd verklaarde en het verzoek als 
ontvankelijk beschouwde, de houding 
van de eiseressen derhalve niet foutief 
kon geacht worden, schending inhoudt 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat het arrest, dat 
niet wegens miskenning van bewijs
kracht van conclusies wordt aange
vochten, vaststelt « dat de (eiseres
sen) vorderen dat de beschikking 
tenietgedaan wordt wegens onont
vankelijkheid van het verzoekschrift, 
minstens wegens onbevoegdheid 
van de scheidsrechters »; dat het ar
rest in die overvveging en in de over
wegingen die in het middel zijn aan
gehaald, zonder dubbelzinnigheid 
oordeelt dat de bevoegdheid van de 
voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg geen onderwerp van ge
schil was; 

Overwegende, ( .. ,), dat het arrest 
besluit tot niet-ontvankelijkheid van 
het hoger beroep, op grond dat de 
beroepen beschikking gewezen was 
op een verzoekschrift ingediend na
mens de twee betrokken partijen, 
verzekeraar en verzekerde, sirek-
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kende tot aanwijzing van een derde 
scheidsrechter, ter uitvoering van 
een beding in de polis, dat voorziet 
in de « bevoegdheid » van de voorzit
ter « om de derde scheidsrechter 
aan te stellen in geval van onenig
heid wat deze aanstelling betreft 
tussen de scheidsrechter aangeduid 
door de verzekeraar en deze aange
wezen door de verzekerde »; 

Dat het hof van beroep aldus vast
stelt dat een verzoek tot benoeming 
van een derde scheidsrechter als be
doeld in artikel 1685, lid 1, van het 
Gerechtelijk Wetboek was inge
diend, en, om ter zake van zodanig 
verzoekschrift over de ontvankelijk
heid van het hoger beroep te oorde
len, de geldigheid van de overeen
komst tot arbitrage niet behoefde te 
onderzoeken, noch na te gaan of de 
scheidsrechters bevoegd waren om 
het verzoekschrift te ondertekenen, 
noch of « de arbitrageprocedure » re
gelmatig was; 

Dat het arrest derhalve de artike
len 1685 en 1686 van het Gerechte
lijk Wetboek niet schendt door te 
oordelen « dat de middelen welke de 
eiseressen tot staving ( ... ) aanvoe
ren, niet dienen onderzocht te wor
den »; dat aan de aangevoerde 
schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
derhalve de enige grond ontvalt; 

Dat het tweede en het derde on
derdeel in zoverre falen naar recht; 

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

7 december 1989 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. De Gryse en 
Delahaye. 

Nr. 229 

1 e KAMER - 7 december 1989 

STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING - IN
ZAGERECHT VAN BELANGHEBBENDEN - OM
VANG. 

Het inzagerecht van derden-belangheb
benden, bepaald in art. 2 K.B. 22 okto
ber 1971 tot uitvoering van art. 63, 
§ 1.2, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw heeft enkel betrekking op 
de bouwvergunning, de bijhorende 
plans die het voorwerp van de vergun
ning omschrijven en de vereiste amb
telijke adviezen (1). 

(DISTRIBUTIEMACHT V.Z.W. T. STAD LIER) 

ARREST 

(A.R. nr. 6667) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over l1et tweede n1iddel: schending 
van artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 22 oktober 1971 tot uitvoering van 
artikel 63 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, gewijzigd 
bij de wetten van 22 april 1970 en 22 de
cember 1970, van de algemene beginse
len van behoorlijk bestuur, inzonderheid 
het zorgvuldigheidsbeginsel, en van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de vordering van de 
eiseressen tot inzage van de volledige 
bouwdossiers ongegrond verklaart, op 
grond « ( ... ) dat (verweerster) wettelijk 
slechts verplicht is inzage te verlenen 
van de bouwvergunning zelf en niet van 
het volledige bouwdossier; dat het wette
lijk inzagerecht slechts omvat : de ver
gunning zelf, de bijhorende plans, en 
desgevallend het advies van de gemach-

(1) Zie: R. VEKEMAN, Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw (Kluwer, 1983), nrs. 334-337·, R. 
PEREMANS, « Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, Publiciteitsmaatregelen », in Het onroe
rend goed in de praktijk, VI E.2. 
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tigde ambtenaar en andere ambtelijke 
adviezen (bv. van de Rijksdienst voor 
Monumenten- en Landschapszorg) (R. 
Peremans, " Ruimtelijke ordening en ste
debouw, Publiciteitsmaatregelen ", in: 
Het onroerend goed in de praktijk, 
VI E.2); ( ... ) dat inzoverre de (eiseressen) 
inzage vragen van andere documenten 
en gegevens (p. 21 van de besluiten) die 
niet in de bouwvergunning zelf zijn op
genomen, deze niet onder het wettelijk 
inzagerecht vallen; ( ... ) dat geen wette
lijke of verordenende bepalingen de ge
meenten verplicht(en) een ruimere inza
ge te verlenen; dat uit de bepaling van 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 
22 oktober 1971, dat uitdrukkelijk be
paalt dat met betrekking tot de ingedien
de aanvragen om een bouwvergunning, 
de " aanpalende eigenaars " inzagerecht 
hebben ten aanzien van het aanvraagfor
mulier maar niet van de stukken van het 
dossier, veeleer het tegendeel moet wor
den afgeleid; dat zogenaamde algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur geen 
voorrang hebben op uitdrukkelijke wets
of verordenende bepalingen, zoals artikel 
2 van het koninklijk besluit van 22 okto
ber 1971 dat het inzagerecht uitdrukke
lijk beperkt tot de afgegeven bouw- en 
verkavelingsvergunningen; ( ... ) dat er 
geen aanleiding bestaat om aan (ver
weerster) te bevelen dat het volledig 
bouwdossier ter inzage wordt gegeven 
aan appellanten », 

terwijl, overeenkomstig artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 22 oktober 
1971 tot uitvoering van artikel 63 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, (en) de algemene beginse
len van behoorlijk bestuur, inzonderheid 
het zorgvuldigheidsbeginsel, vervat in de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek, elke belanghebbende het recht 
heeft om inzage te nemen van de inhoud 
van de afgegeven bouw- en verkavelings
verguningen; het recht van elke belang
hebbende om kennis te nemen van de in
houd van de verleende bouw- of verkave
lingsvergunningen het recht impliceert 
om kennis te nemen van alle stukken 
die hebben bijgedragen tot het nemen 
van een bepaalde beslissing, minstens 
van alle stukken die wettelijk (in casu 
krachtens de omzendbrief van de Vlaam
se Gemeenschap van 20 oktober 1982) in 
het bouwdossier aanwezig dienen te zijn 
opdat een bouwvergunning wettig kan 
worden afgegeven; zodat het arrest, door 
te beslissen dat verweerster « wettelijk 
slechts verplicht is inzage te verlenen 

van de bouwvergunning zelf en niet van 
het volledig bouwdossier » en dat de 
door eiseressen gevorderde inzage in do
cumenten en gegevens die niet in de 
bouwvergunning zijn opgenomen, niet 
onder het wettelijk inzagerecht vallen, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen en beginselen sche~dt : 

Overwegende dat, in zoverre de 
eiseressen een beroep doen op de 
wettelijke verplichting om bepaalde 
stukken in het dossier van de bouw
vergunning op te nemen, die zou 
voortvloeien uit de omzendbrief van 
20 oktober 1982 van de Vlaamse Ge
meenschap, het middel al daarom 
niet ontvankelijk is, omdat die om
zendbrief niet wordt vermeld onder 
de geschonden wettelijke bepalin
gen; 

Overwegende dat, nu het inzage
recht waarop de eiseressen een be
roep doen, wordt geregeld door het 
koninklijk besluit van 22 oktober 
1971 tot uitvoering van artikel 63 
van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimte
lijke ordening en de stedebouw, 
waarvan de wettigheid niet wordt 
betwist, de rechtsbeginselen van be
hoorlijk bestuur op dat stuk niet 
kunnen worden toegepast; dat het 
middel ook in zoverre niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
genoemde koninklijk besluit be
paalt : « Gedurende ten minste twee 
dagen per week, door de gemeente
overheid te bepalen, kunnen derden
belanghebbenden op het gemeente
huis inzage nemen van de inhoud 
van de afgegeven bouw- en verkave
lingsverguningen »; 

Dat met de inhoud van een bouw
vergunning wordt bedoeld het stuk 
zelf en de bijbehorende plans, die 
het voorwerp van de vergunning 
omschrijven, alsmede de vereiste 
ambtelijke adviezen, die er even
eens deel van uitmaken; 

Dat het recht van inzage geen be
trekking heeft op << aile stukken die 
hebben bijgedragen tot het nemen 
van een bepaalde beslissing »; 
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Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

7 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 230 

1 e KAMER - 8 december 19/39 

1° BENELUX - ART. 13, A, 1°, BENELUX
MERKENWET - GEBRUIK VAN EEN MERK 
VOOR WAREN - BEGRIP. 

2° MERKEN - FABRIEKS- EN HANDELS
MERKEN - ART. 13, A, 1°, BENELUX-MERKEN
WET- GEBRUIK VAN EEN MERK VOOR WA
REN - BEGRIP. 

1° en 2° Voor de toepassing van art. 13, 
A, 1°, Benelux-Merkenwet is niet ver
eist dat het merk of het daarmee over
eenstemmend teken op de waren, hun 
verpakking of etiketten wordt aa.nge
bracht. 

(OMNISPORT N.V. T. BAUWERAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5553) 

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

Gelet op het arrest van het Hof 
van 13 maart 1987 (1); 

(1) A.R. nr. 5553, A.C, 1986-87, nr, 417. 

Gelet op het arrest van het Bene
lux-Gerechtshof van 7 november 
1988 (2); 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1138, 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, en 13, meer bepaald 13, A, 
1°, van de Eenvormige Beneluxwet op de 
Warenmerken, in bijlage gevoegd bij het 
Beneluxverdrag van 19 maart 1962 inza
ke de warenmerken, goedgekeurd bij de 
wet van 30 juni 1969, van het beschik
kingsbeginsel en van het algemeen 
rechtsbeginsel en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest de door eiseres op 
artikel 13 van de Eenvormige Benelux
wet gebaseerde rechtsgrond voor haar 
vordering, namelijk inbreuk op haar uit
sluitende rechten op het merk Omni
sport door het gebruik, door verweerder, 
van de benaming Omni-Sport als uit
hangbord en als commerciele benaming, 
als ongegrond verwerpt, het ingestelde 
hoger beroep ongegrond acht en het von
nis waarbij de vordering van eiseres on
gegrond werd verklaard, bevestigt, op 
grond: dat artikel 13, A, 1°, van de Een
vormige Benelu.xw·et op de Warenmerken 
te dezen niet toepasselijk is; dat ver
weerder weliswaar handel drijf onder 
(de) naam « Omni-Sport », maar geens
zins wordt aangetoond dat (hij) het merk 
van (eiseres) voor waren gebruikt; dat 
het gebruik van een merk voor waren 
impliceert dat de waren zelf kunnen wor
den beschouwd als zijnde gemerkt (op de 
voorwerpen zelf, op de verpakking, op 
bijhorende etiketten, ... ) ( ... ); dat de 
merkhouder zich, krachtens artikel 13, 
A, 2°, tegen elk ander gebruik kan ver
zetten, op voorwaarde dat dit gebruik ge
schiedt « onder zodanige omstandighe
den, dat aan de houder van het merk 
schade kan worden toegebracht >>; dat 
(eiseres) niet bewijst dat het door (ver
weerder) gemaakte gebruilr van de naam 
Omni-Sport haar schade kan toebrengen; 
dat uit de omstandigheid dat (eiseresi 
reeds in september 1974 facturen zoncl 
naar Omni-Sport en (ver111Jeerder) pas in 

I 
august~.l.S 1978 dagvaardde, ce. rder b.lijkt 
dat (e1seres) geen schacle vreesde; dat 
(eiseres) beweert maar op geen enkele 
wijze aantoont dat andere kleinhande
laars bij haar protesteerden, 

(2) J.T., 1989, 194 en noot A. Brau:1; R. n~, 
1983-89, 637, met concl. adv.-gen. Krings. 
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terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en het daardoor bekrachtigde be
schikkingsbeginsel, de partijen auto
noom ae grenzen van het geschil bepa
len; het de rechter niet staat ambtshalve 
een geschilpunt op te werpen dat door 
partijen niet was opgeworpen; ten min
ste het recht van verdediging vereist dat 
de rechter, vooraleer hij zijn beslissing 
doet steunen op een ambtshalve opge
worpen rechtsgrond of op ambtshalve op
geworpen feitelijke omstandigheden, de 
partijen uitnodigt of in staat stelt daar
omtrent hun middelen te Iaten kennen; 
in voorliggend geval, de partijen in hun 
conclusies niet waren ingegaan op het 
onderscheid tussen de twee door artikel 
13, A, van de Benelux-Merkenwet beoog
de hypotheses noch, meer in het bijzon
der, op de specifieke toepassingsvoor
waarden van het door het arrest ingeroe
pen artikel 13, A, 1°, van deze wet; geen 
der partijen had beweerd dat het ge
bruik van een merk in de zin van die be
paling impliceerde dat de " waren zelf 
kunnen beschouwd worden als zijnde ge
merkt (op de voorwerpen zelf, op de ver
pakking, op bijhorende etiketten ... ) », 
noch dat deze bepaling niet zou toepas
selijk zijn op grond dat verweerder het 
merk Omnisport van eiseres niet ge
bruikte voor waren; verweerder aileen 
stelde (conclusie p. 2-3) dat bedoeld merk 
door eiseres niet ter aanduiding van wa
ren werd gebruikt en de benaming Om
nisport, wegens het niet vervullen van de 
merkenrechtelijke functies, " geen 
merk » was in de zin van artikel 1 van 
de Benelux-Merkenwet; zodat het arrest, 
door ambtshalve artikel 13, A, 1°, van de 
Benelux-Merkenwet niet toepasselijk te 
verklaren omdat het gebruik van een 
merk in de zin van die bepaling - val
gens het arrest - impliceert dat de wa
ren zelf kunnen beschouwd worden als 
zijnde gemerkt (op de voorwerpen-zelf, 
op de verpakking, op bijhorende etiket
ten ... ) en omdat geenszins werd aange
toond dat verweerder het merk van eise
res voor waren gebruikte, schending 
inhoudt van artikel 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek en het daarin be
krachtigde beschikkingsbeginsel, krach
tens hetwelk de partijen autonoom de 
grenzen van het geschil bepalen en, in 
zoverre aldus op grond van ambtshalve 
opgeworpen elementen, uitspraak werd 
gedaan zonder dat partijen in de gele
genheid werden gesteld daaromtrent hun 
middelen te lateiL kennen, miskenning 
inhoudt van het recht van verdediging; 

tweede onderdeel, krachtens artikel 13, 
A, 1°, van de Benelux-Merkenwet, de 
merkhouder zich kan verzetten tegen elk 
gebruik dat van zijn merk of van een 
overeenstemmend teken wordt gemaakt 
voor de waren waarvoor het is inge
schreven of voor soortgelijke waren; voor 
de toepassing van deze bepaling geens
zins vereist is dat de waren zelf " ge
merkt » zijn in die zin dat het litigieuze 
merk of teken aangebracht is op de voor
werpen zelf, op de verpakking of op bij
horende etiketten; bedoelde bepaling im
mers ook toepasselijk is op het gebruik 
van een merk (of een daarmee overeen
stemmend teken) in de publiciteit die 
voor de waren gevoerd wordt alsook in 
de vorm van een handelsnaam, aange
wend voor de handel in de betrokken 
waren; het arrest, door het toepassings
gebied van artikel 13, A, 1°, van de Een
vormige Benelux-Merkenwet te beperken 
tot het geval waarbij de betrokken waar 
zelf als « gemerkt » beschouwd kan wor
den, dat is het litigieuze merk of het 
overeenstemmend teken is aangebracht 
op de betrokken waren zelf, op hun ver
pakking of op bijhorende etiketten, dat 
is tot gevallen van een nauw en onmid
dellijk materieel verband tussen merk 
en waar, met uitsluiting van het door het 
arrest vastgestelde gebruik van .het merk 
als handelsnaam, dat is als benaming 
van de handel in de betrokken waren, de 
betekenis en draagwijdte van deze wets
bepaling op onwettige wijze beperkt en, 
door aldus de toepassing van deze wets
bepaling uit te sluiten op grond van de 
enkele reden dat, alhoewel verweerder 
handel drijft onder de naam Omni-Sport, 
de " waren zelf » niet kunnen worden be

·schouwd als zijnde gemerkt (op de voor
werpen zelf, op de verpakking, op bijho
rende etiketten ... ), derhalve het teken 
" niet voor waren » werd gebruikt, niet 
wettelijk verantwoord is en schending 
inhoudt van artikel 13, A, 1°, van de Een
vormige Beneluxwet op de Warenmer
ken: 

W at hd tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 13, A, eerste lid, aanhef en on
der 1°, de merkhouder zich, onver
minderd de toepassing van het ge

, mene recht betreffende de aanspra
kelijkheid uit onrechtmatige daad, 
op grond van zijn uitsluitend recht 
kan verzetten tegen elk gebruik dat 
van het merk of van een overeen
stemmend teken wordt gemaakt 
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voor de waren waarvoor het merk is 
ingeschreven of voor soortgelijke 
waren; 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechthof in zijn arrest van 7 novem
ber 1988, in antwoord op de bij het 
arrest van 13 maart 1987 gestelde 
vraag, voor recht verklaart : « In het 
algemeen kan gebruik van een han
delsbenaming of handelsnaam niet 
!Worden aangemerkt als gebruik van 
eens anders merk of van een daar
mede overeenstemmend teken in de 
zin van artikel 13, A, eerste lid, aan
hef en onder 1°, B.M.W., 66k niet in
dien in de onderneming welke met 
die naam wordt aangeduid, waren 
worden verhandeld waarvoor dat 
merk is gedeponeerd. Van zodanige 
gebruik is echter wel sprake, indien 
de handelsnaam in feite zodanig 
wordt gebruikt dat het publiek dat 
gebruik zal opvatten als een gebruik 
dat betrekking heeft op een of meer 
bepaalde, door de ondernemer ver
handelde of ter levering aangeboden 
waren, welke door dit gebruik van 
die van andere worden onderschei
den, hetgeen zich ook kan voordoen 
indien de naam niet op de waren 
zelf, hun verpakking of etiketten 
wordt aangebracht »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest beslist: « dat artikel 13, A, 1°, 
il}. casu niet toepasselijk is; dat (ver
weerder) weliswaar handel drijf on
der naam " Omni-Sport ", maar dat 
geenszins aangetoond wordt dat 
(verweerder) het merk van (eiseres) 
voor waren gebruikt; dat het ge
bruik van een merk voor waren im
mers impliceert dat de waren zelf 
kunnen worden beschouwd als zijn
de gemerkt (op de voorwerpen zelf, 
op de verpakking, op bijhorende eti
ketten ... ) »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
voor de toepasselijkheid « in casu » 
van artikel 13, A, eerste lid, aanhef 
en onder 1°, van de Benelux-Waren

der 1 o, toepassing kan vinden indien 
zulks niet het geval is; dat het ar
rest derhalve die bepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de op 
artikel 13, A, eerste lid, aanhef en 
onder 1°, gebaseerde vordering van 
eiseres afwijst en uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiseres in twee derde van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus· 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

8 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
van Heeke. 

Nr. 231 

1 e KAMER - 8 december 1989 

VERZEKERING - ALGEMENE REGELS -
SA!V!ENLOOP VAN VERZEKERDIGEN - AAN
SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN. 

Art. 12 Verzekeringswet, dat de samen
loop regelt van verschillende verzeke
ringen die hetzelfde risico dekken, is 
ook toepasselijk op de aansprakelijk
heidsverzekeringen (1), m.n. een verze
kering van de gezinsaansprakelijkheid 
en een W.A.M.-verzekering (2). 

wet als vereiste stelt dat het merk t---------------
of een overeenstemmend teken op 
de waren, hun verpakking of etiket
ten is aangebracht; dat echter arti
kel 13, A, eerste lid, aanhef en on-

(1) Cass., 2. april 1963 (Bull. en Pas., 1965, I, 
830), 25 sept. 1975. (A.C., 1976, 121). 

(2) Zie Cass., 12 apnl 1985, A.R nr 4575 
(A.C., 1984-85, nr 477). 
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(DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V. 
T. VANDENPLAS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6163) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 12 van de Verzekeringswet 
van 11 juni 1874, opgenomen in het Wet
hoek van Koophandel, 2 en 3 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 

doordat het arrest de vordering tot tus
senkomst en vrijwaring ingesteld door 
de verweerders Vandenplas-Vlayen tegen 
eiseres gegrond verklaart en dientenge
volge eiseres veroordeelt tot vrijwaring 
van de verweerders Vandenplas-Vlayen 
voor alle tegen hen uiigesproken veroor
delingen in hoofdsom, interesten en kos
ten binnen de conventioneel bedongen li
miet van 10.000.000 frank in hoofdsom, 
interesten en kosten, op grond : « dat de 
beslissing van de eerste rechter de ver
plichting tot dekking in hoofde van de 
verzekeringsmaatschappij N.V. Noord
star en Boerhaave aan te houden, steunt 
op de redengeving: "dat de N.V. Ver
enigde Provincien de burgerlijke aan
sprakelijkheid dekt van het in het onge
val betrokken voertuig; dat de polis een 
aanvang nam op 28 april 1976; dat (Willy 
Vandenplas) bij de N.V. Noordstar en 
Boerhaave een polis familiale verzeke
ringen afsloot met aanvang op 17 decem
ber 1965, voor een duur van 10 jaar, na
dien verlengd voor opnieuw 10 jaar; dat 
de tweedegenoemde polis onder artikel 
1.1 en 2 de burgerlijke aansprakelijkheid 
dekt van de verzekeringsnemer krach
tens de artikelen 1382 tot 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek voor onder meer de 
persoonlijke daden van de minderjarige 
kinderen; dat onder artikel 4.1 de burger
lijke aansprakelijkheid wordt gedekt 
voor het niet naleven van de wetten en 
reglementen op de politie van het weg
verkeer en artikel 6/ c daarvan enkel het 
gebruik of het bezit van voertuigen uit
sluit als eigenaar, huurder of bewaker; 
dat de fout die in onderhavig geval werd 
begaan, inbreuk uitmaakt op artikel 28 
op de politie van het wegverkeer; dat de 

polis van de N.V. Noordstar en Boerhaa
ve een dergelijke fout dekt en deze niet 
onder de uitsluiting valt, zoals vermeld 
in artikel 6/c, vermits de minderjarige 
het voertuig niet gebruikte of bezat, 
noch als eigenaar, noch als huurder of 
bewaker; dat ook de polis burgerlijke 
aansprakelijkheid van de Verenigde Pro
vincien dezelfde fout dekt; dat ingevolge 
artikel 12 van de wet van 11 juni 1874 op 
de verzekeringen in het algemeen de po
lis die het eerst werd onderschreven, van 
toepassing is "; dat deze oordeelkundige 
motivering van de eerste rechter niet 
wordt ontkracht in de beroepsbesluiten 
en het hof ze bijtreedt; dat (eiseres) vol
ledig tevergeefs zou voorhouden dat het 
plots openen van een portier van een in
zittende van een voertuig met als gevolg 
een val van een fietser met dodelijke af
loop, niet als een " ongeval " in de zin 
van haar algemene polisvoorwaarden 
zou kunnen worden aangezien; dat even 
tevergeefs (eiseres) zekere verschillen 
tussen de door haar verstrekte waarborg 
"familiale burgerlijke verantwoordelijk
heid" en de waarborg "burgerlijke aan
sprakelijkheid motorrijtuigen " verstrekt 
door de N.V. Verenigde Provincien, -
verplicht karakter van laatstgenoemde 
verzekering, rechtstreekse vordering van 
de derdebenadeelde en onbeperkte waar
borg, daar waar eerstgenoemde verzeke
ring facultatief is, de derdebenadeelde 
over geen rechtstreekse vordering be
schikt en de waarborg beperkt is tot 
10.000.000 frank - inroept om voor te 
houden dat .artikel 12 van de wet van 18 
juni 1874 ter zake geen toepassing zou 
vinden; dat deze verschillen irrelevant 
zijn wat betreft de toepasselijkheid van 
bedoelde wetsbepaling; dat de belangen 
van de derde benadeelde overigens in de 
ruimste mate zijn gewaarborgd door het 
bepaalde in artikel 20.9° van de Hypo
theekwet en de subsidiaire toepasselijk
heid van de navolgende verzekerings
overeenkomsten conform artikel 12, ali
nea 2, van de wet van 18 juni 1874; dat 
overigens, en ten overvloede, door de 
derde benadeelde geen enkel element 
naar voren wordt gebracht waaruit zou 
blijken dat hun aanspraken, binnen de 
perken van de waarborg van de polis 
"familiale burgerlijke verantwoordelijk
heid " in casu op enige wijze in het ge
drang zou komen », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, artikel 12 van de 
Verzekeringswet van 11 juni 1874 be
paalt ; « De verzekerde zaken waarvan 
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de gehele waarde door een eerste verze
kering is gedekt, kunnen niet meer het 
voorwerp uitmaken van een nieuwe ver
zekering tegen dezelfde risico's, ten voor
dele van dezelfde persoon. W anneer door 
de eerste overeenkomst niet de gehele 
waarde is verzekerd, staan de verzekeraars 
die de volgende contracten hebben gete
kend in voor het meerdere, in de volg
orde van de dagtekening van de contrac
ten. Aile verzekeringen die dezelfde dag 
zijn aangegaan, worden geacht gelijktij
dig te zijn »; dit artikel 12 van toepassing 
is in geval van pluraliteit van aansprake
lijkheidsverzekeringen van gelijke aard, 
die achtereenvolgens afgesloten worden, 
doch niet wanneer een zelfde risico ge
dekt wordt door enerzijds een algemene, 
niet door de wet verplichte maar faculta
tieve aansprakelijkheidsverzekering en 
anderzijds een specifieke, door de wet 
verplichte en gereglementeerde aanspra
kelijkheidsverzekering; in dit laatste ge
val, krachtens het beginsei van de speci
ficiteit de specifieke, door de wet ver
plichte en gereglementeerde aansprake
lijkheidsverzekering en niet de algeme
ne, niet door de wet verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering dekking moet 
verlenen; de W.A.M.-verzekering aange
gaan overeenkomstig de wet van 1 juli 
1956 - meer bepaald krachtens de arti
kelen 2 en 3 van deze wet - betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, die van open
bare orde is, derhalve o.a. omwille van 
zijn verplichtend karakter en specificiteit 
moet toegepast worden v66r elke andere, 
algemene facultatieve polis, zoals de « fa
miliale burgerrechtelijke aansprakelijk
heid »-polis; het arrest derhalve niet wet
tig kan beslissen dat in deze zaak artikel 
12 van de Verzekeringswet en derhalve 
de polis die het eerst onderschreven 
werd, van toepassing zijn, in casu de po
lis familiale burgerlijke aansprakelijk 
die ouder was dan de polis burgerrechte
lijke aansprakelijkheid motorrijtuigen en 
dat de door eiseres aangeduide verschil
len tussen de twee genoemde polissen ir
relevant zijn; zodat het arrest niet wette
lijk verantwoord is en schending inhoudt 
van artikel 12 van de Verzekeringswet 
van 11 juni 1874 opgenomen in het Wet
hoek van Koophandel en van de artike
len 2 en 3 van de wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen : 

Overwegende dat de betwisting de 
vordering tot vrijwaring betrof die 
de verweerders sub 1 en 2 op grand 

van een verzekering die ze met eise
res hadden gesloten, tegen eiseres 
hadden ingesteld; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de polis van eiseres en de 
polis van de N.V. De Verenigde Pro
vincien beide de aansprakelijkheid 
voor de schadelijke gevolgen van 
het door het meisje veroorzaakte on
geval dekken, met dien verstande 
dat de dekking van de polis van ei
seres beperkt is tot tien miljoen 
frank; 

Overwegende dat die vaststelling 
volstaat om, ten aanzien van de vor
dering tot vrijwaring ingesteld door 
de verweerders sub 1 en 2 tegen ei
seres en tegen de N.V. De Verenigde 
Provincien, wettig toepassing te rna
ken van de regel van artikel 12 van 
de Verzekeringswet dat de tweede 
verzekering eerst uitwerking heeft 
wanneer de eerste verzekering niet 
toereikend is om het verzekerde ri
sico geheel te dekken; dat daaraan 
niet afdoet de omstandigheid dat de 
tweede verzekering gesloten is op 
grond van de wet van 1 juli 1956; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het derde middel, 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het ten 
aanzien van eiseres en de verweer
ders sub 1, 2, 3 en 5 uitspraak doet 
over de kosten van begrafenis, 
rouwmaal en rouwkledij en over de 
schade ex hoerede; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten van Assubel en 
in vier vijfde van de overige kosten; 
houdt een vijfde van deze laatste 
kosten aan en laat de beslissing 
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daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

8 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse, 
Biitzler en Delahaye. 

Nr. 232 

1 e KAMER - 8 december 1989 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - AL· 
GEMENE BEGRIPPEN - VERBETERING -
VERSCHRIJVING. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
- ALGEMENE BEGRIPPEN - VERBETERING 
VAN HET VONNIS - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER. 

1 o en 2° Onwettig is het vonnis dat bij de 
verbetering van een verschrijving in 
een beslissing de daarin gevestigde 
rechten uitbreidt (1). (Art. 794 Ger.W.) 

(< PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS » VENN. 
NAAR AMERIKAANS RECHT T. ' S.F.I. ROTTER

DAM » B.V. NAAR NEDERLANDS RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 6329) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 23 tot 28, 793 en 794 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, om het vonnis van 
de Rechtbank van Koophandel te Brus
sel van 18 december 1985 te bevestigen, 
beslist dat de eerste rechter terecht de 
vordering tot verbetering, door verweer
ster ingesteld tegen het vonnis gewezen 
op 1 juni 1983, gegrond verklaart, op 
grond dat : « uit de verschillende proce
durestukken, het voorwerp van de oor
spronkelijke vordering en uit de aard 
van de betwisting daarrond, ten genoege 
van recht blijkt dat het vervangen van 
het woord " lager " in de zinsnede " ... 
doch nooit lager dan (de koers) op 30 ja
nuari 1980 " door het woord " hoger " (" ... 
doch nooit hoger dan deze op 30 januari 
1980 "), een door de eerste rechter niet 
gewilde verschrijving is en dus in feite 
een materiele vergissing uitmaakt; dat 
zulks meer bepaald blijkt uit de motie
ven van de beslissing waarvan de verbe
tering gevraagd wordt en waarin, na 
vaststelling dat het gevorderde bedrag 
niet betwist wordt, de rechter besliste 
dat bijgevolg de eis gegrond is; ... dat 
door het vonnis, waarvan de verbetering 
gevorderd werd, in die zin te interprete
ren de beslissing, waartegen thans be
roep, de rechten van gei:ntimeerde (S.F.I. 
Rotterdam) niet uitbreidt doch slechts 
bekrachtigt en de materiele vergissing in 
het dispositief van de te verbeteren be
slissing slechts in overeenstemming ge
bracht heeft met de werkelijke beslis
sing zoals die ondubbelzinnig genomen 
werd », 

terwijl het vonnis van 1 juni 1983, van 
de 24e kamer van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, de vennootschap 
Pan Am veroordeelde tot betaling « van 
de tegenwaarde van 13.961,70 U.S.-dol
lars tegen de hoogste koers op de dag 
der betaling doch nooit hoger dan deze 
op 30 januari 1980 », zijnde de dag waar
op de schade, die tot de veroordeling 
heeft geleid, zich voordeed en dat de ver
vanging van het woord « hoger » door 
« lager » in de laatste zinsnede van het 
beschikkende gedeelte van dit vonnis, 
welk in kracht van gewijsde was getre
den op het ogenblik van het instellen der 
vordering tot verbetering, geen verbete
ring van een verschrijving uitmaakt en 
tot gevolg heeft dat de rechten van de 
partijen erdoor worden gewijzigd, zodat 
het arrest het gezag van gewijsde van 
het vonnis van 1 juni 1983 schendt 

------------------; (schending van de artikelen 23 tot 28 van 

(1) Zie Cass., 18 okt. 1983, A.R. nr. 8024 
(A.C., 1983-84, nr. 90), 16 mei 1989. A.R. 
nr. 2682 (A.C., 1988-89, nr. 525). 

het Gerechtelijk Wetboek), alsook het 
verbod, opgelegd bij artikel 794 van het 
Gerechtelijk Wetboek, om in geval van 
verschrijving de in de beslissing beves-
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tigde rechten uit te breiden of te wijzi
gen (schending eveneens van de artike
len 793 en 794 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat de door ver
weerster voor de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel ingestelde 
vordering ertoe strekte « een !outer 
materiEHe vergissing » te horen ver
beteren in een vonnis van 1 juni 
1983 van de voormelde rechtbank, 
vonnis waarbij eiseres was veroor
deeld om aan verweerster te betalen 
« de tegenwaarde in Belgische frank 
aan de hoogste koers op de dag van 
de betaling doch nooit hoger dan de
ze van 30 januari 1980, van 13.691,70 
U.S.-dollar », namelijk door in het 
beschikkende gedeelte het woord 
« hoger » te horen vervangen door 
het woord « lager »; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, de vordering van verweerder in
willigt op grond dat, wegens de in 
het middel weergegeven redenen, 
het gebruik van het woord « hoger » 
in plaats van het woord « lager » in 
feite een materiEHe vergissing uit
maakt; 

Overwegende dat artikel 794 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 
« De rechter kan de verschrijvingen 
of misrekeningen die in een door 
hem gewezen beslissing voorkomen, 
verbeteren, zonder evenwel de daar
in bevestigde rechten uit te breiden, 
te beperken of te wijzigen »; dat uit 
die bepaling volgt dat de rechter, zo 
hij in een beslissing verschrijvingen 
of misrekeningen mag verbeteren, 
hij in geen geval de daarin bevestig
de rechten mag uitbreiden, beper
ken of wijzigen; 

Overwegende dat het arrest de 
door verweerster gevraagde verbete
ring niet heeft kunnen inwilligen 
zonder artikel 749 van het Gerechte
lijk Wetboek te schenden en het ge
zag van het gewijsde van het vonnis 

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

8 december 1989 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: mevr. Baete
Swinnen - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Dassesse en Van Omme
slaghe. 

Nr. 233 

3e KAMER - 11 december 1989 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN - MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN - BEGRIP- MODEL
CONTRACT. 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT - MISKENNING - BEGRIP. 

1° De bewijskracht van een akte wordt 
door de rechter miskend wanneer hij 
aan die akte een uitlegging geeft die 
niet te verenigen is met de bewoordin
gen ervan (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

2° De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter niet 
miskend, wanneer hij daaraan het ge
volg toekent dat zij, volgens zijn uit
legging ervan, wettig tussen partijen 
heeft (2). (Art. 1134 B.W.) 

van 1 juni 1983 te miskennen; 1----------------
Dat het middel in zoverre gegrond 

is; 
(1) en (2) Zie cone!. O.M. en de verwijzingen 

in Bull. en Pas., 1990, I, 233. 
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(SIMOGLOU T. ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8694) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Gelet op de beschikking van 10 
oktober 1989 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3, 4, § 1, 1°, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 3, 4 en 7 van de al
gemene voorwaarden van het modelcon
tract voor de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest zegt dat eisers ha
ger beroep niet gegrond is en, bijgevolg, 
het vonnis a quo bevestigt dat afwijzend 
heeft beschikt op zijn rechtsvordering tot 
vergoeding van de lichamelijke schade 
ten gevolge van een verkeersongeval op 
12 september 1982, op grand : « dat arti
kel 3 van de algemene voorwaarden van 
het modelcontract bepaalt : " de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de ver
zekeringnemer, van de eigenaar, van ie
dere houder en van iedere bestuurder 
van het hierna omschreven motorrijtuig 
is gedekt ... "; dat, naar luid van artikel 4, 
de dekking van het verzekeringscontract 
zich uitstrekt tot de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekeringne
mer wanneer hij toevallig een aan der
den toebehorend motorrijtuig bestuurt; 
dat nadrukkelijk is bepaald dat het ge
noemd motorrijtuig in die onderstelling 
met het omschreven motorrijtuig wordt 
gelijkgesteld; dat uit die bepalingen volgt 
dat (eisers) burgerrechtelijke aansprake
lijkheid, als eigenaar van een motorrij
tuig dat met het omschreven motorrij
tuig is gelijkgesteld, door het contract 
(van verweerster) is gedekt; dat artikel 7 
van dezelfde algemene voory.raarden be
paalt dat de bestuurder van het omschre
ven motorrijtuig, alsmede de verzeke
ringnemer en zij wier burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid door het contract is 
gedekt, van het recht op uitkering zijn 
uitgesloten; dat, nu van het recht op uit
kering zijn uitgesloten zij wier burger-

rechtelijke aansprakelijkheid door het 
contract is gedekt en nu de eigenaar van 
het motorrijtuig de waarborg geniet van 
de verzekeraar die de bestuurder verze
kert, het buiten kijf staat dat de eige
naar door die verzekeraar niet kan wor
den vergoed; dat de eigenaar van het 
gebruikte motorrijtuig anders meer rech
ten zou hebben dan de eigenaar van het 
in het contract omschreven motorrijtuig; 
dat (eiser), nu zijn burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid door (verweerster) is ge
dekt, niet kan beweren dat hij een derde 
is aangezien hij zelf is verzekerd; dat hij 
als dusdanig is uitgesloten van het recht 
op de krachtens het contract toegekende 
uitkeringen; dat (eiser) degene die als 
verzekerde de dekking van de verzeke
ring geniet, verwart met diegene die de 
door de verzekeraar betaalde vergoeding 
ontvangt; dat de terecht door de eerste 
rechter aangenomen oplossing artikel 4 
geenszins zinloos maakt, doch integen
deel de draagwijdte ervan juist om
schrijft •, 

terwijl naar luid van artikel 3 van de 
algemene voorwaarden van het model
contract van autoverzekering, dat de be
woordingen van artikel 3 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen overneemt, de verzekering 
die ter uitvoering van artikel 2 van de 
genoemde wet van 1 juli 1956 is gesloten, 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dekt van de verzekeringnemer, van de 
eigenaar, van iedere houder en van iede
re bestuurder van het in het contract 
omschreven motorrijtuig; de partijen 
evenwel bij overeenkomst de dekking 
van het verzekeringscontract kunnen uit
breiden tot de bestuurder die toevallig 
een motorrijtuig bestuurt dat aan een 
derde toebehoort; indien in die onderstel
ling het toevallige motorrijtuig met het 
in het verzekeringscontract omschreven 
motorrijtuig wordt gelijkgesteld, de aan
vullende waarborg die wordt bepaald in 
artikel 4 van de genoemde algemene 
voorwaarden, waarvan het arrest de 
tekst weergeeft in een van de in het mid
del vermelde overwegingen, enkel de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt 
van de toevallige bestuurder - verzeke
ringnemer - met uitsluiting van die van 
de eigenaar van het gelijkgesteld motor
rijtuig; naar luid van artikel 7 van de al
gemene voorwaarden van het modelcon
tract waarin het in artikel 4 van de 
voornoemde wet van 1 juli 1956 bepaalde 
beginsel wordt overgenomen, van het 
voordeel van de verzekering zijn uitge-
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sloten de bestuurder van het motorrij
tuig dat de schade heeft veroorzaakt, als
mede de verzekeringnemer en zij wier 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid door 
het contract is gedekt; nu de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van de eige
naar van het met het omschreven motor
rijtuig gelijkgesteld motorrijtuig hele
maal niet is gedekt door artikel 4 van de 
algemene voorwaarden van het model
contract; daaruit volgt dat hij niet kan 
worden uitgesloten van het voordeel van 
de verzekering, die de toevallige bestuur
der van het motorrijtuig met toepassing 
van de voornoemde artikelen 3 en 7 
heeft gesloten; zoals eiser in zijn conclu
sie beklemtoonde, de gelijkstelling geldt 
voor het motorrijtuig en niet voor de ver
zekerde persoon, nu de eigenaar van het 
gelijkgestelde motorrijtuig een derde 
blijft ten aanzien van de verzekeraar 
van de toevallige bestuurder, wiens bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid is ge
dekt ingevolge de aanvullende waarborg 
die hem in het verzekeringscontract voor 
zijn eigen motorrijtuig was toegekend; 
zodat het arrest, niet zonder miskenning 
van de bewijskracht van artikel 4 van de 
algemene voorwaarden van het model
contract, die van toepassing zijn op het 
verzekeringscontract dat op 22 augustus 
1980 tussen verweerster en de heer J. 
Lopes de Almeida - toevallig bestuur
der van eisers motorrijtuig op het ogen
blik van het bewuste ongeval - betref
fende zijn motorrijtuig is gesloten, en 
dat zegt dat de dekking van dat contract 
zich uitsluitend uitstrekt tot de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de ver
zekeringnemer als toevallig bestuurder 
van een motorrijtuig dat aan een derde 
toebehoort, naar recht heeft kunnen be
slissen dat eiser uitgesloten was van het 
voordeel van de uitkeringen die zijn toe
gekend ingevolge het voornoemd verze
keringscontract dat tussen verweerster 
en de heer Lopes de Almeida is gesloten, 
nu zijn burgerrechtelijke aansprakelijk
heid door dat contract is gedekt (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4, § 1, 1°, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 3, 4 en 7 van de 
algemene voorwaarden van het model
contract van automobielverzekering), al
thans aldus de verbindende kracht van 
dat contract miskent (schending van de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het middel het 
arrest in hoofdzaak verwijt dat het 

de bewijskracht miskent van artikel 
4 van de algemene voorwaarden van 
het modelcontract, die toepasselijk 
zijn op het verzekeringscontract dat 
is gesloten tussen verweerster en 
Lopes de Almeida, de toevallige be
stuurder van eisers motorrijtuig, en, 
althans, dat het de bindende kracht 
van dat contract miskent; 

Overwegende dat artikel 4.1, eer
ste lid, b, van de voornoemde alge
mene voorwaarden zegt dat « de 
dekking van ( ... ) het contract zich 
uitstrekt, zonder dat hiervoor een 
verklaring vereist weze, tot de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de verzekeringnemer alsmede van 
diens echtgeno(o)t(e) en kinderen, 
indien deze bij hem inwonen en de 
wettelijke leeftijd om een motor
voertuig te besturen bereikt hebben, 
als bestuurder of als burgerrechte
lijk aansprakelijke voor de bestuur
der: ( ... ); b) van elk aan derde toebe
horend motorrijtuig dat zij toevallig 
zouden besturen, zelfs terwijl het 
omschreven motorrijtuig in gebruik 
is »; 

Dat het tweede lid van genoemd 
artikel 4.1 daaraan toevoegt dat « in 
geval van toepassing van de bepalin
gen van dit artikel, het in de boven
vermelde voorwaarden gebruikte 
motorrijtuig met het omschreven 
motorrijtuig wordt gelijkgesteld »; 

Overwegende dat het arrest, door 
geen van de in het middel weergege
ven consideransen, die bedingen uit
legt op een wijze die met hun be
woordingen, onverenigbaar zijn; dat 
het bijgevolg de bewijskracht van 
de akte waarin ze zijn vervat niet 
miskent en evenmin de verbindende 
kracht miskent van het contract 
door daaraan het gevolg toe te ken
nen dat het volgens die uitlegging 
wettig tussen de partijen moet heb
ben; 

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

11 december 1989 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Geinger en Simont. 

Nr. 234 

3• KAMER - 11 december 1989 

1° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL
LEGES - SAMENSTELLING - BEVOEGDHE!D 
- RECHTSPLEGING - HERKEURINGSRAAD -
BESLISSING GEWEZEN NA INOBSERVATIE
STELLING - NIEUWE VERSCHIJNING « NODE
LOGS GEACHT ' - GEWIJZIGDE SAMENSTEL
LING VAN DE RAAD. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- HER
KEURINGSRAAD - BESLISSING GEWEZEN NA 
INOBSERVATIESTELLING - NIEUWE VER
SCHIJNING " NODELOOS GEACHT » - GEWIJ
ZIGDE SAMENSTELLING VAN DE RAAD. 

1° en zo De herkeuringsraad kan 11a de 
inobservatiestelling van de dienstplich
tige niet beslissen dat een nieuwe ver
schijning « nodeloos » is, dan indien de 
raad is samengesteld uit dezelfde ]e
den als degenen voor wie de dienst
plichtige reeds is verschenen (1). (Art. 
45, § 3, Dienstplichtwet; algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

{M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 500 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 september 1989 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Henegouwen gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, op 
4 november 1950 ondertekend en goedge
keurd bij de wet van 13 maart 1955, 45, 
§ 3, van de bij het koninklijk besluit van 
30 april 1962 gecoordineerde Dienst
pli.chtwet, zoals het is gewijzigd bij de 
wet van 16 juni 1987, alsmede van het al
gemeen beginsel inzake het recht van 
verdediging, 

doordat de Herkeuringsraad van de 
provincie Henegouwen, ter terechtzitting 
van 12 september 1989, nadat hij in het 
bezit was gesteld van het na de inobser
vatiestelling ter zitting van 17 april 1989 
opgemaakt deskundigenverslag, de aan
vraag om vrijlating en voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grond heeft verwor
pen, na te hebben geoordeeld dat de 
aanvrager reeds v66r zijn inobservatie
stelling voor de herkeuringsraad was 
verschenen en gehoord en dat zijn nieu
we inobservatiestelling derhalve niet 
noodzakelijk is, 

terwijl artikel 45, § 3, van de bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1962 ge
coordineerde Dienstplichtwet, zoals het 
is gewijzigd bij de wet van 16 juni 1987, 
bepaalt dat de herkeuringsraad die de 
inobservatiestelling van de betrokkene 
heeft gelast en in het bezit is gesteld van 
de besluiten van de geneesheer-deskun
dige, handelt overeenkomstig de artike
len 43 en 44 van die wet en hij degene, 
die reeds voor zijn inobservatiestelling is 
verschenen, niet laat oproepen, indien 
hij een nieuwe verschijning nodeloos 
acht; volgens die bepaling, de nieuwe 
verschijning van de betrokkene, die de 
herkeuringsraad nodeloos acht, geschiedt 
voor de raad die is samengesteld uit de
zelfde leden als die voor wie hij reeds is 

------------------; verschenen en door wie hij is gehoord; 
ter voldoening aan het recht van de aan
vrager op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak en zijn recht van verdediging, 
de betrokkene zijn argumenten tot sta
ving van zijn aanvraag moet kunnen 

(1) Zie Cass., 21 april 1986, A.R. nr. M 407 F 
(A.C., 1985-86, nr. 515); 10 nov. 1986, A.R. nr. 
M 606 N (ibid., 1986-87, nr. 155); 21 nov. 1938, 
A.R. nr. M 675 N (ibid., 1988-89, nr. 169). 



508 HOF VAN CASSATIE Nr. 235 

aanvoeren voor de rechter, die over zijn 
aanvraag beslist; het strijdig is met de 
bepaling van artikel 45, § 3, van de ge
coordineerde Dienstplichtwet, met het 
recht van de aanvrager op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak en met het 
recht van verdediging van de aanvrager 
dat hij over die mogelijkheid enkel be
schikt voor de rechter, die een onder
zoeksmaatregel gelast zonder zich over 
de zaak zelf uit te spreken, en dat een 
beslissing over de zaak zelf is genomen 
door de leden van de herkeuringsraad 
die de dienstplichtige niet vooraf hebben 
gehoord; te dezen, de Herkeuringsraad 
van de provincie Henegouwen tijdens 
zijn zitting van 17 april 1989 waarop de 
betrokkene is verschenen en gehoord, 
samengesteld was uit de heren Charles, 
voorzitter, Colin, militair geneesheer, en 
Goreux, burgerlijk geneesheer, en tij
dens zijn zitting van 12 september 1989, 
waarop een nieuwe verschijning van de 
betrokkene niet noodzakelijk is geacht 
en waarop de aanvraag om vrijlating of 
voorlopige afkeuring is verworpen, sa
mengesteld uit de heren Allard, voorzit
ter, Fouret, militair geneesheer, en Go
reux, burgerlijk geneesheer; de beslis
sing van de herkeuringsraad van 12 
september 1989, die beslist terwijl hij an
ders is samengesteld, na de neerlegging 
van de besluiten van de geneesheer-des
kundige, zonder de betrokkene te heb
ben laten oproepen, artikel 45, § 3, van 
de Dienstplichtwet en artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, alsmede het algemeen begin
sel inzake het recht van verdediging en 
de in het middel aangewezen bepaling 
van de Dienstplichtwet miskent : 

Overwegende dat artikel 45, § 3, 
van de Dienstplichtwet bepaalt dat 
de herkeuringsraad, die de inobser
vatiestelling van een dienstplichtige 
heeft gelast en in het bezit is van de 
besluiten van de geneesheer-deskun
dige, handelt overeenkomstig de ar
tikelen 43 en 44 van die wet en dat 
hij, indien hij een nieuwe verschij
ning nodeloos acht, degene die 
reeds v66r de inobservatiestelling is 
verschenen, niet laat oproepen; 

Overwegende dat, in de zin van 
die bepaling, de « nieuwe verschij
ning » van de dienstplichtige die 
door de herkeuringsraad nodeloos 
kan worden geacht, geschiedt voor 

de raad die is samengesteld uit de
zelfde leden als die voor wie de 
dienstplichtige reeds is verschenen 
en door wie hij is gehoord; 

Dat derhalve de herkeuringsraad 
die bepaling schendt en het recht 
van verdediging miskent wanneer 
hij, zoals te dezen, in een andere 
samenstelling uitspraak doet na de 
neerlegging van het deskundigen
verslag zonder de dienstplichtige op
nieuw te laten oproepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de Herkeuringsraad van de provin
cie Namen. 

11 december 1989 - 3" kamer - Voor
zitteJ': de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 235 

2• KAMER - 12 december 1989 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - EENVOC'DIGE BANK
BREUK - STAKING VAN BETALINQ- - GEEN 
AANGIFI'E BINNEN DRIE DAGEN - AFLOPEND 
MISDRIJF. 

2° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND 
MISDRIJF - EENVOUDIGE BANKBREUK -
STAKING VAN BETALING - GEEN AANGIFI'E 
BINNEN DRIE DAGEN. 

1 o en 2" Het misdrijf eenvoudige bank
breuk is voltooid wanneer de gefail
leerde niet binnen de bij artt. 440 en 
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574, 4°, Kh. voorgeschreven termijn 
van drie dagen aangifte heeft gedaan 
van de staking van betaling (1). 

(POMME) 

ARREST 

(A.R. nr. 2454) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

II. Op de voorziening van Marin 
Pomme : 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 21 , 22, 23 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 440 en 574, 4°, van het Wet
hoek van Koophandel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verjaring van de straf
vordering in de zaak II (not. 
4260/82) gestuit werd op 13 mei 1985 
door de opdracht van de onderzoeks
rechter aan de gerechtelijke politie; 

Overwegende dat blijkens het ar
rest de stuitende werking van die 
daad van onderzoek door de appel
rechters wordt afgeleid uit de om
standigheid dat het laatste van de 
strafbare feiten, die met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek 
met een enkele straf worden be
straft, gepleegd werd op 26 mei 
1982; 

Overwegende dat, blijkens de be
schikking van verwijzing en het ar
rest, die datum betrekking heeft op 

de aan eiser ten laste gelegde over
treding van artikel 573, 3°, van het 
Wetboek van Koophandel, namelijk 
eenvoudige bankbreuk door te heb
ben toegestemd in al te kostelijke 
middelen om zich geld te verschaf
fen, feit omschreven sub littera b 
van die telastlegging; 

Dat het hof van beroep evenwel 
eiser van die telastlegging vrij
spreekt; 

Overwegende dat het arrest welis
waar - met betrekking tot de over
treding van artikel 574, 4°, van het 
Wetboek van Koophandel, namelijk 
eenvoudige bankbreuk door te heb
ben nagelaten om binnen de bij arti
kel 440 van het Wetboek van Koop
handel bepaalde termijn aangifte te 
doen van het faillissement - gewag 
maakt van 27 mei 1982, doch des
aangaande releveert dat de N.V. 
Trucktainer, waarvan eiser afge
vaardigde-beheerder was « minstens 
sinds 27 november 1981 in werke
lijkheid in staat van faillissement 
verkeerde en de aangifte van het 
ophouden van de betalingen slechts 
gebeurd is op 27 mei 1982 »; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 440 van het Wetboek van 
Koophandel, de gefailleerde gehou
den is, binnen drie dagen na de 
ophouding van zijn betalingen, daar7 
van aangifte te doen ter griffie van 
de rechtbank van koophandel van 
zijn woonplaats, en dat, naar luid 
van artikel 574, 4°, van dat wetboek, 
het daarin bepaalde misdrijf van 
eenvoudige bankbreuk voltrokken is 
wanneer bedoelde aangifte niet is 
geschiedt binnen voormelde termijn; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij aannemen dat de N.V. 
Trucktainer « minstens sinds 27 no
vember 1981 in werkelijkheid in 
staat van faillissement verkeerde », ------------ -----1 niet wettig beslissen dat eiser de 

(1) Zie Cass., 8 juni 1988, A.R. nr. 6644 (A.C., 
1987-88, nr. 615). 

hem ten laste gelegde overtreding 
van artikerl 574 o, 'Van :et Wetboek 

lillUi tlliiSTITIITfo.t 
,.._ .. , \\ \l'tJ I !l S PUB {If ~ ,/Et ~ 

ft/f; {'_;,1 

. 
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van Koophandel heeft gepleegd op 
27 mei 1982; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest niet wettig de datum vast
stelt waarop het laatste strafbaar 
feit werd gepleegd, zodat het Hof 
dienvolgens in de onmogelijkheid 
verkeert na te gaan of de verjaring 
van de strafvordering regelmatig 
werd gestuit op 13 mei 1985, zoals in 
het arrest wordt aangenomen; 

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

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering tegen ei
ser de vernietiging meebrengt van 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van de verweerders tegen 
hem, die het gevolg is van eerstge
noemde beslissing, ook al is de ver
nietiging uitgesproken op een 
ambtshalve aangevoerd middel; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet op de strafvordering te
gen Marin Pomme op de civielrech
telijke vordering van de verweer
ders tegen hem; verwerpt de voor
ziening van Charles Pomme; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt Charles Pomme in de kosten 
van zijn voorziening; laat de kosten 
van de voorziening van Marin Porn
me ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

12 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juiclende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. P. Van
herpe, Kortrijk. 

Nr. 236 

2• KAMER - 13 december 1989 

1o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - ALGEMENE BE
GRIFFEN - CODIFICATIE - MISDRIJVEN 
SANCTIES - WETTELIJKE GRONDSLAG. 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD - STEDEBOL'W- WAALS WETBOEK. 

3o STEDEBOUW MISDRIJVEN 
SANCTIES - WAALS WETBOEK - WERKING 
IN DE TIJD. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OF CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - VERWEER GEGROND OF LOUTERE 
VERONDERSTELLINGEN. 

5° AANHANGIG GEDING 
GER.W. - TOEFASSINGSGEBIED. 

ART. 29 

6° SAMENHANG - ART. 30 GER.W. - TOE
FASSINGSGEBIED. 

7° GRONDWET - ART. 6 - GELIJKHEID 
VAN DE BELGEN VOOR DE WET- STRAFVOR
DERING - UITOEFENING - OFENBAAR MI
NISTERIE - VERVOLGINGEN - WENSELIJK
HEID - BEOORDELING. 

8° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
VORDERING - UlTOEFENING - VERVOLG!N
GEN - WENSELIJKHEID - BEOORDELING -
ART. 6 GW. 

9° STRAFVORDERING - UITOEFENING 
- VERVOLGINGEN - WENSELIJKHEID - BE
OORDELING. 

10° STEDEBOUW - HERSTEL VAN DE 
FLAATS IN DE VORIGE STAAT - ART. 65 WET 
RU!MTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW -
ART. 67 WAALS WETBOEK RUIMTELIJKE OR
DENING EN STEDEBOL'W - STRAFZAKEN -
VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTE
NAAR - MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE 
STRAFRECHTER - AARD VAN DE BESLIS
SING. 
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11° STEDEBOUW HERSTEL VAN DE 
PLAATS IN DE VOR!GE STAAT - BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE- UITVOERING VAN 
BOUWWERKEN OF AANPASSINGSWERKEN -
ART. 65, § 1, EERSTE LID, WET RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDEBOUW - STRAFZAKEN 
- MAATREGELEN BEVOLEN DOOR DE STRAF
RECHTER- VOORWAARDEN. 

12° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE
RECHTSHOF - DWANGSOM - ART. 1385BJS, 
EERSTE LID, GER.W. - RECHTSREGEL GE
MEENSCHAPPELIJK VOOR BELGIE, LUXEM
BURG EN NEDERLAND. 

13° DWANGSOM - ART. 1385BJS, EERSTE 
LID, GER.W. - RECHTSREGEL GEMEEN
SCHAPPELIJK VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN 
NEDERLAND. 

14° BENELUX - ART. 6 VERDRAG BENE
LUX-GERECHTSHOF - PREJUDICIELE VRAAG 
- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR 
BELGIE, LlJXEMBURG EN NEDERLAND GE
MEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, DIE ALS 
DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 
1 VAN HET VERDRAG - VRAAG OPGEWORPEN 
IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHAN
GIGE ZAAK - VERPL!CHTING VAN HET HOF 
VAN CASSATIE. 

1 o De wettelijke grondslag van de ver
oordeling, die wordt uitgesproken we
gens een overtreding omschreven in 
een besluit houdende codifiatie van 
wettelijke en verordenende bepalin
gen, is niet het codificatiebesluit, doch 
de gecodificeerde wetsbepalingen. 

2° en 3° Art. 41 Waals Wetboek Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw dat be
trekking heeft op feiten die een mis
drijf opleveren, alsook de artt. 66 en 67 
van dat wetboek die sancties bepalen, 
zijn van toepassing op feiten die dagte
kenen van v66r 14 mei 1984, dagteke
ning van het besluit van de Waalse- Ge
westexecutieve houdende invoering 
van genoemd wetboek, doch van na 15 
febru_ari 1971, dag van de inwerking
treding van de artt. 44, 64 en 65 Wet 
Ruimtel1jke Ordening en Stedebouw, 
gewijzigd bij de wet van 22 dec. 1970, 
nu de bovengenoemde artt. 41, 66 en 
67 van het Waals wetboek overeenko
men respectie•·elijk met de artt. 44, 64 
en 65 van evengenoemde wet. 

4° De rechter is niet gehouden te ant
woorden op loutere veronderstellingen 
(1). (Art. 97 Gw.) 

5° en 6° De artt. 29 en 30 Ger. W. inzake 
aanhangigheid en samenl1ang zijn niet 
van toepassing op de procedures van 
de Raad van State. 

7°, 8° en go Uit het enkele feit dat het 
openbaar ministerie voor elk geval af
zonderlijk oordeelt of het wenselijk is 
vervolging in te stellen, valt geen 
schending van de grondwetsregel van 
de gelljkheid van de Belgen voor de 
wet af te leiden (2). 

10° Wanneer inzake stedebouw de ge
machtigde ambtenaar het strafgerecht 
heeft gevorderd om bet herstel van de 
plaats in de vorige staat te bevelen 
overeenkomstig art. 65 Wet Ruimte
Jijke Ordening en Stedebouw of art. 67 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, valt de beslissing van 
de strafrechter waarbij die vordering 
wordt toegewezen onder de strafvorde
ring, niettegenstaande het burgerlijk 
karakter van de maatregel, waarvan 
de uitspraak in een dergelijk geval 
door de wet wordt voorgeschreven als 
verplichte aanvulling van de strafrech
telijke veroordeling (3). (Artt. 44, § 1, 
64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw; artt. 41, § 1, 66 en 67 Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw.) 

11" Uit art. 65, § 1, eerste lid, Wet Ruim
telijke Ordening en Stedebouw blijkt dat 
het bij die bepaling voorgeschreven 
herstel van de plaats in de vorige staat 
voor de rechtbank slechts geldig gevor
derd wordt door de aileen optredende 
gemachtigde ambtenaar, en dat de 
rechtbank gehouden is die vordering 
toe te wijzen « benevens de straf »; het 
« gezamenlijk akkoord » van de ge
machtigde ambtenaar en het college 
van burgemeester en schepenen is en
kel vereist ingeval de vordering strekt, 
ofwel tot de uitvoering van bouw- of 

(1) Zie Cass., 19 april 1989, A.R. nr. 7424 
(A.C., 1988-89, nr. 471). 

(2) Cass., 10 maart 1987, A.R. nr. 719 (A.C., 
1986-87, nr. 410). 

(3) Cass., 26 april 1989, A.R. nr 5930, volt. 
terechtz. (A.C., 1988-89, nr. 486) en concl. o.~I. 
(Bull. en Pas., 1989, I, nr 486). 
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aanpassingswerken, ofwel tot betaling 
van een geldsom, gelijk aan de meer
waarde die het goed door het misdrijf 
heeft verkregen. 

12° en 13° De regels vervat in art. 
1385bis, eerste lid, Ger. W: zijn met in
gang van 1 maart 1980 voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeen-

..:::. schappelijke rechtsregels geworden, 
die als dusdanig zijn aangewezen 
krachtens art. 1 Verdrag Benelux-Ge
rechtshof (4). 

14° Wanneer een vraag om uitlegging 
van een voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechts
regel, die als dusdanig is aangewezen 
krachtens art. 1 Verdrag Benelux-Ge
rechtshof, voor het Hal van Cassatie is 
gerezen, moet het Hoi in de regel die 
vraag aan het Benelux-Gerechtshof 
voorle[Jgen (5). (Art. 6, Verdrag Bene
lux-Gerechtshof, ondertekend op 31 
maart 1965 te Brussel en goedgekeurd 
bij de wet van 18 juli 1969.) 

(NUSGENS, COX T. WAALSE GEWEST, PELLUS, 
LEMAIRE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7159) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Luik gevve
zen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door het openbaar ministerie in
gestelde strafvordering : 

a) vvaarbij iedere eiser veroor
deeld vvordt tot een geldboete, een 
vervangende gevangenisstraf en de 
kosten van de strafvordering : 

· Over het eerste middel : schending van 
het in artikel 2, eerste lid, van het Straf
wetboek vastgelegde beginsel volgens 
hetwelk de strafwet geen terugwerkende 
kracht heeft, 

doordat het arrest de vervolgingen en 
de veroordelingen grondt op de « in het 
beroepen vonnis vermelde wettelijke be
palingen, waaronder de artikelen 41, 66 
en 6'7 van het besluit van 14 mei 1984 
van de Waalse Gewestexecutieve ... », 

terwijl, enerzijds, zo er sprake is van 
een misdrijf, het begin van de periode 
van het misdrijf in 1983 valt; de eisers in 
de aanleg betoogden dat • zij in de lente 
van 1983 achteraan op hun stuk grond 
een bijgebouw in harde materialen bou
wen om er tuingereedschappen in op te 
bergen »; het Waalse Gewest in zijn ap
pelconclusie vermeldt dat « de feiten 
reeds lang geleden gebeurd zijn (eerste 
juni 1983) ... »; anderzijds, de delictuele 
periode - zo er dus al sprake is van een 
misdrijf, quod non - is ingegaan v66r 
het besluit dat aan de vervolgingen ten 
grondslag ligt, aangezien dat besluit dag
tekent van 14 mei 1984; ook al zou het 
hier enkel een coi:irdinatiebesluit betref
fen, het niettemin strafbepalingen bevat 
(waarop het parket de vervolging van de 
eisers grond) en dus geen terugwerkende 
kracht kan hebben, zelfs niet als het· be
trekking zou hebben niet op het bouwen, 
doch op de instandhouding zonder voor
afgaande vergunning van een gebouw 
dat zelf is opgetrokken v66r de afkondi
ging van het besluit; ten slotte, zo alleen 
dat besluit van toepassing zou zijn, het 
arrest tegenstrijdig zou zijn, aangezien 
het de eisers zou veroordelen voor de pe
riode te rekenen van 1 juni 1985 en dus 
ervan zou uitgaan dat er alleen vanaf die 
datum een misdrijf was, zonder dat het 
een veroordeling zou uitspreken voor de 
periode voordien, wat zou neerkomen op 
de beslissing dat er voordien geen mis
drijf was voor dezelfde stand van zaken; 
het duidelijk is dat de datum die op wil
lekeurige wijze is vastgesteld als het 
aanvangstijdstip van de delictuele perio
de, gekozen is ten behoeve van de straf
vervolging; uit de bestekken en facturen 
betreffende de litigieuze bouw, alsocik 
het feit dat eisers op 24 januari 1985 a 
posteriori een aanvraag om een bouw
vergunning hebben ingediend, blijkt dat 
de bouw van voordien dagtekent : 

Overwegende dat het middel aan 
het hof van beroep verwijt dat het 

----------------------------------! de eisers heeft veroordeeld vvegens 
feiten die zijn gepleegd tijdens een 

(4) Zie Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 6824 
(A.C., 1988-89, nr. 619). 

(5) Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 6824, aange
haald in de vorige noot. 

« periode die is begonnen op 1 juni 
1985, ( ... ) vvelke datum op willekeuri
ge vvijze is vastgesteld ( ... en) geko
zen ten behoeve van de strafvervol-
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ging », aangezien de feiten zijn 
begonnen in 1983 en bijgevolg « de 
delictuele periode » is ingegaan 
« v66r het besluit dat aan de vervol
gingen ten grondslag ligt, aangezien 
dat besluit dagtekent van 14 mei 
1984 »; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 1 van het besluit van 14 mei 
1984 van de Waalse gewestexecutie
ve tot codificatie van de wetgevende 
en verordenende bepalingen betref
fende de stedebouw en de ruimte
lijke ordening van toepassing op het 
W aalse Gewest, onder meer worden 
gecodificeerd, met de daarin aange
hrachte wijzigingen, de artikelen 1 
tot 69 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw; 
dat de door het arrest toegepaste ar
tikelen 41, 66 en 67 van het besluit 
overeenkomen met respectievelijk 
de artikelen 44, 64 en 65 van boven
genoemde wet, gewijzigd bij de wet 
van 22 december 1970, welke gewij
zigde artikelen van kracht zijn se
dert 15 februari 1971, datum van in
werkingtreding van laatstgenoemde 
wet; 

Overwegende dat derhalve het 
middel, in zoverre het ervan uitgaat 
dat de wettelijke grondslag van de 
veroordeling van de eisers het codi
ficatiebesluit zou zijn, faalt naar 
recht, en, in zoverre het aan het ar
rest verwijt 1 juni 1985 in plaats van 
een datum in het jaar 1983 in aan
merking te hebben genomen als de 
aanvangsdatum van de bewezen ver
klaarde feiten, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

Over het eerste onderdeel van het 
tweede middel volgens hetwelk het ar
rest tegenstrijdigheden bevat, hetgeen 
gelijkstaat met het ontbreken van de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redengeving; 

doordat het arrest in de vijfde overwe
ging van de redengeving wijst op « het 
relatief geringe belang van de feiten, de 
milieuvereisten in acht genomen », het
geen het hof echter niet verhindert geld
boeten op te leggen voor een totaal be
drag van meer dan 18.000 frank ( ... ), 

terwijl een gezonde rechtsbedeling ver
eist dat de straf in evenredigheid is met 
de fout ( ... ): 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze, binnen de bij 
de wet vastgestelde grenzen, de 
strafmaat vaststelt; 

Dat het onderdeel, nu het daarte
gen opkomt, om die reden niet ont
vankelijk is; 

Over het derde middel: schending van 
het eerste artikel van de wet van 24 juli 
1923 tot bescherming van de duiven, vol
gens hetwelk « alwie een hok voor reis
duiven wenst op te stellen of in stand te 
houden, daartoe vooraf de vergunning 
van de burgemeester van zijn gemeente 
moet bekomen », 

doordat het arrest niet meer dan het 
beroepen vonnis antwoordt op de door 
de eisers in de aanleg en in hoger be
roep genomen conclusie waarin zij ver
melden dat zij achteraf een machtiging 
voor een duivenhok hebben gekregen, 

terwijl uit het door de eisers voor de 
eerste rechter neergelegde dossier (map 
E, ondermap III, stuk 21) blijkt dat zij 
van het gemeentebestuur de vergunning 
hebben gekregen om in hun verblijft een 
hok voor reisduiven op te stellen; het 
• opstellen of in stand houden van een 
duivenhok • noodzakelijkerwijze een 
constructie impliceert waarvoor diezelfde 
wet van 24 juli 1923 geen voorafgaande 
vergunning vereist voor zover zij niei:'
groter is dan 30 m2 en niet hoger is dan 
3,5 meter; de litigieuze constructie volle" 
dig aan die beschrijving beantwoordt; 
het arrest, door niet te antwoorden op de 
argumenten van de eisers, de tegenstrij
digheid omzeilt die er bestaat tussen de 
ter zake toepasselijke wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw en 
de wet van 24 juli 1923 op grond waar
van het gemeentebestuur een vergun
ning heeft verleend voor het houden en 
dus voor de instandhouding van een dui
venhok waarvoor de litigieuze con
structie bestemd zal worden na de ontze· 
geling: 

Overwegende dat het middel, nu 
het niet aangeeft waarom het arrest 
artikel 1 van de wet van 24 juli 1923 
tot bescherming van de militaire 
duiven en ter beteugeling van het 
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aanwenden van duiven voor bespie
ding schendt, in zoverre niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat voor het overige 
de eisers in hun in het middel aan
gehaalde conclusie uit de omstandig
heid dat zij op 18 september 1986 
van het gemeentebestuur de machti
ging gekregen hadden om in hun 
verblijf een duiventil voor reisdui
ven op te stellen, afleidden dat, zo 
zij « aanvankelijk duiven in plaats 
van tuingereedschap en honden in 
het door hen opgerichte bijgebouw 
hadden gehouden, hun niet had 
kunnen worden verweten de vooraf
gaande vergunning niet te hebben 
aangevraagd »; 

Overwegende dat de rechter niet 
hoeft te antwoorden op loutere ver
onderstellingen; 

Dat derhalve het middel, in zover
re het ontvankelijk is, niet kan wor
den aangenomen; 

Over het zesde mid del volgens hetwelk 
het vonnis (lees : het arrest) geen acht 
slaat op de artikelen 29 en 30 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep heel goed 
wist dat er bij de Raad van State een 
dossier was aangelegd naar aanleiding 
van een beroep dat de eisers hadden in
gesteld tegen een beslissing van de be
stendige deputatie van de provincie over 
een aanvraag van een bouwvergunning 
(voorlaatste overweging van het bestre
den arrest), 

terwijl de Raad van State, indien hij 
zich zou aansluiten bij de opvatting van 
de eisers, namelijk dat zowel het ge
meentebestuur van Juprelle als, in hager 
beroep, de bestendige deputatie, geen 
uitspraak hebben gedaan over de op 24 
januari 1935 ingediende aanvraag van 
een bouwvergunning, bij de uitspraak 
over de zaak zelf die aanvraag zou lmn
nen inwilligen; er derhalve een duide
lijke tegenstrijdigheid zou ontstaan tus
sen die beslissing en het bestreden 
arrest dat zou moeten leiden tot de af
braak van het bouw-vverk (zie ook het ze
vende cassatiemiddel) : 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grief, enerzijds, geen 
verband houdt met de artikelen 29 
en 30 van het Burgerlijk Wetboek, 

die niet van toepassing zijn op de 
rechtspleging voor de Raad van Sta
te, anderzijds, op een loutere veron
derstelling berust; 

Dat bovendien, gesteld al dat die 
veronderstelling bewaarheid zou 
worden, het middel elk belang zou 
missen; dat immers de eisers, die 
uitdrukkelijk toegeven dat er geen 
enkele bouwvergunning is afgege
ven, niet betogen dat die vergun
ning, als zij hun achteraf zou wor
den verleend, terugwerkende kracht 
zou hebben; 

Dat derhalve het middel niet ont
vankelijk is; 

Over het zevende middel: schending 
van artikel 97 van de Grondwet; 

doordat het arrest, met overneming 
van de gronden van het beroepen vonnis, 
zich aansluit bij de beschouwing in de 
tweede considerans van dat vonnis waar 
te lezen staat « dat een nadien ingedien
de vergunningsaanvraag door de besten
dige deputatie van de provincie Luik 
werd verworpen op 4 september 1986 "• 

terwijl het college van burgemeester 
en schepenen, bij de behandeling, op 18 
juli 1985, van de door de eisers op 24 ja
nuari 1985 ingediende bouwaanvraag, 
« de exploitatievergunning voor de in 
aanhef nader omschreven inrichting » 
weigerde doch naliet uitspraak te doen 
over de aanvraag van een boowvergun
ning; de eisers zich tot de bestendige de
putatie wendden ten einde te doen vast
stellen dat het gemeentebestuur, dat in 
een en dezelfde beslissing uitspraak 
deed over twee a.anvragen (bouwvergun-· 
ning en exploitatie van een kennel), ai
leen uitspraak gedaan heeft over de 
tweede aanvraag, zonder zich uit te spre
ken over de aanvraag van een bouwver
gunning; de bestendige deputatie, in te
genstelling met wat de eerste rechter in 
zijn tweede, door het arrest overgeno
men, overweging schree.l', de aanvraag 
van een vergunning niet heeft afgewe
zen, doch het beroep heeft verworpen 
waarin het ontbreken van een beslissing 
over de vergunningsaanvraag werd be
kritiseerd; de eisers gerechtigd zijn hier 
dat materieel gegeven recht te zetten 
aangezien « zo alleen de feitenrechter 
bevoegd is de feiten vast te stellen waar
op hij zijn beslissing grand, het daaren
tegen de taak van het Hof van Cassatie 
is na te gaan of de juridische gevolgen 
die getrokken worden uit de feiten, een 
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logische grondslag vinden in de aange- onder meer vereist dat, wanneer niet al
voerde feitelijke gegevens : le gekende overtreders worden vervolgd, 

tussen hen geen onevenwicht en geen 
Overwegende dat het middel niet door de Grondwet verboden ongelijkheid 

aangeeft waarom het arrest artikel mag worden geschapen door de enen 
97 van de Grondwet schendt; dat het niet te vervolgen en de anderen streng 
in zoverre niet ontvankelijk is we- ,te bestraffen: 
gens onnauwkeurigl}eid; Overwegende dat het in artikel 6 

Overwegende voor het overige van de Grondwet vervatte beginsel 
dat, zelfs al zou de in het middel be- :dat alle Belgen gelijk zijn voor de 
doelde beslissing van de bestendige wet, zoals zij ook alleen aanspraak 
deputatie moeten uitgelegd worden kunnen maken op de bescherming 
in de door de eisers voorgestelde van de wet enkel betekent dat al de
zin, dan nog eruit zou moeten afge- genen die in dezelfde feitelijke toe
leid worden dat hun geen bouwver- stand verkeren, op dezelfde manier 
gtfnning is verleend en dat derhalve moeten worden behandeld; 
het litigieuze bouwwerk is opgetrok- Overwegende dat dit beginsel niet 
ken en in stand gehouden zonder de belet dat het openbaar ministerie de 
door de wet vereiste vergunning; wenselijkheid van strafvervolging 
• Dat ook in zoverre het middel, bij beoordeelt; dat het immers het met 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk het instellen van die vervolging be
is; laste openbaar ministerie is dat 

Over het negende middel: schending ,moet oordelen of, gelet op de feite
van artikel 6 van de Grondwet en mis-- lijke gegevens en omstandigheden 
kenning van het grondwettelijk beginsel van de zaak, vervolging aangewezen 
van de gelijkheid van de burgers voor de is; da:t de hoven en rechtbanken en
wet, kel lllitspraak mogen doen over de 

doordat het hof van beroep de eisers feiten die aan hun beoordeling zijn 
bovendien strenge straffen oplegt we- _onderworpen; 
ge~s overtreding v,an d~ wetten e.n v~ror;- Dat het middel niet kan worden 

:denmgen op de rmmtehJke ordemng, ~r- ·aangenomen· 
wijl uit het dossier van de rechtspleging · ' . 
en meer bepaald uit het door de eisers ~ En overwegende dat de substanh
overgelegde dossier blijkt dat aile bewo- ,ele of ~p straffe van nietigheid voor
ners van de wijk en meer bepaald aile geschreven rechtsvormen in acht 
personen die zich burgerlijk~ partij heb- zijn genomen en de beslissing over-. 
ben gesteld, dezelfde bepalmgen even- eenkomstig de wet is gewezen· 
eens hebben overtreden, ' 

terwijl uit het door de eisers overge- b) waarbij de eisers worden ver-
legde dossier (zie onder meer de stukken oordeeld tot het herstel van de 
18 en 19 van map E, ondermap III) niet plaats in de overige staat : 
aileen blijkt dat de consoorten Peilus-Le-
maire wier aanstelling als burgerlijke Over het overige gedeelte van het eer
partij is aanvaard, zich schuldig hebben ste onderdeel van het tweede middel vol
gemaakt aan een misdrijf, maar boven- gens hetwel het arrest tegenstrijdighe
dien hebben toegegeven dat ze het straf- den bevat die gelijkstaan met het ontbre
baar feit hebben gepleegd en het in ken van de door artiekl 97 van de 
stand hebben gehouden; het parket, toen Grondwet vereiste motivering, 
het op de hoogte was gebracht van een doordat het arrest in de vijfde overwe-' 
toestand waarin de twee betrokken par- ging van zijn redengeving wijst op « het 
tijen namelijk de eisers enerzijds, de relatief geringe belang van de feiten, de 
consoorten Peilus-Lemaire anderzijds, milieuvereisten in acht genomen », het
het recht hadden zich te beklagen, aileen geen het hof nochtans niet verhindert 
de eisers heeft vervolgd; het arrest de ( ... ) een straf in natura (herstel van de 
consideransen overneemt van de eerste plaats in de vorige staat) van meer dan 
rechter die onder meer van oordeel was 300.000 frank uit te spreken (het in 1983 
dat die toestand niet van aard was een opgetrokken bouwwerk kostte al meer 
genademaatregel te rechtvaardigen; het . dan dat bedrag en daar zouden nog eens 
beginsel van een gezonde rechtsbedeling. slopingskosten moeten worden bijgeteld), 
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. terwijl een gezonde rechtsbedeling ver
elst ( ... ) dat de vergoeding in verhouding 
staat tot de eventuele schade : 

Overwegende dat, wanneer de ge
machtigde ambtenaar het herstel 
van de plaats in de vorige staat 
heeft gevorderd, hetgeen het arrest 
te dezen vaststelt, de strafrechter 
bij wie die vordering wordt inge
steld, deze in de regel moet toewij
zen « benevens de straf »; dat in zo
danig geval de rechter die het 
herstel van de plaats in de vorige 
staat beveelt, geen « straf in natu
ra » uitspreekt, maar een burger
lijke veroordeling die door de wet 
als een verplichte aanvulling van de 
strafrechterlijke veroordeling wordt 
voorgeschreven; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over het achtste middel, eerste onder
dee], dat het beroepen vonnis en het be
streden arrest de vordering van het 
W aalse Gewest die ertoe strekt eisers te 
doen veroordelen tot herstel van de 
plaats in de vorige staat, gegrond verkla
ren, 

terwijl artikel 65 van ·de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw vereist dat zulks wordt gevorderd 
door « de gemachtigde ambtenaar of het 
college van burgemeester en schepenen, 
doch met hun gezamenlijk akkoord »' 
het arrest die vordering toewijst hoewei 
de eisers reeds bij de eerste debatten 
hadden betoogd dat het dossier geen 
spoor van dat bij de wet voorgeschreven 
akkoord bevatte : 

Overwegende dat artikel 65 § 1 
eerste lid, van de wet van 29 ~aart 
1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de ste
debouw bepaalt dat « benevens de 
straf, de rechtbank, op vordering 
van de gemachtigde ambtenaar of 
van het college van burgemeester 
en schepenen, doch met hun geza
menlijk akkoord in de sub b en c 
bedoelde gevallen, beveelt: a) ofwel 
de plaats in de vorige staat te her
stellen; b) ofwel bouwwerken of aan
passingswerken uit te voeren; c) of
wei een geldsom te betalen, gelijk 

aan de meerwaarde. die het goed 
door het misdrijf heeft verkregen »; 

Dat uit die tekst blijkt dat de wet 
het « gezamenlijk akkoord » van de 
gemachtigde ambtenaar en het col
lege van burgemeester en schepe
nen enkel vereist in de sub b en c 
bedoelde gevallen; dat het herstel 
van de plaats wettig wordt gevor
derd door de alleenoptredende ge
machtigde ambtenaar; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het derde onderdeel van het 
tweede middel volgens hetwelk het ar
rest tegenstrijdigheden bevat hetgeen 
gelijkstaat met . het ontbreke~ van de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redengeving, 

doordat het arrest in de laatste consi
derans beslist het door de eisers subsi
diair gevraagde uitstel niet te kunnen 
toestaan, op grond dat de maatregel 
(herstel van de plaats) « een burgerlijke 
maatregel is waarvoor geen uitstel kan 
worden verleend », hetgeen nochtans het 
hof van beroep niet verhindert een 
dwangsom te verbinden aan de veroorde
ling, 

terwijl artikel 1385bis bepaalt dat « de 
rechter, op vordering van een der partij
en, de wederpartij kan veroordelen tot 
betaling van een geldsom voor het geval 
dat aan de hoofdvordering niet wordt 
voldaan ... »; aangezien de subsidiaire 
veroordeling voor betaling van de geld
boetes daarin uitdrukkelijk wordt be
paald (vervangende gevangenisstraf), het 
vaststaat dat de dwangsom, volgens het 
arrest, bedoeld was als een sanctie voor 
het niet herstellen van de plaats binnen 
de voorgeschreven termijn en dus, blij
kens de tekst van artikel 1385bis, nood
zakelijkerwijze een sanctie was voor het 
niet voldoen aan de veroordeling; het hof 
(van beroep) niet kan beslissen dat het 
herstel van de plaats geen straf is, en te
vens daaraan een dwangsom verbinden 
aangezien deze enkel naar aanleiding 
van een veroordeling kan worden opge
legd; 

en over het tweede onderdeel van het 
achtste middel, dat woordelijk luidt als 
volgt : « Tweede onderdeel : het middel : 
het bestreden arrest verbindt een 
dwangsom aan een "burgerlijke maatre
gel" », 

doordat het arrest, ofschoon het ener
zijds overweegt (quod non ?) dat de ver-
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oordeling van de eisers tot herstel van 
de plaats in de vorige staat enkel een 
« burgerlijke maatregel » is, niettemin de 
bij artikel 1385bis bepaalde dwangsom 
oplegt, 

terwijl uit die bepaling duidelijk blijkt 
dat de dwangsom enkel mag worden op
gelegd bij een veroordeling in de enge 
zin; de veroordeling tot herstel van de 
plaats ofwel een straf is in welk geval 
het bestreden arrest de weigering van 
uitstel of van opschorting van de uit
spraak niet naar recht verantwoordt of
wei een !outer « burgerlijke maatregel » 
is, in welk geval geen dwangsom mag 
worden opgelegd : 

Overwegende dat het herstel van 
de plaats in de vorige staat geen 
straf is; 

Dat evenwel de rechter die kennis 
neemt van de strafvervolging, on
danks het burgerlijk karakter van 
de door de gemachtigde ambtenaar 
daartoe bij de rechter ingestelde 
vordering, in de regel gehouden is 
deze toe te wijzen « benevens de 
straf » en dat zijn beslissing waarbij 
hij, op die vordering, het herstel van 
de plaats in de vorige staat beveelt, 
een beslissing is die tot de strafvor
dering behoort, aangezien de wet 
strekt tot bescherming van het alge
meen belang van de samenleving, 
namelijk de verwezenlijking van 
een goede ruimtelijke ordening; dat 
in zodanig geval de wet de burger
lijke maatregel, herstel van de 
plaats in de vorige staat, voor
schrijft als een verplichte aanvulling 
van de strafrechterlijke veroorde
ling; 

Overwegende dat te dezen het ar
rest, na het door de gemachtigde 
ambtenaar gevorderde herstel van 
de plaats te hebben bevolen, de ei
sers bovendien veroordeelt tot een 
dwangsom van 2.000 frank per dag 
vertraging, te rekenen van het ver
strijken van de door het arrest be
paalde termijn van vijf maanden en 
voor het geval dat de plaats niet in 
de vorige staat zou zijn hersteld; 

Overwegende dat ten einde te 
kunnen oordelen of de veroordeling 
tot een dwangsom die ertoe strekt 
de tenuitvoerlegging te verzekeren 

van een maatregel die, ofschoon van 
burgerlijke aard, tot de strafvorde
ring behoort, een interpretatie van 
artikel 1385bis, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek noodzakelijk 
is; 

Dat die wetsbepaling op 1 maart 
1980 in werking is getreden tegelij
kertijd met, voor Belgie, De Bene
lux-Overeenkomst houdende eenvor
mige wet betreffende de dwangsom 
en de bij die overeenkomst horende 
eenvormige wet, ondertekend te 's 
Gravenhage op 26 november 1973 en 
goedgekeurd bij de wet van 31 ja
nuari 1980; dat de zowel in artikel 
1385bis, eerste lid, als in artikel 1, 
§ 1, van de Eenvormige Wet vervatte 
rechtsregel een voor Belgie, Neder
land en Luxemburg gemeenschappe
lijke rechtsregel is in de zin van ar
tikel 1 van het Verdrag betreffende 
de instelling en het statuut van het 
Benelux-Gerechtshof; 

Dat, wanneer een beslissing over 
de uitlegging van die rechtsregel 
noodzakelijk is, het Hof verplicht is 
de in het beschikkende gedeelte ge
formuleerde vraag om uitleg aan het 
Benelux-Gerechtshof voor te leggen; 

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

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de « burgerlijke rechtsvordering » 
van het W aalse Gewest : 

Over het tweede onderdeel van het 
middel en over het vijfde middel, 

het tweede, dat het arrest tegenstrij
digheden bevat, hetgeen gelijkstaat met 
het ontbreken van de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste redengeving, 

tweede onderdeel, het arrest in de zes
de considerans van de redengeving « de 
fout van de beklaagden aanwijst als de 
noodzakelijke oorzaak van de door de 
burgerlijke partijen geleden schade » 
(men weet dat het arrest de burgerlijke
partijstelling van de consoorten Pellus
Lemaire en het Waalse Gewest zal ont-
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vangen); hetgeen het arrest nochtans 
ervan niet weerhoudt in de achtste consi
derans te vermelden dat << het Waalse 
Gewest geen rechtstreekse schade gele
den had ten gevolge van de aangevoerde 
nadelen ... », 

terwijl de beslissing ontegensprekelijk 
tegenstrijdig is en derhalve niet voldoen
de met redenen is omkleed, nu zij ener
zijds de burgerlijke-partijstelling van het 
Waalse Gewest inwilligt, en anderzijds 
verklaart dat het Waalse Gewest geen 
rechtstreekse schade heeft geleden; 

het vijfde : schending van artikel 3 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, zoals de eerste 
rechter, de burgerlijke-partijstelling van 
het Waalse Gewest ontvankelijk ver
klaart en deze pas afwijst op het door 
het Gewest ingestelde incidenteel be
roep, 

terwijl voor de ontvankelijkheid van 
de rechtsvordering van een burgerlijke 
partij onder meer is vereist dat zij ver
klaart rechtstreeks en persoonlijk bena
deeld te zijn; het Waalse Gewest in zijn 
conclusie zijn schade niet poogt te bewij
zen, en het arrest niet nagaat of die 
rechtstreekse en persoonlijke schade wel 
bestaat en evenmin, daarnaast, of de 
burgerlijke-partijstelling ontvankelijk is; 
de vordering van het Waalse Gewest dus 
samenvalt met de vervolgingen van het 
parket; de rechtspraak nochtans de bur
gerlijke rechtsvordering verwerpt wan
neer het belang bij de bestraffing de eni
ge reden is waarom ze wordt ingesteld; 
het voor de ontvankelijkheid van de bur
gerlijke rechtsvordering niet alleen ver
eist is dat de burgerlijke partij beweert 
benadeeld te zijn, maar dat zij ook een 
welbepaalde schade moet kunnen aan
voeren, hetgeen overduidelijk niet het 
geval is te dezen, en die schade persoon
lijk moet zijn; de partij die zich enkel op 
schade van een ander beroept (zie dien
aangaande de appelconclusie van het 
Waalse Gewest, bladzijde 8, voorlaatste 
considerans) en niet op vermogensscha
de of krenking van zijn eer, of die zich 
beroept op schade aan het algemeen be
lang ter vrijwaring waarvan aileen het 
openbaar ministerie optreedt; geen ont
vankelijke burgerlijke rechtsvordering 
instelt: 

Overwegende dat de beweerde te
genstrijdigheid die wordt aange
klaagd in het tweede onderdeel van 
het tweede middel neerkomt op een 
betwisting van de wettigheid van de 

beslissing waarbij de burgerlijke
partijstelling van het Waalse Gewest 
ontvankelijk wordt verklaard; 

Dat een dergelijke grief geen te
genstrijdigheid oplevert die gelijk
staat met het ontbreken van rede
nen en die het vormvereiste van ar
tikel 97 van de Grondwet miskent; 
dat hij samenvalt met het bezwaar 
van onwettigheid die in het vijfde 
middel wordt aangeklaagd; 

Overwegende dat, wat dat betreft, 
het arrest, na zoals hierboven ge
zegd, uitspraak te hebben gedaan 
over de vordering van de gemachtig
de ambtenaar van het W aalse Ge
west, « diens vordering voor het ove
rige » afwijst, op grand dat het 
Gewest « geen rechtstreekse schade 
geleden heeft ten gevolge van de na
delen die de buren kunnen onder
vinden van hondendressuur »; 

Dat aldus het hof van beroep, 
enerzijds, naar aanleiding van de 
strafrechterlijke veroordeling op 
vordering van de gemachtigde amb
tenaar, het herstel van de plaats 
heeft bevolen en aan dat bevel een 
dwangsom heeft verbonden, ander
zijds, heeft beslist dat er geen gran
den waren om de eisers te veroorde
len jegens het Waalse Gewest, aan
gezien het Gewest in zijn prive-be
langen niet was geschaad door het 
misdrijf; 

Dat het tweede onderdeel van het 
tweede middel en het vijfde middel 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

C. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door de verweerders Roger Pel
Ius en Louise Lemaire ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen : 

Over het vierde middel: schending van 
artikel 3 van het Wetboek van Strafvor
dering waarin de voorwaarden bepaald 
voor de ontvankelljkheid van de civiel
rechtelljke vordering, 
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doordat het bestreden arrest de civiel
rechtelijke vordering van de consoorten 
Pellus-Lemaire ontvankelijk verklaart en 
haar toewijst tot beloop van de gevorder
de frank, 

terwijl de consoorten Pellus-Lemaire 
geen conclusie hebben genomen, zodat 
moet worden verwezen naar de appel
conclusie van het W aalse Gewest, die 
hun is medegedeeld en die geen aanlei
ding gegeven heeft tot enige opmerking 
van hun kant; die conclusie de volgende 
feiten vermeldt : « met klem dient erop 
te worden gewezen dat de feiten die 
reeds lang geleden gebeurd zijn (1 juni 
1983) ernstige en aanzienlijke ongemak
ken hebben meegebracht en nog mee
brengen voor de buren, hetgeen trou
wens blijkt uit een verklaring van de hr. 
Pellus van 7 oktober 1985, waarin hij 
zegt : die hondenfokkerij met het aan
houdende geblaf dag en nacht berokke
nen mij en mijn gezin ernstige schade >>; 
het belang dat zij hechten aan die buren
ruzie die niets uitstaande heeft met de 
tegen de eisers bewezen verklaarde te
lastlegging onder meer blijkt uit het in
stellen van een kort geding bij de voor
zitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik, de indiening van een 
verzoekschrift in hoger beroep tegen de 
beschikking waarbij hun eis wordt afge
wezen, het beginnen van een proces over 
de zaak zelf dat thans wordt gevoerd 
voor de vrederechter van het kanton 
Fexhe-Slins; een partij echter aileen een 
strafrechterlijke, rechtstreekse en per
soonlijke, reeds ontstane en tegenwoor
dige, en ten slotte ook wettige schade 
mag aanvoeren; men hier vergeefs zoekt 
naar het strafrechtelijk karakter van de 
schade, hoewel de burgerlijke rechtsvor
dering aileen in dat geval ontvankelijk 
is; « de rechtsvordering dus moet ge
grond zijn op het misdrijf en dat het 
misdrijf de oorzaak moet zijn van de 
schade van het slachtoffer >>, hetgeen te 
dezen niet het geval is; 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat de verweerders 
Roger Pellus en Louise Lemaire 
zich op 17 maart 1988 burgerlijke 
partij hebben gesteld op de terecht
zitting van de Correctionele Recht
bank te Luik en een frank schade
vergoeding hebben gevorderd; dat 
het beroepen vonnis die eis heeft 
toegewezen en dat de eisers hun ho
ger beroep hebben gericht « tegen 

alle, zowel civielrechtelijke als straf
rechtelijke beschikkingen van dat 
vonnis >>; 

Dat de civielrechtelijke vordering 
van die verweerders dus regelmatig 
aanhangig was bij het hof van be
roep en dit de in het voordeel van 
die verweerders tegen de eisers uit
gesproken veroordeling naar recht 
verantwoordt door de overweging 
dat de fout van de eisers « de nood
zakelijke oorzaak is van de schade 
van de (verweerders) », die als bu
ren nadelen ondervinden van de 
hondenfokkerij; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen, behalve in zoverre zij 
gericht zijn tegen de beslissingen 
waarbij de eisers tot betaling van 
een dwangsom worden veroordeeld; 
houdt de uitspraak aan tot de uit
spraak van het Benelux-Gerechtshof 
over de volgende vraag : mag op 
grond van artikel 1, § 1, van de een
vormige wet betreffende de dwang
som een dwangsom worden opge
legd ten einde de tenuitvoerlegging 
te verzekeren van een maatregel 
die, ofschoon van burgerlijke aard, 
behoort tot de strafvordering en die 
meer in het bijzonder bedoeld is om 
de tenuitvoerlegging te verzekeren 
van een bevel tot herstel van de 
plaats in de vorige staat, welke bur
gerlijke maatregel krachtens de na
tionale wet door het strafgerecht 
moet worden uitgesproken als ver
plichte aanvulling van de strafrech
telijke veroordeling?; veroordeelt de 
eisers, ieder van hen, in vier tiende 
van de kosten van hun voorziening 
en houdt de uitspraak over het ove
rige gedeelte van die kosten aan. 

13 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Stranard, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr J.M 
Martin, Luik. 
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Nr. 237 

2• KAMER - 13 december 1989 

1° WEGVERKEER - ALLERLEI - ONGE
VAL BUITEN DE OPENBARE WEG- OORZAAK 
- BEWIJS. 

2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -
WEGVERKEER- ONGEVAL BUITEN DE OPEN
BARE WEG - OORZAAK. 

1° en 2° Uit de enkele omstandigheid dat 
een verkeersongeval is gebeurd buiten 
de openbare weg kan niet wettig wor
den afgeleid dat op de openbare weg 
geen enkele overtreding is begaan die 
dat ongeval heeft veroorzaakt of mede 
heeft veroorzaakt. (Art. 28 Wegver
keerswet.) 

(BRICHARD T. PARME:-.ITIER) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7719) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 mei 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

Over het middel: schending van arti
kel 97 van de Grondwet, van de artikelen 
138, 6°, en 174 van het Wetboek van 
Strafvordering, van artikel 28 van de 
wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, en van de artikelen 1, 8.3, 
tweede lid, 10.1.1° en 10.1.3° van het Weg
verkeersreglement, 

doordat het bestreden vonnis, dat het 
beroepen vonnis wijzigt, verklaart dat de 
correctionele rechtbank onbevoegd is om 
van de zaak kennis te nemen « op grand 
dat uit de dossiergegevens en het onder
zoek ter zitting, alsook uit de situatiete
kening en uit de verklaringen van de 
partijen blijkt dat de botsing buiten de 
openbare weg is gebeurd en dat de 
rechtbank dus onbevoegd is om van de 
zaak kennis te nemen •, 

terwijl de bestreden beslissing, om re
gelmatig en wettig met redenen te zijn 
omkleed, diende te vermelden en vast te 
stellen dat de bestanddelen van de over
tredingen van de artikelen 8.3, tweede 
lid, 10.1.1° en 10.1.3° van het Wegver-

keersreglement, ~amelijk het feit dat hij 
niet voortdurend in staat geweest is alle 
nodige rijbewegingen uit te voeren en 
niet voortdurend zijn voertuig in de 
hand heeft gehad, het feit dat hij zijn 
snelheid niet heeft geregeld zoals vereist 
wegens de plaatsgesteldheid, haar be
lemmering, de verkeersdichtheid, het 
zicht, de staat van de weg, de staat en de 
lading van zijn voertuig, opdat zij geen 
ongevallen zouden kunnen veroorzaken, 
noch het verkeer hinderen, en het feit 
dat hij niet in alle omstandigheden is 
kunnen stoppen voor een hindernis die 
kon worden voorzien, niet op de openba
re weg zijn begaan, en niet zoals de be
streden beslissing aileen vermeldt, dat 
de botsing buiten de openbare weg is ge
beurd; artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer bepaalt dat dit reglement 
geldt voor het verkeer op de openbare 
weg van voetgangers, van voertuigen, 
van trek-, last- of rijdieren en van vee; 
uit de artikelen 8.3, tweede lid, 10.1.1° en 
10.1.3° van het Wegverkeersreglement, 
volgens welke elke bestuurder voortdu
rend in staat moet zijn alle nodige rijbe
wegingen uit te voeren en dat hij voort
durend zijn voertuig of zijn dieren in de 
hand moet hebben, dat elke bestuurder 
zijn snelheid moet regelen zoals vereist 
wegens de plaatsgesteldheid, haar be
lemmering, de verkeersdichtheid, het 
zicht, de staat van de weg, de staat en de 
lading van zijn voertuig, opdat zij geen 
ongevallen zouden kunnen veroorzaken, 
noch het verkeer hinderen en dat de be
stuurder in alle omstandigheden moet 
kunnen stoppen voor een te voorziene 
hindernis, blijkt dat die verplichtingen 
gelden voor de bestuurder die rijdt op de 
openbare weg; artikel 138, 6°, van het 
Wetboek van Strafvordering, volgens het
welk de politierechtbank kennis neemt 
van de overtredingen van de wetten en 
verordeningen op het wegverkeer, impli
ceert, onder meer, dat de politierecht
bank zich aileen dient onbevoegd te ver
klaren als het feit dat de bestuurder niet 
voortdurend in staat is geweest om alle 
nodige rijbewegingen uit te voeren en 
niet voordurend zijn voertuig of zijn die
ren in de hand heeft gehad, het feit dat 
hij zijn snelheid niet heeft geregeld zoals 
vereist wegens de plaatsgesteldheid, 
haar belemmering, de verkeersdichtheid, 
het · zicht, de staat van de weg, de staat 
en de lading van zijn voertuig opdat zij 
geen ongevallen zouden kunnen veroor
zaken, noch het verkeer hinderen, alsook 
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het feit dat hij niet in aile omstandighe
den is kunnen stoppen voor een voor
zienbare hindernis, kortom als de over
tredingen van de artikelen 8.3, tweede 
lid, 10.1.1° en 10.1.3° van het Wegver
keersreglement en derhalve de overtre
dingen van de wetten en verordeningen 
op het wegverkeer in de zin van artikel 
138, 6°, van het Wetboek van Strafvorde
ring niet zijn begaan in het verkeer op 
de openbare weg; de bestreden beslissing 
derhalve, nu ze vermeldt dat de 7e cor
rectionele kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Charleroi niet bevoegd 
is om kennis te nemen van de zaak op 
grond dat de botsing buiten de openbare 
weg is gebeurd, niet naar recht en niet 
regelmatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat noch aan de 
hand van de in het middel overgeno
men motivering, die aileen maar al
gemeenheden bevat welke op het 
merendeel van de verkeersongeval
len van toepassing zijn, noch aan de 
hand van enige andere grond van 
het bestreden vonnis kan worden 
uitgemaakt of verweerder niet ten 
minste een van de hem ten laste ge
legde overtredingen, die de oorzaak 
of een van de oorzaken was van de 
buiten de openbare weg voorgeval
len botsing waaruit schade is ont
staan voor eiser, op de openbare 
weg heeft begaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis, veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwij st de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, 
rechtdoende in hoger beroep. 

13 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Y.M. 
Maloteau, Charleroi. 

Nr. 238 

2• KAMER - 13 december 1989 

1° NIEUWE VORDERING - STRAFZA
KEN - BVRGERLIJKE RECHTSVORDERING -
HOGER BEROEP - BURGERLIJKE PARTIJ -
VORDERING - WIJZIGING - U!TBREIDING -
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BUR
GERLIJKE PARTIJ - NIEUWE VORDERING -
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

3° VORDERING IN RECHTE - BELANG 

- BEGRIP. 

4° NIEUWE VORDERING - STRAFZA 
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
BVRGERLIJKE PARTIJ - HOGER BEROEP -
ONTVANKELIJKHEID - BELANG - BEGRIP. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERI:XG - BCR
GERLIJKE PARTIJ - NIEUWE VORDERING -
ONTVANKELIJKHEID - BELANG - BEGRIP. 

1° en 2° De burgerlijke partij kan, zelfs 
in hager beroep, haar vordering voor 
de strafrechter uitbreiden of wijzigen, 
mits de uitbreiding of de wijziging 
blijft berusten op het aan de beklaag
de ten Jaste gelegde misdrijf (1). (Artt. 
3 en 4 wet 17 april 1878; artt. 807 en 
1042 Ger.W.) 

3°, 4° en 5° Het hager beroep van een 
burgerlijke partij, wier vordering door 
de eerste rechter volledig werd toege
wezen, is niet van belang ontbloot en 
dus ontvankelijk, wanneer die burger
Jijke partij dat hager beroep instelt om 
de voor de strafrechter ingestelde vor
dering uit te breiden of te wijzigen (2). 
(Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; artt. 807 
en 1042 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 1 maart 1988, A.R. nr. 2152 
(A.C.., 1987-88, nr. 400). 

(2) Zie Cass., 11 sept. 1989, A.R. nr. 6152, en 
4 dec. 1989, A.R. nr. 6848 (ibid., 1989-90, sup1·a 
nrs. 16 en 216). 



522 HOF VAN CASSATIE Nr. 238 

(SKA T. JACQUEMIN E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7756) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

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

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

a} de verweerster Martine Jacque
min, optredend in haar hoedanig
heid van wettelijk beheerster van 
haar minderjarige kinderen Jimmy 
en Vicky Martin, alsook van de ver
weerders Albert Martin, Marie Fel
tus en Jacques Martin : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

b) de verweerster Martine Jacque
min, optredend in eigen naam : 

Over het middel: schending van arti
kel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het door 
verweerster bij conclusie ingestelde in
cidenteel beroep waarbij zij vorderde 
dat eiser zou worden veroordeeld om 
aan haar voor haarzelf en voor haar kin
deren een vergoeding te betalen, bere
kend op het netto-inkomen dat wijlen 
haar echtgenoot tijdens diens waar
schijnlijke levensduur zou hebben ver
diend, ontvankelijk verklaart, op grond 
dat zij voor de eerste rechter een bedrag 
van 4.829.682 frank had gevorderd, maar 
dat haar enkel een bedrag van 2.531.134 
frank is toegekend, 

terwijl het in artikel 17 van het Ge
rechtelijk Wetboek vervatte vereiste van 
het belang eveneens geldt voor de 
rechtsmiddelen en zich ertegen verzet 
dat degene wiens eis in eerste aanleg is 
toegewezen, hoger beroep zou kunnen 
instellen; verweerster voor de eerste 

rechter in naam van haar twee kinderen 
de bedragen van 2.016.000 frank en 
2.169.000 frank had gevorderd; zij voor 
ieder van hen een ex requo et bono bere
kend bedrag van 1.000.000 frank had ver
kregen; zij ter vergoeding van haar eigen 
schade, die ze geleden had ten gevolge 
van de derving van de inkomsten van 
haar echtgenoot, een bedrag van 221.470 
frank had gevorderd, dat is het bedrag 
van het nettoloon dat haar echtgenoot 
zou hebben verdiend tussen 4 januari 
1986, dag van diens overlijden, en 16 juli 
1987, dag van haar nieuw huwelijk; dat 
bedrag haar door de eerste rechter is 
toegekend; het bestreden arrest derhalve 
het incidenteel beroep van verweerster 
niet ontvankelijk kon verklaren op grond 
van een globale vergelijking tussen het 
door haar voor de eerste rechter zowel 
in eigen naam als in naam van haar 
minderjarige kinderen gevorderde be
drag en het door haar verkregen bedrag, 
het daarentegen een onderscheid diende 
te maken tussen de verschillende punten 
van de vordering, het diende vast te stel
len dat verweerster, wat haar persoonlij
ke materiiHe schade betreft, gekregen 
had wat zij had gevorderd, en haar inci
denteel beroep op dat punt niet ontvan
kelijk diende te verklaren, zoals eiser in 
zijn conclusie gevraagd had : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de artikelen 807 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de burgerlijke 
partij, zelfs in hoger beroep, de vor
dering, die zij met toepassing van 
de artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering bij het strafgerecht 
aanhangig heeft gemaakt, kan uit
breiden of wijzigen, mits de uitbrei
ding of de wijziging gegrond blijft 
op het aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijf; 

Dat het met het oog op zodanige 
uitbreiding of wijziging ingestelde 
hoger beroep niet van belang is ont
bloot; 

Overwegende dat het arrest te de
zen, nu het beslist « dat de burger
lijke partij (thans verweerster) haar 
vordering uitbreidt op grond van ar
tikel 807 van het Gerechtelijk Wet
hoek », het belang dat verweerster 
had bij het instellen van incidenteel 
beroep nader omschrijft; dat het 
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derhalve dat hoger beroep wettig 
ontvankelijk verklaart; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

13 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Hutzler en Simont. 

Nr. 239 

2• KAMER - 13 december 1989 

1° STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING -
TOEPASSINGSGEBIED - ART. 44, § 1, EERSTE 
LID, WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDE
BOUW - ART. 41, § 1, 1°, WAALS WETBOEK 
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW -
VASTE INRICHTINGEN - BEGRIP. 

2° STEDEBOUW - HERSTEL VAN DE 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - ART. 65 WET 
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW -
ART. 67 WAALS WETBOEK RUIMTELIJKE OR
DENING EN STEDEBOUW - STRAFZAKEN -
VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTE
NAAR - MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE 
STRAFRECHTER - AARD VAN DE BESLIS
SING. 

1° Onder« vaste inrichtingen »in de zin 
van art. 44, § 1, eerste lid, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw, welke 
bepaling is overgenomen door art. 41, 
§ 1, 1°, van het besluit van 14 mei 1984 
van de Waalse Gewestexecutieve, moet 
worden verstaan aile voorwerpen die 
worden opgesteld op de plaats waar ze 
moeten blijven, maar daar niet zijn ge-

maakt (1); de loutere en zonder aan
merkelijke wijziging van het bodemre
JiiH verrichte aanpassing van een ver
harde weg en een betonnen bodem
plaat valt niet onder het aldus om
schreven begrip. 

2° Wanneer inzake stedebouw de ge
machtigde ambtenaar het strafgerecht 
heeft gevorderd om het herstel van de 
plaats in de vorige staat te bevelen 
overeenkomstig art. 65 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw of art. 67 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, valt de beslissing van 
de strafrecl1ter, waarbij die vordering 
wordt toegewezen, onder de strafvor
dering, niettegenstaande het burgerlijk 
karakter van de maatregel, waarvan 
de uitspraak in een dergelijk geval 
door de wet wordt voorgeschreven als 
verplichte aanvulling van de strafrech
telijke veroordeling (2). (Artt. 44, § 1, 
64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw; artt. 41, § 1, 66 en 67 Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw.) 

(BORTONE, ZAHNEN 
T. WAALSE GEWEST, GEMEENTE STAVELOT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7769) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door het openbaar ministerie in
gestelde rechtsvordering : 

a) waarbij iedere eiser veroor
deeld wordt tot een gevangenisstraf, 
een geldboete, een vervangende ge
vangenisstraf en de kosten van de 
strafvordering : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 41, § 1, 1°, 66 en 67 van het 

(1) Zie Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 67), 
8 okt. 1985, A.R. nr. 8768 (ibid., 1985-86, nr. 69), 
en 8 nov. 1988, A.R. nr. 1517 (ibid., 1988-89, 
nr. 140). 

(2) Cass., 26 april 1989, A.R. nr. 5930, volt. 
terechtz. (A.C., 1988-89, nr. 486), en cone!. O.M. 
(Bull. en Pas., 1989, I, nr. 486); 13 dec. 1989, 
A.R. nr. 7156 (ibid., 1989-90, supra, nr. 236). 
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besluit van de Waalse Gewestexecutieve 
van 14 mei 1984 tot codificatie van de 
wetgevende en verordenende bepalingen 
betreffende de stedebouw en de ruimte
lijke ordening van toepassing op het 
Waalse Gewest, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiser zonder vergunning op 
een stuk grand een met steen verharde 
weg heeft aangelegd en een betonnen te
gel heeft aangebracht; dat, blijkens de 
telastlegging, de eerste ongeveer 95 me
ter lang is en de tweede een oppervlakte 
van 4 meter op 6 heeft, en na, met V{ijzi
ging van het beroepen vonnis dienaan
gaande, voor recht te hebben gezegd dat 
die werken het relief van de bodem niet 
aanmerkelijk hebben gewijzigd in de zin 
van artikel 41, § 1, 2°, van het besluit van 
de Waalse Gewestexecutieve, niettemin 
beslist dat eiser door die werken uit te 
voeren, heeft gebouwd en een grond 
heeft gebruikt voor het plaatsen van een 
of meer vaste inrichtingen in de zin van 
artikel 41, § 1, 1°, terwijl eiseres de in
standhouding van een dergelijke inrich
ting heeft gedoogd, en hen bijgevolg ver
oordeelt tot een gevangenisstraf en een 
geldboete en tevens het herstel van de 
plaats in de vorige staat beveelt op 
grond dat « artikel 41, § 1, 1°, tweede lid, 
van het ·koninklijk besluit van 14 mei 
1984 van de Waalse Gewestexecutieve 
bepaalt dat onder het bouwen en plaat
sen van vaste inrichtingen als bedoeld in 
§ 1, eerste lid, van hetzelfde artikel 
wordt verstaan "het plaatsen ( ... ) van 
een inrichting, zelfs uit niet duurzame 
materialen, die in de grond is inge
bouwd, aan de grond bevestigd of op de 
grond steun vindt ten behoeve van de 
stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse 
te blijven staan ( ... ) "; dat zulks het geval 
is met de litigieuze weg en de litigieuze 
betonnen tegel », 

terwijl de wetgever onder « inrichtin
gen » heeft verstaan de. voorwerpen of 
constructies die worden aangebracht op 
de plaats waar ze moeten blijven staan, 
maar die niet ter plaatse worden ver
vaardigd, zoals benzinepompen, afsluitin
gen, geprefabriceerde voorwerpen en 
constructies; derhalve noch het aanleg
gen van een met steen verharde weg van 
95 meter noch het aanbrengen van een 
betonnen tegen van 4 meter op 6 lmnnen 
aangemerkt worden als inrichting in de 
zin van artikel 41, § 1, 1°, van het besluit 
van 14 mei 1984 van de Waalse Gewest
executieve; het arrest derhalve, nu het 
vaststelt dat eiser het relief van de bo
dem niet aanmerkelijk gewijzigd heeft in 

de zin van artikel 41, § 1, 2°, van ge
noemd besluit, doch niettemin de eisers 
veroordeelt wegens het plaatsen en/of in
standhouden van een vaste inrichting », 
artikel 41, § 1, 1°, van het besluit van 14 
mei 1984 van de Waalse Gewestexecutie
ve schendt, alsook, bijgevolg, de artike
len 66 en 67 van datzelfde besluit : 

Overwegende dat de eisers wer
den vervolgd wegens het feit dat zij 
tussen 31 oktober 1986 en 1 decem
ber te Stavelot (Francorchamps) : 
1) door het uitvoeren van werken, 
door het verkavelen van grondeigen
dom of hoe dan ook inbreuk hebben 
gemaakt op de voorschriften van de 
bijzondere plannen van aanleg, op 
de bepalingen van de titels II en III 
of op die van de verordeningen, 
vastgesteld ter uitvoering van titel 
III en van het eerste hoofdstuk van 
titel IV van hoek I van het besluit 
van 14 mei 1984 van de Waalse Ge
westexecutieve tot codificatie van de 
wetgevende en verordenende bepa
lingen betreffende de stedebouw en 
de ruimtelijke ordening van toepas
sing op het W aalse Gewest, nu zij, 
zonder schriftelijke en uitdrukke
lijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen, in een 
voor landbouw bestemde zone vaste 
inrichtingen hebben opgesteld en 
geplaatst of, als eigenaar van de 
grond, die opstelling hebben toege
staan of gedoogd, dat zij te dezen 
meer bepaald een met steen verhar
de weg van ongeveer 95 meter lang 
hebben aangelegd en een betonnen 
tegel van 4 meter op 6 hebben aan
gebracht, waardoor het relief van de 
bodem aanmerkelijk werd gewij
zigd, op de percelen die te Francor
champs kadastraal bekend zijn on
der het artikel 2995, sectie B, nr. 497 
en nr. 493 Wisonfange, en de eigen
dom zijn van Marguerite Zahnen, 
blijkens verkoopakten die respectie
velijk op 16 april 1984 voor meester 
Philippart, notaris te Stavelot (per
ceel nr. 497) en op 26 juni 1984 voor 
meester Guyot, notaris te Spa (per
ceel nr. 493) werden verleden, en we
gens het feit dat zij te Stavelot 
(Francorchamps) sedert 30 novem
ber 1986; 2) door de instandhouding 
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van de in de telastlegging 1 bedoel
de werken de in die telastlegging 
aangewezen wettelijke bepalingen 
hebben overtreden; 

Overwegende dat het arrest, om 
eiser wegens beide telastleggingen 
en eiseres wegens de tweede telast
legging te veroordelen, met dien ver
stande dat de telastlegging 1 be
perkt wordt « tot het zonder vooraf
gaande vergunning bouwen en ge
bruiken van een grand voor het 
plaatsen van een of meer vaste in
richtingen, te dezen een met steen 
verharde weg van ongeveer 95 me
ter lang en een betonnen tegel », 
erop wijst dat die weg en die tegel 
« het relief van de bodem niet aan
merkelijk wijzigen », en oordeelt 
dat « onder het bouwen of plaatsen 
van de vaste inrichtingen, bedoeld 
in § 1, eerste lid (van artikel 41 van 
het besluit van 14 mei 1984 van de 
Waalse Gewestexecutieve) wordt 
verstaan " het plaatsen van een in
richting, zelfs uit niet duurzame ma
terialen, die in de grand is inge
bouwd, aan de grand is bevestigd of 
op de grand steun vindt ten behoeve 
van de stabiliteit, en bestemd is om 
ter plaatse te blijven staan "; dat 
zulks het geval is met de liti.gieuze 
weg en de litigieuze betonnen te
gel »; 

Overwegende dat onder « het ge
bruiken van een grand voor het 
plaatsen van vaste inrichtingen » in 
de zin van artikel 44 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
stedebouw, welke bepaling is over
genomen in artikel 41 van het be
sluit van de Waalse Gewestexecutie
ve, moet worden verstaan het ge
bruik van de grand voor het plaat
sen van voorwerpen die worden 
aangebracht op de plaats waar ze 
moeten blijven staan, maar die niet 
aldaar worden vervaardigd; 

Overwegende dat het loutere aan- . 
brengen, zonder aanmerkelijke wij
ziging van het bodemrelief, van een 
met steen verharde weg en van een 
betonnen tegel, zoals het arrest die 
beschrijft, niet valt onder het aldus 

omschreven begrip en dat derhalve 
het arrest niet naar recht is verant
woord; 

Dat het middel gegrond is; 
b) waarbij de eisers veroordeeld 

worden tot herstel van de plaats in 
de vorige staat en tot een dwang
som· 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de gemachtigde 
ambtenaar de rechtbank uitdrukke
lijk aangezocht heeft om het herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke 
staat te bevelen; 

Overwegende dat de strafrechter 
tot wie een dergelijk verzoek is ge
richt, ondanks het burgerlijk karak
ter ervan, in de regel gehouden is 
dat verzoek in te willigen « bene
'vens de straf » en dat zijn beslissing 
die op dat verzoek het herstel van 
de plaats in de vorige staat beveelt, 
een beslissing is op de strafvorde
ring, aangezien de wet strekt tot be
scherming van het algemeen belang 
van de samenleving; namelijk de 
totstandbrenging van een goede 
ruimtelijke ordening; dat in zodanig 
geval de burgerlijke beslissing waar
bij het herstel van de plaats in de 
vorige staat wordt bevolen, door de 
wet is voorgeschreven als verplichte 
aanvulling van de strafrechtelijke 
veroordeling; 

Dat ook in dat opzicht het eerste 
middel, dat tot staving van de voor
zieningen is aangevoerd, gegrond is; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door de verweerster gemeente Sta
velot ingestelde civielrechtelijke vor
deringen: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de door het 
openbaar ministerie ingestelde straf
vordering waarbij de eisers tot straf
fen worden veroordeeld, de vernieti
ging tot gevolg heeft van de beslis
singen op de tegen eisers ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen, die uit 
eerstgenoemde beslissing voortvloei
en; 
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Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede, door de eisers tot staving 
van hun voorziening aangevoerde 
middel, dat niet kan leiden tot cas
satie zonder verwijzing, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

13 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 240 

2• KAMER - 13 decembeJr 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VORMEN - JEUGDBESCHERMING -
OUDERS VAN EEN MINDERJARIGE - ONTVAN
KELIJKHEID - BETEKEN!NG AAN HET O.M. 

Niet ontvankelijk is het door de vader of 
de moeder van een minderjarig kind 
tegen een arrest van de jeugdkamer 
van het hoi van beroep ingesteld cas
satieberoep, als het niet aan het O.M. 
is betekend (1). 

(P ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7900) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1989 gewe
zen door de jeugdkamer van het 
Hof van Beroep te Luik; 

Nota arrest nr. 240: 

(1) Cass., L sept. 1984, A.R. 3803 (A.C., 
1984-83, nr. 36). 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiser zijn voorziening heeft doen be
tekenen aan het openbaar ministe
rie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

13 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

N1r. 241 

2• KAMER - 13 december 1989 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN Ol\:DERZOEKS- E"i' 
VON"i'ISGERECHTEN - CORRECT!Ol\ALISE
Rl"i'G EN CONTRAVENTIONALISERING - BE
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VERWIJ
Zl"i'G NAAR HET VONNISGERECHT - BESLIS
SDJG VAN DAT GERECHT- ONBEVOEGDHE!D 
" RATIONE LOCI» - VERIXIETIG!"'G VAN DE 
BESCHIKKI"'G - VERWIJZING NAAR DE BE
VOEGDE PROCUREL'R DES KONINGS. 

Wanneer het vonnisgerecht, dat ingevol
ge een beschikking van de raadkamer 
kennis moet nemen van een misdrijf, 
zich ratione loci onbevoegd verklaart, 
en de raadkamer zelf ratione loci on
bevoegd was, vernietigt het Hoi, bij re
geling van rechtsgebied, de beschik
king en verwijst het de zaak naar de 
bevoegde procureur des Konings (1). 

Nota arrest nr. 241: 

(1) Cass., 27 okt. 1981, A.R. nr. 6989 ~A.C, 
1981-82, nr. 144); zie Cass., 23 juli 1987, A.R. 
nr. 1665 (ibid., 1986-87, nr. 661); contra: Cass., 
30 mei 1989, A.R. nr. 3395 (ibid., 1988-89, 
nr. 556), met noot R.D. 
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(PROCVREUR DES KONINGS TE MARCHE-EN-FA
MEN'\E IN ZAKE MEVLLEMAN, LECROMPE) 

ARREST ( vertaJing) 

(AR. nr. 7909) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 25 oktober 1989 ingediend door 
de procureur des Konings bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Marche-en-Famenne; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Marche-en-Famenne, bij be
schikking van 24 januari 1989, Paul 
Meulleman, geboren op 14 juli 1920 
te Wetteren, en Rene Lecrompe, ge
boren op 7 april 1951 te Harze, ver
wezen heeft wegens het feit dat zij 
op 7 september 1988 te Ferrieres, 
onopzettelijk, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, doch 
zonder het oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen, ten 
gevolge van een verkeersongeval, 
slagen of verwondingen hebben toe
gebracht, eerstgenoemde aan Alice 
Dewinter en de tweede aan eerstge
noemde en aan Alice Dewinter; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Barvaux zich bij vonnis van 
13 juni 1989 ratione loci onbevoegd 
heeft verklaard op grond : - dat het 
misdrijf is gepleegd te Logne, vroe
gere gemeente Vieuxville (nieuwe 
gemeente Ferrieres), gerechtelijk 
kanton Hamoir, gerechtelijk arron
dissement Hoei, - dat de verblijf
plaats van de verdachte Meulleman 
gelegen is te Wetteren, gerechtelijk 
kanton Dendermonde, dat die van 
de verdachte Lecrompe gelegen is in 
de rue du Chablis, vroegere gemeen
te Ferrieres, gerechtelijk kanton Ha
moir, gerechtelijk arrondissement 
Hoei, - dat de verdachten zijn aan
getroffen op de hierboven nader 
aangegeven plaats van het misdrijf; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
beroep mogelijk is tegen de beschik
king van de raadkamer en dat het 
vonnis van de Politierechtbank te 
Barvaux in kracht van gewijsde is 

gegaan; dat uit de strijdigheid ervan 
een negatief geschil over rechts
macht is ontstaan dat het verloop 
van het proces hindert; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de aan 
de verdachten verweten feiten zijn 
gepleegd te Ferrieres, in het gerech
telijk arrondissement Hoei; dat Paul 
Meulleman en Rene Lecrompe niet 
verblijven in het gerechtelijk arron
dissement Marche-en-Fammenne en 
daar evenmin zijn aangetroffen; 

Dat de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Marche
en-Fame nne aldus ratione loci onbe
voegd lijkt om de beklaagden naar 
het vonnisgerecht te verwijzen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 24 januari 1989 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Marche-en-Fammenne; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de procureur des Konings bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei. 

13 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. J eanmart - Gelijldui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 242 

2• KAMER - 13 december 1989 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
OFFICIER YA'\ DE GERECHTELIJKE POLITIE 
- HCISZOEKI'\G - WETTIGHEID - YOOR 
WAARDE - HETERDAAD - BEGRIP 
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
OFFICIER VAN DE GERECHTELIJKE POLITE
HU!SZOEKING - WETTIGHEID - VOORWAAR
DE - HETERDAAD - BEGRIP. 

1° In geval van vaststelling van een op 
heterdaad ontdekte misdaad of wanbe
drijf, zijn de procureur des Konings en 
de officieren van de gerechtelijke poll
tie die hem bijstaan, bevoegd om een 
huiszoeking te verrichten zonder last 
van de onderzoeksrechter, zelfs na ne
gen uur 's avonds en v66r vijf uur 
's morgens; voor de wettigheid van een 
onder dergelijke voorwaarden verrich
te huiszoeking is vereist dat vooraf, 
overeenkomstig art. 41 Sv., een op he
terdaad ontdekte misdaad of wanbe
drijf is vastgesteld (1). (Artt. 36, 37 en 
41 Sv.; art. 1, tweede lid, 2°, wet 7 juni 
1969.) 

zo De rechter, die erop wijst dat officie
ren van de gerechtelijke politie « een 
persoon die tekenen van toxicomanie 
vertoonde, uit een gebouw hadden zien 
komen; dat die persoon heroine bij 
zich had en verklaarde deze van (P. . .) 
te hebben gekocht in het pand waaruit 
hij net gekomen was », beslist wettig 
dat de officieren van de gerechtelijke 
politie blijkens hun vaststellingen wis
ten dat een misdaad of een wanbedrijf 
werd gepleegd of kart tevoren ge
pleegd was en dat zij « derhalve ge
rechtigd waren om terstond opsporin
gen te verrichten in de waning (van 
P .. .) ten einde de heroiileverkoper aan 
te houden en de eventuele, nag in 
diens bezit zijnde, verdovende midde
len in beslag te nemen » (2). (Artt. 36, 
37 en 41 Sv.; art. 1, tweede lid, 2°, wet 
van 7 juni 1969.) 

(Pl:\1PrR!\iiAUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7910) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1989 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 10 en 97 van de Grondwet, 32, 33, 
35, 36, 41, 46 van het Wetboek van Straf
vordering en 1 van de wet van 7 juni 
1969 tot vaststelling van de tijd geduren
de welke geen opsporing ten huize of 
huiszoeking mag worden verricht, 

doordat het arrest de aan eiser verwe
ten gedragingen bewezen verklaart op 
grond van de vaststellingen, die zijn ge
daan tijdens een bij eiser op 19 decem
ber 1988 verrichte huiszoeking; dat het 
arrest die opsporing als wettig be
schouwt op grand « dat de opsporing 
ambtshalve is geschied door twee rijks
wachtofficieren, die terecht van oordeel 
waren dat het ging om een geval van 
ontdekking op heterdaad; dat ontdekking 
op heterdaad plaatsheeft, wanne~~ het 
strafbare feit ontdekt wordt tei'WlJl het 
begaan wordt of terstond nadat het be
gaan is; dat zulks te dezen het gev~l 
was, aangezien de bovengenoemde off~
cieren een persoon, die tekenen van toxl
comanie vertoonde, uit een gebouw had
den zien komen; dat die persoon hero"ine 
bij zich had en verklaarde deze te heb
ben gekocht van eiser, in het gebouw dat 
hij verlaten had; dat die officieren dus 
gerechtigd waren om terstond opsporin
gen te verrichten in de waning van 
laatstgenoemde, ten einde de heroi:never
koper aan te houden en eventueel nog in 
diens bezit zijnde verdovende middelen 
in beslag te nemen; dat zij wettig zijn 
binnengedrongen in het pand waar kort 
tevoren verdovende middelen waren ver
kocht alsook, daarna, in de flat van ei
ser, na tweemaal te hebben aangebeld; 
dat zij langs wettige weg op de hoogte 
waren gebracht van het strafbare feit », 

terwijlluidens artikel 41 van het Wet
hoek van Strafvordering het misdrijf ont
dekt terwijl het gepleegd wordt of ter
stond nadat het gepleegd is, een op 
heterdaad ontdekt misdrijf is; als ontdek
king op heterdaad wordt ook beschouwd 
het geval dat de verdachte door het 
openbaar geroep wordt vervolgd en het 
geval dat de verdachte in het bezit wordt 
gevonden van zaken, wapens, werktui
gen of papieren, die doen vermoeden dat 
hij dader of medeplichtige is, mits dit 
kort na het misdrijf geschiedt; noch uit 
de vaststelling van het arrest dat een 
persoon die een flatgebouw verllet waar -----------------"'"'"'1 de woonplaats van eiser gevestigd was, 

(1) en (2) Zie Cass., 12 juni 1984, AR. 8604 
(A.C., 1983-84, nr. 583); 22 okt. 1983, A.R. 
nr. 9531 (1bid., 1985-86, nr. 114); 21 okt. 1986, 
A.R. nr. 411 (1bid, 1986-87, nr 106), en 3 mei 
1988, A.R. nr 1653 (1bid., 1987-88, nr 539). 

heroi:ne bij zich had en verklaarde deze 
van elser te hebben gekocht, noch uit de 
vaststelling van het arrest van de officie
ren van de gerechtelijke polltie de bel 
tweemaal te hebben horen overgaan in 
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de prive-flat van eiser kan worden afge
leid dat die officieren wisten dat er op 
dat ogenblik een misdaad of een wanbe
drijf gepleegd werd of kort tevoren ge
pleegd was in de woning van eiser; de 
vaststellingen van de politieofficieren be
trekking hebben op de ontdekking op he
terdaad van het bezit van verdovende 
middelen ten aanzien van de persoon die 
de heroine bij zich had en die bij het 
verlaten van het pand werd tegengehou
den, die vaststellingen echter ten aan
zien van eiser slechts schuldaanwijzin
gen opleveren, doch in geen geval als 
vaststelling van ontdekking op heterdaad 
van de verkoop van verdovende midde
len kunnen worden beschouwd; het ar
rest derhalve, door het bestaan van ont
dekking op heterdaad bewezen te verkla
ren en de bij eiser verrichte huiszoeking 
als wetig te beschouwen, de in het mid
del vermelde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat in geval van 
vaststelling van een op heterdaad 
ontdekte misdaad of wanbedrijf, de 
procureur des Konings en de officie
ren van de gerechtelijke politie die 
hem bijstaan, krachtens de artike
len 36 en 37 van het Wetboek van 
Strafvordering, bevoegd zijn om een 
huiszoeking te verrichten zonder 
last van de onderzoeksrechter; dat 
zij krachtens artikel 1, tweede lid, 
2°, van de wet van 7 juni 1969 in dat 
geval zelfs opsporingen mogen ver
richten na negen uur 's avonds en 
v66r 5 uur 's morgens; 

Overwegende dat die wetsbepalin
gen impliceren dat in dergelijke om
standigheden opsporingen kunnen 
worden verricht, telkens als over
eenkomstig artikel 41 van het Wet
hoek van Strafvordering vooraf een 
op heterdaad ontdekte misdaad of 
wanbedrijf is vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « de twee rijkswachtoffi
cieren ... een persoon, die tekenen 
van toxicomanie vertoonde, uit een 
gebouw hadden zien komen; dat die 
persoon heroine bij zich had en ver
klaarde deze van (eiser) te hebben 
gekocht in het pand dat hij verlaten 
had; dat die officieren dus gerech
tigd waren om terstond opsporingen 
te verrichten in de woning van 
laatstgenoemde, ten einde de he-

ro!neverkoper aan te houden en de 
eventuele, nog in diens bezit zijnde 
verdovende middelen in beslag te 
nemen »; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit die gegevens wettig hebben kun
nen afleiden dat de officieren van 
de gerechtelijke politie, blijkens hun 
vaststellingen, wisten dat een mis
daad of wanbedrijf werd gepleegd of 
kort tevoren gepleegd was; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel, in zoverre het enerzijds 
niet duidelijk aangeeft waarin de 
aangevoerde schending van artikel 
97 van de Grondwet bestaat en in 
zoverre het anderzijds kritiek oefent 
op de feitelijke beoordeling van de 
gegevens van de zaak door de fei
tenrechters of een onderzoek van 
die gegevens eist waarvoor het Hof 
niet bevoegd is, niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

13 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J.L. 
Bloch, Brussel. 

Nr. 243 

1 e KAMER - 14 december 1989 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VERGOEDI'IiG TOEGEKE"\D !'I; 

HET KADER VA"i DE BIJ ART 16 0'\Tr:IGE-
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NINGSWET INGESTELDE HERZIENEI!GSPROCE
DL'RE - SCHL'LDVORDERI:'>IG VAN DE ONTEI
GENDE - VOORWERP VAN DE SCHULDVORDE
RING. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VERGOEDING TOEGEKEND IC\1 
HET KADER VAN DE BIJ ART. 16 ONTEIGE
NINGSWET INGESTELDE HERZIENINGSPROCE
DURE - INTEREST BEGREPEN IN DIE VER
GOEDING. 

3° INTEREST - COMPENSATOIRE I"'TE
REST - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUT
TE - VERGOEDING TOEGEKEND IC\1 HET KA
DER VAN DE BIJ ART. 16 ONTEIGENI"'GSWET 
INGESTELDE HERZIENINGSPROCEDURE - IC\1-
TEREST BEGREPEN IN DIE VERGOEDING. 

40 INTEREST - MORATOIRE INTEREST 

ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE - VER
GOEDING TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE 
BIJ ART. 16 ONTEIGENINGSWET INGESTELDE 
HERZIENINGSPROCEDURE - OMVAT NIET DE 
MORATOIRE INTEREST WEGENS VERTRAGING 
IN DE UITVOERING DOOR DE ONTEIGEKENDE 
OVERHEID VAN HAAR VERBINTENIS. 

5° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VERGOEDI"'G TOEGEKE:\D IN 
HET KADER VAN DE BIJ ART. 16 ONTEIGE
NINGSWET INGESTELDE HERZIE!\1;:1/GSPROCE
DL'RE - WACHTINTEREST- BEGRIP. 

1 o Hij wiens onroerend goed ten algeme
nen nutte werd onteigend, heeft op de 
onteigenende overheid een schuldvor
dering die niet strekt tot betaling van 
een numerieke geldsom, maar die be
trekking heeft op een door de rechter 
te begroten vergoeding tot schadeloos
stelling van het geleden nadeel (1). 

2°, 3° en 4° De vergoedingen die de rech
ter aan de onteigende toekent in het 
kader van de herzieningsprocedure 
van art. 16 Onteigeningswet, worden 
geacht de schade ten gevolge van het 
bezitsverlies volledig te herstellen; zij 
omvatten derhalve de compensatoire 
interest die is opgebracht vanaf de 
overdracht van de eigendom van de 
onteigende aan de onteigenaar tot de 
dag van de uitspraak van de beslissing 
waarbij de toegekende bedragen on
herroepelijk zijn vastgesteld; daaruit 

volgt dat na de dag van de uitspraak 
van die beslissing de onteigende ont
vankelijk is om betaling te vorderen 
van de moratoire interest vanaf die da
tum tot de betaling van de hoofdsom 
door de onteigenende overheid (2). 

5° De wachtinterest strekt tot vergoe
ding van het verlies aan opbrengst van 
de onteigeningsvergoeding zolang zij 
niet weder is belegd, en moet dus in 
de regel enkel worden berekend op de 
waarden die gewoonlijk inkomsten op
brengen (3). 

(HENRICO T. « A.D.E.C. » C.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8488) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 21 van het 
koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 
1935 tot samenschakeling van de wetten 
betreffende de inrichting en de werking 
van de Deposito- en Consignatiekas en 
tot aanbrenging van wijzigingen daarin 
krachtens de wet van 31 juli 1934, be
krachtigd bij de wet van 4 mei 1936, enig 
artikel, de artikelen 1, 22, 23 van het mi
nisterieel besluit van 27 maart 1935 tot 
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 
150 van 18 maart 1935, van de artikelen 
8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 van de wet betref
fende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigening ten algemenen nutte, artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk het verboden is uitspraak te 
doen over niet gevorderde zaken, de arti
kelen 1146 tot 1149, 1150, 1151, 1153 van 

(2) Cass., 12 jan. 1984, A.R. 6966 (A.C., 
1983-84, nr. 243). 

(3) Zie : Repertoire praUque de droit beige, 
V 0 « Expropriation pour cause d'ut1lite publi

-------------------1 que >>, nr. !!84; L. BEL1iA, A. COE:\RAETS en G 

(1) Cass., 24 april 1980 (AC., 19~9-80, 
nr 541). 

BEL1iA, « Expropriation pour cause d'utihte pu
bhque », Les Sm·elles, Admir:;istratief recht 
VII, nr 757, biz. 191 192. 
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het Burgerlijk Wetboek, 11 en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest erop wijst dat (eise
res) gerechtelijke interest vordert, beslist 
<< dat de kennisneming van de zaak door 
het hof van beroep aldus beperkt is, zo
dat moratoire interest moet worden toe
gekend vanaf de datum van de uitspraak 
van het vonnis of van het herzieningsar
rest tot de dag van de betaling van de 
hoofdsom door de onteigen.ende over
heid » en bijgevolg verweerster veroor
deelt tot betaling van 488.296 frank met 
de moratoire interest vanaf de datum 
van de uitspraak tot de dag van de beta
ling << maar met aftrekking van de inte
rest die het bedrag van 1.818.555 frank 
heeft opgebracht en die vervallen is van
a£ de datum van de consignatie », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, zowel 
in haar dagvaarding tot herziening, als 
in haar regelmatige conclusie voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle
roi en het Hof van Beroep te Bergen, 
vorderde dat de onteigenaar zou worden 
veroordeeld tot betaling van een defini
tieve vergoeding van 6.755.589 frank, 
plus de gerechtelijke interest en de ge
rechtskosten, en noch eiseres, noch ver
weerster dus ooit om een veroordeling 
hadden gevraagd tot terugbetaling van 
die moratoire interest en/of aftrekking 
van die interest van de aanvullende ont
eigeningsvergoeding; daaruit volgt dat 
het arrest, door verweerster te veroorde
len tot betaling van een aanvullende ont
eigeningsvergoeding met de moratoire 
interest vanaf de datum van het arrest 
tot op de dag van de betaling, maar met 
aftrekking van de door de voorlopige 
vergoeding opgebrachte moratoire inte
rest vanaf de datum van de consignatie, 
<< ultra petita >> uitspraak doet, een be
twisting opwerpt die de openbare orde 
niet raakt en waarvan de partijen in hun 
conclusie het bestaan uitsloten, en der
halve het algemeen rechtsbeginsel 
schendt volgens hetwelk het verboden is 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken (schending van artikel 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
het verboden is uitspraak te doen over 
niet gevorderde zaken); 

tweede onderdeel, de gerechtelijke in
terest loopt vanaf de dag van de dag
vaarding tot herziening; het hof van be
roep derhalve, door te beslissen dat 
moratoire interest moet worden toege
kend vanaf de datum van de uitspraak 
van het vonnis of van het herzieningsar-

rest tot de dag van de betaling van de 
hoofdsom door de onteigenende over
heid >>, en door de onteigenaar te veroor
delen tot betaling van die interest << van
af de datum van het onderhavige ar
rest >>, ten onrechte de gerechtelijke 
interest heeft doen lopen vanaf de datum 
van het arrest; daaruit volgt dat het ar
rest, door aldus te beslissen, niet naar 
recht is verantwoord (schending van de 
artikelen 1146 tot 1149, 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek, 15, 16 van de wet be
treffende de rechtspleging bij hoogdrin
gende omstandigheden inzake onteige
ning ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 be
treffende de onteigeningen ten algeme
nen nutte, en 11 van de Grondwet), en 
evenmin regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het door de onteigen
de wegens de onteigening geleden na
deel volledig moet worden vergoed; een 
billijke en volledige vergoeding ervan 
derhalve onderstelt dat de interest op 
het gedeelte van de vergoeding, dat 
reeds door de eerste rechter was toege
kend, overeenkomstig de wet was gecon
signeerd en door het hof van beroep niet 
werd verminderd, aan de onteigende toe
komt; het hof van beroep, door de ontei
gende, bij wege van aftrekking, de inte
rest te doen terugbetalen die de onteige
ningsvergoeding welke door de eerste 
rechter was toegekend en door het hof 
niet was verminderd, heeft opgebracht, 
de onteigende berooft van inkomsten uit 
een kapitaal dat hij defintief had verkre
gen; het arrest derhalve het beginsel van 
de volledige schadeloosstelling miskent 
en niet wettig is gegrond : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de 
aan eiseres toekomende definitieve 
onteigeningsvergoeding vaststelt op 
2.306.851 frank, hiervan het bedrag 
van de bij de Deposito- en Consigna
tiekas geconsigneerde voorlopige 
vergoeding, namelijk 1.818.555 frank 
aftrekt t>n bijgevolg verweerster ver
oordeelt om aan eiseres het verschil 
te betalen, namelijk 488..296 frank 
met de moratoire interest vanaf de 
datum van die beslissing tot de dag 
van de betaling, maar verminderd 
met de interest die het bedrag van 
1.818.555 frank heeft opgebracht en 
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sinds de datum van de consignatie 
is vervallen; 

Overwegende dat verweerster in 
haar ter griffie van het hof van be
roep op 13 oktober 1982 neergelegde 
conclusie oordeelde dat de onteige
ningsvergoeding slechts op 1.239 574 
frank diende te worden vastgesteld 
en dat zij dus 578.891 frank minder 
bedroeg dan de voorlopige vergoe
dingen van 1.818.555 frank, zodat zij 
had gevorderd dat eiseres zou wor
den veroordeeld om haar dat bedrag 
van 578.891 frank terug te betalen, 
terwijl zij er de nadruk op legt dat 
daaraan « de interest die de Deposi
to- en Consignatiekas heeft uitbe
taald vanaf de datum van de consig
natie tot op de dag van de terugne
ming » moet worden toegevoegd; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door van het aan eiseres ver
schuldigde bedrag de interest af te 
trekken die door de voorlopige ver
goedingen was opgebracht en is ver
vallen sinds de datum van de con
signatie, derhalve geen betwisting 
opwerpt waarvan de partijen in hun 
conclusie het bestaan uitsloten, en 
evenmin uitspraak doet over een 
niet gevorderde zaak; het te dien 
aanzien weinig belang had dat die 
interest in de conlusie van verweer
ster enkel ter sprake is gekomen 
voor het geval dat het gerecht, 
waarbij de zaak aanhangig was, de 
definitieve onteigeningsvergoeding 
lager zou schatten dan het bedrag 
van de voorlopige vergoedingen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
In zoverre het onderdeel schen

ding aanvoert van de artikelen 1146 
tot 1419 van het Burgerlijk Wet
hoek: 

Overwegende dat die bepalingen, 
die enkel betrekking hebben op ver
bintenissen uit overeenkomst, geen 
verband houden met de verbintenis
sen van verweerster jegens eiseres, 
wegens de onteigening van een goed 
ten algemenen nutte; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
schending van die bepalingen aan
voert, niet ontvankelijk is; 

In zoverre het onderdeel schen
ding van artikel 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek aanvoert: 

Overwegende dat voormeld artikel 
1153 de verbintenissen beoogt die 
oorspronkelijk aileen betrekking 
hebben op het betalen van een be
paalde geldsom; 

Overwegende dat hij wiens onroe
rend goed ten algemenen nutte 
werd onteigend een schuldvordering 
heeft op de onteigenende overheid, 
die niet strekt tot betaling van een 
numerieke geldsom, maar die be
trekking heeft op een door de rech
ter te begroten vergoeding tot scha
deloosstelling van het geleden na
deel; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
schending van artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek aanvoert, niet 
ontvankelijk is; 

W at het overige van het onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat de vergoedingen 
die de rechter aan de onteigende 
toekent in het kader van de herzie·
ningsprocedure van artikel 16 van 
de wet betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen 
nutte, worden geacht de schade ten 
gevolge van het bezitsverlies voile
dig te herstellen; dat zij derhalve de 
compensatoire interest omvatten die 
is opgebracht vanaf de overdracht 
van de eigendom van de onteigende 
aan de onteigenaar tot de dag van 
de uitspraak van de beslissing waar
bij de toegekende bedragen onher
roepelijk zijn vastgesteld; dat eruit 
volgt dat na de dag van de uit
spraak van die beslissing, de ontei
gende ontvankelijk is om betaling te 
vorderen van de moratoire interest 
vanaf die datum tot de betaling van 
de hoofdsom door de onteigende 
overheid; 

Overwegende dat eruit volgt dat 
het hof van beroep zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt 
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en naar recht verantwoordt door 
aan eiseres die moratoire interest 
toe te kennen vanaf de datum van 
zijn arrest tot de dag waarop de 
door verweerster verschuldigde 
hoofdsom werkelijk werd betaald; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
ontvankelijk is, niet kan worden 
aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zoals uit het 

antwoord op het eerste en het twee
de onderdeel van het middel blijkt, 
het hof van beroep het bedrag heeft 
vastgesteld van de aan eiseres toe
komende definitieve vergoeding, 
met inbegrip van de compensatoire 
interest vanaf de overdracht van de 
eigendom van de onteigende aan de 
onteigenaar tot de datum van de uit
spraak van zijn beslissing, van die 
definitieve vergoeding het bedrag 
van de bij de Depositio- en Consig
natiekas geconsigneerde voorlopige 
vergoedingen heeft afgetrokken en 
aan eiseres de moratoire interest 
heeft toegekend vanaf de uitspraak 
van die beslissing tot de dag van de 
werkelijke betaling, met aftrekking 
echter van de interest die door het 
bedrag van de voorlopige vergoedin
gen was opgebracht en sinds de da
tum van de consignatie was verval
len; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het in casu het bedrag had 
vastgesteld van de definitieve ontei
geningsvergoeding, met inbegrip 
van de compensatoire interest vanaf 
de datum van overdracht van de ei
gendom, en daarbij nog de mora
toire interest vanaf zijn arrest tot de 
dag van de volledige bepaling toe
kent, verplicht was van die bedra
gen, met dat van de voorlopige ver
goedingen, de interest af te trekken 
die door die vergoedingen was opge
bracht en vervallen vanaf de datum 
van die consignatie, ten einde aan 
eiseres geen hogere vergoeding toe 
te kennen dan de bij artikel 11 van 
de Grondwet bedoelde vergoeding; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 11, 97 van de Grondwet 
en 16 van de wet betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandighe
den inzake onteigening ten algemenen 
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte, 

doordat het arrest beslist dat de 
wachtinterest « strekt tot herstel van het 
verlies aan opbrengst uit de compensa
toire vergoeding die overeenstemt met 
het kapitaal dat het onteigende goed ver
tegenwoordigt, gedurende de tijd tussen 
de inontvangstneming van die vergoe
ding en de wederbelegging ervan die de 
onteigende (en niet de onteigenaar, zoals 
in het arrest verkeerdelijk wordt ge
zegd), gewoonlijk moet doen » en bijge
volg beslist dat zodanige interest « enkel 
geldt de vergoedingen voor onroerende 
waarden die inkomsten kunnen opbren
gen •, 

terwi]1 voor die beperking betreffende 
de wachtinterest geen wettelijke grand
slag bestaat, en overeenkomstig het be
ginsel dat de schadeloosstelling van de 
onteigende volledig moet zijn, de aan de
ze toekomende wachtinterest moet wor
den berekend op alle onroerende waar
den, ongeacht of zij al dan niet inkom
sten kunnen opbrengen; daaruit volgt 
dat het arrest de in het middel aangewe
zen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de wachtinterest 
tot vergoeding van het verlies aan 
opbrengst van de onteigeningsver
goeding zolang zij niet weder is be
legd, en dus in de regel enkel moet 
worden berekend op de waarden die 
gewoonlijk inkomsten opbrengen; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat de wachtinterest strekt tot her
stel van het verlies aan opbrengst 
van de compensatoire vergoeding 
die overeenstemt met het kapitaal 
dat het onteigende goed vertegen
woordigt, gedurende de tijd tussen 
de inontvangstneming van die ver
goeding en de wederbelegging ervan 
die de onteigenaar (lees : onteigen
de) gewoonlijk moet doen (en) dat 
zij enkel geldt de vergoeC!Jngen voor 
onroerende waarden die inkomsten 
kunnen opbrengen »; dat daaruit 
volgt dat het hof van beroep de vor
dering tot betaling van wachtinte
rest op de vergoedingen, die het be-



534 HOF VAN CASSATIE Nr. 244 

schouwt als overeenstemmende met 
waarden die geen inkomsten op
brengen, afwijst; dat het zijn beslis
sing aldus naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 december 1989 - 1e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Simont en De 
Bruyn. 

Nr. 244 

1 e KA~IER - 14 december 1989 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - RECHTSPLE

GI'\G - YOORLOPIGE l\IAATREGEL - ECHT
SCHEIDI'\G OP GROXD VA:\ BEPAALDE FEI
TEX - \'OORZITTER VA'\ DE RECHTBA'\K 
VA;.; EERSTE AA'\LEG DIE I!\ KORT GEDI'\G 
GITSPRAAK HEEFT GED.\A!'i OVER DE YOOR
LOPIGE ~IAATREGELE'\ - 0::\BEVOEGDHEID 
m1 ZIJX BESCHIKKI'\G 1'\ TE TREKKE!'i OF 

TE WIJZIGE'\ BEHOUDE'\S VERA'\DERDE 0:>1-
STA'\DIGHEDE'\ 

2° KORT GEDING- VOORZITTER VA!\ DE 

RECHTBA!\"K VA!'i EERSTE AA'\LEG DIE 1'\ 
KORT GEDI'\G CITSPRAAK HEEFT GEDAA'\ 
OVER DE VOORLOPIGE \!Ai\.TREGELE'\ 1::\ZA
KE ECHTSCHEIDIXG OP GROXD YA'\ BEP.\AL
DE FElTEN - 0:\BE\"OEGDHEID 0'\1 ZIJ:\ BE
SCHIKKI!\:G 1'\ TE TREKKE;.; OF TE WIJZIGE'\ 

BEHOCDE!\S \"ERA!\:DERDE 0\1STA'\DIGHE
DE'\ 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 

ELFGERLIJKE ZAKE'\ - \"OORZITTER VAS 
DF FEC'CITBA'\K \.\.'\ EERSTE c\A'\LEG DIE 1'\ 

KORT GEDI!'iG CITSPRAAK HEEFT GEDAAN 
OVER DE YOORLOPIGE MAATREGELE!'i I!'iZA
KE ECHTSCHEIDI"'G OP GRO!'\D VA"' BEPAAL
DE FEITE!'i - 0:\BEVOEGDHEID OM ZIJ"' BE
SCHIKKI!'iG r;.; TE TREKKE:Ii OF TE WIJZIGEN 
BEHOCDE'\S VERA'\DERDE OMSTA'\DIGHE
DEN. 

1°, 2° en 3° De voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg die in kart ge
ding uitspraak doet over de voorlopige 
maatregelen inzake echtscheiding op 
grand van bepaalde feiten, kan zijn be
schikking niet intrekken of wijzigin
gen, tenzij de omstandigheden veran
derd zijn (1). (Artt. 23 tot 28, 584 
Ger.W.) 

(I... T. P ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8553) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 23 tot 28, 584, 1133, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest zegt dat verweer
sters vordering tot herziening van de 
vroeger genomen maatregelen en tot ver
hoging van het bedrag van de uitkering 
tot levensonderhoud tot 60.000 frank per 
maand, ontvankelijk en gedeeltelijk ge
grond is, op grond : « dat de voorzitter in 
zijn beschikking van 29 november 1985 
het bedrag van de uitkering tot levenson
derhoud heeft vastgesteld op grond van 
berekeningsnota's van het ministerie van 
financien en van eenzijdige verklaringen 
van (eiser), waarin hij toegaf voor 1981 
over 200.000 frank en voor 1983 over 
50.000 frank roerende inkomsten te be
schikken; dat de eerste rechter boven
dien heeft geoordeeld dat de door (ver
weerster) gevraagde overlegging van 
stukken niet diende te worden bevolen, 
nu hij op de hoogte was van (eisers) toe
stand; dat (eiser) in zijn conclusie voor 
de eerste rechter nooit heeft toegegeven 
dat hij andere dan de voormelde inkom
sten genoot; dat (verweerster), na de uit
spraak van de voornoemde beschikking 

(1) Ca-;s, ~8 .<>ept. 1978 (A..C, 19/8 ~9, 131) 
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van 29 november 1985, stukken heeft 
kunnen bemachtigen die inzonderheid 
aantonen dat (eiser) meer dan waar
schijnlijk rekeningmutaties heeft ver
richt; dat uit het onderzoek van de muta
ties op de rekening van de echtgenoten 
bij de Banque internationale du Luxem
bourg inderdaad blijkt dat op 11 maart 
1985 een opneming van 14.530.052 frank 
is gedaan; dat (verweerster) wel op de 
hoogte was van het bestaan van die re
kening bij de B.I.L., aangezien het een 
gemeenschappelijke rekening was; dat 
zij evenwel op het tijdstip van de eerste 
beschikking van 29 november 1985 on
mogelijk het bestaan van dergelijke aan
zienlijke bedragen kon aantonen, zodat 
de eerste rechter daarmee geen rekening 
heeft gehouden of althans de omvang 
van die kapitalen niet heeft kunnen be
oordelen, toen hij het bedrag van de uit
kering tot levensonderhoud heeft vastge
steld; dat (verweerster), nu zij later het 
bestaan heeft aangetoond van die aan
zienlijke kapitalen die aan beide echtge
noten toebehoren maar waarvan enkel 
(eiser) het genot heeft, wat als dusdanig 
niet wordt betwist, en wat (eiser) tijdens 
de eerste beschikking verborgen heeft 
gehouden, nieuwe gegevens aanbrengt 
waardoor de rechter in kort geding zijn 
vroegere beschikking mag intrekken of 
wijzigen (zie, in die zin, Cass., 28 sep
tember 1978, A.C., 1978-79, 131) », 

terwijl de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg die in kort geding uit
spraak heeft gedaan over de voorlopige 
maatregelen inzake echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten, zijn beschik
king, behoudens de bij de wet bepaalde 
rechtsmiddelen, niet mag intrekken of 
wijzigen, tenzij de omstandigheden ver
anderd zijn; het arrest, ter aanneming 
van de vordering tot wijziging van de bij 
beschikking van 29 november 1985 aan 
verweerster toegekende provisionele uit
kering tot levensonderhoud, op gegevens 
steunt die volgens zijn vaststellingen 
reeds bestonden bij de uitspraak van die 
beslissing, doch waarmee de voorzitter 
van de rechtbank geen rekening had ge
houden of waarvan hij niet op de hoogte 
kon geweest zijn omdat verweerster het 
bewijs ervan niet had kunnen leveren; 
zodat het arrest, door gegevens als 
nieuw te beschouwen die reeds beston
den en die verweerster had kunnen aan
voeren, inzonderheid door regelmatig 
haar recht van hoger beroep tegen de be
schikking van 29 november 1985 uit te 
oefenen, of waarvan de voorzitter van de 
rechtbank kennis had kunnen nemen als 

hij de door verweerster gevraagde over
legging van stukken had bevolen, het ge
zag van gewijsde van de beschikking 
van 29 november 1985 miskent (schen
ding van alle in het middel aangewezen 
bepalingen en inzonderheid van de arti
kelen 23 tot 28, en 584 van het Gerechte
lijk Wetboek): 

Overwegende dat de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, 
die in kort geding uitspraak doet 
over de voorlopige maatregelen in
zake echtscheiding op grond van be
paalde feiten, door zijn beschikking 
is gebonden en deze derhalve niet 
mag intrekken of wijzigen, tenzij de 
omstandigheden veranderd zijn; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat eiser, ten tijde van de uit
spraak van de beschikking op 29 no
vember 1985, reeds te zijnen voorde
le een gedeelte had opgenomen van 
de geldsom, die op de gezamenlijke 
rekening van de echtgenoten bij de 
Banque internationale du Luxem
bourg was gestort, maar dat ver
weerster op dat ogenblik niet in 
staat was geweest die opvraging te 
bewijzen; dat het arrest bovendien 
vaststelt dat verweerster bij de voor
zitter van de rechtbank van eerste 
aanleg een vordering aanhangig 
heeft gemaakt die ertoe strekt eiser 
de rekeninguittreksels van de te Lu
xemburg geopende bankrekening te 
doen overleggen; dat de rechter 
evenwel, nu hij oordeelde dat hij 
« voldoende op de hoogte was van 
(eisers) toestand "• besliste dat die 
aanvullende onderzoeksmaatregel 
niet diende te worden bevolen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat de opneming door 
eiser op 11 maart 1985 uit de ge
meenschappelijke rekening << een 
nieuwe omstandigheid » uitmaakte, 
terwijl verweerster het bestaan er
van had kunnen aanvoeren door 
haar recht van hoger beroep tegen 
de beschikking van 29 november 
1985 uit te oefenen, het gezag van 
gewij sde van die beschikking mis
kent en bijgevolg de artikelen 23 tot 
28 en 584 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 
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Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het de hogere beroepen ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

14 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Simont en 
Dassesse. 

Nr. 245 

1• KA:.viER - 14 december 1989 

1° CASSATIE - ARRESTEN - RECHTSPLE
GI:-.!G - VORM, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN CASSATIE - RECHTSPLE
GI:-.!G IN Bl:RGERLIJKE ZAKEN - OMVANG 
VAN DE VERNIETIGI:-.!G - BEGRIP. 

2° CASSATIE - ARRESTEN - RECHTSPLE
GI:-.!G -- VORM, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN CASSATIE - RECHTSPLE
GI"<G I:\1 BCRGERLIJKE ZAKEN - OMVANG 
VAN DE VERNIETIGI:\TG- VERNIETIGI:\TG VAN 
EEN BESLISSING I:\TZAKE UITKERI:\TG NA 
ECHTSCHEIDING - OMVANG. 

3° LEVENSONDERHOUD - CITKERING 
TOT LEVENSONDERHOCD BEPAALD BIJ ART. 
301 B.W. - VERNIETIGI:\TG VAN EEN BESLIS
SI:'>IG INZAKE DERGELIJKE CITKERI:'>IG - OM
V ANG VAN DE VERNIETIGI:'>IG. 

1° Wanneer de vernietiging is uitgespro
ken en in zoverre zij is uitgesproken, 
worden de partijen voor de feitenrech
ter teruggeplaatst in de toestand waar
in zij zich bevonden bij de rechter 
wiens beslissing is vernietigd (1). 

2° en 3° Wanneer een arrest van het Hof 
een vonnis vernietigt binnen de per
ken van een middel dat betrekking 
heeft op de beslissing over de uitke
ring na echtscheiding die, met toepas
sing van art. 301 B. W., aan de voorma
Jige echtgenote is toegekend, door in 
zijn dictum te zeggen dat genoemd 
vonnis wordt vernietigd in zoverre het 
uitspraak doet over het bedrag van de 
uitkering na echtscheiding dat de voor
malige echtgenoot aan zijn voormalige 
echtgenote voor haar persoonlijk on
derhoud moet betalen, worden de re
gels inzake het gevolg van de vernieti
ging in burgerlijke zaken miskend en 
worden de artt. 577, eerste lid, en 1110 
Ger. W. geschonden door .het rechtscol
Jege op verwijzing dat beslist dat het 
geen uitspraak meer dient te doen 
over de vraag of de voormalige echtge
noot in beginsel verplicht was die uit
kering te betalen, nu alleen nag het 
bedrag ervan diende te worden vastge
steld, terwijl uit de lezing in onderlin
ge samenhang van het dictum van 
's Hofs aiTest en van de motieven 
waarop dat noodzakelijk steunt, blijkt 
dat dit arrest bij voormeld rechtscolle
ge inzonderheid de vraag aanhangig 
heeft gemaakt of aan cje voormalige 
echtgenote nag een dergelijke uitke
ring moest worden toegekend. 

(C ... T. R ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8571) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 september 1987 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel, waarnaar de zaak is verwe
zen; 

(1) Zie A. MEEDs, « L'etendue de Ia cassation 
en matiere civile », Rev. crit. jur. beige., 1986, 
biz. 262-281, inz. biz. 266-267, nr. 9, en de ver
wijzingen. 
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Gelet op 's Hofs arrest van 12 ja
nuari 1978 (2) : 

Over het middel : schending van de ar
tieklen 301, § 1, van het Burger!ijk Wet
hoek, zoals dat is gewijzigd bij de wet 
van 9 juli 1975, 577, 1082, eerste lid, 1095 
en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, om eiser 
te veroordelen tot betaling van een uitke
ring na echtscheiding aan verweerster, 
beslist dat het verwijzingsarrest aileen 
de vraag nopens het bedrag van die uit
kering bij de rechtbank aanhangig heeft 
gemaakt, nu het Hof van Cassatie defini
tief het beginsel van het verschuldigd 
zijn van die uitkering heeft erkend, 

terwijl, eerste onderdeel, de uitkering 
tot levensonderhoud, als bepaald bij arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek, ten 
voordele van de onschuldige echtgenoot, 
aileen kan worden toegekend als zij 
noodzakelijk is om hem, rekening hou
dend met zijn inkomsten en mogelijkhe
den, in staat te stellen in zijn bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven; daaruit volgt dat 
het beginsel zelf van het verschuldigd 
zijn van een uitkering onlosmakelijk is 
verbonden met de beoordeling van het 
bedrag ervan en dat de rechter niet naar 
recht kan beslissen dat een uitkering 
verschuldigd is zonder na te gaan welke 
de omstandigheden waren tijdens het sa
menleven en welke de inkomsten, moge
lijkheden en lasten van de partijen zijn; 
het bestreden vonnis bijgevolg het begin
sel van de uitkering tot levensonderhoud 
na echtscheiding niet kan losmaken van 
het bedrag ervan zonder artikel 301, § 1, 
van het Burgerlijk Wetboek, als gewij
zigd bij de wet van 9 juli 1975, te scherr
den; 

tweede onderdeel, het eerste cassatie
middel, dat eiser tegen het vonnis van 29 
oktober 1976 heeft ingesteld, de beslis
sing, die hem tot betaling van een uitke
ring tot levensonderhoud aan verweer
ster veroordeelde, bij het Hof aanhangig 
maakte; de vernietiging die op dat mid
del is uitgesproken aileen tot gevolg 
heeft gehad dat de partijen werden te
ruggeplaatst in de toestand waarin zij 
zich bevonden bij hun verschijning voor 
de rechter die de vernietigde beslissing 
heeft gewezen; het bestreden vonnis bij
gevolg niet kon beslissen dat de uitke
ring tot levensonderhoud na echtschei-

(2) A.C., 1978, 563. 

ding in beginsel was verworven, zonder 
schending zowel van de regels inzake de 
omvang van de cassatie in burgerlijke 
zaken, zoals die zijn vastgesteld in de ar
tikelen 1082, eerste lid, en 1095 van het 
Gerechtelijk Wetboek, als van de regels 
inzake de mate waarin de zaak aanhan
gig is bij de rechter waarnaar de zaak is 
verwezen, zoals die volgen uit de lezing 
in onderlinge samenhang van de artike
len 577 en 1110 van het Gerechtelijk 
Wetboek (schending van aile in het mid
del aangewezen wetsbepalingen, met uit
zondering van artikel 301 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het vonnis, dat 
op 29 oktober 1976 door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel 
in hoger beroep is gewezen, eiser 
veroordeelt om aan verweerster in
zonderheid een ge'indexeerde uitke
ring na echtscheiding te betalen ten 
belope van 4.840 frank per maand 
vanaf 18 augustus 1973, onder meer 
op grond dat << de door (eiser) ver
schuldigde uitkering, mede gelet op 
de inkomsten van (verweerster) en 
voor zover zijn eigen inkomsten het 
mogelijk maken, in het onderhoud 
van (verweerster) moet voorzien op 
een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven, ( ... ) met het voorbe
houd dat die uitkering niet groter 
mag zijn dan het derde van de in
komsten van (eiser) »; 

Overwegende dat het voormeld ar
rest van het Hof, omdat op de con
clusie niet is geantwoord, dat vonnis 
heeft vernietigd binnen de grenzen 
van het middel dat betrekking had 
op de beslissing inzake de uitkering 
na echtscheiding, die met toepassing 
van artikel 301 aan het Burgerlijk 
Wetboek aan verweerster was toege
kend; 

Dat dit arrest in zijn dictum preci
seert dat genoemd vonnis wordt ver
nietigd << voor zover het uitspraak 
doet over het bedrag van de uitke
ring na echtscheiding die eiser aan 
verweerster verschuldigd is voor 
· haar persoonlijk onderhoud, en over 
de kosten »; 

Dat zijn beslissing hierop steunt 
dat « om te rechtvaardigen dat er 
aan verweerster persoonlijk geen 
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uitkering na echtscheiding meer 
diende te worden toegekend, eiser, 
in zijn op 15 oktober 1975 voor de 
rechtbank neergelegde conclusie, 
het in het middel aangevoerde ver
weer deed gelden » en dat « het be
streden vonnis, door aileen te beslis
sim dat de eerste rechter de inkom
sten van de partijen juist heeft 
geraamd, terwijl het feit dat ver
weerster in 1972 een handel had 
overgenomen en daarvan sedert 
1973 de enige zaakvoerder was, voor 
de eerste rechter niet werd aange
voerd, niet antwoordt op het uitvoe
rig verweer van eiser en derhalve 
niet regelmatig met redenen is om
kleed »; 

Overwegende dat de partijen, 
wanneer de vernietiging is uitge
sproken en in zoverre zij is uitge
sproken, voor de feitenrechter wor
den teruggeplaatst in de toestand 
waarin zij zich bevonden bij de 
rechter wiens beslissing is vernie
tigd; 

Overwegende dat uit de lezing in 
onderlinge samenhang van het 
dictum van het voormeld arrest van 
het Hof en van de motieven waarop 
dat noodzakelijk steunt, blijkt dat 
dit arrest bij de feitenrechter nood
zakelijk de vraag aanhangig heeft 
gemaakt « of aan verweerster per
soonlijk nog een uitkering na echt
scheiding moest worden toege
kend »; dat de partijen, met betrek
king tot die vraag, werden terugge
plaatst in de toestand waarin zij 
zich v66r het vernietigde vonnis be
vonden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te overwegen dat het 
gerecht waarnaar de zaak krachtens 
's Hofs arrest van 12 januari 1978 is 
verwezen, geen uitspraak diende te 
doen over de vraag of eiser in begin
sel verplicht was aan zijn voormali
ge echtgenote een uitkering na echt
scheiding te betalen, « nu aileen nog 
het bedrag ervan diende te worden 
vastgesteld », de regels betreffende 
het gevolg van cassatie in burger-

lijke zaken miskent en bijgevolg de 
artikelen 577, eerste lid, en 1110 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

14 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 246 

1• KAMER - 14 december 1989 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP ONPARTIJDIGHEID EN ON
AFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTER - BE
GRIP. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP ONPARTIJDIGHEID EN ON
AFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTER - BE
GRIP. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BE
LASTINGZAKEN - PERSONENBELASTING -
BESLISSI'.\IG VAN DE DIRECTEVR DER BELAS
TI'.\IGEN - MISKEN'.\II'.\IG VAN RET ALGEMEEN 
RECHTSBEGI'.\ISEL I'.\IZAKE ONPARTIJDIGHEID 
EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTER 
- NIETIGHEID. 
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4° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
TOE TE PASSEN WETTELIJKE BEPALINGEN. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP -

OMVANG. 

1° De directeur der belastingen of de 
door hem gedelegeerde ambtenaar, die 
krachtens artikel 276, eerste lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, uitspraak doet over een be
zwaar tegen een aanslag in de perso
nenbelasting, verricht een rechterlijke 
handeling; hij moet derhalve voldoen 
aan de regel inzake onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechter, die 
een algemeen rechtsbeginsel is dat op 
aile rechtscolleges toepassing vindt (1). 

2° en 3° Het arrest dat vaststelt dat de 
door de directeur der belastingen gede
Jegeerde ambtenaar die de aan het hoi 
van beroep voorgelegde beslissing tot 
afwijzing van bezwaren inzake perso
nenbelasting heeft gewezen, dezelfde 
is als degene die als hoofdcontroleur 
het bericht van wijziging van de aan
giften van verweerder over bepaalde 
belastingjaren, alsmede dat van ambts
halve aa.nslag over andere belastingja
ren heeft opgesteld en die, als hoofd
controleur en nadien als inspecteur 
der belastingen, belast werd met de 
behandeling van de bezwaren van de 
belastingplichtige, zodat hij verschei
dene adviezen over die bezwaren aan 
de gewestelijk directeur heeft gezon
den, verantwoordt naar recht zijn be
slissing tot nietigverklaring van die be
slissing (2). 

5° Het Hoi van beroep, daar het in eer
ste en Jaatste aanleg uitspraak doet 
over het beroep van de belastingplich
tige en de belastingen de openbare or
de raken, moet zelf over de zaak zelf 
uitspraak doen binnen de perken van 
het geschil waarvan het kennis neemt, 
welke ook de nietigheid zij van de be
slissing van de directeur (3); het arrest 
beslist bijgevolg onwettig dat het hoi 
van beroep, wegens de nietigverkla
ring van de beslissing van de di
recteur, niet bevoegd is om de belas
tingschuld te beoordelen. 

(BELG!SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. PETERS, JAKOB) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1015 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april 1988 in het 
Duits gewezen door het Hof van Be
roep te Luik, terwijl het cassatiever
zoekschrift en het exploot van bete
kening in dezelfde taal zijn opge
steld; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter genomen op 20 sep
tember 1988, waarin is beslist dat de 
procedure op de terechtzitting in het 
Frans zal worden gevoerd; 

I. In zoverre de voorziening tegen 
verweerster is gericht : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid ambtshalve tegen de voor
ziening opgeworpen en hierin be
staande dat verweerster voor het 

4° De voorwaarden en het doel van de hof van beroep niet bij de zaak was 
voorziening voor het hoi van beroep betrokken; 
inzake inkomstenbelastingen, alsmede 1-----------------
de rol van dat rechtscollege zijn vast
gesteld in de bijzondere bepalingen 
van de artt. 278 tot 286 W.I.B.; art. 1068 
Ger. W. is op die procedure niet toepas
selijk. 

(3) Cass., 20 sept. 1984, A.R. nr. F 667 F 
(A.C., 1984-85, nr. 59); vgl. Cass., 10 okt. 1986, 
A.R. nr. F 1274 N (ibid., 1986-87, nr. 75). 

In de zaak die tot laatstgenoemd arrest 
heeft geleid, betrof het niet de nietigheid van ------------------1 de rechtsprekende beslissing van de geweste

(1) en (2) Zie Cass., 10 maart 1988, A.R. 
nr. 7899 (A.C., 1987-88, nr. 431); 3 nov. 1988, 
A.R. nr. 5998 (ibid., 1988-89, nr. 134); 15 juni 
1989, A.R. nr. 8583 (ibid., 1988-89, nr. 605), en 
13 sept. 1989 (twee arresten), A.R. nrs. 7647 en 
7724, supra nrs. 31 en 32. 

lijk directeur, maar van de belastingaanslag, 
wegens niet-naleving van een substantiele pro
cedurevorm bij de vaststelling ervan. In de 
zaak die tot onderhavig arrest heeft geleid, 
had het hof van beroep daarentegen geen en
kele onwettigheid bij de vaststelling van de 
aanslag vastgesteld. 
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Overwegende dat verweerster 
noch voor het hof van beroep, noch 
in de procedure voor de directeur 
der belastingen partij was in de 
zaak; 

Dat eiser dus ten onrechte zijn 
verzoekschrift aan verweerster heeft 
doen betekenen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. W at het overige van de voorzie
ning betreft : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 275, 276 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, welk arti
kel 276 is gewijzigd bij artikel 41 van de . 
wet van 8 augustus 1980, en van het al
gemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest beslist dat de beslis
sing van de directeur van nul en gener 
waarde is, op grond dat het recht van 
verdediging is geschonden doordat een 
en dezelfde overheid als controleur de 
procedure is begonnen, als inspecteur 
het bezwaarschrift heeft behandeld en 
over het bezwaarschrift uitspraak heeft 
gedaan, enerzijds, en dat volgens artikel 
275 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen de beslissing van de di
recteur niet mag worden genomen voor
dat advies is uitgebracht door de in
specteur die met de behandeling van het 
bezwaarschrift was belast, anderzijds, 

terwijl, eerste onderdeel, de beslissing 
van de directeur voldoet aan de vereis
ten van de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen, die de beslissingsproce
dure betreffende de bezwaarschriften in
zake inkomstenbelastingen regelen; arti
kel 275 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen de ambtenaar die, als 
controleur een aanslag heeft vastgesteld, 
niet verbiedt achteraf het bezwaar tegen 
die aanslag mede te behandelen nadat 
hij tot inspecteur is benoemd; volgens ar
tikel 276 van hetzelfde wetboek de ge
westelijke directeur zijn beslissingsbe
voegdheid kan overdragen aan de ambte
naar die hij daartoe aanwijst, zonder dat 
uit die wetsbepaling voortvloeit dat die 
bevoegdheid niet kan worden overgedra
gen aan de met de behandeling van het 
bezwaar belaste inspecteur; daaruit volgt 
dat de enkele omstandigheid dat een 
zelfde ambtenaar achtereenvolgens heeft 
meegewerkt aan de vaststelling van een 
aanslag, aan de behandeling van het des-

betreffende bezwaar en aan de beslis
sing, de beslissing van de directeur 
geenszins onwettig maakt en in beginsel 
het recht van verdediging niet schendt, 
tenzij in concreto wordt vastgesteld dat 
die ambtenaar bij de uitvoering van zijn 
verschillende werkzaamheden niet ob
jectief is geweest, wat het arrest niet 
zegt (schending van de artikelen 275, 276 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen en van het algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging); 

tweede onderdeel, artikel 275 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
aileen maar de bevoegdheden omschrijft 
van de met de behandeling van het be
zwaarschrift belaste ambtenaar, die 
noodzakelijk een hogere graad moet heb
ben dan die van controleur; noch dat ar
tikel, noch enige andere bepaling van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen vereist dat het resultaat van de be
handeling schriftelijk wordt vastgesteld, 
en a fortiori ook niet dat de beslissing 
van de directeur noodzakelijk wordt ge
nomen nadat hij een schriftelijk verslag 
heeft ontvangen van de ambtenaar die 
met de behandeling van het bezwaar 
was belast; te dezen de door de geweste
lijke directeur afgevaardigde ambtenaar, 
toen hij uitspraak deed, op de hoogte 
was van de uitslag van het onderzoek 
waarmee hij zelf als inspecteur belast 
was geweest; dat onderzoek niet angel
dig kan zijn doordat de beslissing van de 
directeur is genomen op een vroegere 
datum dan die welke voorkomt in de ver
slagen over de behandeling (schending 
van artikel 275 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de directeur der 

belastingen of de door hem gedele
geerde ambtenaar, die krachtens ar
tikel 276, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
uitspraak doet over een bezwaar te
gen een aanslag in de personenbe
lasting, een rechterlijke handeling 
verricht; dat hij dus moet voldoen 
aan de regel inzake onafhankelijk
heid en onpartijdigheid van de rech
ter, die een algemeen rechtsbeginsel 
is dat op alle rechtscolleges toepas
sing vindt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de ambtenaar die de aan 
het hof van beroep voorgelegde be-
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slissing heeft gewezen, dezelfde is 
als degene die als hoofdcontroleur 
het bericht van wijziging van de 
aangiften van verweerder over de 
belastingjaren 1980 en 1981, alsmede 
dat van ambtshalve aanslag over de 
belastingjaren 1982 en 1983 heeft op
gesteld en die, als hoofdcontroleur 
en nadien als inspecteur der belas
tingen, belast werd met de behande
ling van de bezwaren van verweer
der, zodat hij verscheidene adviezen 
over die bezwaren aan de geweste
lijke directeur te Luik heeft gezon
den; 

Overwegende dat het hof van be
roep op grond van die vaststellingen 
zijn beslissing dat de beslissing van 
de directeur nietig is, naar recht 
verantwoordt; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zoals uit het 

antwoord op het eerste onderdeel 
van het middel blijkt, het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de onafhanke
lijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter de beslissing van het hof 
van beroep dat de beslissing van de 
directeur van nul en gener waarde 
is, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel betrekking 
heeft op een andere overweging van 
het arrest, waaruit het hof van be
roep een tweede reden heeft afge
leid om die beslissing nietig te ver
klaren, zodat het, wegens gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 276, 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen, ge
wijzigd hij de artikelen 41 en 43 van de 
wet van 8 augustus 1980 en 1068 van het 
Gerechtelijk Wethoek, 

doordat het arrest oordeelt dat de he
slissing van de directeur is genomen in 
strijd met het recht van verdediging en 
met artikel 275 van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen, zonder dat het 
echter enige onwettigheid hij de vaststel
ling van de litigieuze aanslagen consta
teert, beslist dat de heroepen heslissing 
van nul en gener waarde is wegens 
schending van de op straffe van nietig-

heid voorgeschreven procedureregels, en 
geen uitspraak doet over de wettigheid 
en de gegrondheid van de aanslagen, 

terwijl, eerste onderdeel, de heslissing 
van de directeur, ook al schendt ze de op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
procedureregels, niettemin een heslissing 
is, in de zin van artikel 276 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen; die 
heslissing, waarin uitspraak wordt ge
daan over hezwaarschriften op grand 
van artikel 267 van hetzelfde wetboek, 
de zaak aan de gewestelijke directeur 
onttrekt, het einde is van de administra
tieve fase van de procedure en elke nieu
we heslissing over hetzelfde onderwerp 
uitsluit; het arrest derhalve, door zonder 
meer de heslissing van de directeur nie
tig te verklaren, de rechterlijke aard van 
die heslissing miskent (schending van 
artikel 176 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen); 

tweede onderdeel, ook al had de di
recteur der helastingen in de loop van de 
administratieve fase van het geschil de 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
procedureregels geschonden, het hof van 
heroep toch over de zaak ten grande uit
spraak moest doen; volgens artikel 278 
van het W etboek van de Inkomstenhelas
tingen immers het hof van heroep uit
spraak moet doen op het heroep tegen 
een heslissing die krachtens artikel 267 
van dat wethoek is genomen; het heroep 
van de helastingplichtige dus in eerste 
en in laatste aanleg hij het hof van he
roep aanhangig was; artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wethoek trouwens hepaalt 
dat de rechter in hoger heroep de zaak 
alleen dan naar de eerste rechter ver
wijst, indien hij een in het heroepen von
nis hevolen onderzoeksmaatregel heves
tigt; het hof van heroep derhalve, door 
geen uitspraak te doen over de zaak .zelf, 
de artikelen 276 en 278 van het Wethoek 
van de lnkomstenhelastingen, alsmede 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt : 

Over het middel in zijn geheel : 

In zoverre het middel schending 
van artikel 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek aanvoert: 

Overwegende dat de voorwaarden 
en het doel van de voorziening voor 
het hof van beroep inzake inkom
stenbelastingen, alsmede de rol van 
dat rechtscollege zijn vastgesteld in 
de bijzondere bepalingen van de ar-
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tikelen 278 tot 286 van het Wetboek Nr. 247 
van de Inkomstenbelastingen; 

Dat, nu artikel 1068 van het Ge- ALGEMENE VERGADERING 

rechtelijk Wetboek op die procedure 14 december 1989 
niet toepasselijk is, het middel faalt 
naar recht, in zoverre het schending 
van die bepaling aanvoert; RECHTERLIJKE TUCHT - VORDERI:\!G 

In zoverre het middel schending 
van de artikelen 276 en 278 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen aanvoert : 

Overwegende dat het hof van be
roep, daar het in eerste en laatste 
aanleg uitspraak doet over het be
roep van de belastingplichtige en de 
belastingen de openbare orde raken, 
zelf over de zaak zelf uitspraak 
moet doen binnen de perken van 
het geschil waarvan het kennis 
neemt, welke ook de nietigheid zij 
van de beslissing van de directeur; 

Dat het arrest bijgevolg onwettig 
beslist dat het hof van beroep, we
gens de nietigverklaring van de be
slissing van de directeur, niet be
voegd is om de belastingschuld te 
beoordelen; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het de beslissing van de geweste
lijke directeur der belastingen van 
nul en gener waarde verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Luik, anders samengesteld. 

14 december 1989 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gehjkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal. 

TOT ONTZETTI:\!G VAN EEN RECHTER UT 
ZIJ'II AMBT - VERWEER V A"J DE RECHTER 
TEN BETOGE DAT HIJ TEN T!JDE VAN DE FEl
TEN NIET TOEREKENI"!GSVATBAAR WAS -
ARREST ALVORENS RECHT TE DOEN - AA"'
WIJZING VAN EEN COLLEGE VA"! PSYCHIA
TERS. 

Wanneer op een vordering tot ontzetting 
van een rechter uit zijn ambt, deze in 
zijn verweer betoogt dat hij ten tijde 
van de hem ten laste gelegde feiten 
niet toerekeningsvatbaar was, wijst 
het Hoi een college van drie psychia
ters aan met opdracht om na te gaan 
of die rechter te dien einde dermate 
mentale of psychische afwijkingen ver
toonde dat hij m.b.t. die feiten ontoere
keningsvatbaar is. 

(PROCL'REL'R-GEl\:ERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE T. A ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8821) 

RET HOF VAN CASSATIE; - In 
openbare en algemene vergadering, 
samengesteld overeenkomstig arti
kel 348, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Overwegende dat de heer A. .. M ... , 

geboren op ... te ... , wonende te ... , 
bij koninklijk besluit van ... is be
noemd tot rechter van de Rechtbank 
van ... , en dat hij op ... , op de te
rechtzitting van het Hof van Beroep 
te ... , de door artikel 2 van het de
creet van 20 juli 1831 voorgeschre
ven eed heeft afgelegd; 

Overwegende dat zowel uit een 
strafrechtelijk als uit een tuchtrech-
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telijk onderzoek blijkt dat de heer 
A... zich meer dan eens schuldig 
heeft gemaakt aan diefstal ten nade
le van zijn collega's magistraten en 
van het personeel van de griffie van 
de Rechtbank van ... ; 

Overwegende dat de heer A... de 
feiten heeft toegegeven; 

Overwegende dat een dergelijk 
gedrag onverenigbaar is met de uit
oefening van het ambt van magis
traat dat een volkomen vertrouwen 
in de integriteit van de titularissen 
ervan vereist; 

Dat derhalve voornoemde heer 
A. .. zijn ambtsplichten ernstig heeft 
verzuimd en, door zijn gedrag, af
breuk heeft gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt; dat hij niet 
meer waardig is deel te nemen aan 
de uitoefening van de Rechterlijke 
Macht; 

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

Vordert dat het aan het Hof, in al
gemene vergadering, rechtdoende in 
openbare terechtzitting, moge beha
gen de heer A .. M ... , voornoemd, te 
ontzetten uit zijn ambt van rechter 
in de Rechtbank van .... ; hem te ver
oordelen in de kosten. 

Brussel, 12 oktober 1989. 
(get.) Krings. » 

Gehoord de afdelingsvoorzitter Sa
ce in zijn verslag; 

Gezien het dossier van de rechts
pleging, 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mr. Ph. Mayence, voornoemd; 

Gezien de ingediende conclusie en 
het neergelegde dossier; 

Gehoord de procureur-generaal bij 
het Hof in zijn opmerkingen, 

Overwegende dat verweerder 
vraagt dat het Hof uitspraak over de 
vorderingen van de procureur-gene
raal tot ontzetting uit zijn ambt zou 

opschorten tot na de beslissing Jan 
de administratieve commissie over 
zijn aanvraag tot vervroegde pen
sionering; 

Overwegende dat er geen gronden 
zijn om op dergelijk verzoek in te 
gaan; dat, zoals blijkt uit artikel 1 
van het koninklijk besluit nr. 35 van 
10 augustus 1939 tot afschaffing van 
de provinciale commissies voor pen
sioenen en ter vervanging van arti
kel 3 van de wet van 17 februari 
1849 die de wet over de burgerlijke 
en geestelijke pensioenen wijzigt, de 
in die bepaling bedoelde commissie, 
bestaande uit twee geneesheren, en
kel belast is met het nagaan van de 
echtheid van de door de betrokkene 
aangevoerde aandoeningen of ge
brekkigheden en met de beoordeling 
of die aandoeningen of gebrekkighe
den hem ongeschikt maken voor 
zijn ambt; dat het Hof derhalve niet 
op grond van de uitslag van het 
door die commissie verrichte onder
zoek alleen kon oordelen of ver
weerder ten tijde van de hem ten 
laste gelegde feiten al dan niet toe
rekeningsvatbaar was; 

Overwegende dat een college van 
drie psychiaters moet worden aan
gewezen met de in het beschikken
de gedeelte van dit arrest omschre
ven opdracht; 

Om die redenen, het Hof, recht
doende in openbare zitting, gelet op 
artikel 100, tweede lid, van de 
Grondwet, gelet op de artikelen 404, 
405, 409, 418, 420, 422 tot 424 en 426 
van het Gerechtelijk Wetboek, alvo
rens recht te doen, wijst de genees
heren ... aan als deskundigen met 
de opdracht na te gaan of de heer 
M... A .. , voornoemd, ten tijde van 
de hem ten laste gelegde feiten die 
zijn gepleegd tussen ... en ... , menta
le of psychische afwijkingen ver
toonde waardoor hij voor die feiten 
niet toerekeningsvatbaar kon zijn; 
zegt dat het gezamenlijke verslag 
van de hierboven aangewezen de
kundigen binnen twee maanden te 
rekenen van de kennisgeving van 
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dit arrest, die zal geschieden bij ge
rechtsbrief en door toedoen van de 
griffier, ter griffie van het Hof zal 
worden neergelegd en dat de hand
tekening van de deskundigen onder
aan hun verslag zal worden vooraf
gegaan door de bij artikel 979 van 
het Gerechtelijk W etboek voorge
schreven eed; zegt dat de deskundi
gen zich zullen gedragen naar het 
bepaalde in de artikelen 978 en 979, 
eerste en tweede lid, van dat wet
hoek; houdt de kosten aan. 

14 december 1989 - Algemene verga
dering - Voorzitter: de h. Chatel, eer
ste voorzitter - Verslaggever: de h. Sa
ce - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Ph. Mayence, Charleroi. 

Nr. 248 

3" KAMER - 18 december 1989 

1° BERUSTING- Bt:RGERLIJKE ZAKDi
t:ITVOERING VAN DE BESLISSING EN BERUS
TING DOOR ADVOCAAT ZOKDER BIJZONDERE 
VOLMACHT. 

2° GERECHTSKOSTEN - Bl'RGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - MEMO
RIE VAN WEDERANTWOORD - MIDDEL VAN 
1\'IET-ONTV ANKELIJKHEID VERWORPEN. 

1° Berusting in een uitvoerbare rechter
lijke beslissing valt niet af te leiden 
uit de enkele omstandigheid dat de 
veroordeelde partij op verzoek van de 
schuldeiser het verschuldigde betaalde 
en aan haar raadsman, die daartoe 
geen bijzonder volmacht had, meedeel
de dat zij de beslissing aanvaardde (1). 
(Art. 1045 Ger.W.) 

2° Wanneer het middel van niet-ontvan
kelijkheid door de verweerder tegen 
een voorziening in burgerlijke zaken 
opgeworpen, niet wordt aangenomen, 
moeten de kosten van de memorie van 
wederantwoord in principe, zelfs in ge
val van verwerping van de voorzie
ning, door de verweerdter worden ge
dragen en worden zij door het Hof te 
zijnen Jaste gelegd (2). (Art. 1111, vier
de lid, Ger.W.) 

(ARTHUR PIERRE BELGIUM N.V. T. PEETERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6668) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1988 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over 11et door verweerder opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Overwegende dat verweerder op
werpt dat eiseres in het arrest be
rust heeft; 

Overwegende dat de raadsman 
van verweerder bij brief van 17 no-
vember 1988 de raadsman van eise
res verzocht eiseres uit te nodigen 
tot betaling binnen een redelijke 
termijn en daarnaast te laten weten 
of zij in het arrest berustte; dat de 
raadsman van eiseres antwoordde 
dat zij het arrest aanvaardde en dat 
het nodige werd gedaan voor beta
ling binnen een redelijke termijn; 
dat eiseres op 30 november 1988 
door middel van een cheque betaal
de; 

Overwegende dat daaruit, nu het 
arrest uitvoerbaar was niettegen
staande cassatieberoep en van een 
bijzondere volmacht voor de raads
man van eiseres om in het arrest te 
berusten, niet blijkt, niet volgt dat 

-----------------1 eiseres uitdrukkelljk of stilzwijgend 
in het arrest heeft berust; 

{1) Zie Cass., 1 dec. 1983, A.R. nr. 6934, en 
26 maart 1984, A.R. nr. 4268 (A.C., 1983-84, 
nrs. 183 en 426); 13 feb. 1983, A.R. nr. 4010 
(A.C., 1984-85, nr 3S2). 

(2) Cass., 25 feb. 1983, A.R. nr 3688 {A.C., 
1982-83, nr 361). 
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Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt verweerder 
in de kosten van de memorie van 
wederantwoord en eiseres in de ove
rige kosten. 

18 december 1989 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en De Gryse. 

Nr. 249 

3• KAMER - 18 december 1989 

CASSATIEMIDDELEN - GE!\IIIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - BURGERLIJKE ZAKEN -
AKTE VERLENEN VAN VOORBEHOUD. 

Niet ontvankelljk is het middel dat de 
rechter verwijt geen akte te hebben 
verleend van het in conclusie gevraag
de voorbehoud (1). 

(DENE T. JOOSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6678) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

( 1) Zie Cass., 4 april 1989, A.R. nr 2498 
(A.C., 1988-89, nr 428). 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 19 oktober 1989, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1138, 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat eiseres in haar appelconclusie 
voorbehoud gevorderd heeft voor het ver
krijgen van een uitkering tot levenson
derhoud door te stellen dat « tot op he
den (verweerder) steeds voorzien heeft 
in het onderhoud van (eiseres); dat ech
ter voor het geval (verweerder) deze ver
plichting niet meer zou uitvoeren, (eise
res) voorbehoud vordert voor het beko
men van een uitkering tot levensonder
houd » en concludeerde als volgt : « Akte 
van voorbehoud te verlenen aan (eiseres) 
met betrekking tot het instellen van een 
vordering tot uitkering tot levensonder
houd conform art. 301, 306, 307 bis van 
het B.W. •, 

terwijl het hof van beroep over deze 
vordering tot het verlenen van voorbe
houd nalaat uitspraak te doen (scherr
ding van artikel 1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek), minstens de conclusie 
van eiseres onbeantwoord laat door de 
redenen niet aan te geven waarom het 
over deze vordering van eiseres geen uit
spraak doet (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in haar 
op 20 januari 1988 ter griffie neerge
legde appelconclusie het hof van be
roep heeft gevorderd : « akte van 
voorbehoud te verlenen aan ( eise
res) met betrekking tot het instellen 
van een vordering tot uitkering tot 
levensonderhoud conform de artike
len 301, 306, 307, 307 bis van het 
B.W. »; 

Overwegende dat het verlenen 
van akte niets zou toevoegen aan 
het gevorderde voorbehoud; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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18 december 1989 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 250 

3• KAMER - 18 december 1989 

ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP DE 
WEG NAAR EN VAN RET WERK- ONDERBRE
KING - PERSOONLIJKE REDENEN. 

De werknemer bevindt zich niet meer op 
de weg naar of van het werk, wanneer 
hij deze om persoonlijke redenen heeft 
onderbroken (1). (Art. 8, § 1, Arbeids
ongevallenwet.) 

(SCHORPION, TREL'NEN T. A.G. VA'.\1 1830 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6884) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1988 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 7 en 8 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, gewij
zigd door de wet van 22 juli 1981, 

doordat het arrest beslist dat er te de
zen geen voortzetting van de arbeids
overeenkomst was, op de volgende gron
den : << Stessens, overste van Treunen, 
heeft om 22.30 uur a 23.00 uur, dus na 
ongeveer een uur, het teken gegeven van 

(1) Cass., 30 sept. 1983, A.R. nr. 4771 (A.C., 
1983-86, nr. 55). Z1e oak Cass., 8 jan. 1975 
(A.C., 1975, 520); 20 maart 1978 (A.C. 1978 
839~ ' ' 

het einde van wat met het " officieel " ge
deelte van de avond te Schoten zou kun
nen noemen; er was geen superieur van 
Stessens aanwezig; de doelstelling en sa
menhang van de groep waren aldus op
geheven, en dit zelfs materialiter doordat 
Stesens met een aantal personeelsleden 
weggegaan is; na het vertrek van zijn 
overste was er voor Treunen geen be
zwaar meer om huiswaarts te keren; dat 
hij verkozen heeft nog gedurende een 
tweetal uren in cafe Zwan te blijven, is 
zijn eigen vrije beslissing en kan niet 
meer beschouwd worden als de nako
ming van de verplichtingen van de ar
beidsrelatie; uit welke personen de res
tanten van het uiteengevallen gezelschap 
bestonden en waarover zij gepraat heb
ben, is niet dienend; dit geldt inzonder
heid voor de aanwezigheid van dis
trictleider Halvorsen, die van een andere 
werkvergadering kwam en die overigens 
zelf verklaart dat de vertegenwoordigers 
naar Schoten waren gekomen om af
scheid te nemen van collega Leysen; het 
is in de gegeven omstandigheden niet 
meer van belang in te gaan op de discus
sie betreffende de vraag of het ongeval 
op een geografisch normale plaats ge
beurd is », 

terwijl het maken van een onderbre
king in het traject van en naar het werk 
de toepassing van artikel 8 van de wet 
van 10 april 1971 niet uitsluit voor zover 
de onderbreking niet belangrijk is en te 
wijten is aan een wettige reden; de wetti
ge reden, in de zin van deze bepaling, 
een gebeurtenis is, ongeacht of deze 
haar oorzaak vindt in een professionele 
reden of niet, die voorspelbaar en bei:n
vloedbaar is door het slachtoffer en niet 
te wijten mag zijn aan een persoonlijk 
toedoen doch zich aan deze laatste op
dringt met een zekere graad aan noodza
kelijkheid; de eisers bij conclusie hadden 
laten gelden dat het onderhoud tussen 
Treunen en Halvorsen - na het ve'rtrek 
van Stessens - hun professionele activi
teit en de toekomstige gang van zaken in 
het gefusioneerde bedrijf Hartog-Zwan 
betrof; indien het arbeidshof oordeelde 
da.t het nog gedurende een tweetal uren 
achterblljven in de herberg na het ver
trek van de heer Stessens geen uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst meer 
betrof, het arbeidshof op grond van de 
vaststellingen dat « er na het vertrek 
van zijn overste ( ... ) voor Treunen geen 
bezwaar meer (was) om huiswaarts te 
keren, dat hij verkozen heeft nog gedu
rende een tweetal uren in cafe Zwan te 
blijven, ( ... ) zijn eigen vrije beslissing (is) 
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en ( ... ) niet meer (kan) beschouwd wor
den als de nakoming van verplichtingen 
van de arbeidsrelatie, dat uit welke per
sonen de restanten van het gezelschap 
bestonden en waarover zij gepraat heb
ben, ( ... ) niet dienend (is), dat dit ( ... ) in
zonderheid (geldt) voor de aanwezigheid 
van districtsleider Halvorsen, die van 
een andere werkvergadering kwam en 
die overigens zelf verklaart dat de verte
genwoordigers naar Schoten waren geko
men om afscheid te nemen van collega 
Leysen », niet wettig kan beslissen dat 
de inhoud of aard van het gesprek tus
sen de aanwezige « niet dienend » was 
en derhalve niet in aanmerking kwam 
voor het beoordelen van de vraag of er 
minstend een << wettige reden >> in de zin 
van artikel 8 van de wet van 10 april 
1971 was, aldus uit de gedane vaststellin
gen niet wettig tot afwezigheid van der
gelijke << wettige reden » kon besluiten : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat er voor Treunen na het ver
trek van zijn chef geen bezwaar 
meer was om huiswaarts te keren 
en dat hij verkozen heeft nog gedu
rende een tweetal uren in het cafe 
te blijven; dat het arrest dit aan
merkt als een eigen vrije beslissing 
van Treunen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
aldus beslist dat de werknemer de 
weg naar en van het werk om per
soonlijke redenen en dus zonder 
wettige reden heeft onderbroken, 
wettig te kennen geeft dat de in
houd of de aard van het daaropvol
gend gesprek niet dienend is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, veroordeelt verweerster 
in de kosten. 

18 december 1989 - 3• kamer - Vool'
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Houtekier. 

Nr. 251 

3• KAMER - 18 december 1989 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLCITI::-<G 
VAN ONDERNEMI:'>IGEN- SLCITI:'<GSFONDS
BETALI:'<G VAN VOORDELEN BEDOELD 1:'< 
ART. 2 SLLITI:'<GSFONDSWET 1967 - BRUG
PENSIOEN. 

2° ARBEIDSVOORZIENING - BRUGPEN
SIOEN - CCMULATIE MET ANDERE VOORDE
LEN. 

1° Op grand van art. 2, § 1, 2", Sluitings
fondswet 1967 is de verplichting van 
het Sluitingsfonds tot betaling van 
brugpensioen niet beperkt tot het 
brugpensioen bedoeld in C.A.O. nr. 17 
van 19 dec. 1974, gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad en algemeen verbin
dend verklaard bij KB. 16 jan. 1975 
(1). 

2° Het brugpensioen bedoeld in C.A.O. 
nr. 17 van 19 dec. 1974 mag worden ge
cumuleerd met andere wegens ontslag 
verleende speciale vergoedingen die 
krachtens een C.A.O. worden toege
kend, maar die vergoedingen worden 
met het brugpensioen verrekend. (Art. 
9 C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974, geslo
ten in de Nationale Arbeidsraad en al
gemeen verbindend verklaard bij K.B. 
van 16 jan. 1975.) 

(TOSSENS T. FONDS TOT VERGOEDING VAN DE 
IN GEV AL VAN SLl'ITING VAN ONDERNEMINGEN 

ONTSLAGEN WERKKEMERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6909) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1988 (2) door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1109, 1116, 1117, 1134, 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, § 1, 2°, van de 

(1) Cass., 20 juni 1988, A.R. nr. 8291 (A.C., 
1987-88, nr. 644). Zie Cass., 10 maart 1986, A.R. 
nr 5054 (A.C., 1985-86, nr. 439). 

(2) De voorziening werd op 30 jum 1979 m 
gediend. 
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wet van 30 juni 1967 tot verruiming van 
de opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
gewijzigd bij de wet van 30 maart 1976, 
9.1, 19, 51.3 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten van de paritaire comi
tes, 4, 9, eerste en derde lid, van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, ge
sloten op 19 december 1974 in de Natio
nale Arbeidsraad, tot invoering van een 
regeling van aanvullende vergoeding ten 
gunste van sommige bejaarde werkne
mers indien zij worden ontslagen, alge
meen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 16 januari 1975, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
de oorspronkelijke vordering van eiser 
om verweerder te doen tussenkomen ten 
voordele van eiser wat betreft de brug
pensioenvergoeding ten belope van 
253.526 frank als ongegrond dient te wor
den afgewezen, op de volgende gronden : 
« In casu dient er uitgegaan te worden 
van artikel 2, § 1, van de wet van 30 juni 
1967 waarin onder andere bepaald wordt 
dat in geval van sluiting van een onder
neming de ontslagen werknemers tegen
over wie de werkgever zijn geldelijke 
verplichtingen niet nakomt, aanspraak 
kunnen maken ten laste van (verweer
der) op "vergoedingen en voordelen 
krachtens de wet of collectieve arbeids
overeenkomsten " voorzien. Artikel 4 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst num
mer 17 van 19 december 1974 bepaalt dat 
de ontslagen werknemers voor zover 
zij werkloosheidsuitkeringen ontvangen, 
recht hebben op een aanvullende vergoe
ding ten laste van hun laatste werkge
ver, behalve indien de betaalplicht van 
de werkgever bij een bij koninklijk be
sluit algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst aan het 
Fonds voor Bestaanszekerheid of een an
dere instelling werd overgedragen. Nu 
het blijkt dat een gelijkaardige regeling 
werd voorzien in het vijfjarenplan voor 
textiel- en confectienijverheid, stelt zich 
dus de vraag of in geval van faillisse
ment (verweerder) nog een financiiHe 
tussenkomst moet verlenen daar waar 
reeds een gelijkaardige vergoeding werd 
toegekend door een bedrijfscollectieve 
arbeidsovereenkomst afgesloten op 1 
april 1981 en in het kader van het tex
tielplan. In casu dlent vastgesteld te wor
den dat de N.V. Fabelta een einde heeft 
gesteld aan de arbeidsovereenkomst we
gens economische redenen ( ... ) In een 
klimaat van een bedrijf in moeilljkheden 

werd een bedrijfscollectieve arbeidsover
eenkomst afgesloten waarbij de N.V. Fa
belta zich verbonden had een bijzondere 
bestaanszekerheidsvergoeding te betalen 
aan de bedienden, in geval van haar slui
ting. W elnu, daar waar in de oorspronke
lijke wettekst van 1967 voor de vergoe
dingen en premies, de tussenkomst van 
(verweerder) werd voorzien, voor zover 
zij aan de werknemer verschuldigd wa
ren krachtens collectieve arbeidsovereen
komsten, was het zeker de bedoeling van 
de wetgever niet om zulkdanige ver
scheidene en nietemin gelijkaardige 
voordelen toe te kennen welke aanlei
ding zouden kunnen geven tot misbrui
ken. Deze misbruiken zouden erin be
staan dat op het ogenblik dat een bedrijf 
in financiiHe moeilijkheden verkeert een 
bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst 
afsluit dat boven de reeds toegekende 
voordelen nog bijkomende voordelen 
voorziet in de wetenschap dat de werk
gever deze voordelen toch niet meer kan 
betalen en (verweerder) ervoor verant
woordleijk zou stellen. Daar waar de 
werknemers van de N.V. Fabelta konden 
genieten van buitenmatige voordelen van 
(verweerder) niet verplicht worden na
dien nog voordelen toe te kennen die ge
zamenlijk het loon zouden evenaren of 
zelfs zouden overtreffen. Dit is in strijd 
met de economie van de wet van 30 juni 
1967. Hieruit moet dan ook besloten wor
den dat artikel 4 van de collectieve ar
beidsovereenkomst nummer 17 in casu 
van toepassing is en dat (verweerder) er 
slechts kan toe gehouden worden tussen 
te komen voor de aanvullende vergoedin
gen voor zover de betaalplicht van de 
werkgever niet werd overgedragen aan 
een fonds voor bestaanszekerheid of een 
andere instantie. Overeenkomstig artikel 
9 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 d.d. 19 december 1974 mag dus de 
aanvullende vergoeding die ten laste valt 
van het Fonds voor Bestaanszekerheid 
niet samengevoegd worden met andere 
wegens afdanking verleende speciale 
vergoedingen of toeslagen », 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer bij 
sluiting van een onderneming de werk
gever zijn geldelijke verplichtingen te
genover zijn werknemers niet nakomt, 
verweerder hun de vergoedingen dient te 
betalen die verschuldigd zijn krachtens 
de collectieve arbeidsovereenkomsten; ei
ser de tussenkomst van verweerder ge
vorderd had inzake de opleg bij zijn 
brugpensioen die door zijn vroeger werk
gever verschuldigd was krachtens de 
bednjfscollectieve arbeidsovereenkomst 
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van 1 april 1981 maar die niet meer uit
betaald werd ingevolge uitsluiting van de 
onderneming en die door het arrest een 
bijzondere bestaanszeker heidsvergoe
ding genoemd wordt; het arrest ten on
rechte beslist dat in de tussenkomst van 
verweerder niet werd voorzien om zulk
danige verscheidene en niettemin gelijk
aardige voordelen toe te kennen en ver
weerder er slechts kan toe gehouden 
worden tussen te komen voor de aanvul
lende vergoedingen verschuldigd krach
tens artikel 4 van de collectieve arbeids
overeenkomst van 19 december 1974; de 
verplichting van verweerder inzake con
ventioneel brugpensioen immers niet be
perkt is tot uitkeringen verschuldigd 
krachtens de collectieve arbeidsovereen
komst van 19 december 1974 maar alge
meen geldt voor uitkeringen verschul
digd krachtens collectieve arbeidsover
eenkomsten, zelfs indien verweerder zou 
verplicht worden voordelen toe te ken
nen die het loon van eiser zouden eve
naren (schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 2, § 1, 
2°, van de wet van 30 juni 1967 en 4 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 
19 december 1974); het arrest niet vast
stelt dat verweerder door de gevorderde 
tussenkomst zou verplicht worden voor
delen toe te kennen die het gezamenlijk 
loon van eiser zouden overtreffen en de 
vordering van eiser ten onrechte onge
grond verklaard werd louter omdat de 
gevorderde tussenkomst mogelijk zijn 
loon zou evenaren (schending van de ar
tikelen 2, § 1, 2°, van de wet van 30 juni 
1967 en 4 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 19 december 1974); dat de 
verplichte tussenkomst van verweerder 
ingevolge bedrijfscollectieve arbeidsover
eenkomsten mogelijk aanleiding zou ge
ven tot misbruiken, evenmin een wettige 
reden is om te beslissen dat verweerder 
niet kan verplicht worden tussen te ko
men ingevolge de bedrijfscollectieve ar
beidsovereenkomst van 1 april 1981; het 
arrest immers niet vaststelt dat deze 
bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst 
van 1 april 1981 een misbruik vormt, zo
dat dit in ieder geval een rechtsgeldige 
bron van verbintenissen blijft (schending 
van de artikelen 19 en 51.3, van de wet 
van 5 december 1968); misbruik of be
drog immers niet vermoed wordt en 
overeenkomsten die erdoor zouden aan
getast zijn, evenmin van rechtswege 
nietig zijn (schending van de artikelen 
1109, 1116, 1117 van het Burgerlijk Wet
hoek en 9.1 van de wet van 5 december 
1968); 

tweede onderdeel, artikel 9, eerste lid, 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 december 1974 enkel de samen
voeging verbiedt van de aanvullende ver
goeding met andere wegens afdanking 
verleende speciale vergoedingen of toe
slagen, die worden toegekend krachtens 
wettelijke of reglementaire bepalingen; 
artikel 9, derde lid, van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 19 december 
1974 echter wel toelaat dat de aanvullen
de vergoeding wordt verrekend met we
·gens ontslag verleende speciale vergoe
dingen of voordelen, toegekend krach
tens bedrijfscollectieve arbeidsovereen
komsten; het arrest de vordering van 
eiser om verweerder te doen tussenko
men in zijn brugpensioenvergoeding op 
grond van de bedrijfscollectieve arbeids
overeenkomst van 1 april 1981 ten on
rechte ongegrond verklaart omdat de 
aanvullende vergoeding niet mag samen
gevoegd worden met andere wegens af
danking verleende speciale vergoedingen 
of toeslagen; de voordelen toegekend 
door de bedrijfscollectieve arbeidsover
eenkomst van 1 april 1981, immers niet 
toegekend werden krachtens wettelijke 
of reglementaire bepalingen maar krach· 
tens een collectieve arbeidsovereen
komst, zodat hun samenvoeging met de 
aanvullende voordelen niet verboden is 
door artikel 9, eerste lid, van de collectie
ve arbeidsovereenkomst van 19 decem
ber 1974 (schending van artikel 9, eerste 
lid, van de collectieve arbeidsovereen
komst van 19 december 1974) en zij wel 
mogen verrekend worden met die aan
vullende vergoedingen (schending van 
artikel 9, derde lid, van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 19 december 
1974): 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 2°, 
van de wet van 30 juni 1967 bepaalt 
dat, wanneer bij sluiting van een 
onderneming de werkgever zijn gel
delijke verplichtingen tegenover zijn 
werknemers niet nakomt, verweer
der hun met name dient te betalen : 
de vergoedingen en voordelen ver
schuldigd krachtens de wet of de 
collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Dat de aan verweerder opgelegde 
verplichting tot betaling van de ver
goedingen en voordelen verschul
digd krachtens collectieve arbeids
overeenkomsten een algemene ver
plichting is; dat geen enkele wetsbe
paling verweerders bijdrage, inzake 
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brugpensioen, beperkt tot de uitke
ringen bedoeld in de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 de
cember 1974; 

Overwegende anderzijds dat, blij
kens artikel 9, eerste en derde lid, 
van voormelde collectieve arbeids
overeenkomst van 19 december 
1974, de in die overeenkomst bepaal
de aanvullende vergoeding mag wor
den gecumuleerd met andere we
gens ontslag verleende speciale ver
goedingen of toeslagen die krach
tens collectieve arbeidsovereenkom
sten worden toegekend, in welk 
geval die vergoedingen worden ver
rekend op het bedrag van eerstge
noemde aanvullende vergoeding; 

Overwegende dat het arrest eisers 
vordering tot betaling van een ver
goeding, gefundeerd op een col
lectieve arbeidsovereenkomst geslo
ten in de onderneming van eisers 
werkgever, afwijst op grond dat dus
danige collectieve arbeidsovereen
komsten aanleiding « zouden kun
nen » geven tot misbruiken en dat 
verweerder niet kan worden ver
plicht « voordelen toe te kennen die 
gezamenlijk het loon zouden eve
naren of zelfs zouden overtreffen ,. 
dat het arrest voorts overweegt dat 
de aanvullende vergoeding, toege
kend krachtens de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 de
cember 1974, met de gevorderde 
vergoeding niet mag worden gecu
muleerd; 

Dat die redenen de beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

18 december 1989 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 252 

ze KAMER - 19 december 1989 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - VORMEN VAN HET ONDERZOEK 
TER TERECHTZITTIC\!G - OPENBAARHEID 
VAN DE TERECHTZITTING- VERMELDIC\JGEN 
VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING - VERMELDINGEN VAC\J HET 
VONNIS - TEGENSTRIJDIGHEID. 

Tegenstrijdigheid tussen de vermeldin
gen van de processen-verbaal van de 
terechtzittingen enerzijds, en de ver
oordelende beslissing anderzijds, i. v.m. 
de openbaarheid van de terechtzittin
gen, stelt het Hof in de onmogelijkheid 
de regelmatigheid van de rechtsple
ging na te gaan (1). 

(CORTEZ, OVERSTRAETE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3325) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 
waarbij de eisers van bepaalde te
lastleggingen worden vrijgesproken : 

Overwegende dat de voorzienin
gen niet ontvankelijk zijn bij gebrek 
aan belang; 

(1) Raadpl. Cass., 6 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr 90); 13 jum 1989, A.R. nr 3463 (A.C., 
1988-89, nr 600). 
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II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 
waarbij de eisers wegens hun ten 
laste gelegde feiten worden veroor
deeld: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 96 van 
de Grondwet, 190 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 96 van de Grondwet de te
rechtzittingen van de rechtbanken 
openbaar zijn, tenzij de openbaar
heid gevaar oplevert voor de orde of 
de goede zeden, in welk geval zulks 
door de rechtbank bij vonnis wordt 
verklaard; 

Overwegende dat naar luid van 
het bestreden arrest de behandeling 
van de zaak in openbare terechtzit
ting plaatshad; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 9 ja
nuari 1989 evenwel vermeldt dat 
« het hof (van beroep), beslissende 
op de vordering van het openbaar 
ministerie, een arrest (velt) bevelen
de dat het onderzoek en de behan
deling (der) zaak, uitsluitend tot de 
uitspraak van het arrest, met geslo
ten deuren zullen geschieden; dit ar
rest wordt uitvoerbaar verklaard bij 
voorraad, niettegenstaande elke 
voorziening »; dat ditzelfde proces
verbaal tevens vaststelt dat op 9 ja
nuari 1989 de voorzitter in zijn ver
slag, het openbaar ministerie in zijn 
vordering en de beklaagden in hun 
middelen van verdediging werden 
gehoord, dat de debatten gesloten 
werden verklaard en de zaak voor 
uitspraak werd uitgesteld op 13 fe
bruari 1989; 

Overwegende dat deze tegenstrij
dige vermeldingen het Ho£ niet toe
laten de regelmatigheid van de 
rechtspleging na te gaan; 

Om die redenen, ongeacht het 
voor de eiser Overstraete aangevoer
de middel, dat niet tot cassatie zon
der verwijzing kan leiden, vernietigt 

het bestreden arrest in zoverre de 
eisers worden veroordeeld; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de eisers ieder in een vierde 
van de kosten van hun respectieve 
voorziening; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

19 december 1989 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie : van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Bi.itzler. 

Nr. 253 

2e KAc'VIER - 19 december 1989 
VOLTALLIGE TERECHTZITTING 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VORMEN - 1'\EERLEGGING \'AN ME
MORIES - VERZOEKSCHRIFT VAN ElSER, 
MEER DAN VIJFTIEN DAGE!\1 NA DE DAGTEKE
Nl:'lfG VAN DE VOORZIENING NEERGELEGD OP 
DE GRIFFIE VAN HET GERECHT DAT DE BE
STREDEN BESLISSI!'JG HEEFT GEWEZEN -
VERZOEKSCHRIFT, OP DE GRIFFIE VAN HET 
HOF VAN CASSATIE l:'lfGEKOME'\i VOOR HET 
VERSTRIJKEN V A'\i DE BIJ ART. 420BIS, TWEE
DE LID, SV. VOORGESCHREVEN TERMIJN VAN 
TWEE MAANDEN - ONTV AKKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het als " memorie in 
cassatie » benoemde verzoekschrift dat 
door beldaagde door staving van zijn 
voorziening op de griffie van het ge
recht dat de bestreden beslissing ge
wezen heeft wordt neergelegd na het 
verstrijken van de bij art. 422 Sv. voor
geschreven termijn van vijftien dagen; 
van aile belang ontbloot is de omstan
digheid dat de aide op de gTiffie van 
het Hof van Cassatie is ingekomen 
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binnen de bij art. 420bis, tweede lid, 
Sv. vastgestelde termijn van twee 
maanden (1). 

(LELEU T. DE COCK, VAN LANDEGEM; VAN LAN
DEGEM T. LELEU, DE COCK; DE COCK T. LELEU, 

VAN LANDEGEM) 

De heer advocaat-generaal R. Declercq 
heeft in substantie het volgende gezegd 
nopens de voorziening van Van Lande
gem: 

In zijn eerste middel roept Van Lan
degem in dat hij wegens een geherkwali
ficeerd misdrijf werd veroordeeld zonder 
van deze wijziging van kwalificatie ver
wittigd te zijn. Maar in het proces-ver
baal van de terechtzitting van 23 decem
ber 1988 wordt uitdrukkelijk gezegd dat 
de advocaat van eiser de verdediging 
aanpast aan de eventuele heromschrij
ving van het misdrijf. En in het vonnis 
wordt daaraan herinnerd. Bij ontstente
nis van inschrijving wegens valsheid is 
het middel dus niet ontvankelijk. 

Het tweede middel voert een schen
ding aan van artikel 16.4 van het Weg
verkeersreglement. Om dat te staven 
wijst eiser op een reeks gegevens van 
het dossier. Om dit middel te onderzoe
ken zou het Hof de feitelijke gegevens 
van de zaak moeten beoordelen. Het 
middel is daarom niet ontvankelijk. 

De vraag is in werkelijkheid niet zo
zeer wat er moet geantwoord worden op 
de middelen van Van Landegem maar 
eerder of er moet op geantwoord wor
den. 

Van Landegem voorzag zich in cassa
tie op 20 april 1989. De laatste dag om, 
overeenkomstig artikel 422 van het Wet
boek van Strafvordering, een ver
zoekschrift met cassatiemiddelen in te 
dienen op de griffie van de rechtbank 
die het bestreden vonnis verleende, was 
5 mei 1989. Mr. De Muyt stelde in zijn 
naam een stuk op, getiteld << Memorie in 
cassatie », ter griffie van de rechtbank te 
Brugge ontvangen op 8 mei 1989. Het 
stuk werd in het dossier gerangschikt en 1 

werd vermeld in de inventaris, die sa-· 
men met het dossier regelmatig werd 
toegestuurd aan de griffie van het Hof 
van Cassatie waar de zaak op 16 mei 
1989 op de algemene rol werd ingeschre
ven. Uiteraard werd het stuk, samen met 
het dossier, op de griffie van het Hof 

----------------------------~ 
(1) Zie cone!. O.M. 

ontvangen voor het verstrijken van de 
termijn van twee maanden, bepaald bij 
artikel 420 bis, tweede lid, van het wet
hoek. 

Het probleem is of een stuk met cassa
tiemiddelen - memorie of hoe dan ook 
geheten - dat op de griffie van het ge
recht dat de bestreden beslissing velde, 
neergelegd werd buiten de termijn van 
artikel 422 maar ter griffie van het Hof 
ontvangen wordt binnen de termijn van 
artikel 420bis, tweede lid, als processtuk 
erkend wordt. 

Voor de ontvankelijkheid of onontvan
kelijkheid, als « memorie », van een der
gelijk, als zodanig laattijdig « ver
zoekschrift », is er normaal geen uitdruk
kelijke beslissing van het Hof. 

Inderdaad, acht men de middelen ont
vankelijk, dan legt men dat niet uit. Men 
antwoordt gewoon op de middelen. 

Acht men ze niet ontvankelijk, dan 
zegt men aileen dat het verzoekschrift 
volgens artikel 422 laattijdig is en men 
spreekt eenvoudig niet van artikel 
420bis. 

Talrijke arresten beperken zich inder
daad tot het onderzoek van de ontvanke
lijkheid van het ingediende ver
zoekschrift, bekeken vanuit artikel 422, 
en beslissen dan natuurlijk dat het ver
zoekschrift, neergelegd na de door die 
bepaling gestelde termijn, niet ontvanke
lijk is (2). 

In dezelfde geest, met het probleem 
uitsluitend vanuit artikel 422 te bekijken, 
werden verzoekschriften niet ontvanke
.lijk verklaard omdat ze werden neerge
legd niet buiten termijn maar op een 
griffie die niet die was van het gerecht 
dat de bestreden beslissing velde (3). 

Uitzonderlijk heeft het Hof het andere 
aspect van het probleem aangeraakt, na
melijk de eventuele ontvankelijkheid 

. van een laattijdig verzoekschrift als tij-
dig neergelegde memorie. Aldus werd er 
beslist, met verwijzing naar de vroegere 
wetgeving, dat « het verzoekschrift, naar 

(2) Cass., 24 sept. 1951, 14 jan., 25 feb., 21 
april, 5 mei en 9 juni 1952 (A.C., 1952, 9, 231, 
329, 453, 484 en 561); 24 maart 1952 (Bull. en 
Pas., 1952, I, 462); 3 maart 1969 (A.C., 1969, 
616); 10 april 1972 (ibid., 1972, 745); 23 jan. 1973 
(ibid., 1973, 530}; 15 okt. 1973 en 14 mei 1974 
(ibid., 1974, 180 en 1024); 1 okt. 1974 (ibid., 
1975, 149); 20 sept. 1977 (ibid., 1978, 86); 12 en 
19 juni 1979 {ibid., 1978-79, 1212 en 124 7). 

(3) Cass., 11 juni 1956 (AC., 1956, 848) en 20 
jan. 1987, A.R. nr. 460 (ibid., 1986-87, nr. 289). 
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luid van artikelen 424 van het Wetboek 
van Strafvorderivg of 53 van het besluit 
van 15 maart 1951 evenmin ontvankelijk 
is, vermits het door de Belgische Staat 
ter griffie van het Hof van Cassatie of 
aan het openbaar ministerie bij dit Hof 
niet overgemaakt werd » (4). Men weet 
niet in welke feitelijke omstandigheden 
het bespt>oken stuk werd overgelegd. Het 
begrip « overmaking door de Belgische 
Staat >> werd door die arresten niet 
nauwkeurig bepaald, al lijkt het van 
groat gewicht. Het slot van het citaat 
moet met enige omzichtigheid gehan
teerd worden; voorafgaande mededeling 
van een memorie aan het openbaar mi
nisterie ontslaat de eiser niet van de ver
plichting de memorie ter griffie in te die
nen. 

In het arrest van 27 maart 1984 (5) 
heeft de tweede nederlandstalige kamer 
bewust en duidelijk positie gekozen. 
Tijdige aankomst op de griffie van het 
Hof is alles. Het is een ontvankelijke 
memorie. 

Het document moet natuurlijk echte 
grieven bevatten. Het is ook vereist dat 
de akte, blijkens zijn bewoordingen, tot 
het Hof van Cassatie gericht is. Dat was 
het geval voor de « memorie » van Van 
Landegem. 

Voor alle zaken vereist de rechtszeker
heid dat het Hof zich houdt aan eens ge
nomen beslissingen. Anders vervult het 
zijn taak niet. 

Dat is zo voor abstracte rechtskwes
ties. Maar het is nog veel meer waar als 
het richtlijnen betreft die de eisers in 
cassatie moeten in acht nemen. 

Zo is deze vastheid van rechtspraak 
van enorm belang als het Hof voorwaar
den vastlegt voor de ontvankelijkheid 

(4) Cass., 23 april en 7 mei (twee arresten) 
1951, (A.C., 1951, 486 en 513), het tweede arrest 
van 7 mei 1951 werd enkel gepubliceerd in 
Bull. en Pas., 1951, I, 603. 

Men kan hierbij de vraag stellen welke, val
gens die arresten, het lot zou moeten zijn dat 
beschoren wordt aan de akte van betekening 
van de voorziening, die na afloop van de ter
mijn van artikel 422 zou neergelegd zijn op de 
griffie van het gerecht dat de bestreden beslis
sing velde doch zou toekomen op de griffie 
van het Hof van Cassatie, v66r het verstrijken 
van de termijnen die bepaald zijn in artikel 
420 his. Artikel 425 spreekt van « rechtstreeks 
aan de griffie van het Hof van Cassatie te 
doen toekomen ». 

(5) Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 8440 (A.C., 
1983-84, nr. 432 en de voetnoot). 

van voorzieningen en van cassatiemidde
len. Waar gaan we naartoe als het Hof 
vandaag zegt hoe men het aan board 
moet leggen en morgen beslist dat mid
delen die deze richtlijnen stipt in acht ne
men, tach onontvankelijk zijn? Wat moet 
de rechtzoekende daarvan denken? 

Niet aileen zou dergelijke wispelturig
heid elk gezag van het Hof ondermijnen, 
ze zou bovendien fundamenteel onrecht
vaardig zijn. De rechtzoekende zou te 
goeder trouw bedrogen uitkomen. Hij 
zou op onaanvaardbare wijze om de tuin 
geleid worden. 

Voor elk van ons is de vraag niet of 
men een geestdriftig aanhanger is van 
de oplossing van 27 maart 1984 of niet. 
Voor elk arrest, van elke zetel, is het mo
gelijk dat anderen twijfels koesteren of 
zelfs met zekerheid anders zouden be
slist hebben. Is dat een reden om een 
wei overwogen oplossing omver te wer
pen? Het zou de negatie van onze instel
ling zijn. Het Hof is gemaakt om de 
rechtszekerheid te bevorderen en niet 
om het publiek in verwarring te bren
gen. 

In de zaak nr. 7305, had mr. Luc Mar
chal, voor de eiser Andre Bernard, een 
stuk met cassatiemiddelen neergelegd, 
op 13 januari 1989, de zestiende dag, op 
de griffie van het Hof van Beroep te 
Luik. Met arrest van 1 maart 1989 van 
de franstalige afdeling werd gezegd 
« sans savoir egard a la requete ... depo
see en dehors du delai prevu par !'article 
422 ... ». Het was eigenlijk geen « re
quete ». Het stuk was « memoire en cas
sation » getiteld maar dat is van minder 
belang. Van artikel 420bis is er geen 
spraak. Het stuk voldeed ongetwijfeld 
aan de voorwaarden van dit artikel maar 
het werd er niet uitdrukkelijk aan ge
toetst. 

Zeer begrijpelijk voelde de advocaat, 
die de rechtspraak van het Hof kende, 
zich tekort gedaan door een beslissing 
waaraan hij zich redelijkerwijze niet kon 
verwachten. Er werd zelfs een verzoek 
tot intrekking van het arrest van 1 
maart 1989 ingediend. Welke ook het lot 
van dit verzoek mage zijn, het is teke
nend voor de verwarring die ontstaat als 
het Hof zijn eigen rechtspraak tegen
spreekt. 

Afgezien van de rechtszekerheid die 
noodzakelijk is en die moet voortvloeien 
uit de vastheid van uw rechtspraak moet 
men vaststellen dat men hier staat voor 
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een probleem van juridisch-technische 
aard. Het betreft de interpretatie en toe
passing van artikel 420bis, tweede lid. 

Dat wil zeggen dat het geen rol speelt 
of men graag op de middelen antwoordt 
of niet, of het Hof overbelast is of niet, 
of men tegen de gemakzucht van de ei
sers moet opkomen of niet. Dergelijke 
opportuniteitsbeschouwingen zouden bui
ten het probleem liggen. 

De enige vraag is wat door artikel 
420bis vereist wordt om ontvankelijke 
middelen aan te voeren. 

Om hierop te antwoorden moet men 
ervan uitgaan dat de wetgever met de 
artikelen 420 bis, tweede lid, en 422 twee 
gans verschillende instellingen in het !e
ven heeft geroepen om de eiser in cassa
tie de mogelijkheid te geven zijn midde-, 
len aan het Hof te onderwerpen. 

Die twee instellingen zijn gescheiden 
en onafhankelijk van mekaar. Men kiest 
de ene of de andere weg. Ze zijn volledig 
gelijkwaardig in hun uitwerkselen. Maar 
qua termij:h en vormvereisten zijn ze 
grondig verschillend. 

De eiser die de termijn van 15 dagen, 
in artikel 420bis bepaald, laat voorbij
gaan, verliest zijn recht niet. Hij be
schikt nog over een uitgebreide moge
lijkheid om zijn middelen aan de griffie 
van het Hof te bezorgen. Artikel 420bis 
is duidelijk bedoeld als een mogelijkheid 
die aan elke eiser binnen een beperkte 
tijd geboden wordt om zelf, eventueel 
door zijn raadsman, maar alleszins zon
der een beroep te moeten doen op een 
advocaat bij het Hof van Cassatie, zijn 
grieven te formuleren. 

Voor het indienen van middelen op de 
griffie van het Hof was de regeling vroe
ger veel strenger. Alles moest in principe 
langs de minister van Justitie gebeuren 
(6). Daar is men nu van afgestapt. 

Ofschoon artikel 420bis nog altijd ge
waagt van het « indienen >> door de eiser 
van zijn memorie en van de onderteken
de kanttekening die de griffier erop aan
brengt tot vaststelling van de datum van 
« ontvangst >>, is de interpretatie van het 
Hof uiterst breed wat betreft de manier 
waarop het stuk op de griffie van het 
Hof binnenkomt. Is het de eiser zelf die 
het kwam neerleggen? Of zijn advocaat? 
Of een gedienstige boodschapper? Ofwel 
- id quod plerumque fit - kwam het 
stuk met de post aan? Is er bij de aan
komst van het stuk een of andere ver-

wikkeling geweest? Was het eerst op een 
verkeerd adres neergelegd, ergens bij de 
huisbewaarster of bij de boden van het 
parket of beneden op een vredegerecht? 
Alles is mogelijk maar het heeft alle
maal geen enkel belang. Het blijkt ook 
niet uit de stukken. AI wat wij zien is 
een stempel waarin te lezen staat dat 
het stuk op die datum neergelegd of ont
vangen werd op de griffie van het Hof. 

Soms ziet men toevallig welke lijdens
weg de memorie heeft afgelegd alvorens 
in de veilige haven terecht te komen. 
Een klassiek geval is : het stuk wordt 
aan de eerste voorzitter gestuurd ofwel 
aan de procureur-generaal. Die zijn zo 
goed het op de griffie te laten afgeven, 
tot groot geluk van de eiser. 

Een gans verschillend probleem is nu 
of die onvrijwillige en bereidwillige tus
senpersonen er niet beter zouden aan 
doen ofwel het stuk voor zich te houden, 
ofwel het te weigeren, ofwel het aan de 
afzender terug te sturen, eventueel met 
enige vingerwijzing over de te volgen 
weg. Maar dat is hun zaak. Hun deonto
logisch probleem interesseert ons niet 
want ons probleem ontstaat slechts in 
zoverre de memorie, hoe dan ook, in fei
te op de griffie aankomt. 

De enige vraag is nu : hoe rijmt men 
tezamen dat men, van de ene kant, het 
onbetwiste principe huldigt dat het voor 
de toepassing van artikel 420bis zonder 
enig belang is door welke persoon en 
hoe de memorie op de griffie van het 
Hof wordt binnengebracht, en dat men, 
van de andere kant, zou gaan staande 
houden dat dit algemeen principe enkel 
en aileen moet wijken in het geval het 
stuk een ommetje maakt langs de griffie 
van het gerecht dat de bestreden beslis
sing velde. 

Erop wijzen dat in dit laatste geval de 
sanctie van niet-ontvankelijkheid precies 
uit de tekst van artikel 422 voortvloeit, 
zou volledig naast de kwestie zijn. 

Dat een << verzoekschrift >> als zodanig, 
in het strikte kader van artikel 422, on
ontvankelijk is wanneer het neergelegd 
is na de vijftien dagen is evident. Het 
gaat echter niet over artikel 422. Het 
gaat uitsluitend over de toepasselijkheid 
van artikel 420bis. En dan moet men 

-------------------lkunnen uitleggen op welke redelijke ba

(6) Zie FAUSTIN-HELIE, Traite, Ill, nr. 5320. 
sis men het verschil zou maken. Ofwel 
zijn omwegen zonder belang ofwel zijn 
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ze het niet. Als men een principe stelt 
moet men er de logische gevolgen en 
toepassingen van erkennen. 

De wetgever zou er wellicht beter aan 
doen het indienen van cassatiemiddelen 
op meer precieze wijze te regelen. 

Men zou er onder meer kunnen van 
uitgaan dat aile partijen, altijd zelf, zon
der tussenkomst van wie ook, hun mid
delen op gelijk welke manier op de grif
fie van het Hof kunnen laten toekomen. 
Voor de kwaliteit van de grieven zou dit 
niet bevorderlijk zijn. Beter ware te stel
len dat, zowel voor het verzoekschrift als 
voor de memorie, de eiser zich persoon
lijk of door zijn raadsman, ter griffie 
moet aanbieden en dat van het indienen 
van het stuk een akte door de griffier 
zou worden opgesteld waaruit de datum 
en de omstandigheden van de overhandi
ging blijken. 

In afwachting van een formele wette
lijke regeling staat het Hof voor zijn ei
gen rechtspraak - afwezigheid van elk 
formalisme, voor de beklaagde, om een 
memorie aan de griffie van het Hof te 
bezorgen - en, in het precieze geval dat 
nu voorgelegd is, voor het arrest van 27 
maart 1984. 

Elementair respect voor de rechtzoe
kende vereist dat die rechtspraak ge
volgd wordt. 

Het verdient aandacht dat verweerders 
raadsman, die advocaat bij het Hof is, 
een antwoordmemorie indiende maar 
met geen woord repte over een eventuele 
onontvankelijkheid van de memorie tot 
staving van het cassatieberoep. 

Op de cassatiemiddelen van Van Lan
degem moet dus worden geantwoord. 

Besluit: verwerping van de voorzie
ning. 

ARREST 

(A.R. nr. 3488) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 april 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

I. Op de voorziening van Daniel 
Leleu: 

II. Op de voorziening van Eddy 
Van Landegem : 

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

Overwegende dat eiser geen mid
del regelmatig aanvoert; 

Overwegende immers dat het Hof 
geen acht vermag te slaan op de 
middelen door eiser aangevoerd in 
het verzoekschrift dragende het 
opschrift « Memorie in cassatie » 
dat werd neergelegd ter griffie van 
de Correctionele Rechtbank te Brug
ge op 8 mei 1989, dit is na het ver
strijken van de termijn van vijftien 
dagen bepaald bij artikel 422 van 
het Wetboek van Strafvordering, het 
cassatieberoep ingesteld zijnde op 
20 april 1989; dat de omstandigheid 
dat het verzoekschrift op de griffie 
van het Hof ontvangen werd voor 
het verstrijken van de termijn van 
twee maanden, bepaald bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, daaraan geen 
afbreuk doet; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

19 december 1989 - Voltallige terecht
zitting - Voorzitter de h. Screvens, voor
zitter - Verslaggever: de h. D'Haenens 
- Grotendeels andersluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Houtekier, S. De Muyt, 
Gent, G. Demeestere, Brugge. 
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Nr. 254 

2• KAMER - 20 december 1989 

DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAFZA
KEN- INVOERAANGIFTE EN BETALING VAN 
DOUANERECHTEN - PERSONEN DIE GEHOU
DEN ZIJN DE AANGIFTE TE DOEN EN DE 
RECHTEN TE BETALEN. 

De aangifte van invoer en de betaling 
van de invoerrechten moeten worden 
gedaan door de persoon die de goede
ren in feite invoert, nu de wet geen on
derscheid maakt tussen de personen 
die voor eigen rekening handelen en 
die welke optreden als gemachtigden 
of als aangestelden (1). 

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

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7822) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

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

Over het middel: hieruit afgeleid dat 
het hof van beroep in zijn arrest van 27 
juni 1989 verklaart dat de telastlegging 2 
(overtreding die bestaat in de weigering 
van medewerking bij het verzamelen 
van voor het onderzoek nuttige informa
tie) bewezen schijnt op grond van het 
feit dat eiser zich heeft beperkt tot de 
mondelinge opmerking dat de statuten 
van de vennootschap A.T.B. bekendge
maakt waren in het Belgisch Staatsblad; 
dat het hof uit die verklaring afleidt dat 
hij de beambten van de administratie 
heeft gehinderd in de uitoefening van 
hun wettelijk ambt; dat een verhindering 
van het onderzoek gelogenstraft wordt 
door het antwoord zelf, aangezien de ad
ministratie erdoor in staat werd gesteld 
kennis te nemen van de bekendgemaak-

(1) Zie Cass., 6 nov. 1979 (A.C., 1979-80 
nr. 153) en 10 mei 1983, A.R. nr. 7823 (ibid.: 
1982-83, nr. 502). 

te statuten; dat niet kan worden beweerd 
dat eiser de beambten van douane en ac
cijnzen gehinderd heeft in de uitoefening 
van hun ambt, nu hij hun informatie 
heeft gegeven waardoor ze in staat wer
den gesteld de gevraagde inlichtingen te 
verkrijgen : 

Overwegende dat het middel neer
komt op een kritiek op de beoorde
ling van de feitelijke gegevens van 
de zaak door de feitenrechter; 

Dat het in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering tot betaling 
van rechten : 

Over het middel: schending van arti
kel 138 van de gecoordineerde algemene 
wet inzake douane en accijnzen en 
schending van de rechtspraak, 

doordat het hof van beroep in zijn ar
rest van 27 juni 1989 overweegt dat het 
wel degelijk eiser was die, als eigenaar 
en h?ofdhuurder van twee vliegtuigen, 
de phcht had de aangifte te doen van de 
door hem ingevoerde benzine die zich in 
die twee vliegtuigen bevond; dat het hof 
(van beroep) die overweging grondt op 
de omstandigheid dat de aangifte bij in
voer moet geschieden door de persoon 
die werkelijk de invoer verzorgt, onge
acht de hoedanigheid waarin hij op
treedt; dat het hof (van beroep) de beslis
sing dat de plicht om aangifte te doen 
bij de invoer en de rechten te betalen 
wel degelijk op eiser rustte, grondt op 
het feit dat de door de Regie der Lucht
wegen opgemaakte facturen voor brand
stof aan hem waren gericht, en dat hij 
de betaling ervan deed; dat nochtans het 
hof (van beroep) in hetzelfde arrest ge
wag maakt dat het feit dat het de piloten 
zijn die de vliegtuigen huren en gebrui
ken, die de tanks doen vullen op de 
luchthaven van vertrek, voor rekening 
ofwel van de heer Boisdequin ofwel van 
de P.V.B.A. waaz:ran hij zaakvoerder is; 
dat krachtens artrkel 138 van de gecoor
dineerde algemene wet de aangifte moet 
gedaan worden door de beheerder van 
de goederen, die als zodanig in het ver-
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mogen is om de goederen ter visitatie 
aan te bieden; dat de door de piloten be
stelde litigieuze benzine te hunner be
schikking is gesteld zodat wel degelijk 
zij het nodige dienen te doen; dat het ge
bruik van de uitdruking « beheerder van 
de goederen ,, niet kan gerechtvaardigd 
worden door het feit dat de facturen in 
laatste instantie aan de personenven
nootschap A.B.T. waren gericht; dat het 
arrest van het Hof van Beroep te Bergen 
trouwens in strijd is met het arrest van 
6 november 1979 van het Hof waarop het 
zich baseert, aangezien dat arrest duide
lijk stelt dat de aangifte en de betaling 
van de rechten dienen te geschieden 
door de persoon die de goederen werke
lijk invoert, aangezien de wet geen on
derscheid maakt tussen de personen die 
handelen voor eigen rekening en dege
nen die optreden als << gelastigde , of als 
« aangestelde , : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 4 van de algemene wet van 26 
augustus 1822 (thans 2 van de ge
coordineerde algemene wet) douane
rechten verschuldigd zijn voor elke 
invoer van goederen en zulks, lui
dens artikel 118 van de algemene 
wet (thans artikel 138 van de ge
coordineerde algemene wet), op aan
gifte « door de beheerder van de 
goederen, als zodanig in het vermo
gen om de goederen ter visitatie aan 
te bieden, hetzij als koopman, ge
consigneerde, schipper, voerman, 
enz .... of door degenen die zijn za
ken doen als bijzonder gelastigde, 
bevrachter of als bij de administra
tie aangenomen of toegelaten be
ambte ... »; dat derhalve de aangifte 
en de betaling van de rechten die
nen te geschieden door de persoon 
die de goederen daadwerkelijk in
voert, aangezien de wet geen onder
scheid maakt tussen de personen 
die optreden voor eigen rekening en 
degen die optreden als « gelastigde » 
of als « aangestelde »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat eiser « niet aileen 
de hoofdaandeelhouder doch oak 
een van de zaakvoerders is van de 
personenvennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid A.T.B.; dat de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid A.T.B. eigenaar is 
van het toestel 00/Pia en hoofdhuur
ster van het toestel 00/Bek; dat de 
piloten die de vliegtuigen huren en 
gebruiken, de tanks doen vullen op 
de luchthaven van vertrek voor re
kening, ofwel van de beklaagde 
(thans eiser), ofwel van die perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid op wiens naam de 
brandstof door de Regie der Lucht
wegen wordt gefactureerd; dat be
klaagde verklaart de hem toegezon
den facturen te betalen aan de 
Regie der Luchtwegen en deze op 
zijn beurt zelf aan te rekenen aan 
de opeenvolgende gebruikers, waar
bij hij rekening houdt met de van 
belasting vrijgestelde of andere 
brandstof », en nu het beslist dat uit 
die vaststellingen blijkt « dat de be
lastbare goederen wel degelijk ter 
beschikking staan van de beklaagde 
(thans eiser), dat hij het is die wer
kelijk invoert en dat derhalve hij de 
aangifte dient te doen en de invoer
rechten dient te betalen », naar 
recht verantwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel, in zoverre het de scherr
ding van de rechtspraak aanvoert, 
niet ontvankelijk is; 

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

20 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Lahousse - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. DeBruyn en J.P. Dardenne, Charle
roi. 
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Nr. 255 

2• KAMER - 20 december 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - AL

GEMENE BEGRIPPEN - STRAFZAKEN -
VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING DIE 
EEN VERZET ONGEDAAN VERKLAART WE
GENS NIET-VERSCHIJNING - DRAAGWIJDTE 
VAN DE VOORZIENING. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVOR

DERING- VOORZIENING TEGEN EEN BESLIS
SING DIE EEN VERZET ONGEDAAN VER
KLAART WEGENS NIET-VERSCHIJNING -
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIEJ\:ING. 

1 o en 2° Op de voorziening tegen het von
nis dat het verzet ongedaan verklaart 
wegens niet-verschijning van eiser, 
gaat het Hoi enkel na of het vo12nis 
het verzet wettig ongedaan verklaart 
(1). 

(SEEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7835) 

804). Dezelfde auteur schrijft verder : 
« Le respect des droits de Ia defense 
s'impose d'une maniE~re absoiue ». (Cass., 
2/5/61, Pas., 1961, I, biz. 926 en 928). Uit 
het proces-verbaai van de terechtzitting 
in verband met de zaak Frere tegen het 
openbaar ministerie, die op 12 juli 1989 
voor de achtste correctioneie kamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
is gebracht, blijkt dat het geen enkeie 
twijfei lijdt dat de raadsman van eiser 
tot cassatie op de terechtzitting tegen
woordig was. Het schijnt dus vreemd te 
zeggen dat hij het verzet van eiser tot 
cassatie, de heer Seei, niet heeft staande 
gehouden. Het lijkt redelijk te steilen 
dat de vragen in verband met de rege
ling van een correctioneie terechtzitting 
moeten wijken voor het beginsei van het 
recht van verdediging. Voormeid cassa
tiearrest overwoog dat een bij de wet 
voorgeschreven termijn in acht moet 
worden genomen, doch enkei in zoverre 
hij niet moet wijken voor het recht van 
verdediging, zoais hij moet wijken voor 
overmacht. Naar anaiogie kan worden 
gezegd dat de regeling van een terecht
zitting een aangeiegenheid is die moet 
wijken voor het recht van verdediging; 
de tegenwoordigheid van bekiaagdes 
raadsman op de terechtzitting ontegen
sprekelijk een van die gevailen is : 

Overwegende dat uit het proces
HET HOF; _ Gelet op het bestre- verbaal van de openbare terechtzit

den vonnis, op 12 juni 1989 in hager ting van 12 juli 1989 van de Recht
beroep gewezen door de Correctio- bank van Eerste Aanleg te Luik 
nele Rechtbank te Luik; blijkt dat eiser niet verschenen is; 

Dat uit die vaststelling, waartegen 
Over het eerste middel, Iuidend als geen valsheidvordering is ingesteld, 

volgt: schending van het recht van ver- moet worden afgeleid dat noch eiser 
dediging. Het recht van verdediging kan zelf, noch iemand voor hem versche
worden omschreven als ieder recht dat 
voortvioeit uit een bepaling van geschre- nen is; 
ven recht of neergeiegd is in de algeme- Dat aldus de rechtbank het verzet 
ne rechtsbeginselen en op grond waar- wettig ongedaan heeft verklaard; 
van iedere partij voor de rechtscoileges 
vrijelijk een eis kan instellen of bestrij- Dat het middel niet kan worden 
den. Het geidt dus in gelijke mate voor aangenomen; 
aile partijen in het strafproces (Franchi-
mont, Manuel de Procedure penale, biz. Over het tweede middel, ais voigt ge
------------------1 steld : het staat vast dat het misdrijf ver

jaard was. Er zijn immers meer dan 
twee jaar veriopen tussen de datum van 
het misdrijf, enerzijds, en de terechtzit
ting waarop de rechter uitspraak heeft 
gedaan, anderzijds. Het kan niet worden 
betwist dat de vragen betreffende de ver
jaring van de strafvordering de openbare 
orde raken. Oak de verjaring raakt de 
openbare orde, hetgeen betekent dat de 
verjaringsexceptie voor aile rechtscoile-

(1} Zie Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9746 
(A.C., 1985-86, nr. 115), en 7 dec. 1988, A.R. 
nr. 7088 (ibid., 1988-89, nr. 207). In verband 
met het feit dat niet ontvankelijk is het mid
del dat tot staving van de voorziening tegen 
een bes!issing die een verzet ongedaan ver
klaart, is aangevoerd en dat enkel kritiek uit 
op de beslissing waartegen verzet is gedaan, 
zie Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 2317 (A.C., 
1988-89, nr. 96). 
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ges, ook voor het Hof van Cassatie, kan 
worden opgeworpen, dat zij door de 
rechter ambtshalve moet worden opge
worpen, zelfs als de belanghebbende ze 
niet heeft aangevoerd, en dat afstand er
van niet mogelijk is. (Franchimont, Ma
nuel de Procedure pl'male), blz. 80; Cassa
tie, door de auteur aangehaalde beslis
sing, 12 februari 1964, Pas., 1964, I, 
blz. 627 en de overige, door de auteur 
aangehaalde beslissingen). Het parket, 
dat het misdrijf vervolgde en het moet 
bewijzen, was verplicht aan te tonen dat 
het misdrijf niet verjaard was, hetgeen 
klaarblijkelijk niet is gebeurd. De acht
ste correctionele kamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik had dus 
de dwingende en de openbare orde ra
kende verplichting de verjaring van de 
strafvordering vast te stellen, onverschil
lig of de beklaagde al dan niet tegen
woordig was en of diens raadsman al 
dan niet had gepleit. De verklaring in 
het vonnis dat het verzet niet staande 
was gehouden, is dus rechtstreeks in 
strijd met de strafwet: 

Overwegende dat het Hof, op de 
voorziening tegen het vonnis waar
bij het verzet ongedaan wordt ver
klaard wegens niet-verschijning, en
kel kennis neemt van de vraag of de 
bestreden beslissing het verzet wet
tig verworpen heeft op grond van de 
vaststelling dat eiser opnieuw niet 
verschenen is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

20 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Ge
li}kluidende conclusie : de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ber
nard, Luik. 

Nr. 256 

ze KAMER - 20 december 1989 

1° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 2 

E.V.R.M. - DOODSTRAF. 

2° STRAF - DOODSTRAF - ART. 2 E.V.R.M. 

1° en 2° De doodstraf is niet als zodanig 
onverenigbaar met art. 2 E. V.R.M., als 
voldaan is aan de bij dat Ferdrag be
paalde voorwaarden (1). 

(LACRENT 
T. DARTEVELLE, MARESCEAU, FONDC) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7918) 

RET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden arresten, op 12 oktober 
1989 gewezen door het Hof van Assi
sen van de provincie Henegouwen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beschikkingen van 
het op de strafvordering gewezen 
arrest: 

Over het middel: schending van arti
kel 3 van het op 4 november 1950 te Ro
me ondertekende Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en schending 
van artikel 1 van het Protocol nr. 6 bij 
dat verdrag, ondertekend door Belgie op 
9 februari 1984, 

doordat artikel 3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
van 4 november 1950 bepaalt dat « nie
mand aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen of staffen mag worden 
onderworpen »; dat te dezen de dood een 
onmenselijke of vernederende straf of 
behandelingen of straffen mag worden 

(1) Zie Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, arrest Soering van 7 juli 1989, 
nr. 1/1989/161/217 (reeks A, nr. 161); J. VELU, 
« Les dispositions de Ia Convention europeen
ne des drois de l'homme a11tres que les articles 
5 et 6 et le drmt penal des Etats contrac
tants », in Colloque~ europeens. Droit p<~nal 
europeen, Brussel, 1970, biz. 165 
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van het door Belgie op 9 februari 1984 
ondertekende Protocol nr. 6 bepaalt dat 
« de doodstraf wordt afgeschaft en nie
mand tot zodanige straf mag worden ver
oordeeld of terechtgesteld »; artikel 2 van 
dat protocol nr. 6 een afwijking van dat 
beginsel aileen toestaat in tijden van 
oorlog en gevaar; dat artikel 1 van het 
op 9 februari 1984 door Belgie onderte
kende doch nog niet bekrachtigde Proto
col nr. 6 bij het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens de dood
straf afschaft en bepaalt dat niemand tot 
zodanige straf mag worden veroordeeld 
of terechtgesteld, en dat artikel 2 van die 
regel aileen afwijkt in tijd van oorlog en 
gevaar; dat we te dezen niet Ieven in een 
tijd van oorlog of gevaar en dat, zoals in 
de meeste andere Europese Ianden die 
het Protocol hebben bekrachtigd, moet 
worden aangenomen dat de doodstraf 
een onmenselijke of vernederende straf 
en behandeling is; dat het Hof van Assi
sen van de provincie Henegouwen der
halve eiser niet wettig heeft kunnen ver
oordelen tot de doodstraf : 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
artikel 2 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den blijkt dat de doodstraf niet als 
zodanig onverenigbaar is met het 
Verdrag, als aan de bij dat verdrag 
gestelde voorwaarden is voldaan; 

Overwegende dat het middel, nu 
het niet aangeeft waarom de veroor
deling tot de doodstraf te dezen als 
een schending van artikel 3 van het 
Verdrag zou kunnen worden be
schouwd, niet ontvankelijk is we
gens onnauwkeurigheid; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
in het middel bedoelde Protocol 
nr. 6 tot op heden niet is bekrach
tigd; dat het derhalve geen gevolgen 
kan hebben in de interne rechtsor
de; 

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

ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beschikkingen van 
het op de burgerlijke rechtsvorde-

ringen van de verweerders gewezen 
arrest: 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

20 december 1989 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. E. Leclercq, Brussel. 

Nr. 257 

1 e KAMER - 21 december 1989 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
OL'DERS - BEWIJSLEVERING TOT WEERLEG
GING VAN RET OP DE OUDERS RUSTEKDE 
VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID -
KIND Ol\DER TOEZICHT VAN EEN 0!\DERWIJ
ZER. 

Het bij art. 1384, tweede lid, B. W. inge
stelde vermoeden van aansprakelijk
heid van de ouders voor de door hun 
minderjarige kinderen veroorzaakte 
schade berust lwtzij op een fout in de 
opvoeding, hetz1j op een fout in het 
toezicht, zonder dat is vereist dat die 
fouten beide en gel1jktijdig bestaan; de 
omstandigheid dat het kind zich ten 
tijde van de feiten onder toezicht van 
een Jeraar in de lichamelijke opvoe
ding bevond, is geen reden om de aan
sprakelijkheid van de ouders uit te 
sluiten ter zake van het herstel van de 
schade die aan hun eigen schuld te 
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wijten is (1). (Art. 1384, tweede lid, 
B.W.) 

(CUVELIER, POJ:LAIN T. DENL"IT E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8595) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 februari 1988 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel in hoger beroep gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 en 1384, tweede en 
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg in hoger beroep heeft beslist dat de 
eisers op grond van artikel 1384, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek aileen 
aansprakelijk zijn, op grond: « dat een 
leraar in de lichamelijke opvoeding die 
belast is met toezicht en onderwijs bij 
het zwemmen, een onderwijzer is in de 
zin van artikel 1384, vierde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en dat hij aldus 
krachtens die bepaling aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de schade door 
zijn leerlingen veroorzaakt gedurende de 
tijd dat zij onder zijn toezicht staan; dat 
evenwel de omstandigheid dat een min
derjarige aan een onderwijzer wordt toe
vertrouwd, niet noodzakelijk tot gevolg 
heeft dat de aansprakelijkheid van de 
ouders, bepaald bij artikel 1384, tweede 
lid, is uitgesloten gedurende de tijd dat 
dit kind onder toezicht van die onderwij
zer is geplaatst; dat immers het vermoe
den van aansprakelijkheid, dat krach
tens artikel 1384, tweede lid, op de 
ouders rust met betrekking tot hun min
derjarige kinderen, niet alleen steunt op 
een fout in het toezicht maar ook, en 
niet cumulatief, op een fout in de opvoe
ding; dat de ouders bijgevolg in bewust 
geval hun aansprakelijkheid aileen kun-

(1) Cass., 20 april 1982 (A.C., 1981-82, nr. 484) 
met de verwijzingen in noot 2; 23 feb. 1989, 
A.R. nr. 8308 (ibid., 1988-89, nr. 356); zie ook 
Cass., 23 juni 1988, A.R. nrs. 7998-8078 (ibid., 
1988-89, nr. 661), alsmede de verwijzingen in 
noot 2; over de toestand van v66r de inwer
kingtreding van de wet van 6 juli 1977 en de 
verantwoording van de oplossing, die destijds 
werd gegeven : zie Cass., 22 sept. 1978 (A.C., 
1978-'j'9, 96) met de voetnoten 2 en 3; DE PAGE, 
Traite, II, 3e druk, Brussel, 1964, nr 973/B, 
biz. 992; zie e>enwel Cass., 28 sept. 1989, A.R. 
nr 8373 (A.C., 1989-80, nr 63). 

nen uitsluiten als zij aantonen dat zij 
hun opvoedingsplicht hebben vervuld, 
wat zij hier niet genoegzaam naar recht 
aantonen; dat de door Patrick Cuvelier 
toegegeven litigieuze feiten immers op 
een gebrek in de opvoeding wijzen "• 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 
1382, 1383, 1384, tweede en vierde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, het slachtof
fer van een objectief ongeoorloofde daad 
of van een fout van een kind zich niet op 
de vermoede aansprakelijkheid van de 
ouders ervan kan beroepen als het kind, 
op het ogenblik dat de schade wordt toe
gebracht, onder toezicht staat van een 
onderwijzer die, ingevolge artikel 1384, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
verantwoordelijk wordt geacht voor de 
bewaring van het kind; daaruit volgt dat 
de rechtbank van eerste aanleg, nu zij 
vaststelt dat het kind Patrick Cuvelier op 
het ogenblik dat de schade aan het 
slachtoffer is toegebracht, onder toezicht 
van een onderwijzer stond, de artikelen 
1382, 1383 en 1384, tweede en vierde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek schendt door 
te beslissen dat de vermoede aansprake
lijkheid van zijn ouders blijft bestaan 
niettegenstaande het toezicht door een 
onderwijzer wordt uitgeoefend, op grond 
dat de opvoedingsplicht van de ouders 
van toepassing blijft (schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384, tweede en 
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het vermoeden 
van aansprakelijkheid dat artikel 
1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek jegens de ouders instelt 
ten aanzien van de door hun min
derjarige kinderen veroorzaakte 
schade, hetzij op een fout in de op
voeding, hetzij op een fout in het 
toezicht berust, zonder dat vereist is 
dat die beide fouten gelijktijdig be
staan; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat Patrick Cuve
lier, de minderjarige zoon van de ei
sers, « twee vuistslagen » aan Pascal 
Denuit heeft gegeven, terwijl heiden 
zich, onder toezicht van een leraar 
in de lichamelijke opvoeding, in een 
zwembad bevonden; dat de appel
rechter beslist dat de objectief onge
oorloofde daad van Patrick Cuvelier 
wees op een gebrek in de opvoeding 
door zijn ouders; 



562 HOF VAN CASSATIE Nr. 258 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het kind zich ten tijde van 
de feiten onder het toezicht van een 
leraar bevond, geen reden is om de 
aansprakelijkheid van de eisers uit 
te sluiten ter zake van de schade die 
aan hun eigen fout te wijten is; 

Dat de aangevoerde omstandig
heid bijgevolg de wettigheid van de 
beslissing niet bei:nvloedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 258 

1 e KAMER - 22 december 1989 

BENELUX - MERKEN - BE!';ELl.iX-OVER
EEKKOMST - ART. 134, C, EERSTE LID -
WOORDMERK - SAMENSTELLEl\DE OXDER
DELEN - VERTALI:'I/G - VOORWAARDEN. 

.4rt. 13, C, eerste lid, Benelux-Merkenwet 
vindt geen toepassing ter zake van een 
woordmerk dat niet tot de woorden
schat van een der nationale of streek
talen van het Beneluxgebied behoort 
en waarvan een van de samenstellen
de onderdelen niet als een zelfstandig 
woord van die woordenschat deel uit
maakt (1). 

(" ISOVER SAINT-GOBAIN " VENN. NAAR FRANS 
RECHT, GLACERIES DE SAI:'-!T-ROCH N.V. T. ISO

GLASS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5332) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 11 september 1987 (2); 

Gelet op het arrest van het Bene
lux-Gerechtshof van 26 juni 1989; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1, eerste lid, 13, A, eerste 
lid, en 13, C, van de Eenvormige Bene
luxwet op de Warenmerken, ingevoerd 
en goedgekeurd door de wet van 30 juni 
1969, 

doordat het arrest de vordering van de 
eiseressen, gebaseerd op artikel 13, C, 
eerste lid, van de Eenvormige Benelux
wet, tot staking van het gebruik door 
verweerster van de tekens Isoglass en 
Isgla verwerpt, en bijgevolg het beroe
pen vonnis bevestigt en de eiseressen in 
de kosten veroordeelt, op grond dat 
« van het woord " Isover " ter zake geen 
zinvolle vertaling bestaat; dat inderdaad 
dit woord een fantasiebenaming is, die 
niet is ontleend aan de gangbare taal en 
derhalve niet vatbaar is voor vertaling; 
dat, gezien artikel 13, C, eerste lid, aan 
de titularis van een merk van rechtswe
ge een recht op de vertaling van dit 
merk in de Beneluxtalen geeft en aan de 
rechter geen beoordelingsbevoegdheid 
laat nopens de overeenstemming van de 
betrokken tekens, dit artikel strikt dient 
gei:nterpreteerd en slechts van toepas
sing (is) op de woordmerken die ont
leend zijn aan de gangbare en dus ver
taalbare taal », en dat, wat het gebruik 
van het teken Isgla betreft, zelfs als dit 
laatste als Isoglass zou kunnen worden 
gelezen, de merken Isoglass en Isover, 
zoals hager uiteengezet, niet overeen
stemmend zijn, 

terwijl de termen van artikel 13, C, 
eerste lid, van bovenvermelde eenvorml
ge Beneluxwet niet beperkend zijn en al
le merken omvatten luidende in een van 
de nationale of streektalen van de Bene
luxlanden, met inbegrip van een fanta

------------------1 siewoordmerk dat in zijn geheel geno-
(1) Arrest Benelux-Gerechtshof van 26 juni 

1989. (2) A.R. nr. 5332 (.4.C., 1987-88, nr. 22). 
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men weliswaar niet tot de bekende 
woordenschat van een dezer talen be
hoort, maar in zijn geschreven of gespro
ken uitdrukking bestaat in de combina
tie van twee (of meer) betekenisvolle 
woorden uit een van die talen; immer, 
het Beneluxgebied onder deze wetgeving 
een enkel gebied vormt waarin verschil
lende talen worden gesproken, en de 
wetgever zijn bedoeling alle merken effi
cii:int te beschermen tegen elke overeen
stemming, zelfs door vertaling, vertolkt 
heeft door in artikel 1, eerste lid, van 
voornoemde wet een ruime definitie van 
het merk te geven die de fantasiebena
mingen niet uitsluit, en in artikel 13, A, 
eerste lid, van dezelfde wet aile merken 
tegen overeenstemmende tekens te be
schermen,hetgeen artikel 13, C, bij verta
lingen in het bijzonder en expliciet re
gelt; zodat het arrest, door principieel te 
weigeren artikel 13, C, eerste lid, van de 
Benelux-Merkenwet op een fantasie
woordmerk toe te passen, de draagwijdte 
van die bepaling onwettig beperkt en die 
bepaling alsmede de artikelen 1, eerste 
lid, en 13, A, eerste lid, van dezelfde wet 
schendt: 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof in zijn arrest van 26 juni 
1989 voor recht zegt: « 1) Als verta
ling, in de zin van artikel 13, C, eer
ste lid, van een merk luidende in 
een der nationale of streektalen van 
het Beneluxgebied, kan niet gelden 
een teken dat wordt gevormd door 
een, al dan niet uit letters bestaan
de, grafische voorstelling van zoda
nige aard dat moet worden aangeno
men dat het publiek dat zich van 
een der nationale of streektalen van 
het Beneluxgebied pleegt te bedie
nen, haar spontaan zal aanduiden 
door middel van een of meer tot de 
woordenschat van die taal behoren
de woorden, ook niet indien die 
woorden de vertaling vormen van 
het in een van de andere talen lui
dende merk waarop de merkhouder 
zijn aanval baseert. 2) a) Artikel 13, 
C, eerste lid, is slechts van toepas
sing indien en voor zover het aan
vallend merk bestaat : hetzij uit een 
of meer woorden die elk, in de vorm 
waarin dat woord of die woorden in 
het depot van dat merk zijn opgeno
men, deel uitmaken van de woor
denschat van een dier talen, dan 

wel uit een woord dat weliswaar zelf 
niet tot deze woordenschat behoort, 
maar is samengesteld uit woorden 
die elk als een zelfstandig woord 
wel van die woordenschat deel uit
maken; b) Artikel 13, C, eerste lid, is 
niet van toepassing indien en voor 
zover het aanvallend merk bestaat 
uit een samengesteld woord dat niet 
tot de bedoelde woordenschat be
hoort en waarvan ten minste een 
van die samenstellende delen even
min als een zelfstandig woord van 
die woordenschat deel uitmaakt. 
3) Als " vertaling in een dezer ta
len " in de zin van artikel 13, C, eer
ste lid, kan niet gelden een als zoda
nig niet tot de woordenschat van die 
andere taal behorend samengesteld 
woord waarvan niet alle samenstel
lende delen als een zelfstandig 
woord tot deze woordenschat beho
ren. 4) Aan de rechter naar wiens 
oordeel het aangevallen teken heeft 
te gelden als een vertaling, in de zin 
van artikel 13, C, eerste lid, van een 
merk waarop deze bepaling van toe
passing is, komt ten aanzien van de 
vraag of dat teken met het merk 
overeenstemt, generlei vrijheid van 
beoordeling toe »; 

Overwegende dat die uitlegging 
van artikel 13, C, eerste lid, van de 
Eenvormige Beneluxwet op de Mer
ken inhoudt dat die bepaling geen 
toepassing vindt ter zake van een 
woordmerk dat niet tot de woorden
schat van een der nationale of 
streektalen van het Beneluxgebied 
behoort en waarvan een van de 
samenstellende onderdelen niet als 
zelfstandig woord van die woorden
schat deel uitmaakt; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt, enerzijds, dat het 
« het woord " Isover " een fantasie
benaming is, die niet ontleend is 
aan de gangbare talen », anderzijds, 
dat het merk Isover een combinatie 
is van een « algemeen gebruikt 
voorvoegsel iso, afgeleid van het 
woord isolatie, en het woord ver », 
waardoor het arrest te kennen geeft 
dat het woord iso niet tot de bedoel
de woordenschat behoor~; 
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Dat het bestreden arrest derhalve 
de afwijzing van de op artikel 13, C, 
van de wet gebaseerde vordering 
naar recht verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 
eerste lid, en 13, A, eerste lid, 1°, van de 
Eenvormige Beneluxwet op de Waren
merken, ingevoerd en goedgekeurd door 
de wet van 30 juni 1969, 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest niet 
antwoordt op de conclusie van de ei
seressen betreffende de inburgering; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van de eiseressen die geba
seerd was op artikel 13, A, eerste 
lid, 1°, van de Eenvormige Benelux
wet op de Merken, afwijst en uit
spraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt de eiseressen in de 
helft van de kosten van de voorzie
ning; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

22 december 1989 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en De Gryse 

Nr. 259 

1 e KAMER - 22 december 1989 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
Bl'RGERLIJKE ZAKE"' - BEVOEGDHEID -
PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - KORT GE
DI:\!G- PLAATS WAAR DE BESLISSI:'JG DIENT 
TE WORDEN UTGEVOERD. 

2° KORT GEDING - BEVOEGDHEID 
PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - PLAATS 
WAAR DE BESLISSI"'G DIENT TE WORDEN l'IT
GEVOERD. 

1° en 2° De voorzitter van een rechtbank 
die wordt aangezocht om, met toepas
sing van artikel 584, Ger. W., in een ge
val dat hij spoedeisend acht, bij voor
raad een deskundigenonderzoek te be
velen, is territoriaal bevoegd indien 
dat bevel, ten minste ten dele, in zijn 
rechtsgebied moet worden uitgevoerd, 
oak al is de rechtbank territoriaal niet 
bevoegd om van het bodemgeschil ken
nis te nemen (1). 

(SCHEEPS- EN REPARATIEBEDRIJF P.V.B.A. 
T. BON"\EVIE) 

Procureur-generaal Krings heeft in 
substantie gezegd: 

Verweerder heeft eiseres v66r de voor
zitter van de Rechtbank van Koophandel 
gedagvaard ten einde een deskundige 
aan te stellen om de motor van een bin
nenschip, dat te Antwerpen gemeerd lag 
(omdat de motor aldaar defect geraakte), 
te onderzoeken. 

De zaak werd eerst bij verstek behan
deld. 

Daarna, op verzet, deed eiseres gelden 
dat de voorzitter territoriaal niet be
voegd was, omdat de eis ten gronde niet 
te Antwerpen moest worden behandeld. 

Dat middel werd door de eerste rech
ter afgewezen. 

Op hager beroep tegen die beslissing 
heeft het hof van beroep eveneens be
slist dat de rechtspleging qua territoriale 
bevoegdheid regelmatig was. 

Tegen die beslissing doet eiseres een 
middel gelden. 

(1) Zie de wnnjzmgen m cone! 0 '\1 
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Eiseres werpt de schending op van de 
artikelen 10, 622, 624 en 584, tweede lid, 
Ger.W. 

Artikelen 10 en 622, omdat de rechter 
slechts bevoegd is binnen de grenzen 
van het rechtsgebied dat hem door de 
wet is toegekend. 

Artikel 624 omdat de territoriale be
voegdheid enkel wordt bepaald door de 
woonplaats van de verweerder of door de 
plaats waar de verbintenissen waarover 
het geschil loopt, zijn ontstaan of waar 
ze zijn of moeten worden uitgevoerd. 

Artikel 584, tweede lid, omdat de voor
zitter van de rechtbank van koophandel 
enkel bevoegd is in aangelegenheden die 
tot de bevoegdheid van die rechtbank be
horen. 

Om het vraagstuk te onderzoeken wil 
ik eerst uitgaan van een tekstargument 
dat door verweerder wordt ingeroepen. 

Het is immers juist dat luidens artikel 
584, tweede lid, Ger.W., de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel uitspraak 
bij voorraad kan doen in aangelegenhe
den die tot de bevoegdheid van die recht
bank behoren. 

Doch die bepaling moet in de kontekst 
van het wetboek worden gelezen. Artikel 
584 behoort tot de bepalingen die de ma
teriiHe bevoegdheid regelen. In dit ver
band bestaat er een aanzienlijk verschil 
tussen de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg die in alle zaken mag 
uitspraak doen, terwijl de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel enkel be
voegd is voor de zaken die tot de be
voegdheid van zijn rechtbank behoren, 
dit betekent duidelijk de materiEHe be
voegdheid. 

Men mag derhalve hieruit niet aflei
den dat deze bepaling een regeling in
houdt wat de territoriale bevoegdheid be
treft, nu deze vraagstukken in de artike
len 622 tot 638 worden behandeld, d.w.z. 
zelfs na de bepalingen betreffende de 
aanleg. 

Wat dit laatste betreft dient men eerst 
te onderstrepen dat hier alleszins geen 
sprake kan zijn van schending van arti
kel 622. Luidens die bepaling is een rech
ter slechts bevoegd binnen de grenzen 
van het rechtsgebied dat hem door de 
wet is toegekend. 

Zulks betekent dat een rechter zijn 
ambt niet mag uitoefenen in een ander 
rechtsgebied dan het gebied waarvoor 
hij benoemd werd. De rechter die te Ant
werpen wordt benoemd, mag te Gent 
niet gaan zitting nemen. 

Dit is hier geenszins het geval. 
Nu bepaalt artikel 624 dat, met uitzon

dering van de gevallen waarin de wet 
uitdrukkelijk bepaalt welke rechter be
voegd is om kennis te nemen van de vor
dering, de eiser een keuze mag uitoefe
nen onder gevallen die in deze bepaling 
worden vermeld. 

We hebben zoeven gezien dat in elk 
geval de bepaling van artikel 584 hier 
niet in aanmerking komt. Te dezen gaat 
het overigens om een bepaling van terri
toriale bevoegdheid. 

Wel is het zo dat in het oorspronkelijk 
wetsontwerp melding werd gemaakt van 
de plaats waar de beslissing moet ten 
uitvoer gelegd worden en dat die mel
ding, overeenkomstig het advies van de 
Raad van State, uit het antwerp werd ge
schrapt. Dit gebeurde in de Senaat, in 
1964. 

In dit verband gelden echter verschei
dene opmerkingen: 

a) De regels betreffende de territoriale 
bevoegdheid zijn in principe niet van 
openbare orde, hetgeen precies niet het 
geval is met de materiEHe bevoegdheid. 
Uitzonderlijk zijn sommige regels van 
openbare orde (z.o.m. i.z. faillissement 
en belastingen), andere van imperatieve 
aard, wanneer de wetgever de belangen 
van een bepaalde partij wenst te waar
borgen. Doch zelfs in dat geval mogen 
partijen, na het ontstaan van het geschil, 
van de wettelijke regel afwijken. 

Dit alles wijst erop dat inzake terri
toriale bevoegdheid een zeer ruime be
oordeling niet alleen aan partijen doch 
ook aan de rechters wordt overgelaten. 

b) De bepaling van artikel 624 regelt, 
in principe, de bevoegdheid van de rech
ter over de grond van de zaak. Het is im
mers in dit verband dat de rechten van 
de verdediging het meest in aanmerking 
moe ten komen. W anneer de eiser, die te 
Brugge woont, de tegenpartij die te Aar

.len is gevestigd, voor de vrederechter 
van het kanton Brugge dagvaardt, we
gens terugbetaling van een lening, dan is 
het duidelijk dat het voor de verweerder 
moeilijker is zijn rechten te Brugge te 
doen gelden, dan wanneer hij te Aarlen 
zou moeten verschijnen. 

De rechter gaat hier over de grond van 
de vordering uitspraak doen, met een 
vonnis dat gezag van gewijsde en desge
vallend kracht van gewijsde zal beko
men. Het is dus vanuit dat oogpunt zeer 
belangrijk, zodat de rechten van de ver
dediging dienen gevrijwaard te worden 
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Daarvoor, als de verweerder, die in weer
wil van de bepaling van artikel 624 voor 
een territoriaal niet bevoegde rechter 
wordt gedagvaard, niet verschijnt, moet 
de rechter zich ambtshalve onbevoegd 
verklaren. Hij zou geen verstek mogen 
verlenen, tenzij uit de stukken van de 
rechtspleging zou blijken dat de verweer
der zijn akkoord had betuigd om voor 
die rechter te verschijnen (o.m. wanneer 
zulks uit de overeenkomst blijkt en het 
niet gaat om een geval waar de wetsre
geling van imperatieve aard is). 

De bepaling van artikel 624 moet dus 
in het raam van de rechtspleging ten 
grande worden gelezen. Ze houdt er 
hoofdelijk mee verband. 

c) Uit het voorgaande mag reeds blij
ken dat de bepaling van artikel 624 
hoofdzakelijk van suppletieve aard is. 

Is die bepaling derhalve van toepas
sing op het kart geding? 

Het behoeft niet nader te worden be
klemtoond dat het kort geding in de re
gel merkelijk afwijkt van de rechtsple
ging ten grande. Het is een rechtsple
ging die tot doel heeft bij spoed voorlopi
ge maatregelen te treffen. Die twee 
vereisten zijn van overwegend belang: 

a) spoedeisend, d.w.z. dat er bij verwijl 
gevaar bestaat dat de rechten onherroe
pelijk zullen worden gekrenkt; 

b) voorlopige maatregelen, d.w.z. dat 
de maatregelen geen afbreuk mogen rna
ken op de regeling ten grande. 

Men merke hier terloops op dat de 
huidige visie over het kart geding (ref€~
res privisoires), waarbij men tracht on
der de mom van een voorlopige maat
regel, een definitieve regeling te tref
fen, fel afsteekt tegen de oorspronke
lijke wettelijke bedoeling. In deze laatste 
bedoeling die de grondslag van de instel
ling uitmaakt, heeft de beslissing van de 
voorzitter van de rechtbank geen gezag 
van gewijsde. De getroffen maatregel 
mag steeds worden gewijzigd, voor zover 
de omstandigheden eveneens veranderd 
zijn. Dit brengt dan ook mee dat de 
rechten van de verdediging minder erg 
in het gedrang komen en dat reeds in dit 
verband de eerbiediging van de regel ge
steld in artikel 624 zich niet noodzakelijk 
opdringt. 

W anneer men nu de twee grondvereis
ten van het kart geding samen in aan
merking neemt (spoed en voorlopige 
aard van de maatregel), dan ziet men be
ter in dat de territoriale bevoegdheid 
niet noodzak<>lijk onder de toPpassing 

van artikel 624 valt. Wegens spoed kan 
het zijn dat de maatregelen uitgelokt 
worden bij de voorzitter van de recht
bank die het best aangewezen is, niet ai
leen omdat hij zich rekenschap kan ge
ven van de feitelijke toestand maar ook 
omdat zijn beslissing terstond ter plaatse 
kan worden uitgevoerd (uitgifte van de 
beschikking - betekening ervan, enz.). 

Men begrijpt dan ook dat de meerder
heid van de rechtsleer van oordeel is 
niet aileen dat artikel 624 geen toepas
sing vindt in het kart geding, maar bo
vendien dat in dit geval de rechter van 
de plaats waar de beslissing client te 
worden uitgevoerd, geldig kan worden 
aangesproken (2). 

Op maritiem vlak is dit bijzonder ge
voelig. Het spreekt vanzelf dat wanneer 
een schip te Antwerpen voor enkele uren 
gemeerd is, en er bij spoedeisende geval
len een deskundig onderzoek moet 
plaatsvinden, de Antwerpse rechter het 
best aangewezen is omdat hij de plaatse
lijke deskundigen kent en dat de uitvoe
ring van de maatregel terstond kan 
plaatsvinden. 

Dit alles brengt mij tot de conclusie 
dat het middel dat de schending van ha
ger aangehaalde bepalingen inroept, 
naar recht faalt. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 6707) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1988 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

(2) FETIWEIS, Droit jud. priv., notes de cours, 
biz. 131 e.v.; CAMBIER, Droit jud. civ1l, dl. II, 
biz. 260; FETIWEIS, Bevoegdheid, nr. 600, 
biz. 330-331; D. LINDEMANS, Kart geding, 
nr. 131, biz. 93-94. Kart geding Brussel, 21 dec. 
1964, Jur. Comm. Br., numero spec. en l'hon
neur de C. De Swaef; Refere Liege, 15 juni 
1978, Jur. Liege, 1978, biz. 52/53; Rapp. C.R., 
Pasinomie, biz. 402 e.v., 1967; Gerechtelijk 
recht artikel gewijs comm., art.lO : 4 en 5; 
Refere Liege, 28 nov. 1973, Jur. Liege, 1974-75, 
biz. 28·, Ref ere Liege, 30 nov. 1973, J ur. Lief{e, 
1973-74, biz. 164·, Re1: crit. Jur., 1973, 
biz. 2~2<~23, Hof \an Berof'p AnW.·erpPn, 1~ 
okt. 1987, R. W, 1987-88, blz. 717 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 10, 622, 624 en voor zoveel nodig 
584, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat " (eiseres) haar exceptie van 
onbevoegdheid steunt op het feit dat het 
bodemgeschil tussen partijen tot de terri
toriale bevoegdheid behoort van de 
rechtbank te Brugge "• dat " een vorde
ring in kort geding kan ingesteld worden 
buiten en zonder enig geding ten gron
de "• dat " waar zulke vordering dient ge
bracht voor de voorzitter van de recht
bank die bevoegd is om van het bodem
geschil kennis te nemen, van deze regel 
nochtans kan afgeweken worden indien 
en wanneer een goede rechtsbedeling 
dat vereist >>, dat " een goede rechtsbede
ling onder andere de snelle beslechting 
van een geschil impliceert, en die vereis
te uiteraard des te meer geldt voor de 
beslechting van een vordering in kort ge
ding die precies de urgentie tot grand
slag heeft , en dat " bezwaarlijk te be
twisten is dat om het snelst een onder
zoeksmaatregel te bekomen betreffende 
de motor van een schip die in de Ant
werpse haven defect raakte en daardoor 
het schip ter plaatse immobiliseerde, het 
instellen van een vordering daartoe voor 
de kort-gedingrechter te Antwerpen, 
waar de gevraagde onderzoeksmaatregel 
zou moeten uitgevoerd worden, voor de 
h~nd lag "• beslist dat" aan (verweerder) 
met verweten kan worden zijn vordering 
aanhangig te hebben gemaakt voor voor
noemde rechter en deze laatste zich te
recht bevoegd verklaarde om er kennis 
van te nemen "• aldus het hoger beroep 
als ongegrond afwijzend, 

terwijl, overeenkomstig artikel 10 van 
het Gerechtelijk Wetboek territoriale be
voegdheid de rechtsmacht is die aan de 
rechter toebehoort in een rechtsgebied 
naar de regels die de wet stelt; luidens 
artikel 622 van hetzelfde wetboek de · 
rechter slechts bevoegd is binnen de 
grenzen van het rechtsgebied dat hem 
door de wet is teogekend, behalve in de 
gevallen waarin de wet anders bepaalt; 
overeenkomstig artikel 624, enig lid, 1 o 

en 2°, van het Burgerlijk Wetboek de ei
ser de keuze heeft om te dagvaarden 
voor de rechter van de woonplaats van 
de verweerder of van een der verweer
ders, ofwel voor de rechter van de plaats 
waar de verbintenissen, waarover het ge
schil loopt, of een ervan zijn ontstaan of 
waar zij worden, zijn of moeten worden 
uitgevoerd; overeenkomstig artikel 584, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

de voorzitter van de rechtbank van koop
handel bij voorraad uitspraak kan doen 
in gevallen die hij spoedeisend acht, in 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid 
van die rechtbank behoren, zonder dat 
hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de 
principes inzake territoriale bevoegdheid; 
de rechters ten deze vaststelden dat, 
hoewel principieel de voorzitter van de 
rechtbank die bevoegd is om kennis te 
nemen van de grond van de zaak be
voegd is om kennis te nemen van een 
vordering in kort geding, hiervan mag 
afgeweken worden indien << een goede 
rechtsbedeling , dit vereist, zonder noch
tans het bestaan van overmacht vast te 
stellen; de rechters in beroep de be
voegdheid van de voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Antwer
pen aldus noch op een wettelijke uitzon
deringsbepaling, noch op een van de 
door artikel 624 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde criteria schragen, zo
dat het hof van beroep de grond van het 
principe van << een goede rechtsbede
ling » niet wettig kon besluiten tot de be
voegdheid van de voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Antwer
pen, zitting houdende in kort geding 
(schending van alle in de aanhef van het 
middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de voorzitter 
van de rechtbank, te dezen de recht
bank van koophandel, aangezocht 
om, met toepassing van artikel 584 
van het Gerechtelijk Wetboek, in 
een geval dat hij spoedeisend acht 
bij voorraad een deskundigenonder
zoek te bevelen, territoriaal bevoegd 
is indien dat bevel ten minste ten 
dele in zijn rechtsgebied moet wor
den uitgevoerd, ook al is de recht
bank territoriaal niet bevoegd om 
van het bodemgeschil kennis te ne
men; 

Dat immers enerzijds, zoals blijkt 
uit de artikelen 584 en 1035 tot 1041 
van het Gerechtelijk W etboek, de 
procedure in kort geding bedoeld is 
voor gevallen welke de kort-geding
rechter spoedeisend acht, en ander
zijds de gevorderde onderzoeks
maatregelen het persoonlljk optre
den van de geadieerde kort-geding
rechter kunnen vereisen; 

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

22 december 1989 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler en Houtekier. 

Nr. 260 

2• KAMER - 3 januari 1990 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - GEEST

RIJKE DRA'\KE'\1 - STRAFFE'\1 BEPAALD BIJ 
DE WET V A'\1 28 DEC. 1983 - LITSTEL - TOE
PASSI'\IGSVOORW AARDEN. 

1°, 2° en 3° Art. 30 wet van 28 dec. 1983 
betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht bepaalt dat de veroordeling met 
uitstel en de probatie slechts van toe
passing zijn op de in die wet bepaalde 
straffen die geen enkel fiscaal karak
ter hebben. 

4°, 5° en 6° Art. 30 wet van 28 dec. 1983 
betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht is noch uitdrukkelijk noch stil
zwijgend opgeheven door de artt. 105 
en 106 wet van 4 aug. 1986 houdende 
fiscale bepalingen (1). 

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

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7570) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

A. W at de voorziening van 4 april 
1989 betreft: 

2° GEESTRIJKE DRANKEN - STRAF- Overwegende dat eiser afstand 
FEN BEPAALD BIJ DE WET VAN 28 DEC. 1983- doet van zijn VOOrziening; 
l.:ITSTEL - TOEPASSI"'GSVOORWAARDEN. 

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEESTRIJKE DRANKEN -
STRAFFEN BEPAALD BIJ DE WET VAN 28 DEC. 
1983 - LITSTEL - TOEPASSI'\JGSVOORWAAR
DEN. 

4° DOUANE EN ACCIJNZEN - GEEST

RIJKE DRANKEN- ART. 30 WET VAN 28 DEC. 
1983 - BEPALI:I!G, NIET OPGEHEVEN DOOR DE 
WET VAN 4 AUG. 1986. 

5° GEESTRIJKE DRANKEN - ART. 30 
WET 28 DEC. 1983 - BEPALI'I!G NIET OPGEHE
VEN DOOR DE WET VAN 4 AUG. 1986. 

6° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING- GEESTRIJKE DRAKKEN- ART. 

30 WET VAN 28 DEC. 1983 - BEPALING NIET 
OPGEHEVE:I! DOOR DE WET VAN 4 AUG. 1986. 

B. W at de voorziening van 26 april 
1989 betreft : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 8, § 1, van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het uit
stel en de probatie, 27, § 3, en 30 van de 
wet van 28 december 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunninsgerecht, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist dat de 
tenuitvoerlegging van de tegen verweer
der uitgesproken veroordelingen tot geld
boeten van 71.550 frank en 71.550 frank, 
gelijk aan tweemaal de ontdoken belas
tingen, en tot de sluiting van de drank
gelegenheid, die is gelast wegens over
tredingen van de wet van 28 december 
1983 betreffende het verstrekken van 
sterke drank en betreffende het vergun
ningsrecht, meer bepaald van de artike-

(1} Zie het hierna volgend arrest. 
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len 1, 3, § 1, 8, 11, § 1, 1°, 14, § 1, en 17 
van die wet, gedurende drie jaar wordt 
uitgesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 30 van 
de wet van 28 december 1983 bepaalt dat 
« de veroordeling met uitstel en de op
schorting van de uitspraak van de ver
oordeling, ingevoerd bij de wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie, slechts van toepas
sing zijn op de in deze wet bepaalde 
straffen die geen enkel fiscaal karakter 
hebben »; het arrest zich ertoe beperkt 
vast te stellen dat artikel 20, § 2, van de 
wet van 29 juni 1964 stilzwijgend is opge
heven; dat artikel geen betrekking heeft 
op de bij de wet van 28 december 1983 
bepaalde straffen; in strijd met wat het 
arrest verklaart in verband met artikel 
20, § 2, van de wet van 29 juni 1964, de 
omstandigheid dat artikel 8, § 4, van die 
wet van 1964 het uitstel uitsloot voor de 
geldstraffen die opgelegd worden om de 
inning van fiscale rechten te verzekeren, 
is opgeheven door de wet van 4 augustus 
1986, niet de stilzwijgende opheffing van 
artikel 30 van de wet van 28 december 
1983 tot gevolg heeft gehad, nu blijkens 
de bewoordingen zelf van die bepaling, 
de wet van 29 juni 1964 niet van toepas
sing is op de in de wet van 28 december 
1983 bepaalde straffen; een wijziging van 
die wet van 1964 dus noodzakelijkerwijze 
zonder gevolgen is gebleven voor die 
straffen; de opheffing van artikel 8, § 4, 
van de wet van 29 juni 1964 bovendien 
geen betrekking kan hebben op de slui
ting van de drankgelegenheid, aangezien 
dat artikel 8, § 4, enkel sloeg op de geld
straffen; het arrest bijgevolg, door het 
u;tstel te gelasten van de tenuitvoerleg
gmg van - niet van elk fiscaal karakter 
verstoken - geldboeten ten belope van 
tweemaal de ontdoken belastingen als
ook van de sluiting van een drankgele
genheid tot na de betaling van de belas-, 
tingen en de geldboeten, artikel 30 van 
de wet van 28 december 1983 schendt, 
welke artikel uitstel alleen toestond voor 
de straffen, die geen enkel fiscaal karak
ter hebben en dat uitstel verbood voor de 
straffen, die zoals te dezen, opgelegd 
worden om de inning van het vergun
nignsrecht te verzekeren; 

Overwegende dat het arrest, om 
aan verweerder uitstel van tenuit
voerlegging te verlenen voor de 
geldboeten en de sluiting van de 
drankgelegenheid waartoe hij was 

veroordeeld wegens overtredingen 
van de wet van 28 december 1983 
betreffende het verstrekken van 
sterke drank en betreffende het ver
gunningsrecht, vermeldt dat de wet 
van 4 augustus 1986 houdende fisca
le bepalingen, door, in de artikelen 
105 en 106, de artikelen 100, tweede 
lid, van het Strafwetboek, 3, zesde 
lid, en 8, § 4, van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie op te heffen, 
stilzwijgend artikel 20, § 2, van die 
wet van 29 juni 1964 heeft opgehe
ven, op grond dat het behoud van 
die bepaling onverenigbaar zou zijn 
met de nieuwe bepalingen van bo
venvermelde wet van 4 augustus 
1986; 

Overwegende dat de opheffing 
van de artikelen 100, tweede lid, van 
het Strafwetboek en 3, zesde lid, 
van de wet van 29 juni 1964 geen 
betrekking heeft op het uitstel van 
de tenuitvoerlegging van de straffen; 
dat de opheffing van de algemene 
bepaling van artikel 8, § 4, van de 
bovenvermelde wet van 29 juni 1964 
niet noodzakelijk de opheffing van 
artikel 20, § 2, van diezelfde wet tot 
gevolg heeft; dat immers de ophef
fing van een algemene bepaling die 
het verlenen van uitstel verbiedt 
voor de veroordeling tot geldstraffen 
die opgelegd worden om de inning 
van fiscale rechten te verzekeren, 
niet verhindert dat bijzondere wet
ten het uitstel uitsluiten in de geval
len en voor de straffen die zij bepa
len; dat de opheffing van artikel 8, , 
§ 4, van de wet betreffende de op
schorting, het uitstel en de probatie 
dus niet onverenigbaar is met het 
behoud van artikel 20, § 2, van die 
wet, aangezien die bepaling voor het 
overige niet van toepassing is op on
derhavig geval en derhalve in geen 
geval de beslissing kon verantwoor
den; 

Overwegende dat de aan verweer
der ten laste gelegde misdrijven zijn 
omschreven in de wet van 28 decem
ber 1983 betreffende het verstrek
ken van sterke drank en betreffende 
het vergunningsrecht; dat krachtens 
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artikel 30 van die wet voor de daar
in bepaalde straffen enkel uitstel 
mag worden verleend wanneer zij 
geen enkel fiscaal karakter hebben; 

Overwegende dat artikel 30 even
min uitdrukkelijk is opgeheven; dat 
de toepassing ervan evenmin onver
enigbaar is met de opheffing van ar
tikel 8, § 3, van de wet van 29 juni 
1964; dat ten slotte de straf is opge
legd om de inning van het vergun
ningsrecht te verzekeren; 

Overwegende dat de wil van de 
wetgever om bepalingen van bijzon
dere wetten die het uitstel uitsluiten 
voor veroordelingen in welbepaalde 
aangelegenheden te behouden, hier
uit blijkt dat hij, door artikel 8, § 4, 
van de wet betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie te za
men met andere bepalingen van be
paalde belastingwetten die veroorde
ling met uitstel verbieden, uitdruk
kelijk op te heffen, noch artikel 30 
van de wet van 28 december 1983, 
noch artikel 20, § 2, van de wet van 
29 juni 1964, noch artikel 41 van het 
koninklijk besluit van 3 april 1953, 
noch artikel 137 van het koninklijk 
besluit van 12 juli 1978 heeft opge
heven; dat die wil van de wetgever 
tevens afgeleid kan worden uit de 
parlementaire voorbereiding van de 
wet van 4 augustus 1986, waaruit 
blijkt dat die wet « geen betrekking 
heeft op de administratie van dou
ane en accijnzen en haar beambten, 
gelet op de ge'inde belastingen en de 
bijzondere aard van de taken van 
die administratie »; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel dat niet kan lei
den tot ruimere cassatie, verleent 
akte van de afstand van de voorzie
ning van 4 april 1989; verwijst eiser 
in de kosten van zijn voorziening; 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest; verwijst verweer
der in de kosten van de voorziening 
van 26 april 1989; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

3 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. A. De Bruyn. 

Nr. 261 

2• KAMER - 3 januari 1990 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - REGE
LDIG INZAKE ALCOHOL - GEGISTE DRANKEN 
- STRAFFEN BEPAALD BIJ K.B. VAN 3 APRIL 
1953 - \CITSTEL - TOEPASSINGSVOORWAAR
DEN. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEGISTE DRANKEN - STRAF
FEN BEPAALD BIJ K.B. VAN 3 APRIL 1953 -
UTSTEL- TOEPASSI:IJGSVOORWAARDEN. 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN - REGE
LI:IIG INZAKE ALCOHOL - GEGISTE DRANKEN 
- ART. 41 K.B. VAN 3 APRIL 1953 - BEPALIC\IG 
NIET OPGEHEVEN DOOR DE WET VAN 4 AUG. 
1986. 

4° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEGISTE DRANKEN - ART. 41 
K.B. VAN 3 APRIL 1953 - BEPAL!NG NIET OP
GEHEVEN DOOR DE WET VAN 4 AUG. 1986. 

5° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - ART. 20, § 2, WET VAN 29 JUNI 
1964 - BEPALING NIET OPGEHEVEN DOOR DE 
WET VAN 4 AUG. 1986. 
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1° en 2° Art. 41 KB. van 3 apri11953 tot 
samenordening van de wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dran
ken, gew. bij art. 28 wet van 6 juli 
1967, bepaalt dat de veroordeling met 
uitstel en de probatie niet van toepas
sing zijn op de in die gecoordineerde 
wetten bepaalde straiten, met uitzon
dering van de hoofdgevangenisstraf. 

3° en 4° Art. 41 KB. van 3 april 1953 tot 
samenordening van de wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dran
ken, gew. bij ar. 28 wet van 6 juli 1967, 
is nocll uitdrukkelijk noch stilzwijgend 
opgeheven door de artt. 105 en 106 wet 
van 4 aug. 1986 houdende fiscale bepa
lingen. 

5° Art. 20, § 2, wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie is noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend opgeheven door artt. 105 
en 106 wet van 4 aug. 1986 houdende 
fiscale bepalingen (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DECOt:RCELLE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7571) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

A. Wat de voorziening van 4 april 
1989 betreft : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

B. W at de voorziening van 26 april 
1989 betreft : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 37, § 2, 41 van het koninklijk be
sluit van 3 april 1953 tot samenordening 
van de wetsbepalingen inzake de slijte
rijen van gegiste dranken, gewijzigd bij 
de artikelen 27 en 28 van de wet van 6 
juli 1967, 8, § 1, 20, § 2, van de wet van 
29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie, 27, § 3, en 30 
van de wet van 28 december 1983 betref-

fende het verstrekken van sterke drank 
en betreffende het vergunningsrecht, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist dat de 
tenuitvoerlegging van de tegen verweer
ster uitgesproken veroordelingen tot 
geldboeten van 72.000 frank en 6.000 
frank, gelijk aan tweemaal de ontdoken 
belastingen, en tot de sluiting van de 
drankgelegenheid, die is gelast wegens 
overtreding van de gecoordineerde wet
ten betreffende de slijterijen van gegiste 
dranken, meer bepaald van de artikelen 
1, 1°, 8, 9, 11, 17, 19, 28 en 31 van die wet
ten en wegens overtreding van de artike
len 1, 3, § 1, 11, § 1, 1°, 14, § 1, en 17 van 
die wet, gedurende drie jaar wordt uitge
steld, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 20, 
§ 2, van de wet van 29 juni 1964 betref
fende de opschorting, het uitstel en de 
probatie bepaalt dat « de veroordeling 
met uitstel van toepassing is op al de 
straffen die, v66r de inwerkingtreding 
van deze wet, krach~ens bijzondere wet-
ten niet met uitstel mochten worden uit
gesproken, ter uitzondering van de straf
fen bedoeld in de artikelen 143 van de 
wet van 15 april 1896, 27 van de wet van 
12 december 1912, 16 van de wet van 29 
augustus 1919, gewijzigd bij artikel 5 van 
de besluitwet van 14 november 1939, en 
41 van de wetsbepalingen inzake de slij
terijen van de gegiste dranken, gecoordi
neerd op 3 april 1953 »; artikel 41 van het 
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot sa
menordening van de wetsbepalingen in
zake de slijterijen van gegiste dranken, 
gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 6 
juli 1967 bepaalt dat « de veroordeling 
met uitstel en de opschorting van de ver
oordeling, ingevoerd bij de wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie, niet van toepas
sing zijn op de in deze gecoordineerde 
wetten bepaalde straffen, met uitzonde
ring van de hoofdgevangenisstraf »; arti
kel 30 van de wet van 28 december 1983 
bepaalt dat « de veroordeling met uitstel 
en de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling, ingevoerd bij de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie, slechts 
van toepassing zijn op de in deze wet be
paalde straffen die geen enkel fiscaal ka
rakter hebben »; in strijd met wat het ar
rest verklaart, de omstandigheid dat 
artikel 8, § 4, van de wet van 29 juni 
1964 die het uitstel uitsloot voor de geld
straffen die opgelegd worden om de in-------------------1 ning van de fiscale rechten te verzeke

(1) Zie het voorgaand arrest. ren, is opgeheven door de wet van 4 
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augustus 1986, niet de stilzwijgende 
opheffing van artikel 20, § 2, van de wet 
van 29 juni 1964 en evenmin de ophef
fing van de artikelen 41 van het konink
lijk besluit van 3 april 1953, vervangen 
door artikel 28 van de wet van 6 juli 
1967, en 30 van de wet van 28 december 
1983 tot gevolg heeft gehad, aangezien 
uit de tekst van die bepalingen zelf blijkt 
dat de wet van 29 juni 1964 niet van toe
passing was op de straffen, bedoeld in de 
bijzondere wetten die zij aangeven; de 
opheffing van artikel 8, § 4, van de wet 
van 29 juni 1964 bovendien geen betrek
king kan hebben op de sluiting van de 
drankgelegenheid, aangezien dat artikel 
8, § 4, enkel sloeg op de geldstraffen; het 
arrest bijgevolg, door het uitstel te gelas
ten van de tenuitvoerlegging van straf
fen, andere dan de gevangenisstraf, die 
zijn opgelegd op grond van de gecoordi
neerde wetten inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, artikel 41 van die wet
ten, gewijzigd bij artikel 28 van de wet 
van 6 juli 1967, en artikel 20, § 2, van de 
wet van 29 juni 1964 volgens welke geen 
uitstel mocht worden verleend voor de 
bij die gecoordineerde wetten bepaalde 
straffen, schendt; het arrest, door het uit
stel van tenuitvoerlegging te gelasten 
van niet van elk fiscaal karakter versto
ken geldboeten ten belope van tweemaal 
het ontdoken vergunningsrecht alsook 
van de sluiting van een drankgelegen
heid tot na de betaling van de belastin
gen en de geldboeten, artikel 30 van de 
wet van 28 december 1983 schendt, welk 
artikel uitstel alleen toestond voor de 
straffen die geen enkel fiscaal karakter 
hebben en dat uitstel verbood voor de 
straffen, die zoals te dezen, opgelegd 
worden om de inning van het vergun
ningsrecht te verzekeren; 

Overwegende dat het arrest, om 
aan verweerster uitstel van tenuit
voerlegging te verlenen voor de 
geldboeten en de sluiting van de 
drankgelegenheid waartoe zij was 
veroordeeld, enerzijds, wegens over
treding van het koninklijk besluit 
van 3 april 1953 tot samenordening 
van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken, an
derzijds, wegens overtredingen van 
de wet van 28 december 1983 betref
fende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergun
ningsrecht, vermeldt dat de wet van 

4 augustus 1986 houdende fiscale be
palingen, door, in de artikelen 105 
en 106, de artikelen 100, tweede lid, 
van het Strafwetboek, 3, zesde lid, 
en 8, § 4, van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie op te heffen, 
stilzwijgend artikel 20, § 2, van die 
wet van 29 juni 1964 heeft opgehe
ven, op grand dat het behoud van 
die bepaling onverenigbaar zou zijn 
met de nieuwe bepalingen van bo
venvermelde wet van 4 augustus 
1986; 

Overwegende dat de opheffing 
van de artikelen 100, tweede lid, van 
het Strafwetboek en 3, zesde lid, 
van de wet van 29 juni 1964 geen 
betrekking heeft op het uitstel van 
de tenuitvoerlegging van de straffen; 
dat de opheffing van de algemene 
bepaling van artikel 8, § 4, van voor
noemde wet van 29 juni 1964 niet 
noodzakelijk de opheffing van arti
kel 20, § 2, van diezelfde wet tot ge
volg heeft; dat immers de opheffing 
van een algemene bepaling die het 
verlenen van uitstel verbiedt voor 
de veroordeling tot geldstraffen die 
opgelegd worden om de inning van 
fiscale rechten te verzekeren, niet 
verhindert dat bijzondere wetten het 
uitstel uitsluiten in de gevallen en 
voor de straffen die zij bepalen; dat 
de opheffing van artikel 8, § 4, van 
de wet betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie dus niet 
onverenigbaar is met het behoud 
van artikel 20, § 2, van die wet; 

Overwegende dat, wat de bewezen 
verklaarde overtreding van het ko
ninklijk besluit van 3 april 1953 be
treft, artikel 20, § 2, eerste lid, van 
de wet van 29 juni 1964 bepaalt dat 
<< de veroordeling met uitstel van 
toepassing is op al de straffen die, 
v66r de inwerkingtreding van deze 
wet, krachtens bijzondere wetten 
niet met uitstel mochten worden uit
gesproken, ter uitzondering van de 
straffen bedoeld in de artikelen ( ... ) 
en 41 van de wetsbepalingen inzake 
de slijterijen van gegiste dranken, 
gecoi:irdineerd op 3 april 1953 »; 
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Overwegende dat noch artikel 20, 
§ 2, van de wet van 29 juni 1964 
noch voormeld artikel 41 van het ko
ninklijk besluit van 3 april 1953 
naar luid waarvan « het bepaalde in 
artikel 9 van de wet van 31 mei 1888 
betreffende de voorwaardelijke ver
oordeling niet van toepassing is op 
de bij deze samengeordende wetten 
bepaalde straffen, behalve op de 
hoofdgevangenisstraf », uitdrukke
lijk zijn opgeheven; 

besluit van 3 april 1953, noch artikel 
30 van de wet van 28 december 1983 
heeft opgeheven; dat die wil tevens 
afgeleid kan worden uit de parle
mentaire voorbereiding van de wet 
van 4 augustus 1986, waaruit blijkt 
dat die wet « geen betrekking heeft 
op de administratie van douane en 
accijnzen en haar beambten, gelet 
op de ge'inde belastingen en de bij
zondere aard van de taken van die 
administratie »; 

Overwegende dat bij ontstentenis Dat het eerste onderdeel gegrond 
van een uitdrukkelijke opheffing is; 
van die twee wetsbepalingen, waar-
van de inhoud niet onverenigbaar is 
met de nieuwe bepalingen van de 
wet van 4 augustus 1986, het arrest 
de beslissing om uitstel te verlenen 
voor de wegens overtreding van het 
koninklijk besluit van 3 april 1953 
opgelegde geldboete niet naar recht 
verantwoordt; 

Overwegende dat, wat de veroor
deling van verweerster wegens over
treding van de wet van 28 december 
1983 betreffende het verstrekken 
van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht aangaat, artikel 30 
van die wet uitstel toelaat voor de 
daarin bepaalde straffen, die geen 
enkel fiscaal karakter hebben; 

Overwegende dat artikel 30 al 
evenmin uitdrukkelijk is opgeheven; 
dat de toepassing ervan evenmin on
verenigbaar is met de opheffing van 
artikel 8, § 3, van de wet van 29 juni 
1964; dat ten slotte de straf is opge-
legd om de inning van het vergun-
ningsrecht te verzekeren; 

Overwegende dat de wil van de 
wetgever om bepalingen van bijzon
dere wetten, die het uitstel uitslui
ten voor veroordelingen in welbe-
paalde aangelegenheden, te behou
den, hieruit blijkt dat hij, door 
artikel 8, § 4, van de wet betreffende 
de opschorting, het uitstel en de pro
batie te zamen met andere bepalin
gen van bepaalde belastingwetten 
die veroordeling met uitstel verbie
den, op te heffen, noch artikel 20, 
§ 2, van de wet van 29 juni 1964, 
noch artikel 41 van het koninklijk 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel dat niet kan lei
den tot ruimere cassatie, verleent 
akte van de afstand van de voorzie
ning van 4 april 1989; veroordeelt ei
ser in de kosten van die voorzie
ning; vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest; veroordeelt 
verweerster in de kosten van de 
voorziening van 26 april 1989; ver
wij st de zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

3 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Bruyn. 

Nr. 262 

2• KAMER - 3 januari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJ:'< - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VER
STEKARREST- AANVANG VAN DE TERMIJN. 



574 HOF VAN CASSATIE Nr. 262 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDE

LING BIJ VERSTEK - VERZETTERMIJN - BUI
TENGEWONE TERMIJN VAN VERZET - VER
LENGING. 

3° VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDE

LING BIJ VERSTEK - VERZETTERMIJN - GE
WONE TERIVIIJN VAN VERZET. 

1° De termijn, waarover een beklaagde 
beschikt om zich in cassatie te voor
zien tegen een te zijnen opzichte gewe
zen en voor verzet vatbaar verstekar
rest, begint te ]open vanaf het verstrij
ken van de gewone verzettermijn, ook 
al is de betekening van de beslissing 
niet aan de beklaagde in persoon ge
daan (1). 

2° en 3° De verlenging van de termijn 
van verzet overeenkomstig art. 55 
Ger. W. is, lrrachtens art. 3 K.B. nr. 301 
van 30 maart 1936, enkel toepasselijlr 
op de buitengewone termijn van verzet 
bepaald bij art. 187, tweede lid, Sv. en 
niet op de gewone termijn van verzet 
(2). 

(ZINZEN T. MR. HACHEZ Q.Q., I EN F. IBENS 
P.V.B.A., LOTUS ADVERTISI:'-/G AGENCY P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7625) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1985 door het 
Rof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat eiser in zijn me
marie, in zoverre hij betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, aanvoert, ener
zijds, dat de eerste betekening van 
het arrest hem niet heeft bereikt, 
aangezien ze is gebeurd aan een on
volledig adres in Algerije, ander
zijds, dat op 5 april 1989 in Frank
rijk een tweede betekening is ge
schied bij een aangetekend schrij
ven dat hij op 7 april ontvangen 
heeft, zodat de gewone verzetter
mijn, die wegens zijn verblijf in een 
aangrenzend land, op grond van ar
tikel 55 van het Gerechtelijk Wet-

boek met vijftien dagen is verlengd, 
pas verstreken is op maandag 8 mei 
1989 en dat de verklaring van voor
ziening is gedaan op 12 mei, dat is 
binnen de wettelijke termijn die 
loopt van 9 tot 23 (lees 24) mei 1989; 

Overwegende dat de stukken 
waarop het Rof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het arrest op 22 
april 1985 mel; de luchtpost, bij ter 
post aangetekend schrijven, is bete
kend te Oran (Algerije) aan de 
woonplaats, zoals die door de optre
dende gerechtsdeurwaarder is vast
gesteld aan de hand van de verkla
ring die eiser bij zijn vertrek uit het 
Rijk heeft afgelegd overeenkomstig 
artikel 13 van het koninklijk besluit 
van 1 april 1960 betreffende het hou
den van de bevolkingsregisters, na
melijke Residentie place Roche-chez 
Haberfeld; dat het adres volgens ei
ser Residentie Roche - Place Roche 
chez Raberfeld moet zijn; dat de 
brief is teruggekeerd met vermeldin-
gen waaruit blijkt dat hij niet was 
afgehaald ondanks twee achtereen
volgende berichten van aanbieding 
aan het opgegeven adres door de Al
gerijnse post; dat die betekening re
gelmatig schijnt; 

Overwegende dat de termijn van 
vijftien dagen, waarover de beklaag
de beschikt om zich in cassatie te 
voorzien tegen een te zijnen aanzien 
bij verstek gewezen beslissing waar
tegen verzet openstaat, ingaat bij 
het verstrijken van de gewone ver
zettermijn, zelfs als de betekening 
niet is geschied aan de beklaagde 
zelf; 

Dat het op 12 mei 1989 ingestelde 
cassatieberoep laattijdig en dus niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat voor het overi
ge, krachtens artikel 3 van het ko
ninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 
1936 de verlenging van de verzetter
mijn, overeenkomstig artikel 55 van 
het Gerechtelijk Wetboek, alleen 
mogelijk is voor de buitengewone 
verzettermijn bedoeld in artikel 187, 

----------------1 tweede lid, van het Wetboek van 
(1) en (2) Cass., 1 maart 1988, A.R. nr. 2152 

(A.C., 1987-88, nr. 400). 
Strafvordering en niet voor de gewo
ne verzettermijn; 
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Dat, derhalve, de op 5 april 1989 
bij ter post aangetekend schrijven 
aan de woonplaats van eiser in 
Frankrijk gedane betekening de ge
wone verzettermijn die verstreek op 
20 april, zou hebben doen ingaan, 
zodat de laatste dienstige dag voor 
de verklaring van voorziening, met 
toepassing van artikel 53 van het 
Gerechtelijk W etboek, maandag 8 
mei zou zijn geweest, de eerstvol
gende werkdag na de vervaldag van 
de door artikel 373 van het Wetboek 
van Strafvordering voorgeschreven 
termijn van vijftien vrije dagen; 

Om die redenen, ongeacht de mid
delen, die geen betrekking hebben 
op de ontvankelijkheid, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 

3 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. J. Bornet en L. Muller, Brus
sel. 

Nr. 263 

2• KA'\II:R - 3 januari 1990 

CASSATIEMIDDELEN - ~IIDDELE:->i '\lET 

0'\TYA'\KELIJK BIJ GE:IIIS AA:"i BELANG 
YOOR I:ISER - STRAFZAKE'\ - MIDDEL 
'II B T DE HERHALI\G - O"iTYA:\KELIJKHEID 
- YOORWAARDE'\ 

Niet ontvankelijk, blj gebrek aan belang, 
is het middel ten betoge dat herhaling 
ten onrechte door de rechter in aan-

merking is genomen, wanneer de uit
gesproken straf de strafmaat voor een 
eerste misdrijf niet te hoven gaat en 
wanneer de vemordelende beslissing 
geen vaststelling inhoudt waaruit 
blijkt dat de rechter de strafmaat 
heeft bepaald op grond van de herha
ling (1). 

(MAGGIPINTO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7728) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over de middelen, het eerste: scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de herhaling bewe
zen verklaart op grond van een bij het 
dossier gevoegd eensluidend uittreksel 
uit het vonnis van 6 mei 1981, 

terwijl alle misdrijven zijn gepleegd 
tussen 1 juli 1986 en 8 december 1986, 
dat is buiten de termijn van vijf jaar na 
de veroordeling; 

het tweede : schending van artikel 56 
van het Strafwetboek, 

doordat het arrest verwijst naar arti
kel 56 van het Strafwetboek volgens het
welk « het dubbele van het maximum 
van de straf, bij de wet op het wanbe
drijf gesteld, kan worden uitgesproken 
in geval een vroegere veroordeling tot 
gevangenisstraf van ten minste een jaar, 
indien de veroordeelde het nieuwe wan
bedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn ver
lopen sinds hij zijn straf heeft onder
gaan of sinds zijn straf verjaard is », 

terwijl het vonnis van 6 mei 1981 eiser 
heeft veroordeeld tot vier maanden ge
vangenisstraf met uitstel voor de duur 
van drie jaar; daaruit volgt dat het arrest 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
en artikel 56 van het Strafwetboek 
schendt: 

Overwegende dat, enerzijds, de 
door het arrest uitgesproken straf 

(1) Cass., 19 mei 1987, A.R. nr 1040 (.4.C., 
1986-87, nr 555). 
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de bij de wet voor een eerste mis- Nr. 264 
drijf bepaalde strafmaat niet te ho-

ven gaat; ze KAMER - 3 januari 1990 

Dat, anderzijds, het arrest de keu
ze en de strafmaat van de met een-
parigheid van stemmen uitgespro
ken straf verantwoordt met de vast
stelling dat de bewezen verklaarde 
telastleggingen de uiting zijn van 
hetzelfde opzet en dat er gronden 
zijn om de zwaarste van de toepas
selijke straffen op te leggen met het 
oog op een « passende bestraffing 
van de gedragingen waarvan het ge
vaar voor de samenleving en voor 
derden niet kan worden ontkend »; 
dat het eraan toevoegt dat eiser te 
dezen als « drugverkoper » tot een 
geldboete moet worden veroordeeld; 

Dat uit die redengeving niet blijkt 
dat het hof van beroep de opgelegde 
straf heeft gegrond op de staat van 
herhaling die het arrest vaststelt 
aan de zijde van eiser; 

Overwegende dat het middel e~
kel kritiek oefent op het arrest m 
zoverre het de herhaling vaststelt; 
dat het ook al was het gegrond, niet 
zou ku'nnen leiden tot cassatie en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvorme~ . in acht 
zijn genomen en de beshssmg over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEG!NG - EENSTEJVI:VIIGHEID -
VERNIETIGING VA'\! HET BEROEPEN VONNIS 
- VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE 
BEKLAAGDE. 

De in art. 211bis Sv. vastgestelde regel 
van de eenstemmigheid is van toepas
sing in de bij die wetsbepaling opge
somde gevallen, zelfs als de rechter in 
hager beroep, overeenkomstig art. 215 
Sv. het hem overgebrachte vonnis te
nitltdoet en uitspraak doet bij wege 
van een nieuwe beschikking (1). 

(GAUTOT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7734) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 mei 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schendi11g van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser tot een geldboete van 
tien frank had veroordeeld wegens 
niet-opvolging van de bevelen van 
een bevoegd agent; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, na het beroepen vonnis 
te hebben tenietgedaan, de zaak op 
grond van artikel 215 van het Wet-

3 januari 1990 - 2" kamer - Voorzit- hoek van Strafvordering aan zich 
ter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter trok en eiser bij een nieuwe beslis
- Verslaggever: de h. Willems - Geiljk- 1 --------~----~~-luidende conclusie van de h. Janssens de •-
Bisthoven advocaat-generaal - Advo
caat: mr: G. de Kerchove d'Exaerde, 
Brussel. 

(1) Cass., l2 mE>i 1987, A.R. nr 1164 (.i.C., 
1986-87, nr 568). 
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sing wegens dat misdrijf veroordeel
de tot een geldboete van vijftig 
frank; 

Oveiwegende dat het appelge
recht, wanneer het de beklaagde 
veroordeelt na een vrijsprekend 
vonnis of de door de eerste rechter 
uitgesproken straffen verzwaart, die 
beslissing, krachtens artikel 211bis 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, aileen kan uitspreken met een
parige stemmen van zijn leden; 

Overwegende dat die regel ook 
van toepassing is wanneer het ap
pelgerecht, overeenkomstig artikel 
215 van het Wetboek van Strafvor
dering, het beroepen vonnis, dat de 
beklaagde heeft vrijgesproken of 
hem een straf heeft opgelegd, teniet
doet en de beklaagde veroordeelt of 
hem een zwaardere straf oplegt; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank te dezen eiser veroordeelt 
tot een zwaardere straf dan die wel
ke door het tenietgedane vonnis was 
opgelegd, zonder vast te stellen dat 
die beslissing is gewezen met eenpa
rige stemmen van haar leden; dat ze 
bijgevolg artikel 211bis van het Wet
hoek van Strafvordering schendt; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen die niet 
kunnen 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; 
verwij st de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Neufchateau, zit
ting houdende in hoger beroep. 

3 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Michel, Aarlen. 

Nr. 265 

2• KAMER - 3 januari 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VORMEN - ARREST VAN DE KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT 
HET VERZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKA
MER NIET GEGROND VERKLAART - BE
SCHIKKING W AARBIJ EEN NIET NADER BE
PAALDE PERSOON BUITEN VERVOLGING 
WORDT GESTELD - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BL'RGERLIJKE PARTIJ- NIET BETEKEND 
AAN HET O.M. - ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

De burgerlijke partij die zich in cassatie 
voorziet tegen een arrest, waarbij de 
lcamer van inbeschuldigingstelling het 
verzet van die part1j tegen een be
schikking van de I'aadkamer tot bui
tenvervolgingstelling niet gegrond ver
klaart, moet, op straffe van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening, die 
voorziening aan het O.M. betekenen, 
oak al was de strafvordering ingesteld 
tegen een nag niet nader bepaalde per
soon (1). (Art. 418 Sv.) 

(HERMAS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7778) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest van 
het verzet van eiser tegen de be
schikking waarbij een buitenvervol
gingstelling is gelast « bij ontstente
nis van enig misdrijf dat ten laste 
zou zijn gelegde van een bepaald 
persoon », niet gegrond verklaart; 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiser zijn voorziening heeft doen be-

(1) Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 997); zie 
Cass., 15 maart 1983, A.R. nr. 7567 (ibid., 
1982-83, nr. 389) en noot 1 A.T., 11 jan. 1984, 
A.R. nr. 3320 (ibid., 1983-84, nr. 241) en de no
ten 1, 2 en 3 B.J.B.; 6 dec. 1989, A.R. nr. 7588, 
supra, nr 224 en de noten 1 en 2. 
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tekenen aan het openbaar ministe
rie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht de me
morie van eiser, die op de griffie 
van het Hof van Cassatie is neerge
legd zonder de ambtelijke tussen
komst van een advocaat bij dat Hof, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

3 januari 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie: de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Nr. 266 

2e KAMER - 3 januari 1990 

1° WRAKING - LITSPRAAK OVER DE WRA

KI:I!G - BEVOEGD RECHTSCOLLEGE. 

2° WRAKING - WRAKI:I!G VA:I! ED/ MAGIS

TRAAT LIT HET HOF VA'Ii ASSISEC\1 - lJIT
SPRAAK OVER DE WRAKI'iG - BEVOEGD 
RECHTSCOLLEGE. 

3° HOF VAN ASSISEN - WRAKI'IiG VA'Ii 

EE" MAGISTRAAT LIT HET HOF VA" ASSISE'\ 
- LITSPRAAK OVER DE WRAKI'\G - BE
YOEGD RECHTSCOLLEGE. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 

1 o Onder voorbehoud van de bij de wet 
bepaalde uitzonderingen wordt over de 
wraking uitspraak gedaan door het 
rechtscollege waartoe de gewraakte 
rechter behoort (1). (Art. 838 Ger.W.) 

2° en 3° Wanneer bij het hoi van assisen 
een wraldng wordt voorgedragen van 
een van de magistraten waaruit het 
hoi bestaat, moet over die wraking uit
spraak worden gedaan door dat rechts
college (2). 

4° Ontvankelijk is de zelfs v66r de eind
beslissing ingestelde voorziening tegen 
een op tussengeschil gewezen beslis
sing waarbij een verzoek tot wraking 
wordt verworpen, wanneer de rechter 
zich, door over dat verzoek uitspraak 
te doen, een rechterlijke bevoegdheid 
heeit toegeeigend die de wet aan een 
andere rechterlijke instantie opdraagt 
(3). (Art. 416 Sv.) 

(SYSTERMANS, REYNDERS T. TL'YAERTS, BALIS, 
REGIE DER GEBOUWEN, A.B.B. VERZEKERINGEN 

N.V., FRA"'CO, GILLARD) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nrs. 7892 en 7921) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op de bestreden arresten, op 
2, 6, 9, 10, 11, 12 en 13 oktober 1989 
gewezen door het Hof van Assisen 
van de provincie Luik; 

Overwegende dat de voorzienin
gen gericht zijn tegen in een en de
zelfde zaak gewezen besllssingen; 
dat er grond bestaat tot voeging we
gens samenhang; 

I. Op de voorziening van 3 oktober 
1989 van de eiser Jean, Michel 
Systermans tegen het op 2 oktober 

STRAFZAKE"' - TERMIJ"i - CITSPRAAK VA:"i (1) en (2) Zie cone!. 0. 1H. (Bull. en Pas., 
HET ARREST OVER EE'\ VERZOEK TOT WRA· 1990, I, 266). 
KI'\G - 0'\TVA'\KELIJKHEID VA'\ DE VOOR· (3) Zie Cass:, 19 mei 1987, A.R. nr. 1399 
ZIE'\I'\G - VOORWAARDE. (A.C., 1986-87, nr 560). 
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1989 door het Hof van Beroep te 
Luik gewezen arrest : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 117, 119, 120, 121, 122, 828 en 
838, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Luik 
(tijdelijke kamer) zich bij het bestreden 
arrest bevoegd heeft verklaard om uit
spraak te doen over de door de beschul
digde voorgedragen wraking van de 
voorzitter van het hof van assisen, 

terwijl uit artikel 828 van het Gerech
telijk Wetboek blijkt dat « iedere rech
ter », met inbegrip van de voorzitter van 
het hof van assisen, kan worden ge
wraakt; artikel 838, tweede lid, van dat 
wetboek bepaalt dat « over de wraking 
uitspraak wordt gedaan ... door een an
dere kamer van de rechtbank of het hof 
dan die waartoe de gewraakte rechter 
behoort »; de artikelen 120, tweede lid, 
en 121, tweede lid, van dat wetboek de 
procedure voorschrijven die moet wor
den gevolgd bij « verhindering >>, res
pectievelijk van de voorzitter en van de 
assessoren van het hof van assisen; uit 
het geheel van de hoven aangehaalde be
palingen kan worden afgeleid dat over 
de wraking van de voorzitter van het hof 
van assisen uitspraak moet worden ge
daan door een « hof van assisen ad hoc >> 

bestaande uit een voorzitter, die door de 
,eerste voorzitter van het hof van beroep 
wordt gekozen onder de leden van dat 
hof, en uit twee assessoren, die door de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg worden aangewezen onder de 
rechters van die rechtbank; het Hof van 
Beroep te Luik bijgevolg niet bevoegd 
was om uitspraak te doen over de door 
eiser voorgedragen wraking van de voor
zitter van het hof van assisen : 

Overwegende dat de eiser Jean, 
Michel Systermans op 29 september 
1989 de wraking heeft voorgedragen 
van de voorzitter van het met de 
kennisneming van zijn zaak belaste 
hof van assisen, de heer Michel Jo
achim, aan wie dat ambt was opge
dragen door de eerste voorzitter van 
het Hof van Beroep te Luik, hij be
schikking van 20 juni 1989; 

Overwegende dat overeenkomstig 
de in artikel 838 van het Gerechte
lijk Wetboek vastgelegde regel en 
onder voorbehoud van de bij de wet 
bepaalde uitzonderingen, over de 

wraking uitspraak wordt gedaan 
door het rechtscollege waartoe de 
gewraakte rechter behoort; 

Overwegende dat, wanneer bij het 
hof van assisen een wraking wordt 
voorgedragen van een van de magis
traten waaruit het hof bestaat, over 
die wraking uitspraak moet worden 
gedaan door dat rechtscollege; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door daarover uitspraak te 
doen, zich impliciet bevoegd ver
klaard heeft om het incident te be
slechten en zich aldus een rechter
lijke bevoegdheid heeft toegeeigend 
die de wet opdraagt aan een andere 
rechterlijke instantie; 

Overwegende dat die wetsschen
ding noodzakelijkerwijze alles wat 
•erop gevolgd is, meer bepaald de de
batten en het veroordelend arrest, 
ongeldig heeft gemaakt; dat het der
halve nutteloos is de zaak na vernie
tiging van dat arrest te verwijzen 
naar het rechtscollege dat uitspraak 
had moeten doen; 

II. Op de voorzieningen van Jean, 
-Michel Systermans en Francis 
Reynders tegen de op tussengeschil 
gewezen arresten van het hof van 
assisen en tegen het door dat hof 
gewezen arrest waarbij de eisers op 
de strafvordering worden veroor
deeld: 

Overwegende dat de eiser Jean, 
Michel Systermans verklaart af
stand te doen van de voorzieningen, 
die hij bij verklaring van 9 oktober 
1989 heeft ingesteld tegen de op tus
sengeschil gewezen arresten van 2, 
6 en 9 oktober 1989; 

Overwegende dat, zo in beginsel 
de wraking een persoonlijk incident 
is dat enkel belang heeft voor dege
ne die ze voordraagt, te dezen ech
ter de omstandigheid dat het hof 
van assisen, het enige ter zake be
voegde rechtscollege, geen uitspraak 
gedaan heeft over de door de eiser 
Systermans tegen de voorzitter Jo
achim voorgedragen wraking en dat 
het incident onbeslecht is gebleven, 
tot gevolg heeft dat het hof van assi-
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sen niet regelmatig was samenge
steld; dat die onwettigheid door alle 
veroordeeld eisers kan worden aan
gevoerd en zelfs ambtshalve door 
het Hof te hunnen aanzien moet 
worden opgeworpen; 

III. Op de voorzieningen van de 
eisers tegen het arrest van het hof 
van assisen waarbij uitspraak wordt 
gedaan over de tegen de eisers inge
stelde civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissingen op de tegen de 
eisers ingestelde strafvordering de 
vernietiging tot gevolg heeft van de 
beslissingen op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vorderingen, 
die uit de eerstgenoemde beslissin
gen voortvloeien; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede en het derde middel die door 
de eiser Jean, Michel Systermans 
zijn aangevoerd tot staving van zijn 
cassatieberoep tegen het op 2 okto
ber 1989 door het Hof van Beroep te 
Luik gewezen arrest, noch van de 
middelen, die de eisers Jean, Michel 
Systermans en Francis Reynders 
hebben aangevoerd tot staving van 
de voorzieningen tegen de door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Luik gewezen arresten, voegt de 
voorzieningen; verleent akte van de 
afstand van de voorzieningen van de 
eiser Jean, Michel Systermans te
gen de op 2, 6 en 9 oktober 1989 op 
tussengeschil gewezen arresten van 
het Hof van Assisen van de provin
cie Luik; vernietigt het bestreden ar
rest van 2 oktober 1989 door het Hof 
van Beroep te Luik alsook de op 2, 
6, 9, 10, 11 en 12 oktober 1989 in de 
zaak van de eisers op tussengeschil 
gewezen arresten van het Hof van 
Assisen van de provincie Luik; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing 
wat dat betreft; vernietigt de door 
datzelfde hof van assisen op 13 okto
ber 1989 gewezen arresten, in zover
re ze uitspraak doen op de tegen de 

eisers ingestelde strafvordering en 
de tegen hen ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de arresten; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Assi
sen van de provincie Brabant. 

3 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. S. Nudelhole, 
Brussel, P. J aumotte, Luik. 

Nr. 267 

2• KAMER - 3 januari 1990 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOVDI:'>!G EN ONMIDDELLIJKE AANHOl:Dl:'>!G 
- MET REDENEN OMKLEED BEVEL TOT ME
DEBRE:'>!GING - BEGRIP. 

2° GRONDWET - ART. 7, DERDE LID - BE
VEL TOT MEDEBRENGING - BEGRIP. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOVDING EN ONMIDDELLIJKE AAKHOL'DING 
- BEVEL TOT MEDEBRENGI:'>!G - ART. 93 SV. 
- TERMIJN VAN VIERENTWINTIG l.TR BE-
PAALD BIJ DAT ARTIKEL - BEGRIP 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOl:DE\fG EN ONMIDDELLIJKE AA:<~;HOl:DING 
- BEVEL TOT AANHOCDING NA BEVEL TOT 
MEDEBRENGE\fG - ART- 7, DERDE LID, GW -
TERMIJN VAN VIERENTWINTIG CCR BEPAALD 
BIJ DAT ARTIKEL - BEGRIP 

1° en 2° Een bevel tot medebrenging dat 
het misdrijf aangeeft op grand waar
van het is uitgevaardigd en dat aan de 
verdachte wordt betekend binnen vier
entwintig uur na zijn vrijheidsbene-
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ming, is een met redenen omkleed be
vel van de rechter, als bedoeld bij art. 
7, derde lid, van de Grondwet (1). 

3° en 4° Wanneer door de onderzoeks
rechter, met toepassing van art. 91 Sv., 
een bevel tot medebrenging is uitge
vaardigd tegen een verdachte die voor 
hem niet verschenen is of niet te zij
ner beschikking is gesteld, gaat de ter
mijn van vierentwintig uur, bepaald 
bij art. 93 Sv. voor de ondervraging 
van de verdachte en bij art. 7 Gw. voor 
de betekening van het bevel tot aan
houding, pas in vanaf de tenuitvoerleg
ging van het bevel tot medebrenging, 
dit wil zeggen vanaf het ogenblik dat 
de verdachte ter beschikking van de 
onderzoeksrechter is gesteld; het ar
rest dat vaststelt dat het bevel tot aan
houding door de onderzoeksrechter 
werd uitgevaardigd en betekend bin
nen vierentwintig uur nadat de ver
dachte te zijner beschikking werd ge
steld, beslist wettig dat het bevel tot 
aanhouding binnen de door de wet ge
stelde termijn werd verleend (2). 

(SAID) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7937) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over de middelen, het eerste: schen
ding van artikel 7 van de Grondwet vel
gens hetwelk niemand !anger dan vier
entwintig uren kan worden gevangenge
houden zonder een met redenen omklede 
beschikking van de rechter, 

doordat door het Hof is geoordeeld dat 
een bevel tot medebrenging, dat door de 
onderzoeksrechter is uitgevaardigd bin
nen vierentwintig uur na de aanhouding 
en naar behoren met redenen is om
kleed, voldeed aan het vereiste van arti
kel 7 van de Grondwet; dat door het Hof 
eveneens is beslist dat het bevel tot me-

debrenging dat het misdrijf aangaf waar
voor het was uitgevaardigd, moest wor
den beschouwd als een naar behoren en 
met redenen omkleed bevel tot mede
brenging en de waarde heeft van een 
met redenen beschikking in de zin van 
artikel 7 van de Grondwet; dat niettemin 
door het Hof is geoordeeld dat de vrij
heidsberoving, die het gevolg is van het 
bevel tot medebrenging, niet langer mag 
duren dan de tijd die strikt nodig is om 
de verdachte voor de onderzoeksrechter 
te brengen; dat aldus het bevel tot mede
brenging geen ander doel heeft dan de 
verdachte ter beschikking te stellen van 
de magistraat; dat de oorspronkelijke be
doeling van de wetgever zou worden ver
draaid als de door de grondwetgever be
paalde termijn van vierentwintig uur zou 
kunnen worden overschreden, zo mocht 
blijken dat de vrijheidsbeneming van de 
verdachte erdoor zou worden verlengd 
om andere redenen dan die welke ver
band houdt met de tijd die nodig is om 
hem voor de onderzoeksrechter te bren
gen; dat te dezen de verdachte op 7 okto
ber 1989 om 21 uur 30 te Oupeye (gerech
telijk arrondissement Luik) is aangehou
den en door de onderzoeksrechter van 
het gerechtelijk arrondissement Bergen 
pas op 9 oktober om 11 uur 30 is onder
vraagd; dat er aldus achtendertig uur 
verlopen zijn tussen de aanhouding en 
het bevel tot aanhouding; dat Luik op on
geveer 120 km van Bergen ligt, dat is op 
een uur reisafstand; dat moet worden 
aangenomen dat de verdachte, nu hij is 
aangehouden, onder bewaking van het 
openbaar gezag staat en zich bevindt op 
120 km van het kabinet van de onder
zoeksrechter die hem wenst te ondervra
gen, te diens beschikking staat en het 
bevel tot medebrenging geen enkel nut 
heeft; dat te dezen de vrijheidsbeneming 
langer heeft geduurd dan de tijd die 
strikt nodig was om de verdachte voor 
de onderzoeksrechter te brengen; 

het tweede : onwettigheid van het be
vel tot medebrenging, 

doordat de rechtsleer gewoonlijk aan
neemt dat het bevel tot medebrenging 
kan gelden als het begin van de termijn 
van vierentwintig uur gedurende welke 
de verdachte mag worden Pevangenge
houden wanneer hij nog met van zijn 
vrijheid is beroofd, maar dat, zo hij 

------------------1 reeds is aangehouden, die maatregel en

(1) en (2) Cass., 22 maart 1988, A.R. nr. 2200 
(A. C., 1987-88, nr 439). 

kel kan worden verlengd door een bin
nen vierentwintig uur na de aanhouding 
verleend bevel tot aanhouding, 
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terwijl te dezen het bevel tot aanhou
ding is verleend achtendertig uur na de 
aanhouding van de verdachte : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het bevel tot mede
brenging, dat de onderzoeksrechter 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen uitgevaardigd heeft te
gen eiser die op 7 oktober 1989 om 
21 uur 30 was aangehouden, aan de
ze is betekend op 8 oktober 1989 om 
17 uur 40; dat die magistraat op 9 
oktober 1989 tegen eiser een bevel 
tot aanhouding heeft verleend dat 
hem dezelfde dag om 11 uur 50 
werd betekend; 

Overwegende dat een bevel tot 
medebrenging, dat het misdrijf ver
meldt waarvoor het is verleend en 
dat binnen vierentwintig uren na de 
aanhouding is betekend, kan wor-
den beschouwd als « de met redenen 
omklede beschikking van de rech-
ter >> in de zin van artikel 7, derde 
lid, van de Grondwet; 

Overwegende dat wanneer de on
derzoeksrechter, zoals te dezen, met 
toepassing van artikel 91 van het 
W etboek van Strafvordering, een be
vel tot medebrenging uitvaardigt te
gen een verdachte die niet voor hem 
verschenen is of die niet te zijner 
beschikking is gesteld, de door arti
kel 93 van dat wetboek voor de on
dervraging van de verdachte voorge
schreven termijn van vierentwintig 
uur en de door artikel 7 van de 
Grondwet voor de betekening van 
het bevel tot aanhouding voorge
schreven termijn pas beginnen te !o
pen vanaf de tenuitvoerlegging van 
het bevel tot medebrenging, dat is 
te rekenen van het ogenblik waarop 
de verdachte ter beschikking wordt 
gesteld van de onderzoeksrechter; 

Dat derhalve het hof van beroep 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen van 11 oktober 1989 
die het bevel tot aanhouding beves

Overwegende dat voor het overige 
het middel dat aileen de recht
spraak van het Hof aanvoert, niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

3 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie : van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. F. Dufrane, Bergen. 

Nr. 268 

1 e KAMER - 4 januari 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - BCR
GERLIJKE ZAKEN - VORMEN - GRO'\DEN 
VAN l\IET-ONTVANKELIJKHEID - E!\IG MID
DEL NIET ONTVANKELIJK. 

In burgerlijke zaken heeft de niet-ont
vankelijkheid van het enige cassatie
middel niet tot gevolg dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is (1). 

(VAN MIDDELEM, GOEMAERE T. VAN TIEGHEM 
DE TEN BERGHE E.A.) 

(A.R. nr. 6723) 

4 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Verbist. 

tigde, wettig heeft bevestigd; 1---------------
Dat het middel wat dat betreft, 

niet kan worden aangenome n; 
(1) Cass., 17 maart 1977 (A.C., 1977, 777) en 

29 maart 1984, A.R. nr 6804 (A.C, 1983-84, 
nr 439). 
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Nr. 269 

1 e KAMER - 4 januari 1990 

REGISTRATIE (RECHT VAN) - CON
TROLESCHAITING - NIETIGHEID - NIEL'WE 
SCHATTING. 

Wanneer de rechter de nietigheid van de 
inzake registratierechten bevolen con
troleschatting uitspreekt, beveelt hij 
ambtshalve een nieuwe schatting (1). 
(Art. 199 W.Reg.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. 6725) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 oktober 1988 in ho
ger beroep door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 199 van het Wetboek der Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten (koninklijk 
besluit nr. 64 van 30 november 1939, be
krachtigd door artikel 2 van de wet van 
16 juni 1947), 

doordat het vonnis, na het litigieus 
deskundig schattingsverslag nietig te 
hebben verklaard, niet overgaat tot het 
bevelen van een nieuwe schatting, 

terwijl, met toepassing van voormeld 
artikel 199, de rechtbank, zo de nietig
heid wordt uitgesproken, van ambtswege 
bij hetzelfde vonnis een nieuwe schat
ting dient te bevelen, waaruit blijkt dat 
het vonnis, door het niet-bevelen van een 
nieuwe schatting na de nietigheid van 
het schattingsverslag te hebben uitge
sproken, het ingeroepen artikel 199 
schendt: 

Overwegende dat het middel ge
grond is zoals het gesteld is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het ver-

Nota arrest nr. 269 : 

(1) Zie Cass., 14 dec. 1944 (A.C., 1945, 64) 
met noot in Bull. en Pas., 1945, I, 68. 

zuimt een nieuwe controleschatting 
te bevelen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Leuven, 
zitting houdende in hoger beroep. 

4 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 270 

1 e KAMER - 4 januari 1990 

TUSSENKOMST - Bl:RGERLIJKE ZAKEN -
VORDERING TOT BI'\;DE'\DVERKLARING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de door eiser inge
stelde vordering tot bindendverklaring, 
wanneer niet blijkt dat hij er belang 
bij heeft het arrest bindend te doen 
verklaren ten aanzien van de tot tus
senkomst opgeroepen partij (1). 

(ETABLISSEMENTEN DESIRE VAN RIET '\;.V 
T. MEGANCK, T.A.V. OLYMP 2000 P Y.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6752) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Nota arrest nr. 270 : 

(1) Cass., 6 jan. 1984, A.R. nr 6752 (A.C., 
1983-84, nr. 234). 
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I. W at de vordering tot bindend
verklaring ten aanzien van de 
P.V.B.A. Olymp 2000 betreft : 

Overwegende dat de voorziening 
niet gericht is tegen de beslissingen 
op de door de P.V.B.A. Olymp 2000 
tegen eiseres ingestelde hoofdvorde
ring; 

Dat de voorziening uitsluitend op
komt tegen de beslissing van het ar
rest waarbij de vordering tot vrijwa
ring van eiseres tegen verweerder 
ongegrond wordt verklaard; 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiseres er enig belang bij heeft het 
te wijzen arrest bindend te doen 
verklaren ten aanzien van de 
P.V.B.A. Olymp 2000; 

Dat de vordering tot bindendver
klaring, zoals opgeworpen door de 
P.V.B.A. Olymp 2000, derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, ... verwerpt de 
voorziening tot bindendverklaring 
van het arrest ten aanzien van de 
P.V.B.A. Olymp 2000 en veroordeelt 
eiseres in de kosten ervan; ... 

4 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Gryse, Nelissen Grade en Biitzler. 

Nr. 271 

1 e KAMER - 4 januari 1990 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 
15 JC~I 1935) - VO~~ISSEN EN ARRESTEN -
NIETIGHEDDI - BCRGERLIJKE ZAKEN -

EENTALIGHEID VAN DE BESLISSING - AAN
HALING IN EEN ANDERE TAAL. 

Nietig is het arrest dat beslist op grand 
van een aanhaling in een andere taal 
dan die van de rechtspleging, wanneer 
de vertaling of de zakelijke inhoud van 
die aanhaling niet in de procestaal is 
weergegeven (1). (Artt. 24, 37 en 40 
Taalwet Gerechtszaken.) 

('T KINT PAPIER N.V. 
T. EXPEDITIEBEDRIJF FRANS MAAS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6753) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 24, 37, 40 van de wet van 15 ju
ni 1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, ten einde eiseres te veroorde
len tot betaling van 342.993 frank in 
hoofdsom, meer 30.000 frank ten titel 
van strafbeding en de verwijlintresten, 
ten titel van vervoer- en expeditiekosten 
voor diverse goederen ter bestemming 
van de maatschappij 'T Kint Senegal 
S.A., en haar tegenvordering te verwer
pen, het arrest overweegt dat « aan de 
hand van de door (verweerster) voorge
brachte telex van 17 januari 1984 alles
zins blijkt dat ten deze de expeditieop
dracht door (eiseres) gegeven werd; dat, 
waar (eiseres) in een vrij laat pro
testschrijven van 20 maart 1984 meldde 
dat de genaamde Pierreux, die welom
schreven instructies bij voormelde telex 
gegeven had sedert 1 januari 1984 geen 
deel meer uitmaakte van haar personeel, 
voornoemde persoon nochtans met be
hulp van het telexapparaat van (eiseres) 
op 17 januari 1984 aan (verweerster) be
richt had « pouvez venir enlever la mar
chandise en nos usines a La Hulpe ... », 

terwijl, eerste onderdeel, een arrest op 
straffe van nietigheid dient te worden 
opgesteld in de taal van de procedure; 

(1) Zie Cass., 16 en 25 nov. 1987, A.R. nrs. 
5815 en 5869 (A.C., 1987-88, nrs. 161 en 183); 19 
dec. 1988, A.R. nr. 6355 (A.C., 1988-89, nr. 234) 
met cone!. O.M. 
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het gedeelte van het arrest waarbij de 
Franse tekst van de telex van 17 januari 
1984 wordt geciteerd, een motief van de 
bestreden beslissing uitmaakt; dit citaat 
in wezen nergens in het arrest wordt 
weergegeven in de Nederlandse taal; het 
arrest derhalve nietig is wegens scherr
ding van de artikelen 2, 24, 37 en 40 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken; 

Nr. 272 

1 e KAMER - 5 januari 1990 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSI;IIGEN EN PARTIJEN - BE
LANG. 

Wat het eerste onderdeel betreft: 2o HOGER BEROEP - RCRGERLIJKE ZA

KEN - PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN -

Overwegende dat het oordeel van 
het arrest geheel berust op de in
houd van een telexbericht, dat enkel 
in het Frans is aangehaald, terwijl 
de inhoud van dat citaat niet in het 
Nederlands, taal van de rechtsple
ging, is weergegeven; 

Dat, nu de voormelde reden is ge
steld in een ander taal dan die van 
de rechtspleging, de beslissing 
krachtens artikel 40, eerste lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken 
nietig is wegens schending van de 
artikelen 24 en 37 van dezelfde wet; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

EINDVONNIS. 

30 CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVANKELIJK WEGENS KIET-VERMEL
D!;IIG VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BE
PALI;IIG - BL'RGERLIJKE ZAKEN - VERMEL
D!;IIG VAN ART. 97 GW - MIDDEL DAT DE 
WETTIGHEID VAN DE BESTREDEN BESLIS
SI;IIG BEKR!TISEERT. 

1° Het hager beroep kan enkel worden 
toegelaten, indien de appellant een 
reeds verkregen en dadelijk belang 
heeft (1). (Artt. 17 en 18 Ger.W.) 

2° Laattijdig is het hager beroep tegen 
een vonnis, in zoverre dat eindbeslis
singen bevat, als het niet werd inge
steld binnen de wettelijke termijnen 
maar tegelijkertijd met het hager be
roep tegen het latere vonnis dat het 
geschil beslecht (2). (Artt. 19 en 1051 
Ger.W.) 

3° Niet ontvankelijk, in burgerlijke za
ken, is het middel dat de wettelijke 
grondslag van de bestreden beslissing 
betwist, terwijl het enkel schending 
van art. 97 Gw. aanvoert (3). 

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 1---------------
de feltenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

4 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Dassesse. 

(1) A. FEITWEIS, Manuel de procedure civile, 
Liege, 1987, nr. 738; J. VAN COMPERNOLLE, 
« Examen de jurisprudence (1971 tot 1985), 
Droit judiciaire prive, Les voies de recours, in 
R.C.J.B., 1987, biz. 115 tot 212, nr. 17. 

(2) Zie Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1971-72, 468, 
met noot E.K.) en 10 sept. 1981, A.R. nr. 6349 
(ibid., 1981-82, nr. 25 en de noot). 

(3) Cass., 29 okt. 1987, A.R. nr. 7705 (A.C, 
1987-88, nr. 125). 
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(DE CLIPPELEIR G. 
T. DE CLIPPELEIR L., DE CLIPPELEIR M.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6371) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 616, 772, 773, 774, 775, 776, 
1046, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest beslist : « De rechts
middelen slaan op de drie vonnissen 
over de zaak zelf. 1. Nopens het hager 
beroep tegen het vonnis d.d. 16 mei 
1980 : Dit vonnis houdt duidelijk een be
slissing in - heropening der debatten 
om standpunten te horen preciseren -
waarbij geen enkel geschil van feitelijke 
of juridische aard beslecht wordt of niet 
reeds een beslissing daarover gewezen 
wordt, zodat de beslissing geen onmid
dellijk nadeel kan berokkenen aan een 
van de partijen. Artikel 1046 van het Ge
rechtelijk Wetboek is dan ook van toe
passing op deze beslissing (Cass., 3 okto
ber 1983, R. W., 1984-85, 752). De in het 
vonnis voorkomende beschouwingen no
pens een mogelijke aantasting van de re
serve zijn geen desbetreffende beslis
sing. Dit vonnis was dus niet vatbaar 
voor hager beroep », 

terwijl, eerste onderdeel, in alle zaken 
hoger beroep kan aangetekend worden, 
zelfs al is dit een beslissing alvorens 
recht te doen, en het hoger beroep tegen 
een vonnis dat de heropening der debat
ten beveelt, slechts uitgesloten is wan
neer de rechter uitspraak doet over een 
aanvraag daartoe; de beslissing van 
rechtswege tot heropening der debatten 
over te gaan geen maatregel is van in
wendige orde (schending van de artike
len 616, 776, 1046 en 1050 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, in zoverre het arrest 
het vonnis van 16 mei 1980 dat de her
opening der debatten interpreteert als 
houdende een loutere beslissing van in
wendige aard, het de bewijskracht van 
het vonnis schendt (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 

775, 776 en 1046 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep tegen het vonnis van 
16 mei 1980 niet ontvankelijk ver
klaart, alleen op grond dat dit von
nis geen beslissing over een geschil 
inhield en aan partijen geen onmid
dellijk nadeel kon berokkenen, dit 
wil zeggen dat het hoger beroep 
geen belang had voor eiseres, appel
lante; 

Overwegende dat, ingevolge de ar
tikelen 17 en 18 van het Gerechte
lijk Wetboek, het hoger beroep niet 
kan worden toegelaten als de appel
lant daarbij geen verkregen en da
delijk belang heeft; 

Dat het middel, waarin de voor
melde reden niet wordt aangevoch
ten, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 19, 616, 1050, 1055 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het hager beroep te
gen het vonnis van 20 november 1980 
laattijdig en onontvankelijk verklaart, op 
grand van de navolgende overwegingen : 
<< Het hager beroep tegen dit op 3 maart 
1981 betekend vonnis werd bij gerechts
deurwaardersexploot d.d. 20 mei 1983 in
gesteld. Het is dus laattijdig en onont
vankelijk in de mate waarin dit vonnis 
een eindvonnis is, meer bepaald: 1) in 
zover het op de meest duidelijke wijze 
de zeer " expliciet" ingestelde tegenvor
dering tot overname op grand van de 
wet over de kleine nalatenschappen on
gegrond verklaart en afwijst - niet en
kel als besluit onderaan de desbetreffen
de motivering, maar ook door afwijzing 
in het bijna onmiddellijk daarop volgen
de dictum van alle " strijdige en meer 
omvattende besluiten ", alvorens precies 
de vereffeningverdeling van de volledige 
onverdeeldheden te kunnen bevelen; 
2) in zoverre het deze vereffening-verde
ling van de onverdeeldheden - niets uit
gezonderd -, beveelt onder het enig 
voorbehoud nog later te beslissen nopens 
de verdeelbaarheid van alle onverdeelde 
onroerende goederen of hun verplichte 
verkoping », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van 20 november 1980 besliste een nota
ris en een deskundige te benoemen met 
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de erin omschreven opdracht en het von
nis a quo aldus geen eindvonnis is doch 
wel een vonnis alvorens recht te doen, 
minstens een gemengd vonnis, en tegen 
ieder vonnis alvorens recht te doen ho
ger beroep kan worden ingesteld tegelij
kertijd als tegen het eindvonnis (scherr
ding van de artikelen 19, 616, 1050 en 
1055 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, in zoverre het arrest 
aangenomen heeft dat het vonnis van 20 
november 1980 dat onder meer een des
kundigenonderzoek beveelt, een eindvon
nis is, het de bewijskracht ervan schendt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, artikel 19 van het Ge
rechtelijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

arrest niet aanneemt dat het vonnis 
van 20 november 1980 een eindvon
nis is in zoverre het een deskundi
genonderzoek gelast; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

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

deelt dat het vonnis van 20 novem
ber 1980 een eindvonnis is in zover
re het de vereffening en verdeling 
beveelt en de tegenvordering tot 
overneming afwijst; dat het, op 
grond daarvan, zonder schending 
van de in het onderdeel vermelde 
wetsbepalingen, beslist dat het bui
ten de wettelijke termijn door eise
res tegen dat vonnis ingestelde ho
ger beroep niet ontvankelijk is wat 
de genoemde geschilpunten betreft; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 843, 844, 913, 
919 en 922 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist : « Nopens de 
overname van de hofstede op grond van 
de testamentaire beschikking van wijlen 
Bertha Claus, is het zo : - dat bij wijze 
van de wederkerige schenking in het hu
welijkscontract, deze laatste gifte gedaan 
heeft van het volledig beschikbaar ge
deelte van haar nalatenschap; - of het 
ten slotte ter zake bijzaak is vast te stel
len of ingevolge overname van het goed 
tegen betaling van 300.000 BF er aantas-

ting van de reserve van ge'intimeerden 
zou zijn omwille van een eventueel daar
in vervatte onrechtstreekse schenking of 
omwille van het recht van reservataire 
erfgenamen om hun reserve in natura te 
zien verzekeren in elk der goederen van 
de nalatenschap; - dat het immers ter 
zake duidelijk blijkt dat het bedingen bij 
testament van een recht tot overname 
van een goed behorende tot de nalaten
schap, zij het tegen betaling van de ge
schatte waarde ervan, een voordeel is 
ten gunste van de betrokken erfgenaam, 
en dat dit voordeel op zichzelf de rechten 
van de andere reservataire erfgenamen 
aantast indien, zoals ter zake, het be
schikbaar gedeelte van de nalatenschap 
reeds· uitgeput is door andere gedane gif
ten. Dit gedeelte van het hoger beroep 
komt dus ongegrond voor », 

teiwiJl, eerste onderdeel, noch deze 
overwegingen noch welke andere dan 
ook van het arrest een antwoord geven 
op het middel door eiseres in conclusies 
naar voor gebracht, waarin omstandig 
werd uiteengezet dat de litigieuze testa
mentaire beschikking de reserve niet 
aantastte omdat het beding moet worden 
gekwalificeerd als een belofte van ver
koop en de reserve de reservatair enkel 
beschermt tegen beschikkingen om niet 
en dat, in de mate dit wel het geval zou 
zijn, ter vaststelling van het beschikbaar 
deel vooraf de massa moet worden sa
mengesteld, zodat het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) 
noch wettelijk is gerechtvaardigd (scherr
ding van artikel 922 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest bij gebre
ke van het voorafgaand vaststellen van 
de massa dan toch beslist dat het be
schikbaar gedeelte van de nalatenschap 
reeds uitgeput was door andere gedane 
giften, de beslissing noch in feite noch in 
rechte rechtvaardigt en het niet mogelijk 
is voor Uw Hof de controle op de wette
lijkheid van de beslissing uit te oefenen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet en 922 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, in zoverre het arrest 
aanneemt dat de overname van het goed 
het recht van de reservataire erfgena
men om hun reserve in natura te zien 
verzekeren in elk de goederen van de 
nalatenschap (aantast), dergelijke over
weging strijdig is met andere beschik
kingen van het arrest en meer bepaald 
waar het het (eind)vonnis van 3 maart 
1983 bevestigt waarbij, op basis van het 
deskundigenonderzoek, werd beslist dat 
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geen gevoeglijke verdeling in natura mo
gelijk was en bijgevolg de openbare ver
koop diende te worden bevolen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het enkele feit dat 
het beschikbaar gedeelte uitgeput is door 
andere giften, niet toelaat te beslissen 
dat het legaat onuitvoerbaar is, aange
zien het legaat toegekend aan een reser
vataire erfgenaam op diens reserve dient 
aangerekend te worden (schending van 
de artikelen 343 en 919 van het Burger
lijk Wetboek): 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de 
stelling van eiseres dat de toeken
ning van het recht van overneming 
van de hoeve een belofte van ver
koop uitmaakt, verwerpt met de 
overweging dat zodanig beding een 
voordeel is ten gunste van de be
trokken erfgenaam, dat de rechten 
van de andere reservataire erfgena
men te dezen aantast; 

Dat het arrest, nu het oordeelde 
dat het gehele beschikbaar gedeelte 
was uitgeput door andere giften en 
dat de gifte van de eerststervende 
aan de langstlevende ouder het vier
de van haar nalatenschap in ab
stracto bedroeg, daarmee impliciet 
de noodzaak van een voorafgaande 
berekening in concreto van de hoe
del en van het beschikbaar gedeelte, 
gelijk aan een vierde, uitsloot en zo
doende niet nader diende te ant
woorden op de conclusie van eiseres 
ten betoge dat zodanige voorafgaan
de berekening vereist was; 

Dat uit het vorenstaande volgt dat 
de redenen van het arrest vatbaar 
zijn voor toetsing aan de wetsbepa
ling vermeld in het tweede onder
dee!; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vraag of het 

besluit dat de onroerende goederen 
van een nalatenschap niet verdeel
baar zijn in natura, verenigbaar is 
met het recht van de aanwezige re
servataire erfgenamen op hun erf
deel in natura, niet kan worden be-

oordeeld dan door een onderzoek 
van de toepasselijke wetsbepalin
gen; dat de aangevoerde tegenstrij
digheid neerkomt op een onwettig
heid; 

Dat het onderdeel, dat aileen arti
kel 97 van de Grondwet als geschon
den wetsbepaling aanwijst, niet ont
vankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres voor de 

feitenrechter niet heeft aangevoerd 
dat het recht van overneming een 
voordeel inhield dat toerekenbaar 
was op haar aandeel in het voorbe
houden gedeelte van de nalaten
schap, maar aileen betoogde dat het 
geen voordeel uitmaakte; 

Dat het onderdeel nieuw en niet 
ontvankelijk is; 

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

5 januari 1990 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Gerard en Biitzler. 

Nr. 273 

1 e KAMER - 5 januari 1990 

1° PAND- BEDI::'>IG WAARBIJ DE SCHULDEI

SER WORDT GEMACHTIGD ZICH HET PA:\D 
TOE TE EIGENEN OF EROVER TE BESCHIK
KEN ZONDER INACHTNEMI::'>/G VAN DE WETTE
LIJKE VORMEN - KIETIGHEID VAN HET BE
DI::'>/G - DOCAKE E::'>l ACCIJ::'>/ZE::'>I - AAKHA
LI::'>/G. 
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2° DOUANE EN ACCIJNZEN - AANHA
LING VAN GOEDEREN EN HANDLICHTI:\!G TE
GEN VOLDOENDE BORGTOCHT DOOR DE AD
MI;>.!ISTRATIE - ARTIKEL 2078, TWEEDE LID, 
B.W. - TOEPASSI;>.~G. 

1° en 2° Wanneer de administratie van 
douane en accijnzen goederen heeft 
aangehaald en die daarna vrijgeeft te
gen voldoende borgtocht, is artikel 
2078, trnee lid, B. W., dat elk beding ver
biedt waarbij de schuldeiser gemach
tigd wordt zich het pand toe te eige
nen of erover te beschikken zonder 
inachtneming van de wettelijke vor
men, niet toepasselijk (1). (Artt. 274 en 
275 Douane en Accijnzenwet.) 

(KREEFTMEYER 
T. BELGISCHE STAAT - Ml;>.l. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6464) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2078 van het Burgerlijk Wetboek, 
10 van de wet van 5 mei 1872 betreffen
de het handelspand, vormende titel VI 
van boek I van het W etboek van Koop
handel, 275, in het bijzonder § 1, van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 hou
dende coordinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen, be
krachtigd bij de wet van 6 juli 1978, en 
51, in het bijzonder § 2, van de wet van 3 
juli 1969 houdende het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, 

strekkende tot terugbetaling van deze 
zekerheidstelling, mits wedervertoning 
van gezegde in beslag genomen goede
ren en vervoermiddel, afwijst, op reden 
dat, gezien de instemming van eiser op 
14 april 1978 dat in geval van verbeurd
verklaring het door hem als zekerheid
stelling betaalde bedrag aan de Schatkist 
zou vervallen, verweerder, nadat deze ge
beurtenis heeft plaatsgehad, terecht be
sliste dit bedrag als definitieve ontvangst 
te boeken en afzag van het doen verto
nen van goederen en vervoermiddel,' zon
der dat gebleken is, uit de vordering van 
verweerder voor de Correctionele Recht
bank te Turnhout, dat hij afstand zou ge
daan hebben van de goedkeuring die hij 
op 14 april 1978 bekomen had van eiser 
betreffende de modaliteiten van de ze
kerheidstelling, 

terwijl, krachtens artikel 2078 van het 
Burgerlijk Wetboek, elk beding, overeen
gekomen op het tijdstip van zekerheid
stelling, waarbij de schuldeiser zou wor
den gemachtigd zich het pand toe te 
eigenen of erover te beschikken zonder 
gerechtelijke toelating, nietig is; dit voor
schrift evenzo van toepassing is op het 
handelspand overeenkomstig artikel 10 
van de wet van 5 mei 1872; de zekerheid
stelling afgegeven ter uitvoering van ar
tikel 275 van het koninklijk besluit van 
18 juli 1977, van toepassing krachtens ar
tikel 51,§ 2, van het Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde, een 
inpandgeving zijnde waarop de regel van 
de artikelen 2078 van het Burgerlijk Wet
hoek en 10 van de wet van 5 mei 1872 
toepasselijk is; zodat het arrest, door aan 
een beding overeengekomen op het ogen
blik van de zekerheidstelling, waarbij de 
schuldenaar ten voordele van de schuld
eiser afstand doet van de zekerheidstel
ling in geval van een door het gerecht 
uitgesproken verbeurdverklaring van de 
goederen en vervoermiddel waarvoor de 
zekerheidstelling was gegeven, kracht te 
geven, de bepalingen in het middel aan
geduid schendt : 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de door verweerder, voor het 
vrijgeven van wegens sluikinvoer in be
slag genomen goederen en vervoermid
del, afgegeven kwitantie voor zekerheid
stelling d.d. 14 april 1978, door eiser voor 
goedkeuring ondertekend, vermeldt dat Overwegende dat het middel als 
de zekerheidstelling aan de Schatkist zal enige grief aanvoert dat het arrest 
vervallen in geval van verbeurdverkla-
ring van de in beslag genomen goederen artikel 2078, tweede lid, van het 
en vervoermiddel, de vordering van eiser Burgerlijk Wetboek schendt, volgens 
---------------1 welke wetsbepaling « elk beding 

waarbij de schuldeiser zou worden 
gemachtigd zich het pand toe te ei
genen of erover te beschikken zon
der inachtneming van de hiervoren 
bepaalde vormen, ( ... ) nietig (is) »; 

(1) Zie R. JANSSENS DE BISTHOVEN, « Conside
rations sur la repression de la fraude en ma
tiere de douanes >>, in Rev. dr. pen., 1959-60, 
blz. 3 tot 25 (blz. 18 tot 20); R.P.D.B., v", Dou
anes et accises, nrs. 521 tot 533 en 689 tot 691. 
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Overwegende dat de genoemde 
wetsbepaling geen toepassing vindt 
wanneer de administratie van dou
ane en accijnzen met toepassing 
van artikel 274 van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1977 houdende 
coordinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen, 
goederen aanhaalt, met bet oog op 
verbeurdverklaring, en die daarna, 
met toepassing van artikel 275 van 
het genoemde koninklijk besluit, 
vrijgeeft tegen voldoende borgtocht, 
te dezen voor de tussen de ontvan
ger en eiser overeengekomen waar
de; 

Dat zodanige verrichting immers 
niet een privaatrechtelijke pandge
ving uitmaakt, maar een door de be
lastingwet geregelde wijze van ten
uitvoerlegging van een beslag met 
het oog op een verbeurdverklaring 
of de voldoening van een geldboete; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

5 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 274 

1 e KAMER - 5 januari 1990 

INKOMSTENBELASTINGEN VEN-
:1/00TSCHAPSBELASTI:'<G - V ASTSTELLI:\JG 
\".\'li HET GLOBAAL BELASTBAAR "i"ETTO-IN-

KOMEN- BEDRIJFSLITGAVEN EN -LASTEN
AFSCHRIJVINGEN - Kl'NSTMATIG VASTGE
STELDE I:\JBRENGPRIJS. 

Aangezien de afschrijvingen, overeen
komstig de artt. 44, 45, 4°, en 48 W.LB., 
slechts als bedrijfslasten kunnen wor
den beschouwd voor zover ze samen
gaan met een waardevermindering 
welke zich gedurende het belastbare 
tijperk werkelijk heeft voorgedaan, 
mag geen rekening worden gehouden 
met een kunstmatige overschatting 
van de inbrengprijs (1). 

(BOL'WBEDRIJF WIENEN N.V. T. BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1735 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 44, 45, 4°, 48 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, als 
van toepassing voor de aanslagjaren 
1980 en 1981, 20 en 23 van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976 betreffende de 
jaarrekening van de onderneming, als 
van toepassing voor de betrokken aan
slagjaren, 

doordat het hof van beroep zegt dat de 
inbrengwaarde, zoals geevalueerd in de 
oprichtingsakte van eiseres, niet noodza
kelijk identiek is aan de aanschaffings
prijs, basis voor de gevraagde afschrij
vingen, of met andere woorden dat het 
verlenen van aandelen niet identiek is 
aan het betalen van een aanschaffings
prijs, 

terwijl artikel 48 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de 
in artikel 45, 4°, bedoelde afschrijvingen 
gegrond zijn op de aanschaffingswaarde 
of beleggingswaarde en, aangezien het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
toen nog geen definitie der termen in-

(1) Zie Cass., 24 nov. 1978 (A.c., 1978-79, 338); 
JEAN CoUGl'ION, « De fiscaie behandeiing van 
verwervingen met overprijs "• in Algemeen fis
caal tijdschrift, 1980, biz. 223 tot 228; J. KIRK· 
PATRICK, << Note d'observations», in Journal de 
droit fiscal, 1981, biz. 85 tot 92. 
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hield, men dient terug te vallen op de de
finitie der termen van artikel 20 en 23 
van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1976 op de jaarrekening, die bepalen dat 
onder aanschaffingswaarde wordt ver
staan: '' De aanschaffingsprijs, zoals be
paald in artikel 21 of de vervaardigings
prijs zoals bepaald in artikel 22 of de 
inbrengwaarde, zoals bepaald in artikel 
23, zijnde de waarde overeenstemmend 
met de bedongen waarde van de in
breng »; zodat het hof van beroep deze 
bepalingen schendt door te beslissen dat 
de aanschaffingsprijs de basis is van de 
gevraagde afschrijvingen en niet de aan
schaffingswaarde of beleggingswaarde 
zoals hierboven gedefinieerd en die wel 
degelijk gelijk is of gelijk kan zijn aan 
de « inbrengwaarde >> (schending van de 
artikelen 44, 45, 4°, 48 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 20 en 23 
van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1976 op de jaarrekening): 

Overwegende dat uit de context 
van de in het middel bedoelde over
weging van het arrest blijkt dat het 
hof van beroep oordeelt dat te dezen 
aan de door de heer en mevrouw 
Wienen-Wetsels, die voor 99,8% ei
genaar van de vennootschap zijn, in
gebrachte goederen, in hun voordeel 
en louter subjectief, een overwaarde 
was toegekend, zodat om die reden 
de op basis van die aangenomen 
waarde toegepaste afschrijvingen 
moeten worden gecorrigeerd; 

Overwegende dat uit de artikelen 
44, 45, 4°, en 48 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen volgt 
dat afschrijvingen slechts als be
drijfslasten in aanmerking komen 
in de mate waarin ze aan een wer
kelijke waardevermindering van de 
betrokken goederen tijdens het be
lastbare tijdperk beantwoorden; dat 
zulks onder meer meebrengt dat 
met een ten aanzien van de normale 
prijs kunstmatig vastgestelde in
brengwaarde ervan geen rekening 
mag worden gehouden; 

Dat het arrest, dat te dezen vast
stelt dat een kunstmatige overschat
ting van de inbrengwaarde van be
paalde ingebrachte goederen heeft 
plaatsgehad, zonder schending van 
de voormelde wetsbepalingen en on
gcac:ht de ::ut;tc:c:-1 :::'1) c1 :2J ~.'an hC't 

koninklijk besluit van 8 oktober 
1976 beslist dat de op basis van die 
waarde toegepaste afschrijvingen 
moeten worden gecorrigeerd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, ten 
aanzien van de waardering van in
gebrachte gronden en gebouwen, de 
beslissing van de directeur der be
lastingen bevestigt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiseres in twee derde van de 
kosten en houdt het overige van de 
kosten aan; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

5 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert, Vandenberg, Hasselt, 
en Tournicourt, Brussel. 

Nr. 275 

3• KAMER - 8 januari 1990 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF 
TECH'I/ISCHE REDEKEN - UTSPRAAK VAN 
HET PARITAIR COMITE OVER DIE REDENEN 
VEREIST - GEVOLG 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK 
'.\EMER - 0'.\REGELMATIG 0'1/TSLAG O:VI ECO
'\"OM!SCHE OF TECHNISCHE REDE">E!'Ii - HER 
PLL\T'Ol\G - I:I:CRIP 
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1 o Het paritair comite kan niet geldig 
uitspraak doen over het bestaan van 
economische redenen die het ontslag 
van een beschermd werknemer zouden 
rechtvaardigen, wanneer die werkne
mer, reeds v66r die uitspraak, is ont
slagen (1). (Art. 21, § 2, eerste en ze
vende lid, Bedrijfsorganisatiewet.) 

2° De verplichting tot herplaatsing, over
eenkomstig art. 21, §§ 5 en 7, Bedrijfs
organisatiewet, van een afgevaardigde 
van het personeel of van een kandi
daat bij de verkiezingen, die onregel
matig is ontslagen om economische of 
technische redenen, is vervuld wan
neer de werkgever zich onvoorwaarde
Jijk ertoe verbindt om binnen dertig 
dagen na de aanvraag tot herplaatsing 
de werknemer onder dezelfde arbeids
voorwaarden opnieuw te werk te stel
Jen; er is geen sprake van herplaat
sing, in de zin van die bepaling, 
wanneer die maatregel van de werkge
ver, aileen door de wil van degene die 
hem heeft genomen, geen gevolg meer 
heeft v66r de datum waarop hij is ge
nomen, zodat de indienstneming van 
de werknemer niet daadwerkelijk kan 
zijn (2). (Art. 21, §§ 5 en 7, Bedrijfsor
ganisatiewet.) 

(1) en (2) Twee middelen werden aange
voerd tot staving van de voorziening. 

Het eerste middel heeft aan het Hof twee 
vragen voorgelegd. 

De eerste was of een paritair comite op gel
dige wijze uitspraak kan doen over het be
staan van ecorwmische redenen die het ant
slag van een niet verkozen kandidaat bij de 
verkiezingen van de ondernemingsraad verant
woorden, wanneer die beschermde werknemer 
was ontslagen vooraleer het comite uitspraak 
had gedaan. 

De tweede betrof de betekenis van de her
plaatsing van de werknemer in de onderne
ming onder de voorwaarden van zijn arbeids
overeenkomst, wanneer de werkgever die 
overeenkomst met schending van de wet 
beeindigt. Het belang van het antwoord op de 
tweede vraag hing natuurlijk af van het ant
woord op de eerste vraag, aangezien de even
tuele schending van de wet precies de schen
ding was wegens een ontslag zonder raadple
ging van het paritair comite als voorgeschre
ven bij de wet. 

Het antwoord op de eerste vraag was zonder 
enige twijfel ontkennend. Volgens art. 21, § 2, 
eerste en zevende lid, Bedrijfsorganisatiew€'t 
kunnen de !eden van de ondernemingsraad 
die het personeel vertegenwoordigen en de 
kandidaten slechts worden ontslagen, b<'hou
dens dringende reden, om economische of 

{Zie vervolg nota volgende kolom.) 

(' CABLERIES ET CORDERIES DU HAINAL'T , N.V. 
T. VERBRUGGHE) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 8600) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juli 1988 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 21, §§ 2, 4, 5, 7 en 8, van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, als gewijzigd 
bij artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 november (lees : oktober) 
1978, 

doordat het arbeidshof vooraf erop 
wijst dat verweerder, niet verkozen kan
didaat bij de verkiezingen voor de 
samenstelling van de ondernemingsraad, 
op 9 juli 1984 was ontslagen met ingang 
van 30 juli 1984 met betaling van een op
zeggingsvergoeding; dat hij op 6 augus
tus 1984 zijn aanvraag tot herplaatsing 
had gedaan; dat eiseres op 4 september 
1984, hetzij binnen dertig dagen na de 
aanvraag (artikel 21, § 7, van de wet van 
21 september 1948) die herplaatsing had 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

technische redenen die vooraf door het be
voegd paritair comite werden erkend, dat bin
nen twee maanden van de datum af van de 
aanvraag door de werkgever uitspraak moet. 
do en. 

Uit die wetsbepaling volgt dat de !eden van 
de ondernemingsraad, die het personeel verte
genwoordigen, en de kandidaten niet kunnen 
worden ontslagen om economische of tech
nische redenen alvorens het bevoegd paritair 
comite het bestaan ervan heeft miskend, noch, 
wanneer het paritair comite zulks nalaat, alvo
rens de termijn van twee maanden, waarover 
het beschikt om uitspraak te doen, is verstre
ken, noch alvorens het paritair comite, tijdens 
die termijn, heeft vastgesteld dat het bij ge
brek aan eenparigheid van stemmen geen uit
spraak kon doen. 

Bijgevolg was de ontslagprocedure van die 
beschermde werknemer nietig, met inbegrip 
van de raadplegmg en de beslissing van het 
paritair comite, aangezien te dezen geen van 
die drie onderstellingen was weerlegd. (Cass., 
21 dec. 1987, A.C., 1987-88, nr. 248; 11 sept. 
1989, A.R. 6612, 1.bid., 1989-90, nr. 19). Het ant
woord op de tweede vraag is duidehjk dat art. 
21, § 5, Bedrijfsorganisatiewet een daadwerke
lijke herplaatsing van de werknemer in de on
derneming impliceert (Cass., 1 dec. 1980, A.C., 

1

1980-81, nr 198). 

{Zie l'ervolg nota volgende biz.) 
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aangenomen tot 3 september 1984 en 
hem dezelfde dag (4 september 1984) op
nieuw had ontslagen met betaling van 
een vergoeding, vervolgens beslist dat 
« de beeindiging van de overeenkomst op 
9 juli 1984 een feit was ( ... ), dat die toe
stand ( ... ) gefixeerd is en dat de inhaal
beweging, te weten (verweerders) tijde
lijke herplaatsing, zulks geenszins kan 
verhelpen ( ... ) » en dat verweerder recht 
heeft op de beschermingsvergoedingen 
omdat hij « niet op geldige wijze is her
plaatst onder de in zijn overeenkomst 
bepaalde voorwaarden », 

terwijl het onregelmatig ontslag van 
een beschermde werknemer wordt ver
nietigd wanneer hij binnen dertig dagen 
na de aanvraag tot herplaatsing is her
plaatst onder dezelfde voorwaarden als 
die welke in zijn arbeidsovereenkomst 
zijn vastgelegd (voornoemd artikel 21, 
§ 7, a contrario); die herplaatsing, hoewel 
zij onvoorwaardelijk moet zijn en de 
werknemer de zekerheid moet bieden 
dat zijn ontslag is tenietgedaan, niet de
finitief moet zijn; het arrest, door de ver
nietiging van het onregelmatig ontslag 
en de geldigheid van de herplaatsing im
pliciet te doen afhangen van het defini-

(Vervolg nota van vorige biz.) 

Immers, de in het algemeen belang ingestel
de bijzondere bescherming van de afgevaar
digden van het personeel in de ondernemings
raad en in het comite voor veiligheid en 
gezondheid, en van de niet verkozen kandida
ten, wil, enerzijds, de werknemers die het per
soneel vertegenwoordigen in staat stellen hun 
opdracht in de onderneming te vervullen en, 
anderzijds, erop toezien dat de werknemers 
volledig vrij zijn om zich kandidaat te stellen 
bij de verkiezingen om die opdracht uit te oe
fenen (Cass., 29 maart 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 454). 

Met betrekking tot de eerste doelstelling be
paalt art. 21, § 8, Bedrijfsorganisatiewet zelfs 
uitdrukkelijk dat het lid van de ondernemings
raad dat in overtreding van de bepalingen van 
§ 3 is ontslagen, en in de onderneming wordt 
herplaatst, zijn mandaat herneemt. 

Wat de tweede doelstelling betreft, daar 
staat vanzelfsprekend tegenover dat de niet 
verkozen kandidaat, na de verkiezingen, het 
recht behoudt om binnen de onderneming als 
Yakbondsmilitant op te treden, zelfs door zijn 
werkmakkers te \erdedigen buiten het bij de 
wet ingestelde overlegorgaan. Het is immers 
niet omdat de kandidaat niet is verkozen dat 
hij plots aile vakbondsactiviteiten zou moeten 
stopzetten, te meer daar in de toekomst ande
re verkiezingen zullen plaatsgrijpen en hij kan 
hopen bij die verkiezingen meer sukses te 
kennen. 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

tief karakter van die herplaatsing, aan 
het voorschrift van voornoemd artikel 21, 
§ 7, een voorwaarde toevoegt die daarin 
niet is vervat; uit de vaststellingen van 
het arrest volgt dat het bevoegd paritair 
comite, in antwoord op de aanvraag die 
op 25 juni 1984 bij dat comite was inge
diend, op 20 augustus 1984 het bestaan 
van economische of technische redenen 
heeft aangenomen op grond waarvan 
verweerder kon worden ontslagen; eise
res, door verweerder na de erkenning 
van die redenen te herplaatsen, het onre
gelmatig ontslag van 9 juli 1984 heeft te
nietgedaan maar, gelet op de beslissing 
van het paritair comite, aan die herplaat
sing een tijdelijk karakter kon hechten; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat « de (onregelmatige) beeindi
ging van de overeenkomst op 9 juli 1984 
is voltrokken » en dat verweerder niet 
« op geldige wijze is herplaatst » onder 
de voorwaarden van zijn overeenkomst, 
bij ontstentenis van een definitieve her
plaatsing, zodat hij recht heeft op de ver
goedingen bepaald bij artikel 21, § 7, van 
de wet van 20 september 1948, de in de 
aanhef van het middel vermelde wetsbe
palingen, en inzonderheid artikel 21, §§ 5 

(Vervolg nota 1ran vorige kolom.) 

Hoe kan men dan zeggen dat een niet ver
kozen kandidaat zijn vakbondsactiviteiten 
heeft kunnen hernemen binnen de onderne
ming als hij niet daadwerkelijk in die onder
neming is herplaatst? 

En, inzonderheid in dit geval, hoe kan men 
aannemen dat de herplaatsing van verweerder 
daadwerkelijk zou zijn geweest terwijl het be
streden arrest vaststelt dat eiseres in haar 
brief van 4 sept. 1984 de herplaatsing van ver-

. weerder heeft aanvaard, doch tot 's anderen
daags? Dat was geen daadwerkelijke herplaat
sing. 

Het bestreden arrest heeft derhalve art. 21 
Bedrijfsorganisatiewet juist toegepast. Het eer
ste middel kon niet worden aangenomen. 

In het tweede middel werd het arrest daar
entegen terecht verweten dat het art. 21, § 7, 
eerste lid, 1°, Bedrijfsorganisatiewet heeft ge
schonden. 

Het staat vast dat die bes!issing analoog is 
met de rechtspraak van het Hof inzake art. 
1bis, § 7, eerste lid, 1°, Gezondheid en Veilig
heidswet (Cass., 16 mei 1983, A.C., 1982-83, 
nr. 512, twee arresten en de noot; Cass., 18 
sept. 1989, ver. kam., A.R. nr. 8646, ibid., 
1989-90, nr. 40). 

T.'it die overwegingen volgt dat het arrest 
diende te worden vernietigd, maar enkel in zo
verre het heeft beslist dat de vergoeding waar
op verweerder recht had, het loon omvatte dat 
hij tot het verstrijken van het mandaat zou 
hebben ontvangen. J.F.L. 
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en 7, schendt, nu die bepalingen de 
werkgever verplichten de onregelmatig 
ontslagen beschermde werknemer in de 
onderneming te herplaatsen, zonder te 
zeggen dat die herplaatsing definitief 
moet zijn, ongeacht het advies van het 
intussen geraadpleegde bevoegd paritair 
comite: 

Overwegende, enerzijds, dat 
krachtens artikel 21, § 2, van de wet 
van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven het 
ontslag van de leden die het perso
neel vertegenwoordigen in de onder
nemingsraad en de kandidaten, en
kel mogelijk is om een dringende 
reden, geval dat zich te dezen niet 
voordoet, of om « economische en 
technische redenen die vooraf door 
het bevoegd paritair comite werden 
erkend »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder, niet verkozen 
kandidaat bij de verkiezing voor de 
ondernemingsraad, op 9 juli 1984 is 
ontslagen en dat het paritair comite 
op 20 augustus 1984 uitspraak heeft 
gedaan over « het bestaan van eco
nomische redenen die de opheffing 
van de beschermde statuten recht
vaardigen »; 

Dat het paritair comite niet geldig 
uitspraak kon doen over het bestaan 
van economische redenen die ver
weerders ontslag konden rechtvaar
digen, nu verweerder reeds v66r die 
uitspraak was ontslagen; 

Overwegende, anderzijds, dat arti
kel 21, § 5, van de wet van 20 sep
tember 1948 onder meer bepaalt dat, 
wanneer de arbeidsovereenkomst 
wordt beeindigd met overtreding 
van § 4, de ontslagen werknemer 
« in de onderneming wordt her
plaatst onder de voorwaarden van 
zijn overeenkomst » voor zover de 
aanvraag tot herplaatsing regelma
tig is ingediend; dat, naar luid van 
aritkel 21, § 7, van de voornoemde 
wet, de werkgever die de ontslagen 
werknemer in de onderneming niet 
herplaatst binnen dertig dagen na 

de aanvraag tot herplaatsing, aan 
die werknemer een vergoeding als 
bepaald in die paragraaf moet beta
len; 

Overwegende dat de verplichting 
tot herplaatsing van de werknemer 
is vervuld wanneer de werkgever 
zich onvoorwaardelijk ertoe ver
bindt om binnen de vastgestelde ter
mijn de ontslagen werknemer onder 
dezelfde arbeidsvoorwaarden op
nieuw te werk te stellen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres in haar brief van 4 
september 1984 « (de) herplaatsing 
van verweerder tot 3 september 
1984 heeft aanvaard »; 

Dat er geen sprake is van her
plaatsing in de zin van voornoemd 
artikel 21, § 5, wanneer die maatre
gel, aileen door de wil van degene 
die hem heeft genomen, geen gevolg 
meer heeft v66r de datum waarop 
hij is genomen, zodat de indienstne
ming van de werknemer niet werke
lijk kan plaatsvinden; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat verweerder « niet geldig is her
plaatst onder de voorwaarden van 
zijn overeenkomst », artikel 21 van 
de wet van 20 september 1948 juist 
toepast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat de vergoeding waarop verweer
der recht heeft het loon omvat dat 
hij zou hebben ontvangen tot het 
verstrijken van het mandaat; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd ar
rest; veroordeelt eiseres in de helft 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Bru.ssel. 
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8 januari 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie: van de h. Leclercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 276 

3• KAMER - 8 januari 1990 

1° TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE- VER
EISTEN. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ZIEKTEKOSTEN - TEN ON
RECHTE VERLEENDE PRESTATIES - TERUG
VORDERING - VEREISTEN. 

3° TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE- VER
JARING - ONVERSCHULDIGD BETAALDE DAT 
UIT EEN MISDRIJF KAN VOORTKOMEN - TER
MIJN. 

4° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN - DUUR - TERUGVORDERING 
VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE -
ONVERSCHULDIGD BETAALDE DAT LIT EEN 
MISDRIJF KAN VOORTKOMEN. 

. 5° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING- ZIEKTEKOSTEN- TEN ON
RECHTE VERLEEKDE PRESTATIES - ONVER 
SCHl:LDIGD BETAALDE DAT l:IT EEN MIS
DR!JF KAN VOORTKOMEN - VERJARINGS
TERMIJN 

6° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AA"'i 
BELA"'iG \"OOR ElSER - Bl:RGERLIJKE ZA 
KE'\ - BEGRIP 

1° en 2° Terugvordering van het onver
schuldigd betaalde, onder meer terug
vordering van de waarde der ten laste 
van de verzekering voor geneeskundi
ge verzorging ten onrechte verleende 
prestaties, is slechts aan twee voor
waarden onderworpen, enerzijds, een 
betaling en, anderzijds, het onverschul
digd karakter daarvan, d. w.z. het ont
breken van een oorzaak (1). (Artt. 
1235, 1376 en 1377 B.W.; art. 97 Z.I.V.
wet.) 

3°, 4° en 5° Tenzij de wet een andere ter
mijn bepaalt, zoals in de regel inzake 
ziekteverzekering, verjaart de rechts
vordering tot terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde door verloop 
van dertig jaren; dat is ook het geval 
wanneer het onverschuldigd betaalde 
uit een misdrijf zou kunnen voortko
men, nu het onverschuldigd karakter 
van de betaling, d. w.z. het ontbreken 
van een oorzaak, kan worden geschei
den van het misdrijf (2). (Artt. 1235, 
1376, 1377 en 2262 B.W.; artt. 97 en 106, 
§ 1, eerste lid, 6°, Z.I.V.-wet.) 

6° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat een ten over
vloede gegeven reden van de bestre
den beslissing bekritiseert (3). 

(1) en (2) Cass., 12 dec. 1985, A.R. nr. 7373 
(A.C., 1985-86, nr. 254); zie ook Cass., 1 dec. 
1989, A.R. nr. 6352 (A.C., 1989-90, nr. 211). BAL
LEGEER, « De !'application de sanctions pemales 
aux dispensations de soins en cas de prejudice 
cause a l'assurance-maladie ,, Bull. Infol'm. 
l.N.A.M.I., 1988/2, biz. 85 e.v.; ridder BRAAs, 
Pl'ecis de pl'ocedul'e penale, 3e uitg., dl. I, 
Brussel-Luik, 1950, nr. 284, biz. 229; DE PAGE, 
« Traite ''• dee! VII, 2e uitg., Brussel, 1957, 
nrs. 1370 en 1371, en de noot 3 biz. 1225; cone!. 
mevr. adv.-gen. Liekendael, Cass., 26 april 
1989, voltalltge zitting, Bull. en Pas., 1989, I, 
blz. 893, in het bijzonder nrs. 19 en 20; Rev. dl'. 
pen. et cl'im., 1989, biz. 882; J. Leclercq, « L'in
du dans le droit de Ia securite sociale », 2e 
dee!, rede uitgesproken op de algemene zitting 
van het Arbe1dshof te Bergen op 2 sept. 1976, 
nrs. 38, 40, 41, 47, 61 en 66, en de verwijzingen, 
W. PEERAER, « La prescription des prestations 
en assurance maladie-invalidite », Bull. In
fol'm. l.N.A.M.l., 1967/1, biz. 13; R. SAVATIER, 
noot, Trib. inst. Beauvais, 27 jan. 1975, Rec 
Dalloz-Sil'ey, Jurisprudence, 1976, blz. 44 

(3) Cass., 17 nov 1988, A.R. nr 7848 (A.C, 
1988-89, nr 160). 
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(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
JVIUTUALITEITEN T. DUYNSLAEGER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8647) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 1988 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 57 van de 
wet van 14 februari 1961 voor economi
sche expansie, sociale vooruitgang en fi
nancieel herstel, 97 (als gewijzigd bij de 
wetten van 27 juni 1969 en 7 juli 1976), 
102 tot 105bis, 106, § 1, 7°, 126, 128, 143 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, 702, 3°, 807, 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, miskenning van 
de algemene beginselen van het recht in
zake de « autonomie van de procespar
tijen » en de eerbiediging van het recht 
van verdediging en schending van arti
kel 71 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest zegt dat de bij dag
vaarding van 16 april 1985 ingestelde 
rechtsvordering verja&rd is, op grond dat 
« het vaststaat en niet wordt betwist dat 
die dagvaarding werd betekend na het 
verstrijken van de bij artikel 106 van 9 
augustus 1963 ingestelde verjaringster
mijn van twee jaar, terwijl er voordien 
geen stuiting van de verjaring is ge
weest, nu het voornoemd verzoekschrift, 
met toepassing van artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet als dusdanig 
kan worden beschouwd. (Eiseres) betoogt 
weliswaar dat de (aan verweerder) ten 
laste gelegde feiten met toepassing van 
artikel 57 van de wet van 14 februari 
1961 een misdrijf uitmaken en dat der
halve te dezen alleen de in artikel 26 van 
de voorafgaande titel (van het Wetboek 
van Strafvordering) bedoelde verjaring 
van de burgerlijke rechtsvordering van 
toepassing zou zijn, overeenkomstig de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie 
dat heeft beslist dat : " Een vordering 
strekkende tot vergoeding van schade uit 
een misdrijf aan de bij de wet van 17 
april 1878 bepaalde verjaringstermijnen 
is onderworpen, zelfs als ze niet op dat 
misdrijf maar op verbintenissen uit over
eenkomst is gegrond ". Dat men zich hoe 
dan ook vragen kan stellen nopens de 

uitbreiding van de rechtspraak tot de ge
vallen waarin zoals te dezen de rechts
vordering niet steunt op een verbintenis 
uit overeenkomst maar op de wettelijke 
bepalingen uit een wet met een eigen 
verjaringsstelsel, dat bij toepassing van 
die rechtspraak in feite zou worden te
nietgedaan, zodat de gevolgen recht
streeks strijdig zouden zijn met die wet, 
zo zouden verzekeringsinstellingen als
dan nog ten onrechte betaalde prestaties 
kunnen terugvorderen, terwijl zij daar
over ten aanzien van het R.I.Z.I.V. geen 
verantwoording meer zouden moeten af
leggen. Dat hoe dan ook die rechtspraak 
het bewijs impliceert dat (verweerder) 
een misdrijf heeft begaan; dat dit bewijs 
niet is geleverd; dat inderdaad : uit de sa
menlezing van de tekst van de artikelen 
56 tot 61, onder afdeling 5 van de wet 
van 14 februari 1961, en van die van de 
artikelen 102 tot 105bis, onder afdeling 2 
van hoofdstuk III van de wet van 9 au
gustus 1963, duidelijk blijkt dat zij niet 
gezamenlijk worden toegepast maar dat 
de ene de andere vervangen, aangezien 
zij dezelfde problemen op verschillende 
en deels onverenigbare wijze regelen. De 
strafrechtelijke bepalingen die van toe
passing zijn bij overtredingen door de 
werkgevers, beoefenaars van de genees
kunst en paramedische medewerkers, en 
die vervat zijn in de artikelen 103 en 104 
van de wet van 9 augustus 1963, beogen 
bepaalde gevallen van het afleveren van 
getuigschriften voor verstrekte hulp, on
derhavig geval behoort daar echter niet 
toe. Zelfs in de onderstelling, quod non, 
dat artikel 57 voor alle andere gevallen 
van toepassing zou blijven, voert (ver
weerder) toch een rechtvaardigingsgrond 
aan, te weten de morele dwang om uit 
solidariteit met zijn confraters de voorlo
pige onderrichtingen na te leven van de 
beroepsvereniging die met de verdedi
ging van de beroepsbelangen voor de 
Raad van State is belast. Die rechtvaar
digingsgrond lijkt gegrond, nu het open
baar ministerie niet aantoont en zelfs 
niet poogt aan te tonen, hoewel het zulks 
behoort te doen, dat hij niet gegrond is 
(Cass., 11.06.1956, Bull. en Pas., 1956, I, 
1090) », 

terwijl, eerste onderdeel, de partij die 
ten onrechte een geldsom heeft betaald 
die zij krachtens de wet kan terugvorde
ren, indien het feit dat aan de ten on
rechte gedane betaling ten gronde ligt op 
zichzelf een misdrijf uitmaakt, haar 
rechtsvordering op dat misdrijf en op de 
daaruit voortvloeiende schade kan steu
nen; die rechtsvordering alsdan, wat de 
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verjaringstermijn betreft, onder toepas
sing van artikel 26 van de wet van 17 
april 1878 valt; geen enkele bepaling van 
de wet van 9 augustus 1963 die regel af
wijst inzake de op die wet gegronde 
rechtsvorderingen; artikel 97 van die 
wet, hoewel het de verzekeringsinstellin
gen verplicht ten aanzien van het 
R.I.Z.I.V. de terugvordering van de ten 
onrechte betaalde prestaties te verant
woorden door de ten onrechte betaalde 
prestaties op een bijzondere rekening te 
boeken, geenszins het recht tot terugvor
dering beperkt tot die prestaties die, 
overeenkomstig de regel van verjaring 
vastgelegd in artikel 106, § 1, 7°, van de
zelfde wet, op een bijzondere rekening 
moeten worden geboekt; integendeel, de 
financii:He aansprakelijkheid van de ver
zekeringsinstellingen, ingevolge de arti
kelen 126 en 128 van de wet, rechtvaar
digt dat zij die prestaties buiten de bij 
artikel 106, § 1, 7°, bepaalde termijn kun
nen terugvorderen; daaruit volgt dat het 
arrest niet zonder schending van de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
(artikelen 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 57 van 
de wet van 14 februari 1961, 97, 106, § 1, 
7° 126 en 128 van de wet van 9 augustus 
1963), de door eiseres aangevoerde vijfja
rige verjaringstermijn heeft kunnen af
wijzen op grand dat de wettelijke grand
slag van de recntsvordering geen verbin
tenis uit overeenkomst is maar een 
wettelijke bepaling en dat de gevolgen 
van de toepassing van die termijn recht
streeks in strijd met de wet zouden zijn; 

tweede onderdeel, artikel 143 van de 
wet van 9 augustus 1963 dat de opgehe
ven bepalingen van de wet van 14 fe
bruari 1961 opsomt, niet bepaalt dat arti
kel 57 van de wet van 14 februari 1961 is 
opgeheven; integendeel uit de w~tsge
schiedenis blijkt dat de wetgever d1e be
paling heeft willen. handhaven; de bep~
lingen van de artlkelen 102 tot 105bis 
van de wet van 9 augustus 1963 aileen 
bepaalde specifieke misdrijven bedoelen, 
waaronder, zoals het arrest vaststelt, dit 
geval niet was begrepen; het bestaan van 
bijzondere strafrechtelijke bepalingen 
niet belet dat een strafrechtelijke bepa
ling met algemene draagwijdte wordt 
toepgepast op de gevallen die in de spe
cifieke strafrechtelijke bepalingen niet 
worden bedoeld; daaruit volgt dat het ar
rest op grand van de aangevoerde rede
nen niet zonder schending van de artike
len 57 van de wet van 14 februari 1961, 
102 tot 105bis en 143 van de wet van 9 

augustus 1963, heeft kunnen oordelen 
dat eiseres het misdrijf niet heeft aange
toond waarop haar burgerlijke rechtsvor
dering ex delicto gegrond zou zijn; 

derde onderdeel, hoewel het aan de 
rechter staat op de regelmatig aan zijn 
beoordeling voorgelegde feiten de rechts
regel toe te passen op grond waarvan ~~j 
de vorderingen zal aannemen of afwlJ
zen, de artikelen 702, 3°, 807 en 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en het al
gemeen rechtsbeginsel van de « aut)l!l-O
mie van de procespartijen » hem l:Jelet
ten een geschil op te werpen dat de 
partijen in hun conclusie niet hebben op
geworpen, onder voorbehoud van d~ ~er
biediging van het recht van verded1gmg; 
verweerder, ook al had hij _zijn goede 
trouw aangevoerd om het met naleven 
van de bewuste verordenende bepaling 
te verklaren, helemaal geen rechtvaardi
gingsgrond had aangevoerd, zijnde de 
morele dwang om de onderrichtingen 
van zijn beroepsvereniging na te !even; 
daaruit volgt dat het arrest, door de vor
dering af te wijzen op grand van een 
door verweerder niet aangevoerde recht
vaardigingsgrond, de artikelen 702, 3°, 
807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt, en de algemene rechtsbe
ginselen van de « autonomie van de pro
cespartijen » en van het recht van 
verdediging miskent; 

vierde onderdeel, de morele dwang, die 
voortvloeit uit macht waaraan men niet 
heeft kunnen weerstaan en die de aan
sprakelijkheid uitsluit, ve~onde~stelt dat 
de vrije wil van de dader 1s temetgedall:n 
of dat hij ten overstaan van een e~nstl~ 
en dreigend kwaad de belangen d1e hlJ 
voor alle andere kon of moest vrijwaren, 
niet anders heeft kunnen beveiligen; het 
arrest niet vaststelt dat verweerders 
vrije wil was tenietgedaan, en de drei
ging van een ernstig kwaad niet aan
wijst, maar aileen vaststelt dat verweer
der uit beroepssolidariteit moreel ver
plicht was de onderrichtingen van zij~ 
beroepsvereniging te volgen; daarmt 
volgt dat het arrest, op grand van di~ 
vaststellingen, niet heeft kunnen beslm
ten dat er sprake was van morele dwang 
zonder het wettelijk begrip dwang te 
miskennen (schending van artikel 71 van 
het Strafwetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een vordering 

tot terugbetaling van betalingen die 
ten onrechte zijn gedaan haar juri
dische grondslag in de wet vindt, 
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dat de terugvordering van de ten on
rechte gedane betaling slechts aan 
twee vereisten moet voldoen, ener
zijds, een betaling, en anderzijds 
het feit dat zij ten onrechte is ge
daan; dat genoegzaam is aangetoond 
dat de betaling onterecht is als 
blijkt dat zij zonder oorzaak is; dat 
het niet ter zake doet of het ontbre
ken van oorzaak al dan niet uit een 
misdrijf volgt; 

Dat daaruit volgt dat de vordering 
die tot terugvordering van de ten 
onrechte betaalde prestaties strekt, 
niet onder toepassing valt van de 
verjaringstermijn die geldt voor de 
rechtsvordering tot vergoeding van 
de schade uit een misdrijf; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

Wat betreft het tweede, het derde 
en het vierde onderdeel : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat 
het arrest zijn beslissing naar recht 
verantwoordt door, zonder dienaan
gaande te worden bekritiseerd, vast 
te stellen dat de vordering strekt tot 
terugbetaling van de ten onrechte 
betaalde prestaties; 

Dat die onderdelen kritiek oefe
nen op ten overvloede gegeven be
schouwingen; dat zij derhalve, ook 
al waren ze gegrond, niet tot cassa
tie kunnen leiden; 

Dat die onderdelen niet ontvanke
lijk zijn; 

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

8 januari 1990 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-genE>raal- Advocaat: mr. Das
sesse 

Nr. 277 

3e KAMER - 8 januari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
Bl:RGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
I:'o!GESTELD - EISERS EN VERWEERDERS -
VOORZIENI:'o!G GERICHT TEGEN DE STAAT -
GELDIGHEID - VEREISTEN - BETWISTI:'o!G 
DOOR DE I:'o! DE ZAAK BETROKKEN MINISTER 
DAT HET VOORWERP VAN HET GESCHIL TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN ZIJN DEPARTE!VIENT 
BEHOORT - VERZl:IM DOOR DIE MINISTER 
ZIJ"J BETREFFENDE COLLEGA I:'o! ZIJ:'o! PLAATS 
TE STELLEN - GEVOLGEN. 

2o BETEKENINGEN EN KENNISGE-
VINGEN - EXPLOTEN BCRGERL!JKE 
ZAKEN - BETEKENI:'o!G VAN EEN VOORZIE
NI:'o!G AAN DE STAAT - BETWISTING DOOR DE 
IN DE ZAAK BETROKKEN MINISTER DAT HET 
VOORWERP VAN HET GESCHIL TOT DE BE
VOEGDHEID VAN ZIJN DEPARTEMENT BE
HOORT - VERZLIM VAN DIE MINISTER ZIJN 
BETREFFENDE COLLEGA IN Z!JN PLAATS TE 
STELLEN - GEVOLGEN. 

3° DAGV AARDING - Bl:RGERLIJKE ZA
KEN- DAGVAARDING VAN DE STAAT- GEL
DIGHE!D - VEREISTEN - BETWISTING DOOR 
DE IN DE ZAAK BETROKKEN MINISTER DAT 
HET VOORWERP VAN HET GESCHIL TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN Z!JN DEPARTEMENT BE
HOORT - VERZLIM DOOR DIE MI:\"ISTER ZIJ:'o! 
BETREFFE!\"DE COLLEGA IN ZIJN PLAATS TE 
STELLEN - GEVOLGEN. 

40 STAAT - EENHEID EN ONDEELBAARHEID 

- Bl:RGERLIJKE ZAKEN - DAGVAARDING 
VAN DE STAAT- GELDIGHEID- VEREISTEN 
- BETWISTING DOOR DE IN DE ZAAK BE
TROKKEN MINISTER DAT HET VOORWERP 
VAN HET GESCHIL TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN ZIJN DEPARTEMENT BEHOORT - VER
ZUIM VAN DIE MINISTER ZIJN BETREFFENDE 
COLLEGA IN ZIJN PLAATS TE STELLEN - GE
VOLGEN 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
Bl:RGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - GRON 
DEN VAN NIET-O:'o!TVANKELIJKHEID - DOOR 
DE I:'l! DE ZAAK BETROKKEN MI!\"ISTER TE
GEN DE VOORZIEKI"'G OPGEWORPEN GRO:'o!D 
VAN NIET-O"''I'\"A"'iKELIJKHEID HIERI"' BE
STAA!\"DE DAT HET VOORWERP YA"'i HET GE 
SCIIIL "i:IF.T TOT Dr: r:ITOI:GD!li:lD \"X\ ZIJ:\ 
DEP.\RTE:IIE'\T LEIIOORT \I:RrhTE'\ 
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1°, 2°, 3°, 4° en 5° De minister die door 
een voorziening in burgerlijke zaken 
in de zaak betrokken is, mag niet be
twisten dat het voorwerp van het ge
schil tot de bevoegdheid van zijn de
partement behoort, tenzij hij tevens 
zijn betreffende collega in zijn plaats 
stelt; als die voorwaarde niet is ver
vuld, kan de door de betrokken minis
ter tegen de voorziening opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid niet 
worden aangenomen (1). (Artt. 1079, 42 
en 705 Ger.W.) 

(DE SOCIALE VOORZORG C.V. 
T. PEMMERS A. E.A.) 

ARREST( vertaJing) 

(A.r. nr. 8700) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1988 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van 20 
oktober 1989 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het door de vijfde verweerder te
gen de voorziening opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid en hierin be
staande dat de Belgische Staat in de 

(1) De voorgestelde oplossing gaat uit van 
de regel van de eenheid en de ondeelbaarheid 
van de Staat (zie Cass., 12 maart 1906, Cass., 
1906, I, 161; 30 april 1975, A. C., 1975, 951; Cass., 
21 april 1989, A.R. nr. 6123, ibid., 1988-89, 
nr. 479; FETIWEIS, Manuel de procedure civile, 
Luik, 1985, nr. 243). De noodzaak om elke cate
gorie van openbare dienst van de nodige wer
kingsmiddelen te voorzien vormt weliswaar 
een uitzondering op dat beginsel en legt uit 
dat er afzonderlijke belastingwetten ontstaan, 
zodat, enerzijds, elke minister slechts bevoegd 
is om de Staat te vertegenwoordigen voor de 
zaken van zijn departement en die onder zijn 
budget vallen en, anderzijds, elke tegen de 
staat ingestelde rechtsvordering slechts geldig 
is als zij gericht is tegen de minister d1e be
voegd is om de in het geding zijnde openbare 
belangen te besturen. Die uitzondering kent 
echter op haar beurt een verzachting die het 
algemeen beginsel opnieuw toepasselijk 
maakt. Het Hof heeft hier toepassing gemaakt 
van die verzachting inzake het betrekken van 
een minister in de zaak door een voorziening 
in burgerlijke zaken. 

zaak niet door de eerste minister is ver
tegenwoordigd : 

Overwegende dat artikel 1079, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat de voorziening wordt in
gesteld door op de griffie van het 
Hof een verzoek in te dienen, dat in 
voorkomend geval vooraf wordt be
tekend aan de partij tegen wie de 
voorziening is gericht; 

Overwegende dat artikel 42, eer
ste lid, 1°, van hetzelfde wetboek be
paalt dat de betekeningen worden 
gedaan aan de Staat, op het kabinet 
van de minister die bevoegd is om 
er kennis van te nemen, onvermin
derd de in artikel 705 gestelde re
gels; 

Overwegende dat genoemd artikel 
705 in zijn eerste lid bepaalt dat de 
Staat wordt gedagvaard aan het ka
binet van de minister tot wiens be
voegdheid het onderwerp van het 
geschil behoort; dat het in zijn twee
de lid evenwel inzonderheid bepaalt 
dat de minister die in de zaak be
trokken is, niet mag betwisten dat 
het voorwerp van het geschil tot de 
bevoegdheid van zijn departement 
behoort, tenzij hij tevens de betrok
ken minister in zijn plaats stelt; 

Overwegende dat de vijfde ver
weerder enkel beklemtoont dat het 
beheer van het W egenfonds niet tot 
de bevoegdheid van de eerste minis
ter behoort en dat die niet met de 
herstructurering van het Ministerie 
van Openbare Werken werd belast, 
zonder de betrokken ministers in 
zijn plaats te stellen; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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8 januari 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Houtekier, Draps, De Bruyn en Simont. 

Nr. 278 

3• KAMER - 8 januari 1990 

1° BEWIJS - B'LRGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFI'EN - BEWIJSKRACHT VAN DE AK
TEN - VERSCHILLE,.DE LITLEGGI:>JG VAN 
EEN DESK'LNDIGENVERSLAG DOOR DE RECH
TER RESPECTIEVELIJK DOOR DE PARTIJEN -
GEEN MISKEN!\'1:>/G VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN HET VERSLAG. 

2° ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- LA
TERE GEVOLGEN VAN HET ONGEVAL- SCHA
DE GEDEKT DOOR DE WETTELIJKE VERGOE
DING VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN 
EEN ARBEIDSONGEVAL. 

3° ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- LA
TERE GEVOLGEN VAN HET ONGEVAL - OM
STANDIGHEDEN LIT HET PRIVE-LEVEN -
ZONDER INVLOED. 

1 o De bewijskracht van een deslwndi
genverslag wordt door de rechter niet 
miskend wanneer hij van dat verslag 
een andere uitlegging geeft dan de 
partijen (1). 

derd de wettelijke voorschriften inzake 
herziening (2). (Artt. 22 en 23 Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971.) 

3° Voor de wettelijke vergoeding van de 
schade is het van geen belang dat de 
latere gevolgen waarvan .bet arbeids
ongeval de oorzaak is, zich voordoen 
in omstandigheden die verband hou
den met het prive-Ieven (3). (Artt. 22 
en 23 Arbeidsongevallenwet.) 

(DE BIJ-DE VREDE N.V. T. DELANGE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8729) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 juni 1987 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 22, 23 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof, voor zover het 
in zijn arrest beslist dat het ongeval van 
8 juli 1975 heeft plaatsgehad v66r het 
tijdstip van de consolidatie van de bij 
het arbeidsongeval van 8 oktober 1974 
opgelopen letsels, het beroepen vonnis, 
dat oordeelde dat het ging om een we
derinstorting, de tijdelijke algehele ar
beidsongeschiktheid van 8 juli tot 31 de
cember 1975 bewezen verklaarde en de 
blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid op 
7 % vaststelde, bevestigt, op grond : « dat 
de vraag was of de tweede breuk kon te 
wijten zijn aan de eerste; dat de eerste 
rechter terecht de vraag heeft gesteld 
aan een geneesheer-deskundige die be
sloot dat zulks het geval was », « dat, zo
dra dat oorzakelijk verband voldoende is 
bewezen, het niets ter zake doet of de 
tweede breuk zich heeft voorgedaan in 
zijn prive-leven dan wel in het kader van 
zijn beroep en of die breuk is veroor-

20 De wettelijke vergoeding van de scha- zaakt door een gewone of bijzondere ge
de ten gevolge van een arbeidsongeval 
dekt niet enkel de schade die op het beurtenis, ja zelfs een met geweld ge

paard gaande gebeurtenis », « dat, wat ogenblik van het ongeval is veroor- 1 ld b f h 
zaakt, maar tevens aile Jatere gevolgen het eventue e gewe etre t, et oorza-

kelijk verband moet worden uitgesloten, 
waarvan het ongeval de oorzaak is, als medisch vaststaat dat de nieuwe 
mits zij niet door de schuld van de ge- breuk enkel en aileen door een met ge
troffene zijn veroorzaakt en onvermin- 1------------------

{2) en {3) Cass., 27 jan. 1971 {A.C., 1971, 
(1) Cass., 12 feb. 1986, A.R. nr. 4823 (A.C., · biz. 513); P. DENIS, Dl'oit de Ja securite sociale, 

1985-86, nr. 380). 5e dr., Brussel, 1986, nr. 222. 
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weld gepaard gaande gebeurtenis kon 
zijn veroorzaakt; dat daarvan helemaal 
geen sprake is in het deskundigenver
slag dat, zoals zal blijken, integendeel 
aantoont dat de plaats van de vroegere 
fractuur het normaal opnieuw zou bege
ven >>; dat de stelling van de getroffene 
diende te worden aangenomen, volgens 
welke hij, terwijl hij op het strand aan 
het pootjebaden was, het evenwicht 
heeft verloren en door een golf omver 
werd gegooid, en « dat uit het dossier 
blijkt dat er zich geen gebeurtenis met 
een uitzonderlijk geweld hoefde voor te 
doen om een nieuwe breuk te hebben op 
de plaats van de vroegere ter hoogte van 
de pengaten >>, 

terwijl door de artikelen 22 en 23 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 een regeling is ingevoerd om de ge
troffene van een arbeidsongeval te ver
goeden voor de periodes van tijdelijke al
gehele en gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid v66r het tijdstip van de conso
!idatie van de letsels; die bepalingen 
slechts voorzien in de vergoeding voor 
tijdelijke algehele of gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid die rechtstreeks 
door een arbeidsongeval zijn veroor
zaakt; het ongeval in het prive-leven, 
hoewel de omvang van de desbetreffende 
letsels door letsels of gevolgen van een 
vorig arbeidsongeval kunnen worden be
i:nvloed, evenwel geen aanleiding kan ge
ven tot vergoeding, overeenkomstig de 
artikelen 22 en 23 van de Arbeidsonge
vallenwet, van schade bestaande in een 
verlies van arbeidsgeschiktheid; het ar
beidshof uitdrukkelijk vaststelt dat ver
weerder is gevallen toen hij in zee ging 
baden, wat binnen het kader van zijn 
prive-leven valt; te dezen derhalve niet 
kon worden gesproken van een arbeids
ongeval dat tijdelijke (algehele of gedeel
telijke) ongeschiktheid heeft veroor
zaakt, die overeenkomstig de artikelen 
22 en 23 van de Arbeidsongevallenwet 
kan worden vergoed; het deskundigen
verslag dat door dokter van Hove is op
gemaakt ter uitvoering van het vonnis in 
eerste aanleg van 23 december 1980, 
geenszins aantoont << dat de plaats van 
de vroegere fractuur het normaal op
nieuw zou begeven >>, maar enkel « be
sluit dat er tussen de gevolgen van het 
eerste ongeval en de tweede breuk een 
gedeeltelijk oorzakelijk verband be
staat », en aldus, zoals uit de redenen 
van dat deskundigenverslag blijkt, erop 
wijst dat de omvang van de letsels van 
het tweede ongeval bei:nvloed was door 
de gevolgen van het eerste ongeval; de 

feitenrechter derhalve niet wettig kon 
beslissen dat de artikel~n 22 en 23 van 
de Arbeidsongevallenwet van toepassing 
waren, aangezien het ongeval dat de 
tweede breuk heeft veroorzaakt, door het 
arbeidshof als een ongeval « in het prive
leven » werd beschouwd (schending van 
de artikelen 22 en 23 van de Arbeidson
gevallenwet), en niet zonder de zin en de 
draagwijdte van de bewoordingen van 
het deskundigenverslag te miskennen, 
heeft kunnen beslissen dat de expert tot 
het besluit was gekomen dat de plaats 
van de vroegere fractuur het normaal op
nieuw zou begeven (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek: 

In zoverre het middel schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek aan
voert: 

Overwegende dat het arrest welis
waar vermeldt dat het verslag van 
de door de eerste rechter aangewe
zen expert aantoont << dat de plaats 
van de vroegere fractuur het nor
maal opnieuw zou begeven >>; dat, 
zoals uit de woorden « zoals zal blij
ken >>, die het arbeidshof dienaan
gaande gebruikt, en zoals uit de ove
rige vermeldingen van de bestreden 
beslissing, die ook is gebaseerd op 
de opvatting van dokter Danis en op 
het advies van dokter Maldague, die 
de expert als specialist heeft geraad
pleegd, blijkt dat de in het middel 
bekritiseerde vermelding het gevolg 
is van een interpretatie van dat des
kundigenverslag in het licht van de 
andere gegevens van de zaak; 

Dat het arbeidshof de bewijs
kracht van dat verslag derhalve niet 
miskent; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondsdlag mist; 

In zoverre het middel schending 
van de artikelen 22 en 23 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 
1971 aanvoert : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat verweerder op 8 
oktober 1974 is getroffen door een 
arbeisongeval met het gevolg dat hij 
een rechter scheen- en kuitbeen
breuk opliep met verpenning, en an 
derzijds, dat de tweede breuk die hij 
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op 8 juli 1975 opliep terwijl hij in 
zee aan het pootjebaden was, te wij
ten is aan de eerste breuk; dat het 
zegt « dat, zodra dat oorzakelijk ver
band voldoende is bewezen, het 
niets ter zake doet of de tweede 
breuk zich heeft voorgedaan in zijn 
prive-leven dan wel in het kader 
van zijn beroep en of die breuk is 
veroorzaakt door een gewone of bij
zondere gebeurtenis, ja zelfs ... een 
met geweld gepaard gaande gebeur
tenis »; 

Overwegende dat het arbeidshof 
zijn beslissing aldus naar recht ver
antwoordt zonder de in het middel 
aangewezen desbetreffende wetsbe
palingen te schenden; dat, nu het, 
zoals uit het voorgaande blijkt, oor
deelde dat het oorzakelijk verband 
was bewezen, het van geen belang 
was dat het tweede ongeval zich had 
voorgedaan in omstandigheden die 
verband hielden met het prive-leven; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

8 januari 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 279 

2• KAMER - 9 januari 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESLIS
SING BIJ VERSTEK GEWEZEN- VOORWAAR
DE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- KWALI
FICATIE DOOR DE RECHTER AAN ZIJN BE
SLISSING GEGEVEN - BEOORDELING DOOR 
HET HOF VAN CASSATIE. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERING - GEWONE 
TERMIJN VAN VERZET- VOORBARIG CASSA
TIEBEROEP. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - VORM - VERZOEKSCHRIFT 
TOT CASSATIE - ONDERTEKENING - NAAM 
EN HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKE
NAAR - VEREISTE. 

1° Wanneer de beklaagde tijdens een 
eerste zitting werd ondervraagd maar 
niet blijkt dat hij op die zitting en 
evenmin op een latere zitting, waarop 
de debatten voor gesloten werden ver
klaard, in de gelegenheid werd gesteld 
ten grande verweer te voeren nopens 
de hem ten laste gelegde ieiten wordt 
de beslissing bij verstek gewezen (1). 

2° Het Hoi beslist, op grand van de stuk
ken van de rechtspleging waarop het 
Hoi vermag acht te slaan, dat een be
slissing bij verstek werd gewezen niet
tegenstaande die beslissing zelve ver
meldt dat ze op tegenspraak is gewe
zen (2). 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening 
die wordt ingesteld v66r het verstrij
ken van de gewone termijn van verzet. 

4° Het Hoi vermag geen acht te slaan op 
een verzoekschrift tot cassatie dat na
mens een eisende partij ter griffie van 
het hoi van beroep werd ingediend, 
dat een onleesbare handtekening 
draagt en de hoedanigheid van de on
dertekenaar niet vermeldt. 

(1) Cass., 1 juli 1919 (Bull. en Pas., 1919, I, 
168); 19 nov. 1963 (ibid., 1964, I, 357). 

(2) Cass., 14 nov. 1955 (A.C., 1956, 195); 23 
okt. 1974 (ibid., 1975, 251); 17 feb. 1978 (ibid., 
1978, 721). 
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(DETHIER, UTRECHT N.V. 
T. DE MEESTERE, Vl:'-IGERHOED) 

ARREST 

(A.R. nr. 2340) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van eiser : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering en tegen de beslissin
gen op de civielrechtelijke vorderin
gen van de verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat op de terechtzitting 
van het Hof van Beroep te Antwer
pen van 11 december 1987, nadat 
door de voorzitter verslag was uitge
bracht, eiser werd ondervraagd, het 
openbaar ministerie in zijn verde
ring werd gehoord., de burgerlijke 
partijen en de vrijwillig tussengeko
men partij werden gehoord in hun 
middelen, de zaak, gelet op het late 
uur, in voortzetting werd gesteld op 
de terechtzitting van 16 december 
1987 voor pleidooien van mr. G. 
Moerdijk, raadsman van eiser; dat 
op die terechtzitting niemand ver
schenen is, de zaak in beraad werd 
genomen en voor uitspraak gesteld 
werd op 13 januari 1988; dat op die 
terechtzitting de uitspraak ambts
halve werd uitgesteld op 15 januari 
1988, dag waarop het bestreden ar
rest gewezen werd; 

Overwegende dat eiser weliswaar 
« ondervraagd » werd, maar dat niet 
blijkt dat hij in de gelegenheid werd 
gesteld ten gronde verweer te voe
ren nopens de hem ten laste gelegde 
feiten; 

Dat hieruit blijkt dat het bestre
den arrest van 15 januari 1988 ten 
opzichte van eiser bij verstek werd 
uitgesproken, niettegenstaande het 
arrest zelf vermeldt dat het op te
genspraak is gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
ingesteld op 29 januari 1988, dat is 
voor het verstrijken van de gewone 
termijn van verzet, voorbarig is en 
mitsdien niet ontvankelijk; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiseres : 

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

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van eiseres : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen eiser en tegen 
de beslissingen op de tegen eiser ge
richte civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders: 

Overwegende dat eiseres geen 
hoedanigheid heeft om tegen die be
slissingen cassatieberoep in te stel
len; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiseres gerichte civielrechte
lijke vorderingen van de verweer
ders; 

Overwegende dat eiseres geen 
middel regelmatig aanvoert; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie waarvan de 
middelen 2 tot en met 20 niet de 
ontvankelijkheid van de voorziening 
betreffen en het middel sub 1, 
mocht het gegrond zijn, ook de niet
ontvankelijkheid van de voorziening 
zou meebrengen, en zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift dat na
mens eiser ter griffie van het Hof 
van Beroep te Antwerpen op 15 fe
bruari 1988 is ingediend, dat een on
leesbare handtekening draagt en de 
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hoedanigheid van de ondertekenaar 
niet vermeldt, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ning. 

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. G. 
Moerdijk, Antwerpen. 

Nr. 280 

ze KAMER - 9 januari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - U!T
VOERI:'>JG VAN BESTREDEN BESLISSI"'G 
SCHORSING - VOORW AARDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1, 
E.V.R.M. - KENNISNEMING VAN DE STL:KKEN 
VAN HET ONDERZOEK. 

3° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - ART. 18, § 1, W.A.M.-WET - PREMIE -
WANBETALING- SCHORSING VAN DE VERZE
KERING. 

4° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-

RING - W.A.M.-WET - DOEL VAN DE WET. 

P Een op strafrechtelijk gebied kenne
lijk niet ontvankelijk cassatieberoep 
heeft geen schorsende kracht. 

2° Art. 6.1 E. V.R.M. wordt niet geschon
den wanneer de feitenrechter en de 
partijen de mogelijkheid hadden ken
nis te nemen van alle originele stuk
ken van het strafdossier dat ter griffie 
van l1et Hof van Cassatie berustte en 
een volledige fotokopie van aile stuk
ken ter beschikking lag op de griffie 
van het gerecht dat ten grande uit
spraak deed. 

3° Art. 18, § 1, W.A.M.-wet is toepasselijk 
wanneer een motorrijtuig in het ver
keer wordt gebracht waarvan de verze
kering, gesloten tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe het aanleiding kan geven, ge
schorst is wegens niet-betaling van de 
premie, zelfs wanneer die schorsing, 
met toepassing van art. 11 van dezelf
de wet door de verzekeraar aan de 
derde-benadeelde niet kan worden te
gengeworpen. 

4° Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de strafrechtelijke normen in 
de W.A.M.-wet niet enkel dienen om 
de belangen van derden te beschermen 
doch tevens om in het algemeen be
lang de gebruikers van motorvoertui
gen aan te zetten om zich aan hun ver
plichtingen te houden en bovendien de 
economische structuur van de verzeke
ringssector niet te ontregelen. 

(DETHIER) 

ARREST 

(A.R. nr. 2657) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1988 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 6.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, 95, eerste lid, van 
de Grondwet, 608 tot en met 615 van het 
Gerechtelijk Wetboek en miskenning 
van de regelen betreffende de bevoegd
heid, 

doordat het hof van beroep uitspraak 
doet met betrekking tot de tenlasteleg
gingen A en B in een « zaak I » op grond 
van de motivering dat het cassatieberoep 
van eiser tegen het arrest van 15 januari 
1988, arrest waarbij eiser de veroorde
ling door de eerste rechter voor een feit 
C in een « zaak I » en D in een « zaak 
II » beve.stigd zag onder strafverzwaring 
en « de zaak met betrekking tot de feiten 
van de tenlasteleggingen A en B in de 
zaak I » werd gesplitst, manifest ontvan
kelijk is « waar het gericht is tegen de 
splitsing waardoor het hof van beroep 
nog geen uitspraak gedaan had over de 
tenlasteleggingen A en B van de zaak 
I », terwijl eiser in zijn memorie, neerge-
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legd in de zaak gekend onder A.R. nr. 
2340 op 12 april 1988, verscheidene mid· 
delen heeft Iaten gelden tegen de recht· 
.matigheid van deze splitsing, en het 
trouwens alleen tot de bevoegdheid van 
het Hof van Cassatie behoort om deze 
middelen van eiser, en diens cassatiebe· 
roep waar dit tegen de splitsing der zaak 
gericht is, al dan niet ontvankelijk te 
verklaren: 

Overwegende dat een kennelijk 
niet ontvankelijk cassatieberoep 
geen schorsende kracht heeft; 

Overwegende dat de appelrechters 
zich niet in de plaats van het Hof 
stellen en niet over eisers voorzie
ning en de erin aangevoerde midde
len oordelen; dat zij enkel de rede
nen opgeven waarom zij, zich beroe
pend op voormelde regel, spijts het 
cassatieberoep van eiser tegen hun 
beslissing tot splitsing in hun arrest 
van 15 januari 1988, de behandeling 
van de telastleggingen A en B van 
zaak I voortzetten; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus zonder schending van de aan
gevoerde wetsbepalingen hun beslis
sing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 6.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden en 521 tot en met 
524 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep uitspraak 
doet terwijl het integrale dossier der 
rechtspleging reeds ter griffie van het 
Hof van Cassatie was neergelegd, en de 
strafrechter enkel recht kan spreken op 
basis van en aan de hand van de origine
le stukken van het dossier der rechtsple
ging, en het hof van beroep te dezen niet 
gerechtigd was uitspraak te doen op een 
fotokopie van de stukken van het dos
sier, de voorwaarden van artikel 521 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet vervuld 
zijnde: 

Overwegende dat de artikelen 521 
en volgende van het W etboek van 
Strafvordering niets uitstaande heb
ben met onderhavige zaak, nu zij de 
gevallen bedoelen waarin ten gevol
ge van brand, overstroming of enige 

andere buitengewone oorzaak minu
ten van nog niet ten uitvoer gelegde 
arresten in criminele of correctione
le zaken, of stukken van nog niet af
gedane processen vernield, wegge
nomen of zoekgeraakt zijn en het 
niet mogelijk is die weer op te rna
ken; dat te dezen immers, blijkens 
de vaststellingen van het arrest, de 
stukken van het proces voorhanden 
waren; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het hof van beroep kennis 
nam en eiser de mogelijkheid had 
kennis te nemen van alle originele 
stukken van het strafdossier, het 
origineel dossier ter griffie van het 
Hof van Cassatie berustte en « een 
volledige fotokopie van alle stuk
ken » ter beschikking was; 

Dat artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den niet wordt geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 6.1 en 
6.2 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, misken
ning van de regelen en beginselen be
treffende het leveren van bewijs in straf
zaken en schending van artikel 97 van 
de Grondwet wegens onjuiste motive
ring, 

doordat het hof van beroep stelt dat 
« indien de verklaring van (eiser) bij zijn 
ondervraging over de gebeurtenissen van 
15 maart 1986 onjuist zou geweest zijn 
en op een vergissing berusten met be
trekking tot het niet-verzekerd zijn, hij 
hiervoor niet kan veroordeeld worden in
dien het bewijs wordt gegeven dat hij 
wei verzekerd was "• terwijl het aan het 
openbaar ministerie behoorde de niet
verzekering van eiser te bewijzen, doch 
niet a an eiser om te bewij zen dat hij wel 
verzekerd was, nu de aanvankelijke ver
klaringen van eiser, welke op een vergis
sing berustten, werden verworpen; zoda
nig dat eiser zulks niet diende te bewij
zen en ten onrechte schuldig werd be
vonden: 

Overwegende dat het hof van be
roep met de in het middel weergege
ven considerans te kennen geeft dat 
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eiser « niet kan veroordeeld worden 
indien het bewijs wordt gegeven dat 
hij wel verzekerd was », zelfs indien 
hij bij vergissing zou hebben toege
geven niet verzekerd te zijn ge
weest; dat het arrest beslist dat het 
bewijs van het niet-verzekerd zijn 
van eiser door bepaalde gegevens 
geleverd wordt; 

Overwegende dat het hof van be
roep zodoende op eiser geen bewijs
last legt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 6.1 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, 

doordat het hof van beroep stelt « dat 
het irrelevant is dat op 15 maart 1986 
een rijverbod tegen (eiser) van kracht 
was », terwijl de eerste rechter eiser 
juist had veroordeeld omwille van een 
opgelopen rijverbod, en doordat het hof 
van beroep eiser schuldig acht omwille 
van het volgens het hof aanwezig zijn 
van een schorsing ten gevolge van niet
betalen van verzekeringspremies, terwijl 
de eerste rechter uitdrukkelijk had ge
steld dat het onjuist was dat er om deze 
reden schorsing zou zijn geweest, zodat 
het hof van beroep niet kon volstaan met 
een loutere bevestiging van het vonnis 
van de eerste rechter, en dit vonnis uit
drukkelijk diende te hervormen daar 
waar de eerste rechter stelde dat eiser 
schuldig was aan niet-verzekering we
gens een opgelopen rijverbod en er geen 
sprake was van schorsing wegens het 
niet-betalen van verzekeringspremies : 

Overwegende dat eiser veroor
deeld werd om op 15 maart 1986 als 
eigenaar een motorrijtuig in het ver
keer te hebben gebracht, zonder dat 
de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid waartoe dit motorrijtuig aanlei
ding kon geven, gedekt was door 
een verzekering welke aan de bepa
lingen van de wet van 1 juli 1956 be
antwoordt; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat « het irrelevant is dat 
op 15 maart 1986 geen rijverbod te
gen (eiser) van kracht was »; dat zij 
de veroordeling van eiser door ::l.e 

eerste rechter, mits herleiding van 
het uitgesproken verval uit het recht 
een voertuig te besturen, bevestigen, 
echter met een eigen redengeving 
die gegrond is op de op het ogenblik 
van de feiten lopende schorsing van 
het verzekeringscontract; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel, als volgt ge
steld : schending van artikel 97 van de 
Grondwet wegens onjuiste motivering en 
6.1 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het hof van beroep uit het be
staan van een aangetekend schrijven 
van 9 januari 1986 van de N.V. Utrecht 
waarin wordt vermeld dat de waarborg 
zal geschorst zijn tenzij betaling van de 
achterstallige premie binnen 15 dagen, 
op impliciete wijze afleidt dat de waar
borg der verzekering van eiser ook daad
werkelijk zou zijn geschorst, terwijl uit 
geen enkel stuk van het dossier, noch uit 
enige verklaring van de verzekeraar van 
eiser blijkt dat de waarborg der verzeke
ring ook daadwerklijk werd geschorst: 

Overwegende dat het arrest, na 
vermelding van de inhoud van de 
brief van 9 januari 1986 van de N.V. 
Utrecht, voorts overweegt : « dat be
klaagde erkent dat er een achter
stand in de betaling van zijn verze
keringspremies was en hij een eens
luidend afschrift neerlegde van een 
vonnis van 12 februari 1986, gewe
zen door de vrederechter van het 
kanton Kapellen, waarbij hij veroor
deeld werd tot betaling van 22.309 
frank voor vervallen premies, met 
aanwas van intresten en kosten en 
met toelating zich van deze veroor
delingen te kwijten met maande
lijkse afkortingen van 8.000 frank 
vanaf 1 maart 1986; dat volgens 
eveneens voorgelegd schrijven van 
de raadsman van de verzekeraar de 
achterstallige premies in driemaal 
8.000 frank betaald werden vanaf 1 
maart 1986 met vereffening van het 
saldo op 20 mei 1986; dat een mach
tiging tot betaling van achterstallige 
premies nog geen opheffing van de 
schorsing van de verzekering we
gens wanbetaling met zich brengt; 
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dat te dezen het saldo van de ach
terstal pas op 20 mei 1986 betaald 
was en de schorsing intussen voort
liep tenzij de verzekeraar akkoord 
was hieraan een einde te stellen; dat 
dit blijkens het voorgelegde stuk ge
beurd is vanaf 20 maart 1986, zodat 
het door beklaagde bestuurde voer
tuig op 15 maart 1986 niet gedekt 
was door een verzekering »; 

Dat het arrest aldus uitdrukkelijk 
vaststelt dat de waarborg der verzeke
ring ten gevolge van niet-betaling van de 
premie daadwerkelijk geschorst werd; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel, gesteld als 
volgt : miskenning van de beginselen dat 
de strafwet ten gunste van de beklaag
den dient te worden uitgelegd en er geen 
twijfel mag bestaan over de strafbaar
heid van een handeling. 

doordat de rechters in hoger beroep 
hebben gesteld dat er geen twijfel over 
de betekenis en de draagwijdte van de 
strafrechtelijke normen en de strafbaar
heid van het feit bestaat die zou toelaten 
een interpretatie ten gunste van eiser te 
geven met betrekking tot de strafbaar
heid van zijn daad, 

terwijl het maatschappelijk doel der 
wet van 1 juli 1956 erin bestaat de belan
gen van derden te beveiligen, artikel 13 
dierzelfde wet nog niet van kracht is, en, 
ingevolge artikel 11 dezer wet, de verze
keraar gehouden is tot vergoeding van 
de schadelijdende derde, en gelet op de
ze omstandigheden het niet zeker is dat 
de voorwaarden van strafbaarheid ver
vuld zijn, dit mede gelet op de beginse
len dat de interpretatie van de strafwet 
ten gunste van de beklaagde dient te ge
schieden, en er geen twijfel mag bestaan 
aangaande de betekenis en draagwijdte 
van de strafrechtelijke norm en de straf
baarheid van een handeling: 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is in zoverre het op
komt tegen de beoordeling van de 
feiten door de rechter; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren dat « er geen twijfel 
ovf'r de betekenis en de draagwijdte 
\ian de stra.frechtelijko nocmen en 

de strafbaarheid van het feit bestaat 
die zou toelaten een interpretatie 
ten gunste van (eiser) te geven met 
betrekking tot de strafbaarheid van 
zijn daad »; 

Overwegende dat artikel 18, § 1, 
van de W.A.M.-wet toepasselijk is 
wanneer een motorrijtuig in het ver
keer wordt gebracht waarvan de 
verzekering, gesloten tot dekking 
van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid waartoe het aanleiding kan 
geven, geschorst is wegens niet-be
taling van de premie, zelfs wanneer 
deze schorsing met toepassing van 
artikel 11 van dezelfde wet door de 
verzekeraar aan de derde-benadeel
de niet kan worden tegengeworpen; 

Overwegende dat het arrest aan
gaande de betekenis en de draag
wijdte van die strafrechtelijke nor
men preciseert « dat ze immers ook 
dienen als afdwingbare sanctie om 
in het algemeen belang de gebrui
kers van motorvoertuigen aan te 
zetten om zich aan hun verplichtin
gen te houden en bovendien de eco
nomische structuur van de verzeke
ringssector niet te ontregelen »; 

Dat de appelrechters aldus de 
draagwijdte van de toegepaste straf
bepaling omschreven mede met in
achtneming van de belangen van 
derden die de wet beoogt te bescher
men en hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

En overwegende dat de substanti · 
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. G. 

1 Mot>rdijk, Amwerpen. 
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Nr. 281 

2• KAMER - 9 januari 1990 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - BANKBREUK - TE
RUGKEER TOT DE FAILLIETE BOEDEL VAN DE 
BEDRIEGLIJK ONTVREEMDE GOEDEREN, 
RECHTEN OF RECHTSVORDERINGEN - VOOR
WAARDEN. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - RECHTSVORDERING VOOR DE 
STRAFRECHTER INGESTELD - BURGER
LIJKE-PARTIJSTELLING - LATERE WIJZIG!NG 
IN DE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOL
LEGE. 

1° De rechter bij wie een vervolging we
gens bankbreuk aanhangig is, beslist, 
zelfs in geval van vrijspraak, ambts
halve over de terugkeer tot de failliete 
boedel van goederen, recl1ten of 
rechtsvorderingen, op voorwaarde 
evenwel dat deze bedrieglijk zijn ont
vreemd (1). (Art. 579, eerste lid, 1°, 
Kh.) 

2° De benadeelde die zich voor de straf
rechter burgerlijke partij stelt, be
houdt die hoedanigheid, zelfs als, na 
een wijziging in de samenstelling van 
het rechtscollege, de debatten ab initio 
worden hervat. 

(VANDEWALLE T. MRS. HEUGHEBAERT, VAN AC
KER EN DAWYNDT- CURATOREN IN HET FAIL
LISSEMENT VANDEWALLE-VANNESTE N.V., MRS. 
MAES EN SIERENS - CURATOREN IN HET FAIL
LISSEMENT « ANCIENS LAMINOIRS A PLOMB » 

N.V., GEERS L., GEERS V.; VAN DE WERVE DE 
SCHILDE T. MRS. MAES EN SIERENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 2955) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 september 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. Op de voorziening van Jan Van
dewalle: 

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

1. de strafvordering ten aanzien 
van de misdrijven A, B, C en D van 
de zaak 454/86 vervallen wordt ver
klaard door verjaring en hij van de 
telastleggingen A1 en A2 van de 
zaak 1207/85 zonder kosten wordt 
vrijgesproken: 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek een belang niet ontvanke
lijk is; 

2. hij veroordeeld wordt wegens 
de rnisdrijven B1 en B2 van de zaak 
1207/85: 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvorrnen in acht zijn 
genornen en de beslissing overeen
kornstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen : 

1. waarbij de zaak 1207/85 de rei:n
tegratie van de ontvreemde goede
ren in de boedel van het faillisse
ment wordt bevolen : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 579, 1°, van boek III, titel II, van 
het W etboek van Koophandel, zoals vast
gesteld bij de faillissementswet van 18 
april 1851, 

doordat het hof van beroep, uitspraak 
doende bij het bestreden arrest in de 
zaak met het notitienummer 1207/85, het 
beroepen vonnis gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne op 22 ok
tober 1985 bevestigt, waar het de rei:nte
gratie van de ontvreemde goederen in de 
massa van het faillissement beval, op 
grond van de overweging dat « nu de be
klaagde ook wordt vervolgd wegens be
drieglijke bankbreuk terecht de rei:nte
gratie van de ontvreemde goederen in de 
massa van de faling (werd) bevolen, al 
dient de beklaagde van deze tenlasteleg
ging te worden vrijgesproken (Cass., 15 
maart 1980, Pas., 1980, I, 854) », 

-----------------1 terwijl, luidens artikel 579, 1°, van het 

(1) Zie Cass., 11 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr 441). 

Wetboek van Koophandel de rechter we
llswaar ambtshalve, zelfs in geval van 
vrijspraak, beslist over de terugkeer tot 
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de failliete boedel van aile goederen, 
rechten of rechtsvorderingen, die be
drieglijk zijn ontvreemd, doch enkel in 
de gevallen voorzien bij de artikelen 575, 
577 en 578 van het Wetboek van Koop
handel, voormelde wetsbepaling bijge
volg enkel kon worden ingeroepen ten 
aanzien van de goederen, rechten of 
rechtsvorderingen die het voorwerp uit
maakten van de tenlastelegging van be
drieglijke bankbreuk, hetzij de tenlaste
leggingen Al en A2; eiser van voornoem
de tenlasteleggingen evenwel werd vrij
gesproken na de vaststelling van de 
afwezigheid van ieder bedrieglijk inzicht 
in zijnen hoofde, en van de afwezigheid 
van verduistering of verberging van de 
kwestieuze goederen, aldus werd vastge
steld met betrekking tot de tenlasteleg
ging Al, houdende de verduistering of 
verberging van een personenwagen Mer
cedes 280 SE en een personenwagen 
Ford Fiesta, dat deze aankopen, verricht 
tegen de respectievelijke prijs van 95.000 
frank en 40.000 frank, betaald op 13 
maart 1984, normaal werden geboekt, 
beide voertuigen werden ingekocht tegen 
normale prijzen, het actief van de ven
nootschap niet werd verminderd en er 
bijgevolg geen actief werd verduisterd, 
en met betrekking tot de tenlastelegging 
A2, houdende verduistering of verber
ging van een geldsom van 65.000 frank, 
dat deze som op 26 maart 1984 in de 
boekhouding als maandwedde werd op
genomen, niet bewezen is dat eiser hier
bij met bedrieglijk opzet heeft gehandeld 
en evenmin enige fout werd weerhouden, 
zodat in afwezigheid van enig bedrieglijk 
opzet en van verduistering of verberging 
der kwestieuze goederen het hof van be
roep niet wettig de rei:ntegratie der ont
vreemde goederen in de massa van het 
faillissement heeft kunnen bevelen 
(schending van artikel 579, 1°, van hoek 
III, titel II, van het Wetboek van Koop
handel, zoals vastgesteld bij de Faillisse
mentswet van 18 april 1851) : 

Overwegende dat artikel 579.1 van 
het Wetboek van Koophandel be
paalt dat in de gevallen van de arti
kelen 575, 577 en 578 het hof of de 
rechtbank waarvoor de zaak aan
hangig is, ambtshalve beslist, zelfs 
in geval van vrijspraak, over de te
rugkeer in de boedel van alle be
drieglijk daaraan ontnomen goede
ren, rechten of rechtsvorderingen; 

Dat de rechter op grond van die 
bepaling de terugkeer in de boedel 

slechts mag bevelen indien aan de 
voorwaarden gesteld in bedoeld arti
kel is voldaan; 

Overwegende dat het arrest, zowel 
wat de personenwagen Mercedes, de 
personenwagen Ford Fiesta als de 
geldsom van 65.000 frank, bedoeld 
in de telastlegging A, 1 en 2, van de 
zaak 1207/85 betreft, oordeelt dat 
die goederen niet op bedrieglijke 
wijze uit het vermogen van de ge
failleerde vennootschap N.V. Vande
walle-Vanneste zijn ontvreemd; 

Overwegende dat het arrest niet
temin, met bevestiging van het be
roepen vonnis, de terugkeer in de 
failliete boedel van die goederen be
veelt met de overweging : << Nu be
klaagde ook wordt vervolgd wegens 
bedrieglijke bankbreuk werd terecht 
de re'integratie van de ontvreemde 
goederen in de massa van de faling 
bevolen, al dient de beklaagde van 
deze telastlegging te worden vrijge
sproken »; 

Overwegende dat het arrest zo
doende artikel 579.1 van het Wet
hoek van Koophandel schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
2. op de civielrechtelijke vorderin

gen van de verweerders sub 1, 2 en 
3 tegen hem: 

Overwegende dat mr. H. Geinger, 
advocaat bij het Hof, bij akte neer
gelegd ter griffie van het Hof op 6 
januari 1989 verklaart afstand zon
der berusting te doen van de voor
ziening; 

Overwegende dat het arrest aan 
de verweerders een voorschot meer 
interesten en kosten toekent, maar 
'niets aanhoudt waarover nadien nog 
dient te worden beslist; 

Overwegende dat die beslissing 
een eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat er dientengevolge geen aan
leiding is om akte te verlenen van 
de afstand; 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 
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3. op de civielrechtelijke vordering 
van de verweerders sub 4 en 5 tegen 
hem: 

a. waarbij de eis van de verweer
ders tot vergoeding van de morele 
schade wordt afgewezen : 

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

b. waarbij het overige van de ei
sen van de verweerders wordt toege
kend: 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 3 en 4 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 67, 152, 153, 185, 190, 202 
van het Wetboek van Strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, uitspraak 
doende in de zaak met notitienummer 
454/86, het beroepen vonnis, gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brugge op 7 april 1986, waarbij eiser 
werd veroordeeld om solidair met mede
beklaagde van de W erve de Schilde a an 
de curatoren van het faillissement van 
de N.V. Anciens Laminoirs a Plomb ten 
titel van schadevergoeding de som van 
5.206.259 frank te betalen, bevestigt op 
burgerlijk gebied, na te hebben vastge
steld dat alle tenlasteleggingen vervallen 
waren door verjaring, 

tezwijl uit de regelmatig in het dossier 
berustende stukken niet blijkt dat de cu
rators van het faillissement van de N.V. 
Anciens Laminoirs a Plomb zich regel
matig burgerlijke partij stelden; de bur
gerlijke-partijstelling voor de Correctio
nele Rechtbank te Brugge op de zitting 
van 20 januari 191!6 immers zonder uit
werking bleef ingevolge de volledige her
neming der debatten wegens de gewijzig
de samenstelling van de zetel op de 
zitting van 24 februari 1986, waarop de 
zaak in voortzetting was gesteld : noch 
uit het zittingsblad van laatstgenoemde 
zitting, noch uit bet beroepen vonnis on
dubbelzinnig blijkt dat deze partijen ver
schenen ter zitting en aldaar hun verde
ring hernamen en hun argumenten ont· 
wikkelden, zodat in afwezigheid van een 
regelmatige burgerlijke-partijstelling 
door de curatoren van het faillissement 
van de N.V. Anciens Laminoirs a Plomb 
voor de eerste rechter eiser niet wettig 
kon veroordeeld worden tot betaling aan 
voornoemde curatoren van de som van 
5.206.259 frank ten titel van schadever
goeding (schending van d0 in hct rr:JcldE'l 

aangehaalde artikelen met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet), min
stens het Hof in de onmogelijkheid ver
keert om zijn wettelijke controle uit te 
oefenen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat uit het verslag 
van de terechtzitting van de Correc
tionele Rechtbank te Brugge van 20 
januari 1986 blijkt dat zich op die 
dag burgerlijke partij stelden: mr. 
R. Sierens en E. Maes, als curato
ren; 

Overwegende dat de burgerlijke 
partijen hun partijhoedanigheid niet 
verliezen en zich niet andermaal 
burgerlijke partij dienen te stellen, 
als naderhand het geding hernomen 
wordt voor de anders samengestelde 
rechtbank; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om het tweede en het derde 
onderdeel van het derde middel van 
de eiser Vandewalle te onderzoeken, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, Claude van de 
Werve de Schilde en Jan Vandewal
le solidair veroordeelt om te betalen 
ten titel van schadevergoeding aan 
mr. Etienne Maes en mr. Rudi Sie
rens, in hun hoedanigheid van cura
toren, de som van 5.206.259 frank, 
meer de vergoedende interesten, de 
verwijlinteresten en de kosten, wat 
deze veroordeHng betreft en in zo
verre het, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de terugkeer in de 
failliete boedel van de N.V. Vande
walle-Vanneste beveelt van de wa
gens Mercedes en Ford Fiesta en 
van de geldsom van 65.000 frank; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt Claude van de 
W erve de Schilde en Jan Vandewal
le ieder in de helft van hun res
pectieve voorziening; laat de overige 
ka~tPn ten laste van de Staat; ver-
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wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocat-generaal Advocaten : mrs. 
Geinger en Delahaye. 

Nr. 282 

2• KAMER - 9 januari 1990 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ART. 177 E.E.G.-VERDRAG - VRAAG OM CIT
LEGGING VAN EEN VERDRAGSBEPALING OF 
VAN DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GE
MEENSCHAP VERRICHTE HANDELINGEN -
UITLEGGING NOODZAKELIJK VOOR HET AR
REST VAN HET HOF. 

Wanneer uitlegging van een bepaling 
van het E.E.G.-Verdrag of van een 
door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handeling noodzakelijk 
is voor een arrest van het Hoi van 
Cassatie, vraagt het Hof, in de regel, 
aan het Hoi van Justitie om uitspraak 
te doen bij wege van prejudiciele be
slissing (1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

(ARBEIDSAVDITEl:R TE TURNHOUT T. KENNES, 
VERKOOYEN P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3177) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Turnhout; 

Over de grieven, gesteld als volgt : 
1. Door te stellen dat << de verordening 
E.E.G. nr. 3820/85 op zich geen enkele 
strafbepaling bevat, doch precies in haar 
artikel 17 uitdrukkelijk aan de Lid-Sta
ten opdraagt tijdig de wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen vast te stellen 
die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging 
van de verordening, onder meer de bij 
de overtreding toepasselijke sancties, de 
procedure en controlemiddelen "• mis
kent de correctionele rechtbank de recht
streekse toepassing van de verordenin
gen van de J!.aad der Europese Gemeen
schappen z«!als die vastgelegd is in 
artikel189 van het Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, goedgekeurd bij 
wet van 2 december 1957. Voor de ver
vulling van hun taak stellen de Raad en 
de Commissie van de Europese Gemeen
schappen verordeningen en richtlijnen 
vast, geven beschikkingen en brengen 
aanbevelingen of adviezen uit, onder de 
in voornoemd verdrag van oprichting 
van de gemeenschappen vervatte voor-
waarden. Een verordening heeft een al
gemene strekking. Zij is verbindend in 
al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke Lid-Staat. 2. De cor
rectionele rechtbank schendt bovendien 
artikel 191 van genoemd verdrag van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap. De veror
deningen van de Raad en de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen wor
den bekendgemaakt in het Publikatie
blad van de Gemeenschappen. Zij treden 
in werking op de in de verordeningen be
paalde datum of, bij gebreke daarvan, op 
de twintigste dag volgende op die van 
hun bekendmaking. De verordening 
(E.E.G.) nr. 3820/85 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 20 de
cember 1985 tot harmonisatie van be
paalde voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer is verschenen in het 
Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen van 31 december 1985, num
mer L 370, en bepaalt in haar artikel 19 
dat zij in werking treedt op 29 septem
ber 1986 en dat zij verbindend is in al 
haar onderdelen en rechtstreeks toepas
selijk is in elke Lid-Staat. 3. De correc
tionele rechtbank schendt evenzeer het 
materieel wettelijk karakter van de voor
noemde verordening numrrier 3820/85 
van de Raad van de Europese Gemeen

------------------1 schappen van 20 december 1985 zelf door 
haar rechtstreekse toepasselijkheid en 
verbinding in al haar onderdelen te on
derschikken aan het treffen van bijko-

(1) Cass.,. 4 me1 1987, A.R. nrs. 5599 en 5609 
(A.C., 1986-87, nr 511). 
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mende uitvoeringsbesluiten door de na
tionale overheid, te dezen de Belgische 
Uitvoerende Macht. 4. De correctionele 
rechtbank, door te stellen dat « evenmin 
Iran aanvaard worden dat het koninklijk 
besluit 23.03.70, dat genomen werd in uit
voering van E.E.G.-verordening 543/69, 
verordening die precies werd ingetrok
ken door E.E.G.-verordening 3820/85, in 
het kader van de continu1teit van een 
goede rechtsbedeling, onverminderd van 
toepassing zou gebleven zijn op deze 
nieuwe verordening en hierin een nieu
we wettelijke grondslag zou gevonden 
hebben », schendt de wet van 18 februari 
1969 betreffende de maatregelen ter uit
voering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg, alsmede van 
het koninklijk besluit van 23 maart 1970 
houdende uitvoering van verordening 
(E.E.G.) nr. 543/69 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 25 maart 
1969 tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het weg
vervoer, zoals gewijzigd vooral door het 
koninklijk besluit van 7 mei 1973. De 
van 20 december 1985 daterende verorde
ning (E.E.G.) nr. 3820/85 heeft - op en
kele tijdelijke uitzonderingen na - de 
verordening 543/69 van 25 maart 1969 in
getrokken. Voorlopig werden geen nieu
we uitvoeringsmaatregelen uitgevaar
digd. In navolging van de directe wer
king van de genoemde verordeningen 
(E.E.G.) nr. 3820/85 dient derhalve, wil 
geen rechtsvacuiim ontstaan, aangeno
men dat het de uitdrukkelijke of impli
ciete wil van de overheid is geweest de 
uitvoeringsmaatregelen van de verorde
ning (E.E.G.) nr. 543/69 van 25 maart 
1969 te laten voortbestaan tot zij door 
nieuwe, bij koninklijk besluit uitgevaar
digde, maatregelen zullen zijn vervan
gen. Het door de correctionele rechtbank 
vastgestelde uitstel in de uitvaardiging 
van bedoelde maatregelen dient eerder 
te worden ge!nterpreteerd als blijk van 
deze uitdrukkelijke of impliciete wil, eer
der dan als onwil of ve:rzuim in hoofde 
van de nationale overheid om de nodige 
uitvoeringsmaatregelen te treffen. Men 
dient derhalve te aanvaarden dat de ko
ninklijke besluiten die hun wettelijke 
grondslag in de vervangen en vervallen 
E.E.G.-verordeningen vonden, mutatis 
mutandis, blijven voortbestaan omdat zij 
in de nieuwe verordeningen een nieuwe 
wettelijke grondslag vonden en dit tot zij 
door nieuwe maatregelen van uitvoering 
werden vervangen, te dezen, door het ko
ninklijk besluit van 13 mei 1987 houden-

de uitvoering van de verordening 
(E.E.G.) nr. 3820/85 : 

Overwegende dat verweerder ver
volgd was wegens op 3 en 4 novem
ber 1986 gepleegde overtredingen 
van de artikelen 6.1, 7.1 en 8.1 van 
de verordening (E.E.G.) nr. 3820/25 
van 20 december 1985 van de Raad 
tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het 
wegvervoer; 

Dat het bestreden vonnis verweer
der vrijspreekt en verweerster bui
ten de zaak stelt, op grand dat « op 
de datum van de vaststelling der fei
ten ( ... ) geen wettelijke basis be
stand voor bestraffing »; 

Overwegende dat de verordening 
(E.E.G.) nummer 3820/85, krachtens 
haar artikelen 18.1 en 19, op 29 sep
tember 1986 in werking is getreden 
ter vervanging van de verordening 
(E.E.G.) nr. 543/69 en zij laatstge
noemde verordening op voormelde 
datum heeft ingetrokken; 

Overwegende dat artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 23 maart 1970 
houdende uitvoering van de verorde
ning (E.E.G.) nr. 543/69 bepaalt dat 
artikel 2 van de wet van 18 februarl 
1969 betreffende de maatregelen ter 
uitvoering van de internationale ver
dragen en akten inzake vervoer 
over de weg, de spoorweg of de wa
terweg, van toepassing is bij over
treding van de bepalingen van die 
verordening en van dat besluit; 

Dat artikel 2 van de wet van 18 
februari 1969 straffen stelt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 17.1 van de verordening (E.E.G.) 
nr. 3820/85, het aan de Lid-Staten 
behoort tijdig de wettelljke en be
stuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen die nodig zijn voor de tenuit
voerlegging van de verordening, met 
name de bepalingen die betrekking 
hebben op de bij overtredingen toe
passelijke sancties; 

Overwegende dat, ter uitvoering 
van evengenoemde bepaling, het ko
ninklijk besluit van 13 mei 1987 in 
artikel 3 bepaalt dat artikel 2 van de 
voormelde wet van 18 februari 1969 
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van toepassing is bij overtreding 
van de bepaling van de verordening 
(E.E.G.) nr. 3820/85 en van dat be
sluit~ 

Overwegende dat, blijkens zijn ar
tikel 6.1 en 7, het koninklijk besluit 
van 13 mei 1987 op 4 juni 1987 in 
werking is getreden en op die da
tum het koninklijk besluit van 23 
maart 1970 heeft opgeheven; 

Dat het koninklijk besluit van 13 
mei 1987 derhalve geen toepassing 
vindt ter zake van overtredingen 
van de bepalingen van de verorde
ning (E.E.G.) nr. 3820/85, gepleegd 
voor 4 juni 1987; 

Overwegende dat artikel 18.2 van 
de verordening (E.E.G). nr. 3820/85 
bepaalt dat verwijzingen naar de 
krachtens artikel lid 1 van dat arti
kel ingetrokken verordening (E.E.G.) 
nr. 543/69 gelden als verwijzingen 
naar eerstgenoemde verordening; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 23 maart 1970 dusdanige 
verwijzingen bevat; 

Overwegende dat aldus de vraag 
rijst of verwijzingen naar de veror
dening (E.E.G.) nr. 543/69 in het ko
ninklijk besluit van 23 maart 1970, 
waarbij in maatregelen wordt voor
zien ter uitvoering van die verorde
ning, ook moeten begrepen worden 
als verwijzingen in de zin van arti
kel 18.2 van de verordening (E.E.G.) 
nr. 3820/85; 

Overwegende dat in de huidige 
stand van de rechtspleging het Hof 
van Justitie van de Europese Ge
meenschappen krachtens artikel 177 
van het E.E.G.-Verdrag over deze 
vraag bij wijze van prejudicii:~le be
slissing uitspraak moet doen; 

van de Raad tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer aldus wor
den uitgelegd dat verwijzingen naar 
de verordening (E.E.G.) nr. 543/69 in 
bepalingen van intern recht, waarbij 
in maatregelen ter uitvoering van 
die verordening wordt voorzien, ook 
gelden als verwijzingen in de zin 
van voornoemd artikel 18.2; houdt 
de kosten aan. 

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 283 

ze KAMER - 9 janual'i 1990 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDER!)IG - VEROORDEL!;\/G VAN DE BE
KLAAGDE WEGENS EEN A'\DER MISDRIJF 
DAN WAARVOOR HIJ WERD VERVOLGD -
VOORWAARDEN. 

De rechter kan de beldaagde niet veroor
delen wegens een misdrijf waarvoor 
die noch vervolgd, noch in eerste aan
leg vrijwillig verschenen is, tenzij hij 
vaststelt dat het feit hetzelfde is als 
datgene dat aan de vervolging ten 
grondslag lag of daarin begrepen is (1). 

(VAN PETEGHEM T. KIEKENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3269) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 februari 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Om die redenen, stelt de uit
spraak uit tot het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen 
bij wijze van prejudicii:~le beslissing 
over de volgende vraag uitspraak 1---------------
heeft gedaan : Moet artikel 18.2 van 
de verordening (E.E.G.) nr. 3820/85 

(1) Cass., 12 sept. 1989, A.R. nr 3134 (AC., 
1989-90, supra, nr 26). 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 145, 147 
en 176 van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser voor de po
litierechtbank was gedagvaard en 
werd veroordeeld wegens overtre
ding van de artikelen 10.2 en 12.4 
van het Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 4 no
vember 1988 van de correctionele 
rechtbank, zitting houdende in ho
ger beroep, vermeldt : << de recht
bank nodigt mr. Hooft uit zich ook 
te verdedigen wegens overtreding 
van artikell6.4 van de Wegcode. mr. 
Hooft pleit hierover »; dat de appel
rechters eiser wegens deze << aanvul
lende betichting » veroordelen; 

Overwegende dat eiser veroor
deeld wordt wegens een misdrijf 
waarvoor hij niet gedagvaard was 
en waarvoor hij in eerste aanleg 
niet vrijwillig verscheen, zonder dat 
de rechtbank vaststelt dat het in 
aanmerking genomen feit hetzelfde 
is als dat waarop de vervolging was 
gegrond of daarin begrepen was; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat op de onbeperk
te voorziening van eiser de hierna 
uit te spreken vernietiging van de 
beslissing op de tegen eiser ingestel
de strafvordering de vernietiging 
meebrengt van de eindbeslissing op 
de door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering, 
die het gevolg is van de eerste be
slissing; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde middel, dat 
ni.et tot cassatie zonder verwijzing 

kan leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde, 
zitting houdende in hoger beroep. 

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Kluyskens, Gent. 

Nr. 284 

2• KAMER - 9 januari 1990 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
STRAFZAKDi - APPELRECHTER BIJ WIE DE 
BVRGERLIJKE RECHTSVORDERI:'I/G AA'\HA:'\1-
GIG IS - GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE 
STRAFRECHTELIJKE BESCHIKKI'IIGE'\1 VA'I/ 
HET BEROEPEN VONNIS. 

De appelrechter, die de beklaagde ver
oordeelt tot de volledige, door de bur
gerlijke partij gevorderde schadever
goeding, op grand dat deze geen 
schuld treft, aangezien het ongeval 
niet op, doch net v66r het kruispunt 
was gebeurd, miskent het gezag van 
gewijsde van het strafrechtelijk ge
deelte van het door de eerste rechter 
gewezen vonnis waarbij die burger
Jijke partij, die zelf vervolgd werd we
gens niet-verlening van voorrang van 
rechts op het kruispunt, definitief was 
veroordeeld (1). 

(1) Zie Cass., 6 feb. 1956 (A.C., 1956, 450); 1 
dec. 1970 (ibid., 1971, 323); 6 rna art 1972 (ibid., 
1972, 626 m<'t noot E.K.) en 19 no,- 1985, A.R. 
nr 9264 (1b1d., 1985-86, nr 183). 
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(LINTEL T. ACKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3270) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 januari 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

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

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

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, miskenning van het strafrechtelijk 
gewijsde, schending van artikel 12.3.1.1° 
van het Wegverkeersreglement, en, voor 
zoveel als nodig, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis: - op 
strafrechtelijk gebied het beroepen ge
deelte van het vonnis van de politierech
ter bevestigt waarin deze: 1) eiser heeft 
veroordeeld tot een gelboete van 25 
frank X 60 (uitstel een jaar) wegens 
overtreding van artikel 19.3.5° van het 
Wegverkeersreglement (bestreden ge
deelte) en heeft vrijgesproken voor de 
overtredingen van de artikelen 15.1 en 
15.2 van het Wegverkeersreglement; 
2) verweerder heeft veroordeeld tot een 
geldboete van 50 frank x .60 (met uitstel 
een jaar) wegens overtreding van artikel 
12.3.1.1° van het Wegverkeersreglement: 
deze veroordeling was definitief bij ge
brek aan hoger beroep door Acke en van 
het openbaar ministerie; - op burgerlijk 
gebied het vonnis van de politierechter 
hervormt en de eis van verweerder ont
vankelijk en integraal gegrond verklaart 
zodat eiser wordt veroordeeld om aan 
verweerder de som van 128.901 frank te 
betalen, vermeerderd met de vergoeden
de intrest vanaf 20 oktober 1987, de ge
rechtelijke intrest en de kosten, en dit 
om reden dat : « 2. Uit de strafinformatie 

en de behandeling ter terechtzitting is 
gebleken dat de aanrijding tussen de 
personenwagen van Karl Lintel en Geor
ges Acke niet heeft plaatsgevonden op 
het kruispunt, doch net ervoor. Was be
stuurder Acke principieel uiteraard een 
voorrangsplichtige weggebruiker, op de 
plaats van de aanrijding waren de voor
rangsregels nog net niet van toepassing. 
3. Uit de situatietekening moet ander
zijds afgeleid worden dat Karl Lintel bij 
het afslaan naar links zijn beweging niet 
zo ruim als mogelijk heeft uitgevoerd en 
integendeel de bocht heeft afgesneden. 
De overtreding door Karl Lintel van arti
kel 19.3.5° van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 is bewezen, en werd 
door de eerste rechter op passende wijze 
bestraft » ( .•. ) « Georges Acke treft geen 
schuld aan het ongeval : voor zoveel als 
nodig dient opgemerkt te worden dat 
Lintel hem zijn veroordeling niet kan te
genwerpen », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, het bestreden von

nis het strafrechtelijk gewijsde van het 
definitief geworden gedeelte van het von
nis van de politierechtbank miskent door 
te beslissen dat het ongeval zich niet op 
het kruispunt voordeed en voorrangsre
gels niet van toepassing zijn; dat, bij ge
breke van hoger beroep vanwege het 
openbaar ministerie en vanwege Georges 
Acke zelf, deze laatste definitief werd 
veroordeeld wegens het niet naleven van 
de voorrang van rechts zoals vervat in 
artikel 12.3.1.1° van het Wegverkeersre
glement; dat derhalve de politierechter 
noodzakelijk, zeker en hoofdzakelijk 
heeft beslist dat het ongeval zich voor
deed op het kruispunt en de voorrangs
regels van toepassing zijn; dat voormeld 
gedeelte van de uitspraak van de politie
rechtbank erga omnes geldt, waardoor 
het bestreden vonnis op burgerrechtelijk 
gebied niet kan stellen dat Lintel deze 
veroordeling niet aan Georges Acke kan 
tegenwerpen, zodat het bestreden vonnis 
op dit punt het strafrechtelijk gewijsde 
schendt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, bij vonnis van 

de Politierechtbank te Gent van 10 
juni 1988, eiser tot een straf veroor
deeld werd wegens Qvertreding van 
artikel 19.3.5° van het Wegverkeers
reglement (naar links afslaande be-
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weging zo ruim mogelijk uitvoeren); 
dat bij zelfde vonnis verweerder tot 
een straf veroordeeld werd wegens 
overtreding van artikel 12.3.1.1° van 
dat reglement (voorrang verlenen 
aan de van rechts komende bestuur
der); dat de politierechtbank verder 
oordeelde dat de aansprakelijkheid 
voor de uit het ongeval ontstane 
schade werd verdeeld ten belope 
van twee derde ten laste van ver
weerder en een derde ten laste van 
eiser en, hiermee rekening houdend, 
eiser veroordeelde om de door ver
weerder geleden schade ten belope 
van een derde te vergoeden; 

Overwegende dat eiser tegen dit 
vonnis hager beroep instelde en wel 
« tegen de schikkingen van het von
nis uitgesproken wegens artikel 
19.3.5° van het Wegv-erkeersregle
ment en tegen de schikkingen op 
burgerrechtelijk gebied »; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van hager beroep van het openbaar 
ministerie en van verweerder, de 
veroordelende beslissing op de straf
vordering tegen verweerder in 
kracht van gewijsde getreden was; 

Overwegende dat die veroordeling 
noodzakelijk de vaststelling in zich 
sloot van een door verweerder ge
pleegde fout, bestaande in het niet 
verlenen van voorrang aan de van 
rechts komende bestuurder; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering het beroepen vonnis 
bevestigt en, op incidenteel beroep 
van verweerder tegen de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering, het 
beroepen vonnis hervormt, eiser ai
leen aansprakelijk verklaart voor de 
schadelijke gevolgen van het onge
val en hem veroordeelt om verweer
der voor diens volledige schade te 
vergoeden, na te hebben geoordeeld 
onder de rubriek « op burgerrechte
lijk gebied » : « Georges Acke treft 
geen schuld aan het ongeval; voor 
zoveel als nodig dient opgemerkt 
dat Lintel hem zijn veroordeling 

niet kan tegenwerpen » en na daar
voor reeds onder de rubriek « op 
strafrechtelijk gebied » te hebben 
geoordeeld << Uit de strafinformatie 
en de behandeling ter terechtzitting 
is gebleken dat de aanrijding tussen 
de personenwagen van Karl Lintel 
en Georges Acke niet heeft plaatsge
had op het kruispunt, doch net er
voor. Was bestuurder Acke princi
pieel uiteraard een voorrangsplichti
ge weggebruiker, op de plaats van 
de aanrijding waren de voorrangsre
gelen nog net niet van toepassing »; 

Overwegende dat, nu zij oordelen 
dat het ongeval voorviel op een 
plaats gelegen voor deze waar ver
weerder de voorrang zou verschul
digd geweest zijn en hij bij het on
geval die voorrang nog niet ver
schuldigd was, de appelrechters het 
gezag van gewij sde van het beroe
pen vonnis van de Politierechtbank 
te Gent van 10 juni 1988 miskennen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige onderdelen van eisers middel, 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering 
van verweerder tegen eiser; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser in de helft van 
de kosten en verweerder in de ande
re helft; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, zitting houden
de in hager beroep. 

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Amerijckx, Gent. 
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Nr. 285 

2e KAMER - 9 januari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - PERSONEN DOOR WIE CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD -
STRAFVORDERING - VEROORDELEND AR
REST BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AAN
HOUDING - ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - PERSONEN DOOR WIE CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDE
LEND ARREST - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING - ONTVANKELIJKHEID. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - NIETIGHEID VAN HET BE
ROEPDJ VON:\!IS - BESLISSING VAN DE 
APPELRECHTER W AARBIJ DIE NIETIGHEID 
r>IET WORDT OVERGENOMEN. 

1° en 2° Cassatieberoep van de beklaag
de tegen het veroordelend arrest waar
bij zijn onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen, is niet ontvankelijk wat 
de strafvordering betreft, als niet 
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk 
in hechtenis bevond op het ogenblik 
dat hij die voorziening instelde (1); die 
voorwaarde geldt niet t.a.v. de ontvan
kelijklJeid 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.) 

3° Wanneer het beroepen vonnis nietig 
is wegens onregelmatige samenstelling 
van het rechtscollege, neemt de appel
rechter die nietigheid niet over wan
neer hij, zonder dat vonnis te bevesti
gen, enkel uitspraak doet op grand van 
zijn eigen onderzoek en behandeling 
van de zaak (3). 

(MAUSSEN K., MAUSSEN P. T. MRS. SEGERS EN 
VAN DER GRAESEN - Cl!RATOREN IN DE FAIL
LISSEMENTEN VAN INTER'\IATIONAL PRODUCTS 
BENELUX N.V. EN !;IITERNATIO"!AL PRODUCTS 

BENELUX P.V.B.A., KREDIETBANK N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4017) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening van 
de eiser Karel Maussen gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorde
ring tegen hem : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van drie jaar en zijn onmiddellijke 
aanhouding beveelt; 

Overwegende dat door het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding een ti
tel van vrijheidsbeneming is tot 
stand gekomen die gelijk te stellen 
is met voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866 in zodanig geval de 
voorziening in cassatie door de be
klaagde slechts ontvankelijk is wan
neer hij zich in hechtenis bevindt; 

Overwegende dat eiser op het tijd
stip van de voorziening niet daad
werkelijk was aangehouden ingevol
ge het bevel tot onmiddellijke aan
houding; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening van 
de eiser Patrie Maussen gericht is 

-----------------; tegen de beslissing op de strafvorde

(1) Cass., 3 old. 1989, A.R. nr. 3206 (A.C., 
1989-90, nr. 71). 

(2) Cass., 7 juni 1989, A.R. nr. 7561 (A.C., 
1988-89, nr. 576). 

(3) Cass., 8 april 1986, A.R. nr. 9745 (A.C., 
1985-86, nr. 481). Zie Cass., 1 dec. 1988, A.R. 
nr. 5742, en 1 juni 1989, A.R. nr. 6567 (ibid., 
1988-89, nrs. 191 en 565). 

ring tegen hem en in zoverre de 
voorzieningen van de beide eisers 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de verweerders tegen hen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 78, 190, 190bis en 211 van bet 
Wetboek van Strafvordering, 
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doordat het bestreden arrest de aan de 
eisers telastgelegde feiten van bank
breuk, eenvoudige bankbreuk, valsheid 
in geschrifte en inbreuk op de wetgeving 
inzake de jaarrekeningen van de ven
nootschap, bewezen verklaart, en de ei
sers hiervoor strafrechtelijk veroordeelt, 

terwijl het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 9 januari 1987 van de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt, 
waarop het vonnis in eerste aanleg werd 
uitgesproken, vermeldt dat als rechter 
zetelde : de heer Penders, rechter, enige 
rechter; dat de naam van de heer Pen
ders geschreven staat op een plaats die 
bewerkt is met een scheikundig produkt, 
dienstig voor het bedekken van een ge
schreven tekst en het opnieuw beschrijf
baar maken van de bedoelde plaats; dat 
het op een dergelijke wijze bewerken 
van het blad waarop het verslag van de 
terechtzitting werd neergeschreven, ge
lijkstaat met een doorhaling in de zin 
van artikel 78 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat die doorhaling niet 
werd goedgekeurd; dat krachtens artikel 
78 van het Wetboek van Strafvordering, 
dat van toepassing is op alle authentieke 
akten van de rechtspleging, een niet 
goedgekeurde doorhaling als niet be
staande wordt beschouwd; dat derhalve 
te dezen uit het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 9 januari 1987 niet blijkt 
dat het vonnis gewezen werd door de 
rechter die alle zittingen over de zaak 
bijgewoond heeft; dat de regelmatigheid 
van de rechtspleging evenmin blijkt uit 
het vonnis zelf van de correctionele 
rechtbank van 9 januari 1987; dat de zich 
in het dossier bevindende uitgifte van 
het vonnis niet ondertekend is door de 
rechter die het vonnis gewezen heeft, 
noch door de griffier; dat niet overeen
komstig artikel 195bis van het Wetboek 
van Strafvordering melding wordt ge
maakt van de onmogelijkheid voor hen 
om te tekenen; dat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis niet vernietigt doch 
enkel wijzigt; dat, zo het bestreden ar
rest de motieven van de eerste rechter 
niet overneemt, uit het bestreden arrest 
echter wel blijkt dat bij de besluitvor
ming rekening werd gehouden met het 
voor de eerste rechter gedane onderzoek 
van de zaak; dat het bestreden arrest al
dus de nietigheid van het beroepen von
nis overneemt, bijgevolg zelf nietig is 
wegens schending van de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen : 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat « bij nieuw onder-

zoek voor het hof de feiten ten laste 
gelegd van beklaagden bewezen 
zijn », het beroepen vonnis van vrij
spraak niet bevestigen doch eiser 
schuldig verklaren en derhalve geen 
nietigheid overnemen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de strafvordering tegen Pa
trie Maussen betreft, dat de sub
stantii::\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete- Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nr. 286 

2• KAMER - 10 januari 1990 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
PRINCIPAAL BEROEP - VORM - TERMIJN -
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HO
GER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KO
NINGS - VORM - ONREGELMATIGHEID -
GEVOLG. 

2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
STRAFVORDERING - VRIJSPRAAK - HOGER 
BEROEP VAN HET O.M. - NIET ONTVANKE
LIJK HOGER BEROEP - GEVOLG. 
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3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESLIS
SING OP DIE RECHTSVORDERING - VERNIE
TIGI;'I/G- KOSTEN TEN LASTE VAN DE STAAT 
- GEVOLG. 

1" Niet ontvankelijk is het door de pro
cureur des Konings op grand van art. 
205 Sv. ingestelde hager beroep tegen 
een vrijsprekend vonnis van de politie
rechtbank, wanneer het exploot van 
gerechtsdeurwaarder houdende dag
vaarding van de beklaagde voor de 
correctionele rechtbank niet vermeldt 
dat het O.M. hager beroep heeft inge
steld en dat dit beroep aan de beklaag
de is betekend (1). 

2° Wanneer de rechter geen veroordeling 
kan uitspreken onder meer omdat het 
hager beroep van het O.M. tegen het 
vrijsprekend vonnis niet ontvankelijk 
is, mogen de kosten van de strafvorde
ring niet ten laste van de beklaagde 
worden gelegd (2). (Artt. 162, 176, 194 
en 211 Sv.) 

3° Wanneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt omdat het ha
ger beroep van het O.M. tegen het vrij
sprekend vonnis onwettig ontvankelijk 
is verklaard en de aan die strafvorde
ring verbonden kosten ten laste van de 
Staat moeten blijven, wordt de beslis
sing vernietigd zonder verwijzing (3). 

(HULElJX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7743) 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 205 van het 
W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, op vordering van het open
baar ministerie, eiser, die door de 
politierechtbank was vrijgesproken, 
veroordeelt wegens het hem ten las
te gelegde feit; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
procureur des Konings eiser bij ex
ploot van de gerechtsdeurwaarder 
Charles Elens heeft doen dagvaar
den voor de correctionele rechtbank; 
dat nochtans het exploot nergens 
gewag maakt van een hoger beroep 
dat het openbaar ministerie tegen 
het vonnis van de politierechtbank 
zou hebben ingesteld en evenmin 
van een betekening van dat beroep 
aan eiser; 

Dat de correctionele rechtbank 
derhalve niet mocht afgaan op dat 
exploot alleen om het hoger beroep 
van het openbaar ministerie ontvan
kelijk te verklaren en uitspraak te 
doen over de tegen eiser ingestelde 
strafvordering; 

Dat de aan die strafvordering ver
bonden kosten ten laste van de 
Staat moesten worden gelaten; 

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; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. HET HOF; - Gelet op het bestre

den vonnis, op 8 juni 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 10 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit

ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
-----------------1 slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui

dende conclusie: van mevr. Liekendael, 

(1) Zie Cass., 28 maart 1984, A.R. nr. 3387 
(A.C., 1983-84, nr. 435). 

(2) Zie Cass., 1 maart 1989, A.R. nr. 7025 
(A.C., 1988-89, nr. 368). 

(3) zie Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 3457 
(A.C., 1989-90, supra, nr. 161). 

advocaat-generaal. 

Dezelfde dag zijn drie gelijksoortige arres
ten, A.R. nrs. 7744, 7745 en 7746, gewezen op 
voorzieningen, die door dezelfde eiser zijn in
gesteld tegen beslissingen welke op dezelfde 
dag door dezelfde rechtbank in zijn zaak zijn 
gewezen. 
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Nr. 287 

2e KAMER - 10 januari 1990 

1° CASSATIEMIDDELEN - AARD 

STRAFZAKEN - MIDDEL BEGRIP. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - MISKEN
NING - BEGRIP. 

1° In strafzaken vormt de toelichting, die 
eiser in cassatie in zijn memorie heeft 
verstrekt bij zijn middelen, een geheel 
met die middelen (1). 

2° De bewijskracht van een akte wordt 
miskend, wanneer de rechter aan die 
akte een uitlegging geeft die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is 
(2). 

(TROVATO, TROVINO P.V.B.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7774) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

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

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt tot een gevangenisstraf van vier 
maanden, tot de betaling van een geld
boete ten belope van tienmaal de outdo
ken rechten of 499.700 frank en van de 
bedrieglijk ontdoken rechten ten bedra
ge van 49.970 frank, en eiseres samen 

met eiser civielrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de geldstraffen, ter zake 
dat hij, zowel in eigen naam als in zijn 
dubbele hoedanigheid van orgaan en 
zaakvoerder van eiseres, op 4 september 
1984 te Sint-Jans-Molenbeek, in het pand 
gelegen in de Vanderstraetenstraat 33, 
zonder geldig document van de douane 
of accijnzen, 212,06 liter geestrijke drank 
met een gehalte van 41,6% ethylalcohol 
van 20°, van verdachte herkomst en oor
sprong en onderworpen aan accijnsrech
ten en bijzondere accijnsrechten ten be
lope respectievelijk van 7.960 frank en 
42.000 frank in zijn bezit heeft gehad, 

terwijl een veroordelende beslissing, 
om regelmatig met redenen te zijn om
kleed, opgave moet doen van de wetsbe
palingen d1e aile bestanddelen en elk be
standdeel van het tegen eiser bewezen 
verklaarde misdrijf vermelden; het ar
rest het antwoord op de door de eisers 
neergelegde conclusie grondt op een re
dengeving die volledig in strijd is met de 
processen-verbaal waarnaar het verwijst 
en aldus de bewijskracht van de akten 
miskent: 

Overwegende dat eiser in de toe
lichting bij zijn memorie, die in 
strafzaken een geheel vormt met dP 
middelen, de inhoud van die midde
len verduidelijkt met betrekking tot 
de aangevoerde miskenning van de 
bewijskracht van de akten door te 
preciseren dat « eiser reeds bij zijn 
verhoor op 4 september 1984, om 22 
uur, ( ... ) had verklaard: "U legt mij 
het telexbericht voor dat gevonden 
is in de lokalen van de P.V.B.A. Tro
vino, Vanderstraetenstraat 33 te 
1080 Brussel, meer bepaald op de 
eerste verdieping die ik onderver
huur aan Morabito Vincenzo " »; 

Overwegende dat bijlage 6 bij het 
oorspronkelijk proces-verbaal, die 
de kanttekening « Ministerie van Fi
nancien - administratie van dou
ane en accijnzen - nr. B 749/84 » ----------------l draagt alsook het opschrift « Weer

(1). Zie, in burger!ijke zaken, de verwijzin
gen m voetnoot 1, Cass., 18 dec. 1986, A.R. 
nr. 7563 (A.C., 1986-87, nr. 240). 

(2) Cass., 13 mei 1988, A.R. nr. 5690, volt. te
rechtz. (A.C., 1987-88, nr. 571), en cone!. proc.
gen. Krings; zie Cass., 31 mei 1988, A.R. 
nr. 1908 (ibid., 1987-88, nr. 600); 20 april 1989, 
A.R. nr. 8065, en 24 mei 1989, A.R. nr. 7247 
(ibid., 1988-89, nrs. 473 en 544). 

gave van de verklaringen afgelegd 
voor de ondergetekenden J.-C. Dele
pierre, hoofdcontroleur (en) Th. Ze
nebergh, verificateur bij de opspo
ringsinspectie te Brussel, die naar 
behoren de eed hebben afgelegd en 
handelen in de uitoefening van hun 
ambtsopdrachten », de door eiser op 
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4 september 1984 om 22 uur afgeleg
de verklaring bevat waarvan de eer
ste zin overeenstemt met de hierbo
ven letterlijk weergegeven tekst 
waarop eiser zich beroept; 

Dat derhalve het arrest, waar het 
vermeldt dat eiser « nergens gewag 
heeft gemaakt » van de omstandig
heid dat de eerste verdieping van 
zijn opslagpaats in huur gegeven 
wat aan een zekere Morabito en, 
meer bepaald, daar « niets over 
heeft gezegd bij zijn ondervraging 
door de douanebeambten », aan de 
op 4 september 1984 om 22 uur voor 
de bovengenoemde douanebeambten 
afgelegde verklaring van eiser een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en, der
halve, de bewijskracht van het pro
ces-verbaal dat ze bevat, miskent; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiseres haar voorziening heeft doen 
betekenen aan de partijen waarte
gen zij is gericht; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat, ten ge
volge van de hierna uitgesproken 
vernietiging van de beslissingen 
waarbij eiser wordt veroordeeld, de 
beslissing waarbij eiseres « samen 
met (eiser) civielrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de tegen 
(laatstgenoemde) uitgesproken geld
straffen » geen bestaansreden meer 
heeft; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet kan leiden 
tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 

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

10 januari 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en R. Arys, Brussel. 

Nr. 288 

2e KAMER - 10 januari 1990 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGL!JKE BANK
BREUK - MISDRIJF - BESTANDDELEN. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - TERUGKEER VAN DE 
BEDRIEGLIJK ONTVREEMDE GOEDEREN, 
RECHTEN OF RECHTSVORDERINGEN IN DE 
BOEDEL - ARTT. 577 EN 579 KH. - BESLIS
SING VAN HET STRAFGERECHT- AARD. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - ART. 211BIS SV. - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

4° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK - MISDRIJF - STRAFVORDERING -
UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING 
ONTBREKEN VAN FAILLIETVERKLARING -
GEVOLG. 

1° De beslissing waarbij een beklaagde 
schuldig wordt verlclaard aan bedrieg
lijke bankbreuk wordt naar recht ver
antwoord door de rechter die het voor 
bewezen houdt dat die beklaagde, met 
het oogmerk om zich een onrechtmatig 
voordeel toe te eigenen, een gedeelte 
van zijn activa heeft verborgen ten na
dele van de failliete boedel; hij is niet 
gehouden daarenboven oak nag een 
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grove schuld aan te nemen ten Jaste 
van de beklaagde, aangezien dit ver
eiste niet wordt gesteld in art. 438 Kh. 
inzake bedrieglijke bankbreuk. (Art. 
489 Sw.; art. 577 Kh.) 

2° De op grand van art. 579 Kh. bevolen 
terugkeer van alle bedrieglijk ont
vreemde goederen, rechten en rechts
vorderingen naar de failliete boedel is 
een burgerlijke vergoeding waartoe de 
strafrechter de beklaagde, die hij 
schuldig verklaart aan bedrieglijke 
bankbreuk, moet veroordelen, zonder 
acht te slaan op de wijze van beheer 
en verdeling van diens goederen. (Artt. 
577 en 579 Kh.) 

3° De regel van de eenstemmigheid, ver
vat in art. 211bis Sv., geldt niet voor 
aile gevallen waarin de appelrechters 
de toestand van een verdachte of be
klaagde verzwaren, doch enkel voor de 
in die wetsbepaling bepaalde gevallen; 
zij geldt niet voor de beslissing van de 
appelrechters, die, op gmnd van art. 
579 Kh., de beklaagde die schuldig is 
verklaard aan bedrieglijke bankbreuk, 
bevelen alle bedrieglijk ontvreemde 
goederen, rechten en rechtsvorderin
gen terug te geven aan de failliete hoe
del. 

4° De strafvordering wegens bedrieglijke 
bankbreuk kan worden ingesteld los 
van elke faillietverlrlaring door de 
rechtbank van koophandel. 

(CLOSE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7777) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

a) waarbij eiser vrijgesproken 
wordt van bepaalde hem ten laste 
gelegde feiten : 

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

b) waarbij hij veroordeeld wordt 
wegens bedrieglijke bankbreuk en 

het niet afsluiten van een verzeke
ring: 

Over het eerste middel, luidend als 
volgt: « Eiser die vrijspraak vroeg voor 
de telastlegging van bedrieglijke bank
breuk had in zijn ter zitting ingediende 
conclusie betoogd dat er voor dat mis
drijf bijzonder opzet vereist was, het
geen het bestaan van een grove schuld 
(Schuind ... ) en het oogmerk om zich on
rechtmatige voordelen toe te eigenen 
veronderstelt alsook het verbergen van 
activa ten nadele van de gezamenlijke 
schuldeisers; dat het hof van beroep op 
dat middel niet geantwoord heeft, dat 
het te dezen het bestaan van een grove 
schuld niet heeft vastgesteld (integen
deel ... ), dat het niet gesproken heeft van 
opzet of daarvan een opsomming heeft 
gegeven, en dat het niet verklaart dat er 
activa zouden zijn verborgen ten nadele 
van de gezamenlijke schuldeisers; dat 
het arrest, gelet hierop, geacht moet wor
den niet regelmatig met redenen te zijn 
omkleed en niet te antwoorden op de 
neergelegde conclusie »; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « er benevens de beschou
wingen van de eerste rechter die 
door het hof (van beroep) worden 
overgenomen, dient te worden opge
merkt dat de grond, ook al was hij 
niet veel waard en ook al was hij 
niet tegeldegemaakt door de curator 
- om redenen die het hof (van be
roep) ontgaan, en die toch, hoe dan 
ook, geen verband houden met de 
zaak -, deel uitmaakte van het ac
tief van de gefailleerde die het be
staan ervan verborgen heeft gehou
den voor de curator en zodoende, 
hoe weinig ook, de gezamenlijke 
schuldeisers heeft benadeeld; dat bo
vendien, zoals de eerste rechter 
vaststelt, het bestaan van de inbe
slaggenomen wapens klaarblijkelijk 
verborgen werd voor de curator ten 
tijde van de inventaris; dat die wa
pens, ook al zijn ze niet verhandel
baar in BelgH~, niettemin een han
delswaarde hebben op andere mark
ten (buitengebruikstelling voor mili
taire doeleinden, daarna verkoop als 
wapen bestemd voor verzamelingen 
bijvoorbeeld); dat de beklaagde, die 
die wapens had gekocht, deze altijd 
kon proberen door te verkopen in 
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het buitenland of op de zwarte 
markt en zich aldus een onrechtma
tig voordeel kon toeeigenen »; 

Overwegende dat, in strijd met 
wat het middel aanvoert, het arrest 
aldus erop wijst dat er werkelijk ac
tiva zijn verborgen ten nadele van 
de gezamenlijke schuldeisers; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu ze hadden vastgesteld dat 
de bestanddelen van het misdrijf be
drieglijke bankbreuk verenigd wa
ren doordat eiser een gedeelte van 
zijn actief had verborgen met het 
oogmerk zich een onrechtmatig 
voordeel toe te eigenen, niet meer 
hoefden te antwoorden op de conclu
sie ten betoge dat dit misdrijf het 
bestaan van een grove schuld veron
derstelde, aangezien een dergelijke 
vereiste niet wordt gesteld door arti
kel 438 van het W etboek van Koop
handel betreffende de bedrieglijke 
bankbreuk; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel volgens het
welk het hof (van beroep}, zonder met 
eenparige stemmen van zijn leden uit
spraak te doen, de terugkeer van de door 
eiser « verborgen » goederen in de hoe
del heeft bevolen, ofschoon zijn toestand 
daardoor werd verzwaard vergeleken 
met de eerste beslissing die te zijnen 
aanzien was gewezen : 

Overwegende dat de op grond van 
artikel 579 van het Wetboek van 
Koophandel bevolen terugkeer tot 
de boedel van de schuldeisers, van 
alle goederen, rechten en rechtsvor
deringen die bedrieglijk waren ont
vreemd een burgerlijke vergoeding 
is waarop de regel van de eenparig
heid van artikel 2llbis van het Wet
hoek van Strafvordering niet van 
toepassing is; dat die regel niet van 
toepassing is in de gevallen waarin 
de appelrechters de toestand van 
een verdachte of beklaagde verzwa
ren, doch enkel in de bij dat wetsar
tikel bepaalde gevallen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel volger..s hetwelk 
het faillissement reeds lang was afgeslo-

ten, zodat er geen « boedel » meer is en 
het hof (van beroep) een verkeerde toe
passing heeft gemaakt van de wet door 
de terugkeer van de litigieuze goederen 
in een niet meer bestaande boedel te be
velen: 

Overwegende dat de wegens be
drieglijke bankbreuk ingestelde 
strafvordering los staat van elke 
faillissementsaangifte; 

Overwegende dat de rechter, zit
ting houdende in strafzaken, het 
door het middel bekritiseerde herstel 
moet bevelen, als hij het bedrijf be
wezen verklaart, zonder dat hij acht 
hoeft te slaan op de wijze waarop de 
goederen van de schuldige aan 
bankbreuk worden beheerd en ver
deeld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel volgens het
welk het hof (van beroep), door geen uit
spraak te doen over de subsidiaire eis, 
zijn arrest niet met redenen heeft om
kleed en niet heeft geantwoord op de 
neergelegde conclusie : 

Overwegende dat de appelrech
ters, door eiser te veroordelen tot 
werkelijke straffen, diens conclusie 
waarin hij subsidiair probatie vroeg, 
impliciet hebben verworpen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

10 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - AdJ'OC33+: rc::-. P. 
Thomas, Verviers. 
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Nr. 289 

2• KAMER - 10 januari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - ALGEME
NE REGEL - RECHTSBIJSTAND. 

2° RECHTSBIJSTAND - VOORZIEN'ING IN 
CASSATIE - PERSOON DOOR WIE CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

1 o en 2° Aileen de procureur-generaal bij 
het hoi van beroep is bevoegd om zich, 
in de bij de wet bepaalde gevallen, in 
cassatie te voorzien tegen de beslissin
gen betreffende een verzoek om 
rechtsbijstand (1). (Artt. 688 en 690 
Ger.W.) 

(THONON T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN, 
TSCHOFFEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7927) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1989 ge
wezen door het bureau voor rechts
bijstand van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat uit de artikelen 
688 en 690 van het Gerechtelijk Wet
boek betreffende de rechtsmiddelen 
tegen de beslissingen inzake rechts
bijstand blijkt dat aileen de procu
reur-generaal bij het hof van beroep 
in die zaken cassatieberoep kan in
stellen en zulks uitsluitend in de bij 
de wet bepaalde gevallen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
Iijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 

10 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 290 

2• KAMER - 10 januad 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF 
ZAKEN - AFSTAND - AKTE VAN VOCJRZIE
NING - AKTE VAN AFSTA!\'D - NIET MET EL
KAAR OVEREENSTEMMENDE VERMELDINGE:'i' 
- VOOR:I:EMEN VAN ElSER - ONZEKERHEID 
DAAROMTRENT - GEVOLG. 

Wanneer eiser in cassatie in een aide tot 
afstand van zijn cassatieberoep als da
ta van het bestreden arrest en van het 
cassatieberoep data opgeeft die niet 
ove1·eenkomen met die van het arrest 
en het cassatieberoep, en wanneer bo
vendien uit de gedingstukken niet dui
delijk blijkt dat de in de akte t•an af
stand opgegeven data van het arrest 
en van het cassatieberoep op verschrij
vingen berusten, beslist het Hoi dat 
uit die akte niet met zekerheid kan 
worden opgemaakt dat eiser afstand 
heeft willen doen van ZJjn cassatiebe
roep en slaat het derhalve geen acht 
op die afstand (1). 

(DL'JACQl'IER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7962) 

voorziening; veroordeelt eiser in de HET HOF; _ Gelet op het bestre-
_k_o_s_te_n_. ____________ _..., den arrest, op 10 november 1989 ge-

Nota arrest nr. 289 : 

(1) Cass., 18 dec. 1983, A.R. nr. 4715 (A.C., 
1985-86, nr. 270); 11 aug. 1988, A.R. nr 2633 
(A.C., 1987-88, nr 690). 

Nota arrest nr. 290 : 

(1) Zie Cass., 16 nm·. 1988, A.R. nr ';'096 
(A.C., 1988-89, nr 157). 
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wezen door het Hof van Beroep te Nr. 291 
Brussel, kamer van inbeschuldiging-
stelling; 

Overwegende dat de griffier van 
het Hof van Beroep te Brussel, op 
negenentwintig december 1989 een 
op « vingt-heut » (lees: vingt-huit) 
op de griffie van de gevangenis te 
Vorst binnengekomen akte heeft 
overgeschreven waarin eiser « ver
klaarde afstand te doen van zijn 
cassatieberoep tegen het op 10-1-89 
gewezen arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel ( ... ) voorzie
ning in cassatie d.d. 18 november 
1989 »; 

Overwegende dat te dezen het be
streden arrest is gewezen op 10 no
vember 1989; dat de voorziening de
zelfde dag is ingesteld en overge
schreven op 13 november 1989; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet duidelijk 
blijkt dat de in de akte van afstand 
vermelde data van het bestreden ar
rest en van de voorziening verschrij
vingen zijn; 

Dat derhalve niet met zekerheid 
uit die akte kan worden afgeleid dat 
eiser afstand heeft willen doen van 
deze voorziening; 

Dat het Hof geen acht mag slaan 
op de afstand van eiser; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

1 e KAMER - 11 januari 1990 

1° STRAF - VERBEl!RDVERKLARING 

BANKREKENING - VERJARD!G VAN DE 
STRAF - BEGRIP. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - VERJA
RING VAN DE STRAF - VERBEURDVERKLA
RING VAN BANKREKENING. 

1 o en 2° De verbeurdverklaring van geld
sommen op het krediet van gei"ndividu
aliseerde en voordien in beslag gena
men bankrekeningen draagt de eigen
dom van die geldsommen niet over 
aan de Staat maar stelt ze te zijner be
schikking, zonder dat een uitvoerings
maatregel vereist is, zodat die ver
beurdverklaring, die kracht van ge
wijsde l1eeft verkregen, niet vatbaar is 
voor verjaring (1). (Art. 94 Sw.) 

(PROCl!REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BERGEN, BELGISCHE STAAT - MIN. V. 

JUSTITIE T. DELCROIX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.r. nrs. 8453 en 8541) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Overwegende dat de onder de 
nummers 8453 en 8541 op de alge
mene rol ingeschreven voorzienin
gen, tegen een en hetzelfde arrest 
zijn gericht; dat zij dienen te wor
den gevoegd; 

Over het middel van de voorziening 
van de Belgische Staat: schending van 
de artikelen 42, 94 van het Strafwetboek 
en 197 van het Wetboek van Strafvorde-
ring, 

doordat het hof van beroep vaststelt 
dat « de straf van bijzondere verbeurd
verklaring die bij vonnis van 16 januari 
1978 is uitgesproken door de derde cor
rectionele kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen, verjaard is », 

10 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit- t----------------
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael. 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 19~9-80, 
nr 382). 
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na er enerzijds op te hebben gewezen 
dat « de onderzoeksrechter te Bergen de 
geldsommen, waarden of effecten van de 
op naam van Gaston Delcroix geopende 
rekeningen voorlopig in beslag heeft ge
nomen in handen van de Generale Bank
maatschappij en deze als bewaarder 
heeft aangesteld », en anderzijds, te heb
ben geoordeeld dat « de straf van bijzon
dere verbeurdverklaring, in de gegeven 
omstandigheden, enkel ten uitvoer kon 
worden gelegd door handelingen van de 
Staat om de Generale Bankmaatschappij 
ertoe te brengen zich in zijn handen te 
bevrijden van zijn verplichting tot terug
gave in genere, waardoor het voorwerp 
van de verbeurdverklaring wordt geYndi
vidualiseerd en de eigendom van de al
dus gei:ndividualiseerde geldsommen 
wordt overgedragen; dat het hof van (be
roep), nu de Staat niet binnen de bij de 
artikelen 92 en 94 van het Strafwetboek 
voorgeschreven termijn zodanige hande
lingen heeft verricht, slechts kan vast
stellen dat de bij het vonnis van 16 ja
nuari 1978 uitgesproken bijzondere ver
beurdverklaring verjaard is en de terug
gave (aan verweerder) bevelen van het 
batig saldo van de op zijn naam in de 
boeken van de Generale Bankmaat
schappij geopende rekeningen », 

terwijl eiser door de verbeurdverkla
ring geenszins eigenaar van de door ver
weerder op de bank gedeponeerde geld
sommen is geworden, maar wel houder 
van de schuldvordering die verweerder 
op haar had; nu die schuldvordering 
reeds in beslag was genomen toen zij 
verbeurd werd verklaard, er geen uitvoe
ringsmaatregel vereist was; daaruit volgt 
dat de verjaring van de straf zelfs niet is 
ingegaan; 

en over het middel van de voorziening 
van de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Bergen : schending van ar
tikel 94 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest beslist dat de straf 
van bijzondere verbeurdverklaring die 
bij vonnis van 16 januari 1978 is uitge
sproken door de derde correctionele ka
mer van de rechtbank, verjaard was, op 
grond dat de bijzondere verbeurdverkla
ring in de gegeven omstandigheden en
kel ten uitvoer kon worden gelegd door 
handelingen van de Staat om de Genera
le Bankmaatschappij ertoe te brengen 
zich in zijn handen te bevrijden van zijn 
verplichting tot teruggave in genere, 
waardoor het voorwerp van de verbeurd
verklaring wordt gei.ndividualiseerd en 
d€' E>iEPndom van de aldus gei:ndividuali
seerde geldsommen wordt overgeG'razen, 

terwijl, enerzijds, het vonnis houdende 
verbeurdverklaring de eigendom toekent 
op de enkele voorwaarde dat de identi
teit van de verbeurdverklaarde voorwer
pen is vastgesteld en, anderzijds, voren
bedoeld vonnis van 16 januari 1978 die 
identiteit van de verbeurdverklaarde 
voorwerpen vaststelde, zoals blijkt uit de 
bovenvermelde uiteenzetting van de fei
ten van de zaak, waarin de bewoordin
gen zelfs van het bestreden arrest wor
den weergegeven; te dezen het vonnis 
houdende verbeurdverklaring dus de ei
gendom toekent zonder dat enige hande
ling van beslaglegging of van overdracht 
van bezit vereist is, de Staat dus eige
naar is zodra de verbeurdverklaring is 
uitgesproken, en de veroordeling en de 
tenuitvoerlegging van de straf dus sa
menvallen: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de met het onderzoek be
laste magistraat, tijdens het voorbe
reidend onderzoek dat tegen Gaston 
Delcroix wegens het houden van 
een huis van ontucht of prostitutie 
was ingesteld, aan de directeur van 
het agentschap van de Generale 
Bankmaatschappij te Quievrain 
meedeelde dat hij « de geldsommen, 
waarden of effecten op de rekenin
gen en in de brandkoffer die op 
naam van Delcroix Gaston stonden, 
voorlopig in beslag nam en hem als 
bewaarder aanstelde »; 

Dat de Correctionele Rechtbank 
te Bergen Gaston Delcroix bij het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis 
van 16 januari 1978, wegens VQOr
noemde telastlegging heeft veroor
deeld tot een gevangenisstraf en tot 
een geldboete; dat de strafrechter 
bovendien de bijzondere verbeurd
verklaring uitspraak van de tegoe
den die ten name van voornoemde 
in de boeken van de bank op de ver
schillende door het vonnis vermelde 
rekeningen waren ingeschreven : 

Overwegende dat de verbeurdver
klaring van de schuldvorderingen 
van de verweerder Delcroix op de 
bank, ook al droeg ze de eigendom 
van de door de bank aan verweer
der verschuldigde geldsommen niet 

1 ovc r a:m de S t:::2t t, clc=o Icntste tot 
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schuldeiser maakte van die geld
sommen op het credit van ge'indivi
dualiseerde en vooraf in beslag ge
nomen bankrekeningen, zonder dat 
een uitvoeringsmaatregel vereist 
was om de beschikking ervan aan 
de verweerder Delcroix te onttrek
ken of om ze ter beschikking te stel
len van de Staat, die zich op ieder 
ogenblik de door de bank verschul
digde geldsommen kan doen uitbeta
len; 

Dat de verbeurdverklaring, onher
roepelijk geworden ten gevolge van 
de in kracht van gewijsde gegane 
veroordeling, niet meer voor verja
ring vatbaar is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door te zeggen dat « de straf 
van bijzondere verbeurdklaring, in 
de gegeven omstandigheden, enkel 
ten uitvoer kon worden gelegd door 
handelingen van de Staat om de 
(bank} ertoe te brengen zich in zijn 
handen te bevrijden van zijn ver
plichting tot teruggave in genere, 
waardoor het voorwerp van de ver
beurdverklaring wordt ge'individuali
seerd en de eigendom van de aldus 
ge'individualiseerde geldsommen 
wordt overgedragen >>, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat de middelen in zoverre ge
grond zijn; 

Om die redenen, beveelt de voe
ging van de onder de nummers 8453 
en 8541 van de algemene rol inge
schreven zaken; 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. 

Nr. 292 

1 e KA:v!ER - 11 januari 1990 

HUUR VAN GOEDEREN - HA'\DELS
HtTR - El'\DE - AA'\l;RAAG TOT HER'\IEU
WING - WEIGERDIG - \ EREISTEN. 

Art. 16, I, 1°, Handelshuurwet belet niet 
dat de rechter, bij de aanvraag tot her
nieuwing van een handelshuurovereen
komst, nagaat of de reden tot weige
ring die de verhuurder aan de huurder 
opgeeft, niet oprecht of niet uitvoer
baar is (1). 

(EL MANSSOL'Rl T. LAMRABET, EL BOD'\Dl) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8669) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 november 1988 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 14, inzon
derheid derde lid, 16, inzonderheid I, 1°, 
en 24 van de afdeling IIbis « Regels be
treffende de handelsdhuur in het bijzon
der »van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek II van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, op ei
sers conclusie ten betoge dat de weige
ring tot hernieuwing wegens de door de 
verweerders aangevoerde persoonlijke 
ingebruikneming niet op een oprechte 
reden was gegrond, in zoverre laatstge
noemden niet van plan waren persoon
lijk de plaatsen in gebruik te nemen, 
maar dat gebruik aan de P.V.B.A. Boum
ra Crim w1lden overlaten, dat middel af
wijst door, met verwijzing naar het be
roepen vonnis, te beslissen dat de ver
weerders enkel hun wil tot persoonlijke 
ingebruikneming hoefden aan te voeren 
« waarbij het staat aan de eiser tot her
nieuwing eventueel later aan te tonen 
dat de verweerders hun voornemen niet 
hebben verwezenlijkt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, uit het be
streden vonnis niet kan worden opge-

11 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal - 1----------------
Advocaten: mrs. Gerard en Kirkpatrick. (1) Cass., 31 jan. 1975 (A..C., 1975, 623) 
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maakt of het in feite heeft willen beslis
sen dat uit het dossier niet a priori bleek 
dat de door de verweerders aangevoerde 
reden tot staving van hun weigering tot 
hernieuwing van eisers stilzwijgend ver
lengde handelshuur niet oprecht was, 
dan wei of het daarentegen in de regel 
heeft willen oordelen dat de eiser tot 
hernieuwing van een handelshuur voor 
de rechter de oprechtheid van de door de 
verhuurder tot staving van zijn weige
ring tot hernieuwing aangevoerde reden 
niet kan betwisten; daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis, wegens die dubbelzin
nigheid, niet regelmatig met redenen is 
omkleed en deswege artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de huurder die voor 
de vrederechter de hernieuwing van een 
handelshuur vraagt, onmiddellijk de hem 
tegengeworpen reden tot weigering kan 
betwisten door aan te tonen dat zij niet 
oprecht of niet uitvoerbaar is; daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, door te 
beslissen dat eiser dat recht niet had en 
dat hij aileen achteraf kon aantonen dat 
de verweerders hun voornemen niet heb
ben verwezenlijkt en alsdan een vergoe
ding wegens uitwinning van hen kan 
vorderen, de in het middel aangewezen 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
schendt en inzonderheid de artikelen 16, 
I, 1°, en 24 van de Handelshuurwet: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het beroepen 

vonnis had vastgesteld dat de ver
weerders hun wil om persoonlijk 
het goed in gebruik te nemen tegen 
de aanvraag tot hernieuwing van de 
huur hebben opgeworpen; dat het 
had geoordeeld dat die wil « een bil
lijke reden tot weigering van de her
nieuwing van de handelshuur uit
maakt, waarbij de eiser tot hernieu
wing eventueel achteraf kan aanto
nen dat de verhuurders hun voorne
men niet hebben verwezenlijkt; dat 
zulks het voorwerp van een andere 
rechtsvordering kan uitmaken »; 

Overwegende dat eiser in zijn ap
pelconclusie beweerde en aanbood 
te bewijzen dat de verweerders niet 
van plan waren de aan eiser ver
huurde plaatsen zelf in gebruik te 
nemen, maar dat zij daarin een on
derneming haar activiteiten wilde 
laten uitvoeren; 

Dat de appelrechter, door te be
slissen dat de opzegging geldig is, 
op grond dat de verweerders << be
slist de wens kunnen uitdrukken de 
plaatsen zelf in gebruik te nemen, 
zoals de eerste rechter heeft ge
zegd », ondubbelzinnig oordeelt dat 
de verhuurder aileen door het ken
baar maken van het voornemen de 
plaatsen zelf in gebruik te nemen, 
de hernieuwing van de huur kan 
weigeren; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, zoals volgt uit het antwoord 
op het eerste onderdeel, impliciet 
doch zeker oordeelt dat eiser niet 
het recht had om voor de vrederech
ter, bij de vordering tot hernieuwing 
van de huur, aan te bieden te bewij
zen dat de reden tot weigering van 
de verhuurder niet oprecht of niet 
uitvoerbaar was; 

Overwegende dat artikel 16, I, 1°, 
vervat in de wet van 30 april 1951 
op de handelshuur, niet belet dat de 
rechter het gevraagde onderzoek 
verricht; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het beslist dat het recht op de han
delshuur voor het gehele gebouw 
geldt; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting 
houdende in boger beroep. 

11 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 
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Nr. 293 

1 e KAMER - 11 januari 1990 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
APPELRECHTER - BEVESTIGING VAN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL - BEVOEGDHEID 
VAN DE APPELRECHTER M.B.T. DE ANDERE 
PUNTEN VAN DE VORDERING. 

Ingevolge art. 1068 Ger. W. moet de 
appelrechter, binnen de perken van 
het door de partijen ingestelde hager 
beroep, over de punten van de bij hem 
aanhangig gemaakte vordering een 
eindbeslissing nemen, voor zover zijn 
beslissing niet berust op de beoorde
ling van de resultaten van een door de 
eerste rechter bevolen onderzoeks
maatregel, die hij geheel of ten dele 
bevestigt (1). 

(ROMBOUTS 
T. DATA SYSTEMS DEVELOPMENT P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8706) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 september 1988 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel in hoger beroep gewe
zen: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1068, inzon
derheid eerste lid, en 1138, inzonderheid 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, op ei
sers hoger beroep dat ertoe strekt ver
weersters rechtsvordering niet gegrond 
te laten verklaren en de veroordeling 
van die partij in hoofdsom op 138.396 
frank te laten brengen, op grond : « dat 
uit de stukken van het dossier, en inzon
derheid uit de conclusies van de partijen, 
die de rechtbank hier voor weergegeven 
houdt, en ook uit het vonnis van 7 okto
ber 1986, volgt dat het aan mevrouw de 

vrederechter te Ukkel staat het geschil, 
dat oorspronkelijk bij haar is aanhangig 
gemaakt, en dat nog steeds bij haar han
gende is wegens de door voornoemd von
nis bevolen onderzoeksmaatregel, te be-
slechten alvorens de partijen eventueel 
het appelgerecht adieren; dat mevrouw 
de vrederechter te Ukkel terecht de voor
noemde onderzoeksmaatregel heeft bevo
len; dat de zaak derhalve tot verdere be
handeling naar mevrouw de vrederechter 
te Ukkel moet worden verwezen », het 
beroepen vonnis bevestigt in zoverre het 
verweersters vordering gegrond ver
klaart en de door die rechter bevolen on
derzoeksmaatregel oplegt en de zaak 
voor het overige tot verdere behandeling 
naar hem verwijst; dat die onderzoeks
maatregel bedoeld was om vast te stel
len « of (verweerster) een commercieel 
nadeel heeft geleden door de genots
stoornis en om, in voorkomend geval, die 
te ramen •, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de rechters in hoger beroep; 
eisers tegenvordering tegen verweerster 
niet samenhing met de door de eerste 
rechter bevolen onderzoeksmaatregel, 
aangezien die vordering betrekking had 
op overeengekomen indexeringen van de 
huur, op huurschade en huurderving bij 
het einde van de huur, welke niets te 
maken hebben met de commerciele scha
de die verweersters tijdens de huur heeft 
geleden en die de deskundige moest ra
men, de beslissing van de eerste rechter 
tot veroordeling van eiser in de betaling 
van een provisioneel bedrag van 72.000 
frank wegens genotsstoornis overigens 
evenmin afhing van het resultaat van de 
bevolen onderzoeksmaatregel; daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, dat geen 
uitspraak doet op eisers hoger beroep 
dat strekt tot wijziging van het beroepen 
vonnis, inzonderheid in zoverre het hem 
veroordeelt tot betaling van 72.000 frank 
aan verweerster, en dat verweerster ver
oordelings op 138.396 frank in hoofdsom 
wil laten brengen, de regels inzake de 
devolutieve kracht van het hoger beroep 
miskent (schending van artikel 1068, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en 
nalaat uitspraak te doen over twee pun
ten van de vordering (s~hending van ar------------------t tikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet

(1) Cass., 24 dec. 1987, A.R. nr. 7539 (A.C., 
1987-88, nr 256), en de cone!. van proc.-gen. 
Krings in Bull. en Pas., 1988, I, nr 256. 

hoek); 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het beroepen 

vonnis had beslist dat de hoofdvor
dering van de huurster, thans ver
weerster, ten belope van 72.000 
frank gegrond was met betrekking 
tot de genotsstoornis, << commerciele 
stoornis niet inbegrepen »; dat de 
vrederechter op dat punt een des
kundige had aangesteld om te bepa
len of die huurster commerciele 
schade had geleden door de genots
stoornis en, in voorkomend geval, 
om die te ramen; dat hetzelfde von
nis uitspraak deed over eisers te
genvordering en deze ten belope 
van 124.396 frank gegrond heeft ver
klaard; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat het hoger be
roep ertoe strekt de hoofdvordering 
niet gegrond te laten verklaren en 
de in de tegenvordering gevraagde 
veroordeling op 138.396 frank te !a
ten brengen; 

Overwegende dat de rechter, we
gens de devolutieve kracht van het 
hoger beroep, binnen de perken van 
het door de partijen ingestelde ho
ger beroep, over het geheel van de 
zaak moet oordelen; dat die devolu
tieve kracht aileen wordt beperkt 
door de beslissing van de appelrech
ter die, zelfs gedeeltelijk, een door 
de eerste rechter bevolen onder
zoeksmaatregel bevestigt; 

Dat de appelrechter bijgevolg, 
voor zover de beslissing over bepaal
de punten van de vordering niet be
rust op de beoordeling van de resul
taten van de onderzoeksmaatregel 
waarvan de eerste rechter kennis 
moet nemen, over die punten een 
eindbeslissing moet nemen; 

Dat te dezen de door de eerste 
rechter bevolen onderzoeksmaatre
gel aileen betrekking had op de 
door verweerster in het kader van 
de hoofdvordering gevraagde ver
goeding voor de commerciele scha
de; 

Dat de appelrechter bijgevolg uit
spraak hoorde te doen, enerzijds, 
over de hoofdvordering, waarvan ei-

ser de grondslag betwiste, inzonder
heid over de door de eerste rechter 
op 72.000 frank geraamde genots
stoornis, en, anderzijds, over het be
drag van de tegenvordering; 

Dat het bestreden vonnis, nu het 
aileen het beroepen vonnis bevestigt 
in zoverre het de oorspronkelijke 
vordering ontvankelijk verklaart en 
de onderzoeksmaatregel inzake de 
door verweerster geleden commer
ciele schade beveelt, de door ei
ser aangevoerde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

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

11 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps 
en DeBruyn. 

Nr. 294 

1 e KAMER - 12 januari 1990 

1° VREEMDE WET - YORDERI"<G I'< 
RECHT£ - RECHTER BIJ WIE EE"< YORDE
RI!\G AA!\HA'\GIG IS WAARYA"< DE GRO'\D
SLAG TE VI"\DE"i IS I'< EE"i BEPALl'\G VAN 
VREEMD RECHT - VERPLICHTI"<G VOOR DE 
RECHTER 
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2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ALLERLEI - NEDER
LANDS RECHT - FAILLISSEMENT - BEGRIP 
EN VEREISTEN. 

1 o en 2° De rechter bij wie een vordering 
aanhangig is die op een bepaling van 
vreemd recht is gegrond, dient de bete
kenis en de draagwijdte van die bepa
ling vast te stellen (1); naar Neder
lands recht is voor het faillissement 
van een schuldenaar niet voldoende 
dat hij in de toestand verkeert dat hij 
heeft opgehouden te betalen, maar is 
ook vereist dat het faillissement door 
de rechtbank wordt uitgesproken, wat 
vervolgens meebrengt dat een rechter 
tot rechter-commissaris wordt be
noemd en een of meer curators wor
den aangesteld. (Art. 1, eerste lid, en 
14, Nederlandse Faillissementswet.) 

(BOUWWERKEN WILLY KNIPPENBERG N.V. 
T. BRINK, DE LIAGRE BbHL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6386) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1, lid 1, 14, lid 1, en 33, in 
het bijzonder lid 1 en 2, van de Neder
landse Failissementswet van 30 septem
ber 1893, zoals, wat artikel 33 betreft, ge
wijzigd door de wetten van 13 november 
1925, § 445, 4 december 1947, SH412, en 
14 juni 1956, 8343, 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
het bewarend beslag onder derden dat ei
seres op 14 oktober 1985 in handen van 
vierde verweerster had laten leggen ten 
laste van de vennootschappen B.V. Vos
kamp en Vrijland Kassenbouw en B.V. 
Agroprojecten, en dat op 18 oktober 1985 

(1) Cass., 9 okt. 1980, A.R. nr. 6142 (A.C., 
1980-81, nr. 90), met cone!. proc.-gen. Krings, 
toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1981, I, 159; 23 
feb. 1984, A.R. nr. 7025 (A.C., 1983-84, nr. 353); 
3 juni 1985, A.R. nr. 7339 (ibid., 1984-85, 
nr. 597), en 10 maart 1988, A.R. nr. 7865 (A.R., 
1987-88, nr. 430). 

omgezet werd in uitvoerend beslag onder 
derden, ingevolge de toepassing van ar
tikel 33 van de Nederlandse Faillisse
mentswet vervallen was, en daarbij 
steunt op de beslissing dat moet worden 
aangenomen dat de B.V. Voskamp en 
Vrijland Kassenbouw in staat van faillis
sement werd verklaard bij vonnis van 4 
november 1985 van de arrondissements
rechtbank van 's-Gravenhage, op grond : 
« dat weliswaar in het beschikkend ge
deelte van het vonnis van 4 november 
1985 niet uitdrukkelijk wordt vermeld 
dat de B.V. Voskamp en Vrijland Kas
senbouw in staat van faillissement wordt 
verklaard; dat echter uit het motiverend 
gedeelte blijkt dat deze vennootschap in 
een toestand verkeert dat zij heeft opge
houden te betalen; dat volgens artikel 1, 
lid 1, Faillissementswet deze toestand op 
zichzelf voldoende is om in staat van 
faillissement te worden verklaard; dat dit 
vonnis ook vermeldt " dat het vooruit
zicht dat de schuldenaressen na verloop 
van tijd haar schuldeisers zullen kunnen 
bevredigen, niet bestaat "; dat volgens 
art. 218, lid 4, Faillissementwet in dat ge
val surseance nimmer definitief kan wor
den verleend; dat art. 218, lid 5, Faillisse
mentswet bepaalt dat de rechtbank, die 
het verzoek tot surseance afwijst, bij de
zelfde beschikking de schuldenaar in 
staat van faillissement kan verklaren; 
dat in de Nederlandse Staatscourant van 
12 november 1985 gepubliceerd staat dat 
bij vonnis van de Arrondissementsrecht
bank te 's-Gravenhage op 4 november 
1985 het faillissement werd uitgesproken 
van de B.V. Voskamp en Vrijland Kas
senbouw met de vermelding van de cura
toren en de rechter-commissaris >>, 

terwijl, overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van de Nederlandse Faillissementswet 
een schuldenaar - zelfs al verkeert hij 
in een toestand dat hij heeft opgehouden 
te betalen - niet in staat van faillisse
ment kan verkeren zolang hij niet - uit
drukkelijk - in staat van faillissement 
is verklaard bij rechterlijk vonnis; over
eenkomstig artikel 4, lid 1, van de Neder
landse Faillissementswet een vonnis van 
faillietverklaring de benoeming van een 
der leden van de rechtbank tot rechter
commissaris in het faillissement en de 
aanstelling van een of meer curators in
houdt; het vonnis van 4 november 1985 
van de tweede kamer van de Arrondisse
mentsrechtbank te 's-Gravenhage noch 
de B.V. Voskamp en Vrijland Kassen
bouw in staat van faillissement ver
klaart, noch een der leden van de recht
bank tot rechter-commissaris, noch een 
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of meer curators aanstelt; zodat het ar
rest, door op voormelde gronden te be
slissen dat moet worden aangenomen 
dat de vennootschap Voskamp en Vrij
land Kassenbouw B.V. op 4 november 
1985 failliet werd verklaard bij vonnis 
van de tweede kamer van de Arrondisse
mentsrechtbank te 's-Gravenhage, en op 
deze grand het gelegde beslag vervallen 
te verklaren met toepassing van artikel 
33 van de Nederlandse Faillissements
wet, schending inhoudt van artikelen 1, 
lid 1, 14, lid 1, en 33, lid 1 en 2, van de 
Nederlandse Faillissementswet van 30 
september 1893, zoals gewijzigd door de 
wetten van 13 november 1925, 4 decem
ber 1947 en 14 juni 1956, en tevens de 
aan dit vonnis toekomende bewijskracht 
miskent door er een interpretatie van te 
geven die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is (schending van de arti
kelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat artikel 218, )id 5, 
van de Nederlandse Faillissements
wet, dat betrekking heeft op de sur
seance van betaling, bepaalt : « De 
rechtbank, het verzoek afwijzende, 
kan bij dezelfde beschikking den 
schuldenaar in staat van faillisse
ment verklaren. Wordt het faillisse
ment niet uitgesproken, dan blijft de 
voorlopig verleende surseance ge
handhaafd tot de beschikking der 
rechtbank in kracht van gewijsde is 
gegaan »; 

Overwegende dat het arrest, dat 
zich baseert op een vonnis van 4 no
vember 1985 van de Arrondisse
mentsrechtbank te 's-Gravenhage en 
op de publikatie van een vonnis van 
4 november 1985 van dezelde recht
bank, door zich te beroepen op arti
kel 218, lid 5, van de Nederlandse 
Faillissementswet, te kennen geeft 
dat telkens hetzelfde vonnis bedoeld 
is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : « dat bij beschikking van de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage van 17 oktober 1985 aan de 
Nederlandse vennootschappen voor
lopig surseance van betaling werd 
verleend en de heren Brink en De 
Liagre Bohl tot bewindvoerders wer
den benoemd; ( ... ) dat op 4 novem
ber 1985 de beschikking van 17 okto-

ber 1985 door dezelfde rechtbank 
werd ingetrokken wat betreft de 
B.V. Voskamp en Vrijland Kassen
bouw; dat voor de B.V. Voskamp 
Agroprojecten hetzelfde gebeurde op 
6 november 1985; dat dit vonnis bo
vendien uitdrukkelijk de voormelde 
vennootschap in staat van faillisse
ment verklaarde en de heren Brink 
en De Liagre Bohl tot curatoren 
aanstelde »; 

Overwegende dat die vaststellin
gen inhouden dat van de B.V. Vos
kamp en Vrijland Kassenbouw in 
het vonnis van 4 november 1985 niet 
het faillissement werd uitgesproken 
en dat geen rechter-commissaris en 
curators werden benoemd; 

Overwegende dat artikel 1, lid 1, 
van de Nederlandse Faillissements
wet bepaalt dat de schuldenaar die 
in de toestand verkeert dat hij heeft 
opgehouden te betalen, hetzij op ei
gen aangifte, hetzij op verzoek van 
een of meer zijner schuldeisers bij 
rechterlijk vonnis in staat van fail
lissement wordt verklaard; dat daar
aan door artikel 14 van dezelfde wet 
wordt toegevoegd dat het vonnis van 
faillietverklaring de benoeming in
houdt van een der leden van de 
rechtbank tot rechter-commissaris 
en de aanstelling van een of meer 
curators; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat, naar Nederlands recht, voor het 
faillissement van een schuldenaar 
niet voldoende is dat hij in de toe
stand verkeert dat hij heeft opge
houden te betalen, maar ook vereist 
is dat het faillissement door de 
rechtbank wordt uitgesproken, wat 
vervolgens meebrengt dat een rech
ter tot rechter-commissaris wordt 
benoemd en een of meer curators 
worden aangesteld; dat het arrest, 
dat zijn beslissing dat de vennoot
schap Voskamp en Vrijland Kassen
bouw op 4 november 1985 in staat 
van faillissement werd verklaard, 
baseert op het vonnis van 4 novem
ber 1985 en dientengevolge artikel 
33 van de Nederlandse Faillisse
mentswet toepast, de in het mid
del aangewezen bepalingen van 
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de Nederlandse Faillissementswet 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit de be
slagen onder derden met betrekking 
tot de vennootschap Voskamp en 
Vrijland Kassenbouw vervallen ver
klaart en de opheffing ervan be
veelt, alsmede uitspraak doet over 
de kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt eiseres 
in de helft van de kosten; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

12 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal- Advocaten: mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 295 

1 e KAMER - 12 januari 1990 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - WET VAN 17 APRIL 1835 - TOE· 
PASSINGSGEBIED. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ART. 16, ONTEIGEKINGSWET AU· 
TOSNELWEGEN - VORDER!NG TOT HERZIE
NING VAN DE DOOR DE VREDERECHTER TOE-

GEKENDE VOORLOPIGE VERGOEDINGEN -
TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELS VAN 
HET GER.W 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK 
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE -
ONTEIGENINGSWET AlJTOSNELWEGEN - VOR
DERING TOT HERZIENING VAN DE DOOR DE 
VREDERECHTER TOEGEKENDE VOORLOPIGE 
VERGOEDINGEN - ART. 962 GER.W. VAN TOE
PASSING. 

1° De bepalingen van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte zijn niet toepasselijk wanneer 
het K.B. dat de onteigening heeft uit
gevaardigd, deze uitdrukkelijk aan de 
bijzondere regels uit de Onteigenings
wet Autosnelwegen heeft onderwor
pen. 

2° en 3° Krachtens art. 16, tweede lid, 
van de Onteigeningswet Autosnelwe
gen wordt de vordering tot herziening 
van de door de vrederechter toegeken
de voorlopige vergoedingen voor de 
rechtbank behandeld overeenlwmstig 
de regels van het Wetboek van Burger
Jijke Rechtsvordering, thans Ger. W.; 
hieruit volgt dat art. 962 Ger. W. dat de 
rechter machtigt, maar niet verplicht, 
ter oplossing van een voor hem ge
bracht geschil, deskundigen te gelas
ten vaststellingen te doen of een tech
nisch advies te geven, op die procedu
re van toepassing is. 

(VERBEEK, HERTOGE T. BELGISCHE STAAT 
MIN. V. OPENBARE WERKEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6402) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 23 september 1986 
en 25 november 1986 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 7, 9, 9bis, 9ter 
van de wet van 17 april 1835 op de ontei
gening ten algemenen nutte en 16 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en 
de concessies voor de bouw van de auto
snelwegen, 

doordat het arrest van 23 september 
1986 beslist dat de rechtbank er niet tot 
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verplicht was de door de eisers gevraag
de expertise te bevelen op de volgende 
gronden : dat de eerte rechter geweigerd 
he eft in te gaan op het verzoek van (de 
eisers) tot aanstelling van deskundigen 
om reden dat hij voldoende ingelicht was 
door partijen en dat (de eisers) zelf geen 
nieuwe elementen aanbrachten dan die 
welke reeds in 1977 aan de gerechtelijke 
deskundige werden overhandigd; dat de 
procedure gevoerd werd op grond van de 
wet van 26 juli 1962; dat nooit betwist 
werd door (de eisers) dat de procedure 
op die basis rechtsgeldig kon gevoerd 
worden; dat de rechtbank de vordering 
tot herziening moest behandelen volgens 
de regels van het gemeen procesrecht; 
dat artikel 16, tweede lid, van de wet van 
26 juli 1962 uitdrukkelijk bepaalt dat de 
vordering tot herziening behandeld 
wordt overeenkomstig de regels van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring, dat is thans in toepassing van arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek; dat 
het onverzoenbaar is met het beginsel 
dat aan de grondslag ligt van artikel 5 
van het Gerechtelijk Wetboek dat buiten 
de gevallen voorzien door de wet de 
rechter een deskundige zou aanstellen; 
dat de spoedprocedure van onteigening 
geen ruimte laat voor een verplichte aan
stelling van een deskundige zodat de 
rechtbank en het hof (van beroep) 
slechts hiertoe mogen overgaan indien 
er gegronde redenen toe zijn; dat het 
vonnis waarbij het deskundigenonder
zoek wordt bevolen, nauwkeurig het 
voorwerp ervan omschrijft; dat in de hui
dige stand van de procedure het hof (van 
beroep) onmogelijk op nauwkeurige wij
ze kan beslissen welk de opdracht zou 
zijn die aan de deskundige zou moeten 
worden gegeven >>, en doordat het arrest . 
van 25 november 1986 de aanstelling van 
het deskundigenonderzoek verwerpt op 
de volgende gronden : « dat voor de 
oplossing van het geschil het hof (van 
beroep) en de rechtbank kunnen gebruik 
maken van 6nderzoeken en verslagen 
die opgesteld werden in de rechtspleging 
gevoerd door de vrederechter; dat, ook al 
is de herzieningsprocedure onafhankelijk 
van de spoedprocedure gevoerd voor de 
vrederechter, dit de rechter niet belet 
zijn be&lissing te gronden .op technische 
onderzoeken gevoerd door de gerechte
lijke deskundige of nog op andere tech
nische gegevens door de partijen aan de 
rechter in herziening medegedeeld », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, de eerste rechter, 
statuerend over een vordering tot herzie-

ning van voorlopige onteigeningsvergoe
dingen, overeenkomstig artikel 7 van de 
algemene onteigeningswet van 17 april 
1835, gehouden was drie experten, in ge
meenschappelijk overleg door partijen 
aangesteld, zoniet ambtswege benoemd, 
te gelasten het goed te bezichtigen en te 
ramen, in aanwezigheid van een rechter 
gelast mee ter plaatse te gaan; het feit 
dat door artikel 16 van de wet van 26 juli 
1962 verwezen wordt naar de regelen der 
burgerlijke procedure, daaraan geen af
breuk doet; immers deze procedure ook 
in het kader der algemene onteigenings
wet toegepast wordt (schending van de 
artikelen 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 7, 9, 9bis, 9ter van de wet van 17 
april 1835 en 16 van de wet van 26 juli 
1962): 

W at het tweede onderdeel hetreft : 

Overwegende dat de hepalingen 
van de wet van 17 april 1835 op de 
onteigening ten algemenen nutte ter 
zake niet toepasselijk zijn, nu uit de 
procedurestukken hlijkt dat het ko
ninklijk hesluit dat de onderwerpe
lijke onteigening heeft uitgevaar
digd, deze uitdrukkelijk aan de hij
zondere regels vervat in de wet van 
26 juli 1962 hetreffende de onteige
ningen ten algemenen nutte en de 
concessie voor de houw van de auto
snelwegen, heeft onderworpen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 16, tweede lid, van laatstvermel
de wet, de vordering tot herziening 
van de door de vrederechter toege
kende voorlopige vergoedingen voor 
de rechthank hehandeld wordt over
eenkomstig de regels van het Wet
hoek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring, thans het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Overwegende dat artikel 962 van 
het Gerechtelijk Wethoek de rechter 
machtigt, maar niet verplicht, ter 
oplossing van een voor hem ge
hracht geschil, deskundigen te ge
lasten vaststellingen te doen of een 
technisch advies te geven; 

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

12 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzi tter -
Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Houtekier en Claeys Bouuaert. 

Nr. 296 

3• KA:viER - 15 januari 1990 

1° TAALGEBRUIK - GERECRTSZAKEN 
(WET 15 JL'NI 1935) - I~ CASSATIE - BURGER
LUKE ZAKEN - EENTALIGREID VAN DE AK
TE - STCK IN RET !IIIDDEL AANGERAALD IN 
EEN ANDERE TAAL. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN - VOR!IIEN - GRON
DEN VAN NIET-ONTVANKELIJKREID - TAAL 
- EE"'TALIGREID VAN DE AKTE - STUK IN 
RET MIDDEL AANGERAALD IN EEN ANDERE 
TAAL. 

1 o en 2° Nietig is de voorziening die een 
middel bevat waarin een stuk wordt 
aangehaald in een andere taal dan die 
van de rechtspleging zonder dat de 
vertaling of de zakelijke inhoud ervan 
wordt weergegeven in de taal van de 
rechtspleging (1). (Artt. 27 en 40, eer
ste lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

(1) Cass., 19 dec. 1988, A.R. nr. 6355 (A.C., 
1988-89, nr. 234), met cone!. O.M. 

(WEVERIJ VANDOORNE N.V. 
T. R.V.R. INTERNATIONAL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6693) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het door verweerster opge
worpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening, dat 
hierop is gebaseerd dat de voorzie
ning nietig is wegens schending van 
de artikelen 27 en 40, eerste lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken : 

Overwegende dat in het middel 
dat eiseres tot staving van haar 
voorziening voordraagt, wordt aan
gevoerd dat het bestreden arrest de 
bewijskracht van een in het Frans 
gestelde brief miskent; dat het mid
del alleen maar de Franse tekst van 
die brief aanhaalt; 

Overwegende dat de voorziening, 
nu zij opkomt tegen een arrest dat 
in het Nederlands is gewezen, 
krachtens artikel 27 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der ta
len in gerechtszaken, geheel in het 
Nederlands moet zijn gesteld, al
thans de zakelijke inhoud van het 
aangehaalde stuk in het Nederlands 
moet weergeven, zodanig dat zij kan 
worden geacht geheel in het Neder
lands te zijn gesteld; 

Dat de voorziening aan dit vereis
te niet voldoet en mitsdien nietig is; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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15 januari 1990 - 3" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
De Gryse. 

Nr. 297 

3" KAMER - 15 januari 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN- KWALIFICATIE DOOR DE 
RECHTER AAN ZIJN BESLISSING GEGEVEN -
!NVLOED OP DE AARD VAN DE BESLISSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN 
DE KWALIFICATIE DOOR DE RECHTER AAN 
Z!JN BESLISSING GEGEVEN. 

1 o De omstandigheid dat de rechter zijn 
beslissing, vonnis of arrest op tegen
spraak of bij verstek noemt, wijzigt de 
ware aard ervan niet (1). 

2° In de regel is niet ontvankelijk bij ge
brek aan belang het middel dat op
komt tegen de verklaring in een von
nis of een arrest dat het geacht wordt 
op tegenspraak te zijn gewezen (2). 

(HAVERMANS T. VERSELE-LAGA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6714) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

(1) en (2) Cass., 23 okt. 1974 (A.C., 1975, 251) 
en 17 feb. 1978 (A.C., 1978, 721). 

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

Over het middel: schending van arti
kel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, 
meer in het bijzonder artikel 751, 1°, van 
dit wetboek, 

doordat het arrest, dat ten opzichte 
van eiser werd gewezen met toepassing 
van artikel 751 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het beroepen vonnis, dat eveneens 
ten opzichte van eiser werd gewezen met 
toepassing van dit artikel en dat eiser 
veroordeelt tot betaling van een bedrag 
van 393.331 frank, vermeerderd met de 
interesten sedert 15 april 1971, en tot be
taling van de procedurekosten in eerste 
aanleg, bevestigt, 

terwijl uit het dossier van rechtsple
ging niet blijkt dat in eerste aanleg een 
gerechtsbrief naar eiser werd gestuurd 
met toepassing van artikel 751, 1°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, voor de zitting 
waarop verweerder toepassing van dit 
artikel vorderde; de eerste rechter der
halve ten onrechte heeft beslist dat de 
pleegvormen bepaald door artikel 751 
van het Gerechtelijk Wetboek te dezen 
vervuld zijn; het arrest derhalve het be
roepen vonnis had dienen te vernietigen 
wegens schending van artikel 751 van 
het Gerechtelijk Wetboek, meer in het 
bijzonder 751, 1°, van dit wetboek, dat 
van openbare orde is; zodat het arrest, 
door dit niet te doen, doch integendeel 
het beroepen vonnis te bevestigen, de 
nietigheid van dit vonnis overneemt en 
aldus artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt, meer in het bijzonder 
artikel 751, 1°, \·an dit wetboek: 

Overwegende dat een vonnis dat 
bij verstek wordt gewezen, die aard 
niet verliest doordat de rechtbank 
verklaart op tegenspraak of als op 
tegenspraak uit te spreken; dat de 
mogelijkheid verzet aan te tekenen 
niet wordt aangetast door de ver
keerde kwalificatie, die mitsdien ei
ser niet kon benadelen; 

Dat derhalve het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

15 januari 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Baete
Swinnen - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Van Ommeslaghe en De 
Gryse. 

Nr. 298 

3• KAMER - 15 januari 1990 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - AARD 
VAN DE WET - ART. 93 ARBEIDSOVEREEN
KOMSTENWET - HANDELSVERTEGEI\'WOOR
DIGER- INDIRECT COMMISSIELOON. 

2° Het recht van de handelsvertegen
woordiger op indirect commissieloon 
mag contractueel afhankelijk worden 
gemaakt van de voorwaarde dat de 
handelsvertegenwoordiger de betrok
ken klanten moet hebben bezocht (2). 
(Art. 93 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

3° Artt. 38, 39 en 46 KB. 30 maart 1967, 
die de berekening van het vakantie
geld van de bedienden regelen, zijn 
dwingende wettelijke bepalingen. 

4° Het vakantiegeld van de bediende 
wiens wedde geheel veranderlijk is, 
mag niet in de maandelijkse verdiende 
veranderlijke wedde worden begrepen 
(3). (Artt. 38, 39 en 40 K.B. 30 maart 
1967 ·' 

5° Cassatie van een beschikking van de 
bestreden beslissing leidt tot vernieti
ging van een andere beschikking die 
er het gevolg van is (4). 

(STERKEN 
T. L.A.G. MANUFACTURING COMPANY N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6898) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
2o ARBEIDSOVEREENKOMST - VER- den arrest, op 7 maart 1989 door het 

PLICHTINGEN - HANDELSVERTEGENWOOR- Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 
DIGER - INDIRECT COMMISSIELOON -
VOORWAARDEN- BEZOEK VAN KLANTEN. 

3° JAARLIJKSE VAKANTIE - AARD 
VAN DE WET - BEREKENING VAN HET VA
KANTIEGELD. 

4° JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKAN
TIEGELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJK 
LOON - BETALING. 

5° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 
ZAKEN - CASSATIE VAN DE BESCHIKKING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING- GEVOLG. 

1° Artikel 93 Arbeidsovereenkomstenwet, 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 6 en 93 van de wet van 3 ju
li 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, en, voor zover nodig, 7 van de 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 

doordat het arbeidshof, met betrekking 
tot de gevorderde onrechtstreekse com
missielonen, na te hebben verwezen 
naar de artikelen 7 van de wet van 30 ju
li 1963 en 93 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978, en na te hebben 
vastgesteld dat betreffende het recht op 
commissieloon in de arbeidsovereen
komst van 1 februari 1971 onder meer 

dat het recht van de handelsvertegen- (2) Cass., 2 dec. 1966 (A.C., 1967, 435). Zie 
woordiger op indirect commissieloon Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 5867 (A.C., 1987-88, 
regelt, is een dwingende wetsbepaling nr. 285). 
(1). 

--------.....----------1 (3) Zie Cass., 1 juni 1987, A.R. nr. 5633 (A.C., 
1986-87, nr. 591). 

(1) Zie Cass., 6 april 1987, A.R. nr. 7712 
(A.C., 1986-87, nr. 465). 

(4) Cass., 21 dec. 1987, A.R. nr. 7890 (A.C. 
1987-88, nr. 248). 
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was bepaald dat « (de werkgever) het 
recht behoudt te verkopen in (het aan ei
ser toegekend) gebied, zonder dat (eiser) 
recht heeft op commissie, en dit in vol
gende gevallen : op zaken afgesloten 
door (de werkgever) zonder dat (eiser) is 
moeten tussenkomen, en bij klienten die 
door (eiser) niet zijn bezocht geworden 
( ... ) », oordeelt dat: « (eiser) tijdens de 
gehele duur van de overeenkomst nooit 
commissielonen op onrechtstreekse be
stellingen heeft geeist; uit wat vooraf
gaat de zekere wil van de partijen 
(blijkt) om het recht van (eiser) op com
missieloon op onrechtstreekse bestellin
gen afhankelijk te maken van het feit 
dat de client door (eiser) zou zijn be
zocht; dergelijk beding niet af(wijkt) van 
de tekst van de wet noch van de draag
wijdte er aan gegeven tijdens de voorbe
reidende werken », en na te hebben 
overwogen dat « (verweerster) betoogt 
dat {eiser) geen recht heeft op de gevor
derde commissielonen omdat zij betrek
king hebben op onrechtstreekse bestel
lingen van clienten die door (eiser) niet 
werden bezocht ''• beslist dat « nu {eiser) 
niet aantoont dat hij aan de kwestieuze 
clienten wel een bezoek heeft gebracht, 
dit gedeelte van de vordering door de 
eerste rechter terecht als ongegrond af
gewezen (werd) >>, 

terwijl, overeenkomstig artikel 93, eer
ste lid, van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978 en het voorheen gel
dende en gelijkluidende artikel 7 van de 
wet van 30 juli 1963, de handelsvertegen
woordiger die een bij overeenkomst be
paald clienteel of sector aileen moet be
zoeken, tijdens de uitvoering van zijn 
overeenkomst recht heeft op commissie
loon voor de zaken die de werkgever 
zonder de tussenkomst van de handels
vertegenwoordiger met die clienteel of in 
die sector sluit; gelet op het dwingend 
karakter van deze wetsbepaling niet mag 
worden afgeweken van haar voorschrif
ten en met name het recht op bedoelde 
indirecte commissielonen contractueel 
niet aan enige voorwaarde mag worden 
onderworpen die de dwingend rechte
lijke bepaling van artikel 93 haar uitwer
king ontneemt; de omstandigheid dat, zo
als door het arbeidshof is vastgesteld, 
het recht op onrechtstreekse commissie
lonen afhankelijk gemaakt werd van het 
feit dat de client door de handelsverte
genwoordiger zou zijn bezocht, wei dege
!ijk het recht op bedoelde onrechtstreek
se commissielonen aantast en derhalve 
aan artikel 93 zijn uitwerking ontneemt, 
en geenszins verband houdt met het la-

ten gelden van het recht op onrecht
streekse commissielonen; het arbeidshof 
derhalve niet wettig op hager genoemde 
gronden tot de afwijzing van de verde
ring tot het verkrijgen van onrecht
streekse commissielonen kon besluiten : 

Overwegende dat artikel 93 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet een 
imperatieve bepaling is; dat het erin 
vastgestelde recht op indirect com
missieloon van de handelsvertegen
woordiger die een bij overeenkomst 
bepaalde clienteel of sector aileen 
moet bezoeken, voor de zaken die 
de werkgever zonder de tussen
komst van de vertegenwoordiger 
met die clienteel of in die sector 
sluit, niet afhankelijk mag zijn van 
enige voorwaarde die aan dat arti
kel zijn uitwerking ontneemt; 

Dat het in die overeenkomst inge
schreven beding dat het vorenbe
doelde recht op indirecte commissie 
afhankelijk maakt van de voorwaar
de dat de betrokken klant door de 
handelsvertegenwoordiger moet zijn 
bezocht, geen zodanige voorwaarde 
is en derhalve niet strijdig is met 
artikel 93 van de Arbeidsovereen
komstenwet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1, 9 van de op 28 juni 1971 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de werknemers 
(artikel 9 als gewijzigd bij de wet van 28 
maart 1975), 38, 39, 46 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling 
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten 
van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie der loonarbeiders (artikel 46 als 
gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 20 juli 1970 en 9 april 1975) en 97 
van de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rech
ter uitspraak moet doen over aile punten 
van de vordering, als bevestigd in artikel 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof, met betrekking 
tot de gevorderde achterstallige vakan
tiegelden en het vertrekvakantiegeld, na 
te hebben vastgesteld dat: « (eiser) een 
commissieloon genoot op de door hem 
gerealiseerde bestellingen; uit de overge
legde individuele rekeningen blijkt dat 
van de uitgekeerde bedragen een gedeel-
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te aangemerkt werd als loon voor feest
dagen en eindejaarspremie; (eiser) tij
dens de gehele duur van de overeen
komst nooit aanspraak (heeft) gemaakt 
op enig bijkomend bedrag ten titel van 
eindejaarspremie, loon voor feestdagen 
of vakantiegeld; uit deze vaststellingen 
en uit de hoegrootheid van de bedragen 
voldoende de zekere wil van de partijen 
(blijkt) om in het bedrag van de overeen
gekomen commissie alles te begrijpen 
waarop (eiser) zowel contractueel als 
krachtens de wet aanspraak kon maken, 
inzonderheid met inbegrip van einde
jaarspremie, loon voor feestdagen en va
kantiegeld; (er) te dezen geen sprake (is) 
van afstand van enig recht maar wei van 
een overeenkomst tussen partijen betref
fende de verschillende bestemmingen die 
aan een globaal bedrag worden voorbe
houden », beslist dat « uit wat voorafgaat 
volgt dat ook dit gedeelte van de vorde
ring terecht als ongegrond werd afgewe
zen », 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 1 
en 9 van de op 28 juni 1971 gecoi:irdineer
de wetten betreffende de jaarlijkse va
kantie van de werknemers en 38, 39 en 
46 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967, de erin bedoelde werkne
mers recht hebben op een welbepaald zo
genaamd : « enkel vakantiegeld >>, « dub
bel vakantiegeld » en « vakantiegeld 
einde dienst »; zoals door het arbeidshof 
zelf is vastgesteld, de overgelegde indivi
duele rekeningen slechts lieten blijken 
dat van de aan eiser uitgekeerde bedra
gen een gedeelte aangemerkt werd als 
loon voor feestdagen en eindejaarspre
mie; het arbeidshof niet vaststelt dat uit 
de individuele rekening of uit enige an
dere akte ook zou gebleken zijn dat de 
erin vermelde bedragen ook een welbe
paald of bepaalbaar deel vakantiegeld 
zou bevatten; eiser in zijn « beroepsbe
sluiten » een omstandige berekening 
maakte van de bedragen die hem als 
« enkel vakantiegeld », << dubbel vakan
tiegeld » en « bijkomende vakantiever
goeding » verschuldigd waren; door de 
overweging dat het de wil van de partij
en was om in het bedrag van de overeen
gekomen commissie alles te begrijpen 
waarop eiser zowel contractueel als wet
telijk aanspraak kon maken, inzonder
heid vakantiegeld, de feitenrechter niet 
nagaat of, noch vaststelt dat eiser in 
werkelijkheid de vergoedingen heeft ver
kregen waarop hij wettelijk recht had; 
de overeenkomst volgens welke een be
paald maandelijks aan de werknemer 
uitgekeerd bedrag, naast eigenlijk loon 

tevens een vergoeding als eindejaarspre
mie, loon voor feestdagen en vakantie
geld zou bevatten, zonder precisering 
van het betreffende aandeel van elk de
zer vergoedingen, onwettig is en het niet 
mogelijk maakt vast te stellen welke de 
omvang is van het loon van de respectie
ve bij de wet bepaalde vergoedingen; ei
ser in zijn « beroepsbesluiten » tevens 
precies berekende op welke bedragen hij 
recht had als vakantiegeld bij einde 
dienst; zodat, 

eerste onderdeel, het arbeidshof niet 
wettig tot het besluit kan komen dat aan 
eiser het wettelijk vastgestelde vakantie
geld, zijnde het « enkel » en het << dub
bel » vakantiegeld, was toegekend, zoals 
dat door eiser was berekend (schending 
van de artikelen 1, 9 van de gecoi:irdi
neerde wetten, 38 en 39 van het konink
lijk besluit van 30 maart 1967); 

tweede onderdeel, het arbeidshof na
laat uitspraak te doen over het gevorder
de vakantiegeld bij einde dienst (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, en 
van het voormelde algemeen rechtsbe
ginsel), minstens, voor zover het arbeids
hof zou geoordeeld hebben dat ook dit 
vakantiegeld einde dienst was begrepen 
in de maandelijks aan eiser toekomende 
bedragen, niet wettig vaststelt dat aan 
eiser aldus het wettelijk toekomend va
kantiegeld, zoals dat door eiser was bere
kend, was toegekend (schending van de 
artikelen 1 en 9 van de gecoi:irdineerde 
wetten en 46 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser, bediende, bezoldigd 
werd met commissielonen op de 
door hem aangebrachte orders; dat 
zulks inhoudt dat zijn wedde geheel 
veranderlijk was; 

Dat, volgens artikel 39 van het Va
kantiebesluit van 30 maart 1967, het 
gewone vakantiegeld van zo een be
diende per vakantiedag berekend 
wordt op basis van het dagelijks ge
middelde van de brutobezoldigingen 
verdiend gedurende elk van de 
twaalf maanden die de maand waar
in vakantie genomen wordt, vooraf
gaan, en dat het in artikel 38, 2°, 
van hetzelfde besluit bedoelde « dub
bel vakantiegeld » berekend wordt 
op basis van de gemiddelde maand
wedde van dezelfde bezoldigingen; 
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Dat, volgens artikel 46 van het Va
kantiebesluit, de werkgever aan de 
bediende wiens contract een einde 
neemt, bij zijn vertrek, 14% van de 
bij hem tijdens het vakantiedienst
jaar verdiende brutowedde betaalt; 

Dat de bepalingen van de artike
len 38, 39 en 46 van het Vakantiebe
sluit imperatief zijn; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt, eensdeels, dat, aange
zien het vakantiegeld van de bedien
de wiens loon geheel veranderlijk is, 
volgens de in de artikelen 38, 39 en 
46 van het Vakantiebesluit bepaalde 
modaliteiten moet worden berekend 
op het in die bepalingen aangewe
zen loon, dit vakantiegeld niet in de 
maandelijks verdiende veranderlijke 
wedde mag worden begrepen, en, 
anderdeels, dat de partijen bij de ar
beidsovereenkomst niet geldig kun
nen bedingen dat zulks wel het ge
val zal zijn; 

Dat het arrest derhalve, door het 
tegendeel te beslissen, de in het 
middel aangewezen wettelijke bepa
lingen, artikel 1138, 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek uitgezonderd, 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing dat eiser geen 
aanspraak heeft op achterstallig va
kantiegeld de vernietiging mee
brengt van de beslissingen dat eiser 
geen aanspraak heeft op opzeg
gingsvergoeding en uitwinningsver
goeding, en dat verweerster recht 
heeft op een opzeggingsvergoeding, 
aangezien die beslissingen mede be
rusten op de beslissing op eisers 
aanspraken op vakantiegeld; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het be
slist : 1 o dat eiser geen aanspraak 
heeft op achterstallig vakantiegeld, 

toekent, 3° uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

15 januari 1990 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 299 

38 KAMER - 15 januari 1990 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - SLUITINGSFONDS -
BETALING VAN VOORDELEN BEDOELD IN 
ART. 2 WET 30 JUNI 1967 - INTEREST - AAN
VANG - VERZOEK TOT BETALING. 

2° INTEREST - MORATOIRE INTEREST 
AANMANING TOT BETALING - BEGRIP 
SLVITING VAN ONDERNEMINGEN - BETA
LING DOOR HET SLVITINGSFONDS VAN VOOR
DELEN BEDOELD IN ART. 2 WET 30 JCNI 1967 
- VERZOEK TOT BETALING. 

1° en 2° Het verzoek van de werknemer 
tot betaling door het Sluitingsfonds 
van de voordelen bedoeld in art. 2 wet 
30 juni 1967 is geen aanmaning tot be
taling die het recht op moratoire inte
rest doet ingaan (1). (Art. 1153 B.W.) 

op een opzeggingsvergoeding en op i---------------
een uitwinningsvergoeding, 2° in zo
verre het verweerster een opzeg
gingsvergoeding van 200.000 frank 

(1) Cass., 11 sept. 1989, A.R. nr. 6608, supra, 
nr. 18. Zie Cass., 20 nov. 1989, A.R. nr. 6737, 
supra, nr. 177, met cone!. O.M. 
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(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLt:ITING VAN ONDERNE:v!INGEN ONTSLA

GEN WERKNEMERS T. DE WACHTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 6910) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1988 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het tweede middel, 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest be

slist dat het verzoek tot betaling als 
bedoeld in artikel 6 van de wet van 
30 juni 1967, dat door verweerster 
werd ingediend, een aanmaning tot 
betaling is in de zin van artikel 1153 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat eiser, krachtens 
artikel 6, eerste tot derde lid, van de 
wet van 30 juni 1967, pas tot beta
ling van de in artikel 2 van de wet 
bedoelde voordelen is gehouden na
dat, op initiatief van de werknemer, 
een verzoek daartoe is ingediend op 
de door de Koning voorgeschreven 
wijze; 

Overwegende derhalve dat, nu ei
ser geen op de wet van 30 juni 1967 
gefundeerde geldelijke verbintenis 
heeft voordat is voldaan aan de 
voorwaarden gesteld bij artikel 6 
van die wet en van het koninklijk 
besluit genomen ter uitvoering van 
dat artikel, het in dat artikel bedoel
de verzoek niet als een aanmaning 
tot betaling in de zin van artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek 
kan worden aangemerkt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 

deeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Gent. 

15 januari 1990 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 300 

3" KAMER - 15 januari 1990 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
DIENSTPLICHTZAKEN - WETTELIJKE REGE
LING. 

2° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL
LEGES - HERKEVRINGSRAAD - E.V.R.M., 
ART. 6.1 - I.V.B.P.R., ART. 14.1. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M., 
ART. 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - DIENST
PL!CHT - HERKEl.:RINGSRAAD. 

4° RECHTEN VAN DE MENS 
I.V.B.P.R., ART. 14.1 - TOEPASSINGSGEBIED -
DIENSTPLICHT - HERKEVRINGSRAAD. 

1 o Het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging verbiedt de wet
gever niet de uitoefening van dat recht 
in een bepaalde materie, zoals in 
dienstplichtzaken, te regelen (1). 

2°, 3° en 4° Art. 6.1 E. V.R.M. en art. 14.1 
I. V.B.P.R. vinden geen toepassing op 
de rechtspleging voor de herkeurings
raad (2). 

tot het betalen van moratoire inte- 1---------------
resten veroordeelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge-

(1) Cass., 1 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 70). 

(2) Zie Cass., 23 jan. 1989, A.R. nr. l\1468 F, 
en 12 mei 1989,. A.R. nr. F 1551 '\; (-1.C., 
1988-89, nrs. 302 en 522). 
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(SCHWARZ) 

(A.R. nr. M 726 N) 

15 januari 1990 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal. 

Nr. 301 

2e KAMER - 15 januari 1990 

WEGVERKEER - ART. 19.2.2°, DERDE LID, 

WEGVERKEERSREGLEME:TI' - DRAAGWIJDTE. 

De verplichtingen van de bestuurder die 
naar rechts afslaat en zich, in uitzon
derlijke gevallen, wegens de plaatsge
steldheid en de afmetingen van het 
voertuig of de lading ervan naar links 
mag begeven, gelden uitsluitend voor 
het zich naar links begeven en niet 
voor de daarop volgende zwenking 
naar rechts (1). (Art. 19.2.2.0

, derde lid, 
Wegverkeersreglement.) 

(ROMAGNOLI T. DESWEZ E.A.; DESWEZ T. RO
MAGNOLI; LANDSBOKD VAN DE "\ECTRALE Mt:

TUALITEITSVERBO!\'DEK T. RO!VLAGNOLI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7682) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Romagnoli, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op de strafvorde
ring gewezen beslissing : 

a) waarbij de verjaring wordt 
vastgesteld van de wegens de sa
menhangende telastlegging ingestel
de strafvordering : 

. Overwegende dat de voorziening 
met ontvankelijk is bij gemis aan 
belang; 

b) waarbij eiser veroordeeld wordt 
wegens de overige hem ten laste ge
legde feiten : 

. Over het middel: schending van de ar-
hkelen 19.1 en 19.2, inzonderheid 19.2.2°, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 418, 420 van het Strafwetboek 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vooraf op grand van 
de gegevens van de zaak vaststelt dat de 
verweerder Deswez, ongeveer ter hoogte 
van de overweg, de door eiser bestuurde 
vrachtwagen rechts is begonnen in te ha
len, ofschoon eiser geenszins zijn voor
nemen om naar links af te slaan te ken
nen had gegeven en zich niet naar links 
had begeven om die rijbeweging uit te 
voeren, en verklaart dat verweerder door 
dat rijgedrag artikel 16.3 van het Weg
verkeersreglement heeft overtreden; dat 
het vervolgens beslist dat eiser een over
treding van artikel 19.2.2°, derde lid, van 
dat reglement heeft begaan, op grand 
dat eiser weliswaar, ten einde te voorko
men d~t hij met de rechterkant van zijn 
voertmg het betonpaaltje helemaal aan 
de rand van de overweg zou raken zich 
moest verwijderen van de rechte~rand 
van de weg, maar dat hlj verzuimd heeft 
zich vooraf ervan te vergewissen dat 
geen enkele achteropkomende bestuur
der reeds begonnen was hem in te halen 
terwijl de beklaagde Deswez een inhaal: 
maneuver begonnen was en eiser hem 
kon zien in de aan de rechter zljkant 
van de vrachtwagen bevestigde achter

------------------1 uitkijkspiegel, 

(1) Cass., 8 maart 1983, A.R. nr. ~653 (A.C., 
1982-83, nr. 374), en 25 jan. 1984, A.R. nr. 3278 
(ibid., 1983-84, nr 277). 

terwijl uit artikel 19.2.2°, derde lid, van 
het Wegverkeersreglement blijkt dat de 
verplichtingen van de bestuurder die 
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naar rechts afslaat en die uitzonderlijk, 
wegens de plaatsgesteldheid en de afme
tingen van het voertuig of de lading er
van, zich naar links mag begeven, uit
sluitend gelden voor die verplaatsing 
naar links en niet voor het daarop vol
gende rechtsafmaneuver; derhalve, uit de 
omstandigheid dat eiser die rijbeweging 
alleen mag uitvoeren nadat hij zich voor
af ervan vergewist heeft dat geen achter
ligger begonnen is hem in te halen en 
dat hij bovendien de andere bestuurders 
die op normale wijze rijden op de open
bare weg die hij gaat verlaten, niet in 
gevaar mag brengen, volgt dat hij, op 
het ogenblik dat hij naar rechts afsloeg, 
niet verplicht was zich eerst ervan te 
vergewissen dat geen achterligger reeds 
begonnen was in te halen, en dat het 
voor eiser geldende verbod om de andere 
bestuurders op de openbare weg die hij 
ging verlaten, niet in gevaar te brengen, 
enkel van toepassing was in zoverre zij 
op een normale wijze reden; het arrest 
bijgevolg, nu het eiser verwijt zich niet 
ervan te hebben vergewist dat een ach
terligger begonnen was hem in te halen, 
terwijl het tevens vaststelt dat de vracht
wagen die verweerder ongeveer ter hoog
te van de overweg was begonnen rechts 
in te halen, niet op normale wijze reed 
op de openbare weg, derhalve de in het 
middel aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt en de beslissing dat eiser 
artikel 19.2.2°, derde lid, van het Wegver
keersreglement heeft overtreden, niet 
naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat uit artikel 
19.2.2°, derde lid, van het Wegver
keersreglement blijkt dat de ver
plichtingen van de bestuurder die 
naar rechts afslaat en die zich uit
zonderlijk wegens de plaatsgesteld
heid en de afmetingen van het voer
tuig of de lading ervan naar links 
mag begeven, uitsluitend gelden 
voor die verplaatsing naar links en 
niet voor het daarop volgende 
rechtsafmaneuver; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld, enerzijds, dat 
de verweerder Deswez de door eiser 
bestuurde vrachtwagen die geens
zins zijn voornemen om naar links 
af te slaan kenbaar had gemaakt en 
zich niet naar links had begeven om 
die rijbeweging uit te voeren, was 

begonnen rechts in te halen en, an
derzijds, dat eiser, ten einde te voor
komen dat hij met de rechterkant 
van zijn voertuig het betonpaaltje 
zou raken helemaal aan de rand van 
de overweg die hij moest overste
ken, zich moest verwijderen van de 
rechterrand van de weg, niet zonder 
de in het middel aangewezen wette
lijke bepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat eiser, door 
zich aldus te verwijderen van de 
rechterrand van de weg, « artikel 
19.2.2°, derde lid, van het Wegver
keersreglement heeft overtreden 
omdat hij " verzuimd had " zich 
vooraf ervan te vergewissen dat 
geen achterligger reeds begonnen 
was hem in te halen, terwijl de be
klaagde Deswez zijn inhaalmaneu
ver was begonnen en (eiser) hem 
kon zien in de aan de rechter zij
kant van de vrachtwagen bevestigde 
achteruitkijkspiegel »; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening op de en
kele grand dat beslissingen op de 
door de verweerders tegen hem in
gestelde civielrechtelijke vorderin
gen geen eindbeslissingen zijn; 

Overwegende evenwel dat de op 
de voorziening van eiser, beklaagde, 
uitgesproken vernietiging van de be
slissing op de strafvordering de ver
nietiging tot gevolg heeft van de de
finitieve en niet definitieve beslis
singen op de door de verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen, die uit eerstgenoemde beslis
sing voortvloeien, niettegenstaande 
de afstand van de voorziening die 
niet geldt als berusting; 
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Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van de eiser Giancarlo Romagnoli, 
in zoverre zij gericht is tegen de 
niet definitieve beslissingen op de 
door de verweerders Deswez, Lim
bourg, Equeter en Landsbond van 
de Neutrale Mutaliteitsverbonden 
tegen hem ingestelde civielrechte
lijke vorderingen, alsook van de af
stand van de voorziening van de ei
ser Dominique Deswez, in zoverre 
zij gericht is tegen de beslissing op 
de door hem tegen de verweerder 
Romagnoli ingestelde civielrechte
lijke vordering; vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de eiser 
Giancarlo Romagnoli wegens onop
zettelijk doden en onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondin
gen ingestelde strafvordering en 
over de door de verweerders Des
wez, Limbourg, Equeter en Lands
bond van de Neutrale Mutualiteits
verbonden tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen, behalve 
in zoverre het ten aanzien van die 
eiser beslist dat de burgerlijke par
tijen Deswez en Landsbond van de 
Neutrale Mutualiteitsverbonden hun 
schade moeten dragen ten belope 
van ten minste de helft; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt de eiser Romagnoli in een 
vierde van de kosten van zijn voor
ziening en de eisers Deswez en de 
Landsbond van de Neutrale Mutuali
teitsverbonden, ieder, in de kosten 
van hun voorziening; laat het overi
ge gedeelte van de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

15 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit

Nr. 302 

2° KAMER - 15 januari 1990 

1° WEGVERKEER - ART. 19.3.2° WEGVER
KEERSREGLEMENT - DRAAGWIJDTE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - MISDRIJF 
- SCHENDI!IIG VAN ART. 19.3.2° WEGVER
KEERSREGLEMENT. 

1° en 2° Niet naar recht verantwoord is 
het vonnis waarin wordt beslist dat de 
bestuurder van een voertuig, die zijn 
voornemen om naar links af te slaan 
reglementair kenbaar heeft gemaakt 
door zich naar het midden van de rij
baan te begeven en de linker richting
aanwijzer van zijn voertuig te laten 
werken, niet aansprakelijk is voor de 
schade van een bestuurder die hem 
Jinks was begonnen in te halen, als 
daarin niet tevens wordt vastgesteld 
dat op een rijbaan met tweerichtings
verkeer de eerste bestuurder zich niet 
nag verder naar links kon begeven 
zonder de tegenliggers te hinderen of 
een doorlopende witte streep te over
schrijden (1). (Art. 19.3.2° Wegverkeers
reglement.) 

(PIERRARD T. DENIL E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7742) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 juni 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

Over het derde middel volgens hetwelk 
de correctionele rechtbank artikel 19.3 

ter en verslaggever: de h. Stranard, af- 1----------------
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Simont en Houte
kier 

(1) Zie Cass., 27 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 306); 21 no\·· 1984, A.R. nr. 3822 (ibid., 
1984-85, nr 183), en 23 juni 1987, A.R. nr 594 
(ibid., 1986-87, nr 645). 
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van het Wegverkeersreglement onjuist 
heeft geinterpreteerd door te verklaren 
dat Denil de aan de links afslaande weg
gebruiker opgelegde verplichtingen stipt 
is nagekomen, omdat, aldus de recht
bank, Lessire duidelijk gezien heeft wat 
de verweerder Denil voornemens was; de 
rechtbank bovendien eiser « op de koop 
toe een gebrek aan kennis van het Weg
verkeersreglement heeft verweten waar 
zij verklaart dat de verweerder Denil 
zich naar het linkergedeelte van de rijb
aan had moeten begeven, terwijl die ver
plichting enkel bestaat voor de rijbanen 
met eenrichtingsverkeer, hetgeen te de
zen niet het geval is »; eiser in zijn con
clusie aan verweerder niet verwijt dat 
hij zich naar het linkergedeelte van de 
rijbaan heeft begeven, maar dat hij niet 
voldoende naar links is uitgeweken, 
overeenkomstig artikel 19.3.2°, a, terwijl 
de rechtbank de conclusie van eiser on
juist heeft gei:nterpreteerd, aangezien de
ze aan verweerder nooit verweten heeft 
dat hij zo dicht mogelijk bij de linker
rand van de rijbaan heeft gereden, wan
neer het een rijbaan met eenrichtings
verkeer is, naar het vereiste van artikel 
19.3.2°, b; de verweerder Denil volgens 
het vonnis de verplichtingen van de naar 
links afslaande bestuurder reeds vol
doende nakwam als hij zich naar het 
midden van de rijbaan begaf, terwijl in 
werkelijkheid het Wegverkeersreglement 
voorschrijft dat hij zich naar links dient 
te begeven, waardoor hij te dezen zijn 
voornemens kenbaar zou hebben ge
maakt niet alleen aan de achteropko
mende autobestuurder, maar ook aan de 
overige achterliggers, die een regelmatig 
inhaalmaneuver beginnen : 

Overwegende dat het vonnis, met 
bevestiging van het bestreden von
nis, vermeldt « dat de hr. Lessire, 
die achter de rechtstreeks gedaagde 
Denil reed, heeft verklaard dat (ver
weerder) zijn voornemen om naar 
links af te slaan reglementair te 
kennen had gegeven door zich naar 
het midden van de rijbaan te bege
ven en de linker richtingaanwijzer 
van zijn zware motorfiets te doen 
werken »; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het beslist dat verweerder niet aan
sprakelljk is voor eisers schade, zon-

der daarbij vast te stellen dat ver
weerder, op een rijbaan met twee
richtingsverkeer, onmogelijk verder 
naar links kon rijden, zonder de te
genliggers te hinderen of een door
lopende witte streep te overschrij
ven, niet naar recht verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
vierde middel dat niet kan leiden tot 
ruimere cassatie, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het : 
1 o uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser tegen de 
verweerder Pierre Denil; 2° uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweer
ders Pierre Denil en de in diens 
rechten gesubrogeerde Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten, bur
gerlijke partijen, tegen eiser, behal
ve wat het beschikkende gedeelte 
betreft waarin wordt beslist dat ei
ser een fout in oorzakelijk verband 
met het ongeval heeft begaan en 
een onderzoeksmaatregel wordt be
volen; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten en de verweer
ders Pierre Denil en Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten, ieder, in 
een vierde ervan; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Neufchateau, zitting 
houdend in hoger beroep. 

15 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Willems, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat · 
mr. Biitzler. 
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Nr. 303 

2• KAMER - 15 januari 1990 

STRAF - AT\DERE STRAFFEN - VERBEl'RD
VERKLARING l'ITGESPROKEN DOOR HET AR
REST - ONTBREKEN VAN AAJI,'WIJZINGEN 
TER IDENTIFICATIE VAN DE VERBEl'RDVER
KLAARDE ZAKEN- Oli,WETTIGE STRAF. 

Onwettig is de veroordelende beslissing 
die op grand van art. 42 Sw. een ver
beurdverklaring uitspreekt, zonder vol
doende aanwijzigen te geven ter iden
tificatie van de zaken die de rechter 
heeft willen verbeurdverklaren (1). 

(SECCHI T. W.E.A. RECORD N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7814) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het derde en het vierde middel, 
het derde : schending van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat eiser op bladzijde 8 van zijn 
conclusie had verklaard « dat het hof 
van beroep nauwkeurig zou moeten aan
duiden welke van de in de inventarissen 
van de overtuigingsstukken vermelde 
cassettes het voorwerp zijn van de mis
drijven », 

terwijl het arrest aileen beslist dat van 
de inbeslaggenomen voorwerpen enkel 
de videocassettes die wederrechtelijk 
zijn gekopieerd, zullen verbeurdver
klaard worden, zonder daarbij te precise
reo welke van de inbeslaggenomen cas
settes wederrechtelijk zijn gekopieerd; 
het arrest dus niet antwoordt op de con
clusie van eiser dienaangaande en aldus 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

op de griffie van de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi zijn inge
schreven onder de nrs. 839/86 en 
6480/84 van het register van de 
overtuigingsstukken aileen de we
derrechtelijk gekopieerde videocas
settes verbeurdverklaard worden »; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat << (eiser) bij de opmaak 
van de inventaris van de inbeslagge
nomen cassettes, de op bladzijde 58 
onder de nrs. ( ... ) (bij wijze van 
voorbeeld) aangegeven cassettes for
meel erkende als van hem afkomsti
ge kopieen »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het geen uitputtende lijst heeft op
gemaakt van de verbeurdverklaarde 
voorwerpen, niet antwoordt op de in 
het middel aangehaalde conclusie 
en de beslissing over de niet nader 
aangeduide cassettes niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat de middelen in dat opzicht ge
grond zijn; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de 
overige verbeurdverklaarde video
cassettes niet nader omschrijft; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in vier vijfde 
van de kosten van zijn voorziening 
en laat het overige gedeelte ten las
te van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Luik. Overwegende dat het arrest de 

verbeurdverklaring van de overtui
gingstukken bevestigt; dat << onder 
de inbeslaggenomen voorwerpen die 

15 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -

-----------------1 Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 

(1) Cass, 18 dec 1950 (AC, 1951, 208) 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G, 
Frere, Charleroi. 
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Nr. 304 

2• KAMER - 16 januari 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CON
CLUSIE - BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - NEERLEGGING VAN STUK
KEN ZONDER CONCLUSIE TE NEMEN. 

1 o en 2° De rechter behoeft niet te ant
woorden op een ter terechtzitting neer
gelegd stuk waarvan de inhoud niet in 
een regelmatige schriftelijke of monde
linge conclusie is overgenomen (1). 

(HOSTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3322) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 maart 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het middel, luidende als volgt : 
aan de wettelijke verplichting om het 
vonnis ter zake en meer bepaald de 
strafmaat ervan te motiveren, is niet 
voldaan; immers stelt de rechter eenvou
dig in zijn overwegingen : « Er is geen 
enkele reden om de strafmaat te milde
ren »; dergelijke motivering is in feite 
gelijk te stellen aan de afwezigheid van 
motivering; immers is het zo dat de door 
eiser nieuw ontwikkelde argumenten in 
graad van beroep niet eens besproken 
zijn, laat staan weerlegd, bij het kwes
tieuze vonnis; dit onder meer met be
trekking tot het medisch attest dat eiser 
via zijn raadsman heeft neergelegd op 
de terechtzitting van 1 februari 1989 
waar de zaak werd bepleit, met name 
medisch attest van dokter De Vriendt 
van de Sint-Jozefskliniek te Gentbrugge, 
waaruit blijkt dat eiser een inplantatie 
met Antabus heeft ondergaan op 28 juli 
1988; dat dergelijke medische ingreep 
dan tach een zeer ernstige en nieuwe re
den vormt om de beoordeling van dit 

(1) Zie Cass., 23 feb. 1988, A.R. nr. 1597 
(A.C., 1987-88, nr. 384). 

dossier te herzien en meer bepaald om 
de strafmaat te milderen in het licht van 
de aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid dat eiser zich niet meer plichtig 
zal maken aan de beteugelde inbreuken; 
het is immers uitgesloten dat eiser zich 
thans nog aan drankmisbruik zal overge
geven, nu hij deze inplanting heeft on
dergaan: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser een 
schriftelijke conclusie neerlegde of 
een mondelinge conclusie nam; dat 
de rechter niet dient te antwoorden 
op een ter terechtzitting neergelegd 
stuk waarvan niet blijkt dat de in
houd ervan in een regelmatige con
clusie werd overgenomen; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser voor een termijn van 
zes maanden ontzet van het recht 
een voertuig van de categorie A tot 
en met F te besturen; 

Overwegende dat de appelrechters 
die straf en strafmaat bevestigen op 
gronden dat « de ernstige graad van 
intoxicatie en dronkenschap niet ai
leen een gevaar betekent voor de 
bestuurder zelf, maar ook voor an
dere weggebruikers; (eiser) reeds bij 
herhaling veroordeeld werd wegens 
intoxicatie en dronken voeren, maar 
niet de nodige lessen getrokken 
heeft uit zijn vroegere veroordelin
gen en/of ontzettingen; in deze om
standigheden de strafmaat zoals be
paald door de eerste rechter, aange
past is; er geen enkele reden is om 
de ontzettingstermijn ook maar 
enigszins te reduceren »; 

Dat de appelrechters zodoende 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. 
Vanden Abeele, Gent. 

Nr. 305 

2• KAMER - 16 januari 1990 

Dat het Hof geen acht slaat op de 
memorie waarvan enkel een repro
duktie ter griffie van het Hof is 
neergelegd; 

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

16 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. 
van De Keere, Gent. 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF- Nr. 306 
ZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STI:KKEN, - OVERZEN
DI:I!G VAN EEN REPRODI:KTIE VAN MEMORIK 2• KAMER - 17 januari 1990 

Het Hof slaat geen acht op de memo1·ie 
waarvan enkel een reproduktie ter DRUKPERSMISDRIJF - BEGRIP, 
griffie van het Hof is neergelegd (1). 

(BOLLAERT A, BOLLAERT L. 
T. DISCO PROF! N,V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3444) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

De strafbare uiting van een idee of me
ning in gedrukte en bekendgemaakte 
geschriften ]evert een drukpersmisdrijf 
op (1). 

(THIRIONET T. PAULUS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7768) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de eisers geen 
regelmatig ingediend middel aan
voeren; Over het middel : schending van de ar
------------------1 tikelen 97 en 98 van de Grondwet we

Nota arrest nr. 305 : 

(1) Te dezen ging het om een gefaxt stuk 
dat als memorie tot cassatie was betiteld en 
aan de griffie van het Hof van Cassatie was 
overgezonden. Zie Cass., 24 feb. en 17 maart 
1982, (A.C., 1981-82, nrs. 379 en 427). 

gens schending van de bewijskracht van 

Nota arrest nr. 306: 

(1) Cass., 22 okt. 1941 (Bull. en Pas., 1941, I, 
388) met noot; Cass., 9 okt. 1985, A.R. nr. 4319 
(A.C., 1985-86, nr. 77). 



Nr. 306 HOF VAN CASSATIE 649 

de akten en wegens onbevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg en het 
hof van beroep, 

doordat het hof van beroep zich be
voegd heeft verklaard; dat het arrest be
slist dat het aan eiser verweten misdrijf 
« geen drukpersmisdrijf is, aangezien dat 
misdrijf veronderstelt, hetgeen te dezen 
niet het geval is, dat bekendheid wordt 
gegeven aan een strafbare mening, de 
beoordeling of de uiting van een me
ning », 

terwijl het eerste vonnis de volgende 
gronden opgeeft: « (eiser) heeft alle mo
gelijke bekendheid gegeven aan die aan
tijgingen » (verweerder) heeft bovendien 
het schrijven van 12 augustus 1985, een 
op 20 augustus 1985 aan alle huizen ver
spreid papier bevattende de essentie van 
het schrijven van 12 augustus 1985, als
ook een vaststelling van gerechtsdeur
waarder waaruit blijkt dat het litigieuze 
schrijven aan het uitstalraam van een 
winkel in de rue Fransman is aange
plakt ter gelegenheid van een op 29, 30 
en 31 augustus 1985 gehouden braderie, 
bij het dossier van de rechtspleging ge
voegd; het lijdt geen twijfel dat aan die 
geschriften een rei:\le en doeltreffende 
bekendheid is gegeven, aangezien dat 
schrijven, benevens de toezending ervan 
aan de leden van de vereniging zonder 
winstoogmerk Animaux sans Frontieres, 
bijna drie weken lang aangeplakt bleef 
(zie de op 17 september 1985 op verzoek 
van verweerder opgemaakte vaststelling 
van gerechtsdeurwaarder) en er op 20 
augustus 1985 een papier bevattende de 
essentie van dat schrijven aan alle hui
zen is verspreid; het hof van beroep der
halve niet zonder artikel 97 van de 
Grondwet en de bewijskracht van de 
hierboven bedoelde akten te schenden, 
heeft kunnen beslissen dat er in deze 
zaak geen sprake kon zijn van een druk
persmisdrijf, aangezien er geen bekend
heid was gegeven aan een strafbare me
ning; het lijdt bovendien geen twijfel dat 
de brieven van 12 en 20 augustus 1985 
een geschrift zijn dat gezet is door mid
del van afdruk op bladen papier ( ... ) met 
de bedoeling bij geschrift geuite menin
gen te verspreiden en waarbij tal van af
schriften zijn gemaakt met gebruikma
king van hetzelfde type van - vaste of 
losse - letter; het Hof op 25 oktober 
1909 beslist dat zodanige geschriften 
overeenkwamen met door middel van de 
drukpers gemaakte geschriften; eiser 
neemt bovendien in deze conclusie de 
middelen over uit de voor het hof van 
beroep genomen aanvullende conclusie 

waarin hij verwees naar het arrest van 
25 september 1950 van het Hof volgens 
hetwelk alleen het hof van assisen, 
krachtens artikel 98 van de Grondwet en 
de artikelen 226 en 227 van het W etboek 
van Strafvordering, bevoegd is om ken
nis te nemen van de zaak van een per
soon aan wie werd verweten dat hij een 
derde had beledigd door de verspreiding 
en de openbare aanplakking van door 
hem ondertekende biljetten waarin hij 
die derde uitschold voor leugenaar en be
drieger; de zaak, die geleid heeft tot het 
arrest van 25 september 1950, betrof het
zelfde geval van bekendmaking als deze 
zaak; de bestanddelen van het drukpers
misdrijf zijn aldus verenigd; het rechts
college dat bevoegd is om kennis te ne
men van drukpersmisdrijven is het hof 
van assisen; het hof van beroep heeft 
derhalve artikel 98 van de Grondwet ge
schonden door zich bevoegd te verklaren 
om eiser te veroordelen (schending van 
de artikelen 97 en 98 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de gronden van het 
beroepen vonnis, erop wijst << dat de 
toespelingen en beweringen van (ei
ser) ten aanzien van de aangewezen 
personen de verdenking wekken dat 
ze zich schuldig hebben gemaakt 
aan gemene, oneerlijke of valse 
praktijken of handelingen »; 

Overwegende dat uit die vaststel
ling blijkt dat de aangeklaagde ge
schriften de uiting van een gedachte 
of mening bevatten; dat het hof van 
beroep dus niet zonder in tegen
spraak te vervallen, heeft kunnen 
beslissen dat << het hier niet ging om 
een drukpersmisdrijf, aangezien dat 
misdrijf veronderstelt, hetgeen te 
dezen niet het geval is, dat bekend
heid wordt gegeven aan een strafba
re mening, de beoordeling of de ui
ting van een mening »; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 408 en 413 van het W etboek 
van Strafvordering die wetsschen
ding de nietigheid van het veroorde
lend arrest tot gevolg heeft alsook 
van al hetgeen eraan voorafgegaan 
is, te rekenen van de oudste nietige 
akte, namelijk de beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 
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Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging van de daaruit 
voortvloeiende beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering tot gevolg 
he eft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest en doet de rechtsple
ging teniet die aan dat arrest is 
voorafgegaan vanaf en met inbegrip 
van de op 20 oktober 1986 gewezen 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissin
gen; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar de an
ders samengestelde kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel. 

17 januari 1990 - 2• kamer- Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. J.P. Lagasse, 
Brussel. 

Nr. 307 

2• KA'.YIER - 17 januari 1990 

MISDRIJF - RECHTVAARDIGINGSGROND -
OVERMACHT - BEGRIP. 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7779) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 71 van het Strafwetboek, 1, 1°, 8, 
9, 11, 16, §§ 1, 2, 3 en 4, 17, § 1, 24, 28, 29, 
32, 33, 35, §§ 1 en 2, 37, § 2, 42 en 43 van 
het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot 
samenordening van de wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dran
ken, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, 
1°, 2, § 1, 6, 8, 25, 26 en 27 van de wet 
van 28 december 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke drank en betref
fende het vergunningsrecht, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, verweerster 
vrijspreekt en haar ontslaat van de 
rechtsvervolging die was ingesteld we
gens : 1. de op 15 maart 1987 uitgevoerde 
vergroting van de te Hermalle-sous-Huy, 
chaussee F. Terwagne 120, gelegen slijte
rij van ter plaatse te verbruiken gegiste 
dranken, zonder vooraf aangifte te heb
ben gedaan op het accijnskantoor van 
het gebied en zonder de daarvoor ver
schuldigde aanvullende openingsbelas
ting van 27.000 frank te hebben betaald, 
welk bedrag is berekend op de vermoe
delijke jaarlijkse huurwaarde van de 
vergroting (artikel 16 van het koninklijk 
besluit van 3 april 1963), ondanks een op 
18 september 1987 gedaan en op 26 okto
ber 1987 herhaald aanbod tot dading; 2. 
de op dezelfde plaats en dezelfde datum 
uitgevoerde vergroting van een slijterij 
van ter plaatse te verbruiken sterke 
drank, zonder vooraf aangifte te hebben 
gedaan op het accijnskantoor van het ge
bied (artikel 6 van de wet van 28 decem
ber 1983), alsook wegens het feit dat ze 
geen gevolg had gegeven aan een op 18 
september 1987 gedaan en op 26 oktober 
1987 herhaald aanbod tot dading, op 
grond : « ( ... ) dat de vaststellingen van de 
beambten van douane en accijnzen vol

Overmacht kan enkel voortvloeien uit gens welke er twee halfuitgedronken gla-
een gebeurtenis buiten 's mensen wil zen bier stonden in de naast de gelag
die door deze wil niet kon worden zaal gelegen biljartzaal, niet het bewijs 
voorzien of vermeden (1). opleveren dat (verweerster) in dat lokaal 

------------------1 gegiste dranken zou hebben verstrekt of 

(1) Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3670 (A.C., 
1984-85, nr. 198). 

Iaten verbruiken, aangezien er daar ge
regeld klanten op weg naar de toiletten 
voorbijkwamen, die daar hun glas ge-
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woon neerzetten tijdens de duur van hun 
afwezigheid; dat (verweerster) weliswaar 
een doer de beambten van douane en ac
cijnzen opgemaakte verklaring heeft on
dertekend, waarin zij toegeeft dat er af 
en toe klanten gegiste dranken gebruik
ten in de biljartzaal, maar dat het hier 
ging om uitzonderlijke omstandigheden 
die voor (verweerster) een geval van 
overmacht vormden dat elk misdrijf uit
sloot, aangezien er in dat lokaal tafels 
noch stoelen stonden en het bijgevolg 
helemaal niet voor verbruik was inge
richt », 

terwijl de redengeving van de bestre
den beslissing het begrip slijterij van ge
giste of sterke drank miskent alsook het 
begrip overmacht dat het bestaan van de 
aan verweerster verweten misdrijven uit
sloot; 

1
1953 bepaalt dat « als slijter wordt 
aangemerkt al wie, al ware het 
maar eenmaal, gegiste dranken ver-
koopt om ter plaats te worden ver
bruikt » en dat << met het verkopen 
wordt gelijkgesteld het aanbieden of 
het laten gebruiken van dergelijke 
dranken in een voor het publiek toe
gankelijke plaats »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster << een door de 
beambten van douane en accijnzen 
opgemaakte verklaring heeft onder
tekend waarin zij toegeeft dat er af 
en toe klanten gegiste dranken ge
bruikten in de biljartzaal »; dat het 
haar nochtans vrijspreekt op grond 
<< dat het hier gaat om uitzonderlijke 
omstandigheden die voor (verweer-

tweede onderdeel, de omstandigheid ster) een geval van overmacht vorm
dat « af en toe » gegiste of sterke dran- den dat elk misdrijf uitsloot, aange
ken werden verbruikt in die voor het pu- zien er in dat lokaal tafels noch 
bliek toegankelijke doch << uitsluitend stoelen stonden en het bijgevolg he
voor biljart » bestemde plaats geen « uit-
zonderlijke omstandigheid ,, is die over- lemaal niet voor verbruik was inge-
macht oplevert; geen enkele dwang, die richt »; 
verweerster niet heeft kunnen weer- Overwegende dat het arrest uit de 
staan, haar verhinderde de aangiften te door de feitenrechter vastgestelde 
doen en de aanvullende openingsbelas- en in het middel overgenomen fei
ting te betalen, zoals de wet voorschrijft, ten en omstandigheden niet wettig 
zodra de zelfs uitzonderlijke mogelijk- heeft kunnen afleiden dat verweer
heid bestaat dat er in een voor het pu-
bliek toegankelijke plaats drank wordt ster in de onmogelijkheid verkeerde 
verstrekt; de appelrechter, door verweer- te verhinderen dater gegiste of ster
ster vrij te spreken van de haar ten laste ke dranken werden verbuikt in de 
gelegde feiten, zonder wettig het bestaan biljartzaal of, althans, de aangifte te 
vast te stellen van overmacht die het be- doen en de aanvullende openingsbe
staan van de verweten misdrijven uit- lasting te betalen; 
sluit, artikel 71 van het Strafwetboek 
schendt alsook de wetsbepalingen die de Dat het tweede onderdeel gegrond 
verplichting opleggen aangifte te doen is; 
van elke vergroting van een slijterij van 
gegiste dranken en de op die vergroting 
betrekking hebbende aanvullende ope-
ningsbelasting te betalen en die tevens 
de verplichting opleggen aangifte te doen 
van iedere vergroting van een slijterij 
van sterke drank (schending van alle in 
het middel opgesomde wetsbepalingen) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat overmacht enkel 

kan voortvloeien uit een van de 
menselijke wil onafhankelijke ge
beurtenis die de mens niet heeft 
kunnen voorzien of voorkomen; 

Overwegende dat artikel 17 van 
het koninklijk besluit van 3 april 

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; verwij st de zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen; veroordeelt 
verweerster in de kosten. 

17 januari 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 
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Nr. 308 

2• KAMER - 17 januari 1990 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- PROCEDURE VOOR DE FEITEJ\'RECHTER -
ONREGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING 
EN DE BETEKENING VAN EEN VERSTEKVON
NIS - VERZET - VEROORDELING IN DE KOS
TEN- GRENZEN. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - DOOR HET 
VERZET VEROORZAAKTE KOSTEN TEN LASTE 
GELATEN VAN DE ElSER IN VERZET- VOOR
WAARDEN. 

1 o en 2° Wanneer een onregelmatig ge
dagvaarde beklaagde bij verstek is 
veroordeeld, kan het op diens verzet 
gewezen vonnis hem niet veroordelen 
in alle kosten van de strafvordering en 
de kosten van het verzet (1). 

(DIDIER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7793) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1989 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

I. Over het middel: schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 71 van 
het Strafwetboek, 

doordat het arrest beslist dat de om
standigheid dat eiser in Frankrijk in 
voorlopige hechtenis is geweest van 20 
februari 1986, dag van zijn aanhouding, 
tot 19 december 1986, dag van zijn uitle
vering, op zich geen geval van over
macht oplevert dat hem buiten staat zou 
hebben gesteld zich bij zijn eenheid te 
vervoegen, indien hij dat gewild had, 

terwijl eiser in Frankrijk is aangehou
den op verzoek van de Belgische gerech
telijke instanties die tegen hem een in
ternationaal bevel tot aanhouding had
den verleend; de Franse justitie hem 
niets te verwijten had; hij vanaf 20 fe
bruari 1986 in Frankrijk werd aangehou
den op verzoek van de Belgische gerech
telijke overheid, te dezen, de krijgsaudi-

(1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 2262 (A.C., 
1988-89, nr. 95). 

teur bij de krijgsraad van Keulen; zowel 
de gerechtelijke als de bestuurlijke over
heid altijd hebben aangenomen dat de 
duur van de in Frankrijk en nadien in 
Belgie ondergane voorlopige hechtenis 
moest worden afgetrokken van de gevan
genistijd die nog moest worden uitgeze
ten op 9 oktober 1987, dag waarop eiser 
werd veroordeeld wegens verduistering 
ten nadele van de Belgische Staat, welke 
feiten de aanleiding waren tot zijn aan
houding in Frankrijk; het niet wordt be
twist dat hij in Frankrijk aileen werd ge
vangengehouden omdat de Belgische ge
rechtelijke overheid daarom verzocht 
had; er, om uit te maken of een militair 
die in een buitenlandse gevangenis 
wordt gevangengehouden al dan niet ge
deserteerd is, moet worden nagegaan of 
de militair rechtstreeks of onrecht
streeks onder het Belgisch openbaar ge
recht staat; zulks ongetwijfeld het geval 
was met eiser na 20 februari 1986; dat 
bijgevolg eiser terecht aanvoerde dat 
zijn desertie was ten einde gekomen op 
20 februari 1986 en zulks omdat over
macht hem verhinderde zich nog vrijwil
lig bij zijn eenheid te melden : 

Overwegende dat het arrest de be
slissing bevestigt waarbij eiser tot 
een militaire gevangenisstraf van 
drie maanden is veroordeeld wegens 
desertie in het buitenland die langer 
dan zes maanden had geduurd aan
gezien hij niet binnen vijftien dagen 
na 20 februari 1986 naar zijn korps 
teruggekeerd was en pas op 19 de
cember 1986 terug in getalsterkte is 
opgenomen; 

Overwegende dat het middel en
kel kritiek oefent op de verzwaren
de omstandigheid in verband met de 
duur, met het argument dat hij in 
een geval van overmacht verkeerde 
waardoor hij onmogelijk naar zijn 
korps kon terugkeren, aangezien hij 
sedert 20 februari 1986 in Frankrijk 
gevangen werd gehouden; 

Overwegende dat de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft 
zonder die verzwarende omstandig
heid, zodat het middel, dat niet kan 
leiden tot cassatie, niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

II. Op het ambtshalve aangevoer
de middel : schending van het enig 
artikel van de wet van 28 juni 1889 
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betreffende de exploten te beteke
nen aan personen die niet in Belgie 
wonen, van de artikelen 40 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 145, 182 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser is gedagvaard 
voor de krijgsraad van zijn woon
plaats in Belgie, ofschoon hij we
gens zijn vertrek naar Frankrijk ge
schrapt was uit de bevolkingsregis
ters, overeenkomstig artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 1 april 
1960 betreffende het houden van die 
registers; 

Dat eiser, op zijn verzet en zonder 
te worden tegengesproken, heeft be
toogd dat hij niets afwist noch van 
die dagvaarding, noch van de daar
op volgende betekening van het ver
stekvonnis; 

Dat het op tegenspraak gewezen 
vonnis waartegen hoger beroep is 
ingesteld, het verzet ontvankelijk 
heeft verklaard, een straf heeft op
gelegd en eiser heeft veroordeeld in 
de kosten van de strafvordering en 
het verzet; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen blijkt dat eiser, ten gevolge 
van de onregelmatigheid van de oor
spronkelijke dagvaarding, in de on
mogelijkheid verkeerde zijn recht 
van verdediging uit te oefenen tij
dens de verstekprocedure; 

Dat derhalve zowel die dagvaar
ding als die rechtspleging nietig 
zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de be
slissing van het beroepen vonnis, 
waarbij eiser veroordeeld werd in 
alle kosten van de strafvordering en 
het verzet bevestigt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in twee derde van de 
kosten en laat het overige gedeelte 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het anders 
samengestelde Militair Gerechtshof. 

17 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. P. Leloup, 
Namen. 

Nr. 309 

2• KAMER - 17 januari 1990 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - VERVOL
GING WEGENS HELING - DEFINITIEVE VER
OORDELING VAN EEN MEDEBEKLAAGDE WE
GENS DIEFSTAL - GEVOLG. 

Overwegende dat derhalve het ar
rest de door de eerste rechter uitge- De beslissing waarbij een medebeklaag-
sproken veroordeling in de kosten de definitief is veroordeeld wegens 
niet wettig heeft kunnen bevestigen·, diefstal, heeft geen gezag van gewijsde 

ten aanzien van een in hoger beroep 
En overwegende, voor het overige, komende beklaagde die vervolgd wordt 

dat de substantHHe of op straf van wegens heling van de gestolen voor-
nietigheid voorgeschreven rechtsvor- 1--w_e_rp_en __ (_l)_. __________ _ 
men in acht zijn genomen en de be
shssmg overeenkomstig de wet is 
genomen; 

(1) Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 449) en 7 
jan. 1986, A.R. nr. 9783 (ibid., 1985-86, nr. 290). 
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(NAVEZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7804) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van het algemeen beginsel van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde in strafza
ken, 

doordat het arrest de telastlegging van 
heling ten aanzien van eiser bewezen 
verklaart op grond dat wat de misdadige 
oorsprong van de gefotokopieerde stuk
ken betreft, « de beklaagde vergeefs die 
oorsprong betwist, nu tegen de beslissing 
van de eerste rechter waarbij Baumans 
Louis schuldig verklaard is aan bedrieg
lijke wegneming van die stukken, geen 
hoger beroep is ingesteld; dat het gezag 
van het rechterlijk gewijsde in strafza
ken geldt " erga omnes" en al hetgeen 
de strafrechter zeker en noodzakelijk 
heeft beslist, dekt (Cass., 19 nov. 1982, 
A.C., 1982-83, nr. 175) », 

terwijl het gezag van het rechterlijk 
gewijsde van de in strafzaken en op de 
strafvordering gewezen beslissing een 
betrekkelijk gezag is, in de zin dat het 
verbiedt dat wegens hetzelfde feit en te
gen een en dezelfde persoon verschillen
de vervolgingen na elkaar worden inge
steld; de ten aanzien van de dader van 
een misdrijf gewezen beslissing van een 
strafgerecht geen gezag van gewijsde 
heeft ten aanzien van de afzonderlijk 
vervolgde mededaders van of medeplich
tigen aan dat misdrijf, of ten aanzien 
van de afzonderlijk vervolgde dader van 
een misdrijf waarvan is gebleken dat het 
door een derde is begaan; de beslissing 
waarbij een persoon definitief strafrech
telijk is veroordeeld wegens diefstal der
halve geen gezag van gewijsde heeft ten 
aanzien van een persoon, die achteraf 
wordt vervolgd wegens heling van de ge
stolen voorwerpen; het arrest bijgevolg, 
nu het beslist dat de veroordeling van 
Baumans wegens diefstal gezag van ge
wijsde heeft ten aanzien van eiser, het 
algemeen beginsel van het gezag van ge
wijsde miskent: 

Overwegende dat het arrest, om 
hetbestaan van een van de bestand
delen van het aan eiser verweten 

misdrijf vast te stellen, namelijk de 
misdadige herkomst van het geheel
de voorwerp, enkel vermeldt dat 
« beklaagde vergeefs die oorsprong 
betwist, nu tegen de beslissing van 
de eerste rechter waarbij Baumans 
Louis schuldig verklaard is aan be
drieglijke wegneming van die stuk
ken, geen hoger beroep is ingesteld; 
dat het gezag van gewijsde in straf
zaken geldt « erga omnes" en al 
hetgeen de strafrechter zeker en 
noodzakelijk heeft beslist, dekt »; 

Overwegende dat de beslissing die 
door het strafgerecht in eerste aan
leg ten aanzien van een niet in ho
ger beroep gekomen beklaagde is 
gewezen, geen gezag van gewijsde 
heeft ten aanzien van een in hoger 
beroep gekomen medebeklaagde, die 
afzonderlijk wordt vervolgd en te 
dezen verdacht wordt van een ander 
misdrijf, en dat die beslissing voor 
hem noch voor- noch nadelig kan 
zijn; 

Dat het arrest, nu het de veroor
deling van eiser grondt op de boven
aangehaalde redenen, de regels in
zake het gezag van gewij sde in 
strafzaken schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen, die niet kunnen 
leiden tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

17 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 
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Nr. 310 

2• KAMER - 17 januari 1990 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - MJSDRIJF - BEWIJS - WE
DERRECHTELIJK VERKREGEN STVKKEN -
TOELAATBAARHEID VAN HET BEWIJS- VER
EISTEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6J 
E.V.R.M. - STRAFZAKEN - MISDRIJF - BE
WIJS - WEDERRECHTELIJK VERKREGEN 
STVKKEN - TOELAATBAARHEID VAN HET 
BEWIJS - VEREISTEN. 

3° BEWIJS - ALGEME:\E BEGRIPPEN -
STRAFZAKEN - MISDRIJF - BEWIJS - WE
DERRECHTELIJK VERKREGEN STL'KKEN -
TOELAATBAARHEID VAN HET BEWIJS- VER
EISTEC)J. 

1°, 2° en 3° Uit het enkele feit dat een 
stuk bedrieglijk is weggenomen van de 
eigenaar ervan hoeft niet noodzakelijk 
te worden afgeleid dat de overlegging 
ervan voor de rechter onwettig is (1). 

(Dl"TRY, VERHCLST) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7831) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Pierre Dutry tegen de beslissing : 

a) waarbij hij vrijgesproken wordt 
van de telastleggingen B/6, a en b : · 

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

b) waarbij hij veroordeeld wordt 
wegens de overige, hem ten laste 
gelegde feiten : 

Over het middel: schending van het 
recht van verdediging en van de artike-
len 6.1 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van ,de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 14.1 van 
het Internationaal Verdrag inzake bur
gerlijke en politieke rechten, de substan
tii:He regels van de strafrechtspleging en 
de artikelen 1317, 1318, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de strafvordering 
ontvankelijk en de ten laste gelegde fei
ten bewezen verklaart op grond dat 
Barhelemy weliswaar is veroordeeld we
gens huisdiefstal en, te zamen met Van 
Hamme, wegens afpersing van eiser 
door het weggnemen van het aanteken
boekje; dat nochtans « Barthelemy met 
het plegen van de afpersing het doel dat 
hij nastreefde met het stelen van het no
titieboekje, namelijk chantage te plegen 
op Dutry, had bereikt »; dat het arrest 
overweegt dat « de met het onderzoek 
belaste personen geen enkele onregelma
tigheid hebben begaan en de aangever 
niet hebben gevraagd een misdrijf te ple-
gen om in het bezit te komen van bewij
zen »; dat het arrest ten slotte beslist 
« dat er geen enkel verband, noch in het 
opzet noch in de feiten, bestaat tussen, 
enerzijds, de door een derde gepleegde 
diefstal van het boekje waarvan de over
legging wordt betwist en, anderzijds, het 
feit dat het boekje op 8 juni 1985 door 
een ander persoon aan de gerechtelijke 
overheid is overhandigd >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep, door het bewijsmiddel als regel
matig te beschouwen, ofschoon het, hoe
wei regelmatig in het bezit gekomen van 
de gerechtelijke overheid, eerst na ver
schillende misdrijven kon worden be
machtigd, geen rekening heeft gehouden ------------------1 met het onregelmatig karakter van het 

(1) Cass., 16 sept 1974 (A.C., 1975, 53); zie 
Cass,, 13 mei 1986, A.R. nr. 9136 (A.C., 1985-86, 
nr 538), en cone!. ad\·.-gen. du Jardin m Bull. 
en Pas., 1986, I, nr 558 

bewijsmiddel, dat immers, ook al is het 
op een wettige wijze in het bezit geko
men van de overheid, pas kon worden 
overgelegd na het plegen van een mis
drijf; het niet wordt betwist dat het be-
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wijs wederrechtelijk is verkregen; 
Barthelemy en van Hamme immers bij 
voornoemd vonnis van 6 oktober 1988 
zijn veroordeeld wegens diefstal, afper
sing en heling; als een stuk door de wij
ze waarop het verkregen is, op een on
rechtmatige wijze is overgelegd in een 
proces, de overlegging ervan in een an
der proces eveneens onrechtmatig is, 
welke ook de omstandigheden zijn die 
zich hebben voorgedaan tussen de we
derrechtelijke verkrijging van het stuk 
en de overlegging ervan in rechte; een 
vertrouwelijk stuk aldus niet kan wor
den overgelegd, noch door de bestem
ming ervan noch door enig andere derde, 
die, rechtstreeks of onrechtstreeks, daar
van in het bezit gekomen is; er dus, zo
als de eerste rechter trouwens terecht 
heeft beslist, geen verband hoeft te be
staan tussen de verkrijging van het be
wijsmiddel en de overlegging ervan; het 
arrest bijgevolg, door een bewijsmiddel 
aan te nemen dat na het plegen van ver
schillende misdrijven werd verkregen, de 
substantiele regels van de strafrechtsple
ging schendt, alsook het recht van verde
diging, de artikelen 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
14.1 van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerlijke en politieke rechten; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het enkele 

feit dat een stuk bedrieglijk is weg
genomen van de eigenaar, niet 
noodzakelijk volgt dat de overleg
ging ervan in rechte onrechtmatig 
is; 

Overwegende dat het arrest voor
af wijst op de omstandigheden 
waarin het aantekenboekje dat de 
« zwarte » boekhouding bevatte, in 
het bezit is gekomen van de gerech
telijke instanties en vervolgens vast
stelt dat de met het onderzoek be
laste personen en de aangever geen 
enkele onrechtmatige daad hebben 
gepleegd om in het bezit te komen 
van dat stuk en dat er geen verband 
bestaat tussen de diefstal van het li
tigieuze boekje en de overhandiging 
ervan aan de met het onderzoek be
laste personen; dat het hof van be
roep, zonder het recht van verdedi
ging of de in het middel aangegeven 
wetsbepalingen te schenden, uit die 

vaststelling heeft kunnen afleiden 
dat de tegen eiser ingestelde straf
vordering ontvankelijk was; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel niet nauwkeurig aan
geeft welke substantiiHe regels van 
strafrechtspleging zouden zijn ge
schonden; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

17 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Philippe, Brus
sel. 

Nr. 311 

2• KAMER - 17 januari 1990 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAI'iD
HAVING - TERINZAGELEGGING VAN HET 
DOSSIER AAN DE VERDEDIGING - REGELING 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART 5.4. 
E.V.R.M. - TERII'iZAGELEGGING VAI'i HET 
DOSSIER AAN DE VERDEDIGI'I/G - REGELI!-iG 
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1° en 2° Art. 5.4 E. V.R.M. vereist niet dat 
de stukken betreffende de voorlopige 
hechtenis ter inzage worden gelegd 
van de verdachte, wanneer diens 
raadsman de stukken heeft kunnen in
zien v66r de verschijning voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling, over
eenkomstig art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis (1). 

(BUCKER) 

ARREST ( vertaJfng) 

(A.R. nr. 7984) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 1989 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 5.4 en 6.3, inzonderheid b en 
c, van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser tegen de door de raadkamer 
met toepassing van artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874 betreffende de voorlopi
ge hechtenis gewezen beschikking niet 
gegrond verklaart en bijgevolg de beroe
pen beschikking bevestigt, onder meer 
op grond dat : « het strafrechtelijk onder
zoek beheerst wordt door het beginsel 
van de geheimhouding van dat onder
zoek; dat, in het belang van het recht 
van verdediging, van dat beginsel enkel 
wordt afgeweken bij de toepassing van 
de wet betreffende de voorlopige hechte
nis, en dan nog enkel in het voordeel 
van verdachtes raadsman; dat verdachte, 
eveneens ter vrijwaring van zijn recht 
van verdediging, tevens zelf inzage mag 
nemen van het dossier van het onder
zoek en zulks buiten de procesregels die 
gelden bij toepassing van de artikelen 
127 en volgende van het Wetboek van 
Strafvordering, wanneer hij niet door 
een raadsman wordt bijgestaan; dat 
zulks te dezen niet het geval is nu ver
dachte wordt bijgestaan en nog verder 
wenst te worden bijgestaan door meester 

S. Silber, aangezien laatstgenoemde het 
verweer van zijn client heeft voorgedra
gen; dat het hof (van beroep) ook hier 
vaststelt dat het recht van verdediging 
volkomen geeerbiedigd is en dat het op
geworpen geschil veel weg heeft van vit
terij », 

terwijl artikel 5.4 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden 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; die 
voorziening een procedure veronderstelt 
die zowel aan de raadsman van de gede
tineerde als aan de gedetineerde ver
dachte zelf de mogelijkheid moet bieden 
inzage te krijgen van de stukken betref
fende de bevestiging of de verlenging 
van het bevel tot aanhouding, en artikel 
6.3, b, van hetzelfde verdrag bepaalt dat 
een ieder, die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, onder meer het recht 
heeft te bschikken over voldoende tijd 
en faciliteiten welke nodig zijn voor de 
voorbereiding van zijn verdediging en ar
tikel 6.3, c, van dat verdrag bepaalt dat 
een ieder, die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, het recht heeft zichzelf 
te verdedigen of de bijstand te hebben 
van een raadsman naar zijn keuze, uit 
beide bepalingen te zamen genomen, 
blijkt dat de uitoefening van het recht 
van verdediging naar aanleiding van be
twistingen in strafzaken, en meer be
paald van betwistingen in verband met 
de voorlopige hechtenis of de handha
ving van die hechtenis, vereist dat de ge
detineerde zelf inzage kan nemen van 
het tegen hem aangelegde dossier, on
verschillig of hij al dan niet door een ad
vocaat wordt bijgestaan, en de omstan
digheid dat hij een advocaat van zijn 
keuze met zijn verdediging belast, hem 
niet het recht ontneemt om zelf inzage 
te nemen van het tegen hem aangelegde 
dossier, waaruit volgt dat het arrest, nu 
het beslist dat de gedetineerde verdach
te, die door een advocaat wordt bijge
staan, niet het recht heeft zelf inzage te 
nemen van het tegen hem aangelegde 
dossier, en dat alleen de gedetineerde ------------------1 die niet door een advocaat wordt bijge-

(1) Zie Cass., 18 okt. 1989, A.R. nr. 7843 
(A..C., 1989-90, nr. 99), en cone!. 0.:\1. (Bull. en 
Pas., 1990, I, nr 99). 

staan dat recht heeft, de bovenvermelde 
bepalingen van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
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Mens en de Fundamentele Vrijheden 
schendt: 

Overwegende dat het arrest voor
af vaststelt dat de raadslieden van 
eiser binnen de wettelijk termijn be
richt hadden gekregen dat het dos
sier gedurende twee dagen te hun
ner inzage was gelegd, overeenkom
stig artikel 5 van de wet van 20 
april 1874, en vervolgens erop wijst 
dat noch eiser, noch meester Silber, 
die verscheen op de terechtzitting 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling « om een verdaging van de 
zaak hebben verzocht ten einde de 
verdediging beter te kunnen voorbe
reiden, na, in voorkomend geval, in
zage te hebben genomen van het 
dossier, omdat ze dat voordien niet 
hadden kunnen doen >>; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat eiser, die door 
een raadsman werd bijgestaan, niet 
zelf inzage heeft genomen van de 
stukken betreffende de voorlopige 
hechtenis, niet valt af te leiden dat 
hij geen passend verweer heeft kun
nen voeren tegen de gronden die 
zijn aangevoerd ter rechtvaardiging 
van die hechtenis; 

Overwegende dat artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden in beginsel enkel 
betrekking heeft op de uitoefening 
van het recht van verdediging door 
de vonnisgerechten en niet op de 
rechtspleging voor de onderzoeksge
rechten, behalve wanneer deze uit
spraak doen over de gegrondheid 
van de strafvervolging of over een 
betwisting over burgerlijke rechten 
en verplichtingen; dat bijgevolg arti
kel 6.3, b en c, van dat verdrag geen 
betrekking heeft op de rechtspleging 
inzake voorlopige hechtenis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Mahieu, 
Brussel. 

Nr. 312 

1 e KAMER - 18 januari 1990 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BL'RENHI':\DER -
HERSTELPLICHT - OORZAKELIJK VERBAKD 
TUSSEN HINDER EN SCHADE - VORDERING 
TOT SCHADEVERGOEDING DOOR DE BENA
DEELDE EI!GESTELD TEGEN DEGEKE DIE DE 
HINDER VEROORZAAKT - BESLISSING HOU
DENDE VASTSTELLING DAT DE BENADEELDE 
EEN FOOT HE EFT BEGAAN - AFWIJZING VAN 
DE VORDERING GEGROND OP EEN FOlJT VAN 
DE BENADEELDE - GEEN VASTSTELLING 
WAARl'IT VALT AF TE LEIDEN DAT DE SCHA
DE, ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN, 
OOK ZONDER DE BL'REKHINDER ZOL' ZIJ'\1 
ONTSTAAN - GEVOLG. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarin de vordering tot schade
vergoeding die door de benadeelde is 
ingesteld tegen de persoon door wie de 
burenhinder is veroorzaakt, wordt af
gewezen op grand dat de persoon aan 
wie door zijn eigen lout schade werd 
berokkend, geen aanspraak kan ma
ken op schadevergoeding vanwege de
gene die de hinder heeft veroorzaakt, 
als daarin niet wordt vastgesteld dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, ook zonder die hinder zou zijn 
ontstaan (1). 

En overwegende dat de substanti- 1---~------------
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

(1) Zie Cass., 13 feb. 1987, A.R. nr. 5130 
(A.C., 1986-87, nr. 353). R. DALCQ, « Examen de 
jurisprudence, Responsabi!lie ddJCtuelle et 
quasi-delictuelle ,,, R.C.J.B., 1987, nr 22, biz. 

1 625. 
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(IDAT N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. VER
KEERSWEZEN, WEGENFONDS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8434) 

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 544 van het Burgerlijk Wetboek, 
6, 11 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, hoewel het aan
neemt dat de openbare werken van de 
verweerders een bron van ongemakken 
zijn geweest die de normale buurschaps
lasten overschrijden, alsmede de lasten 
die een natuurlijke persoon of rechtsper
soon in het algemeen belang moet dra
gen, en uit dien hoofde een vergoeding 
toekent aan de naamloze vennootschap 
« Immobiliere moderne », eigenares van 
het door eisers gehuurde gebouw op het 
Saincteletteplein te Brussel, aan eiseres 
haar vordering tot schadeloosstelling 
ontzegt en dienaangaande het beroepen 
vonnis wijzigt, op grond « dat zij wil ver
goed worden voor de schade die de wer
ken haar hebben berokkend door haar te 
verplichten om de opruiming van haar 
voorraad !anger dan normaal te laten 
voortduren, ( ... ) dat (eiseres) bij een ter 
post aangetekende brief op 21 mei 1980 
aan het Ministerie van Economische Za
ken liet weten dat zij vanaf 30 mei, we
gens beiHndiging van de huurovereen
komst, zou beginnen met de totale 
opruiming van de goederen in haar ma
gazijn op het Saincteletteplein; dat de 
opruiming normaal had moeten gedaan 
zijn toen de huurovereenkomst op 15 juli 
1980 eindigde ( ... ), ja zelfs bij het ver
strijken van een redelijke tijdspanne 
niet te ver a£ van die datum; (eiseres) die 
opruiming zodanig had moeten regelen 
dat zij tegen dat tijdstip beeindigd was, 
wat zij blijkbaar niet heeft gedaan, ver
mits zij de uitverkoop bekendmaakt en 
ermee begint op een datum vlak v66r het 
einde van de huurovereenkomst; (eise
res), gelet op vroegere ervaringen, wei 
wist dat de uitverkoop van een voorraad 
tapijten wei een jaar kan duren; (eise
res) toegeeft dat zij wist dat de bewuste 
openbare werken gingen uitgevoerd wor
den en dat zij daarom heeft beslist de 
huurovereenkomst te beeindigen (zit
tingsnota, blz. 29); dat zij reeds in 1978 

aan het Ministerie van Economische Za
ken liet weten dat zij zou verhuizen en 
dat zij haar goederen zou uitverkopen 
(zie brieven van 10 en 12 februari 1978 
aan de administratie); dat zij dus, al
thans in december 1979 al, haar uitver
koop had kunnen bekendmaken die in 
normale omstandigheden uiterlijk eind 
december 1980 zou bei:\indigd zijn dit is 
v66r de aanvang van de werken; dat (ei
seres) door te laat met de litigieuze 
opruiming te beginnen, zichzelf in de 
toestand heeft gebracht waardoor zij ver
plicht was die veel !anger te laten voort
duren na het einde van de huurovereen
komst; dat zij dus niet kan beweren dat 
de langere duur van de opruiming te wij
ten is aan de werken van de (verweer
ders); dat de rechtsvordering van (eise
res) niet gegrond moet worden ver
klaard », 

terwijl, hoewel degene die door prive
of openbare werken burenhinder veroor
zaakt weliswaar slechts vergoeding ver
schuldigd is voor de abnormale onge
makken die door die hinder zijn veroor
zaakt, het gebrek aan oorzakelijk ver
band tussen zodanige hinder en de door 
de benadeelde aangevoerde schade ech
ter niet valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de benadeelde door 
haar schuld of haar niet foutieve daad 
tot het ontstaan van haar eigen schade 
heeft bijgedragen; dat in zodanig geval 
het oorzakelijk verband wegens die 
schuld of die daad enkel ontbreekt als de 
schade, zoals zij zich in concreto heeft 
voorgedaan, ook zou zijn ontstaan zon
der de aangevoerde burenhinder; als die 
voorwaarden niet vervuld zijn, de fout of 
de daad van de benadeelde enkel kan 
leiden tot een « gedeelde aansprakelijk
heid »; daaruit volgt dat het arrest de 
vordering van eiseres niet wettig heeft 
kunnen afwijzen, op grond aileen dat zij 
te laat met de opruiming van haar voor
raad was begonnen zonder in feite erop 
te wijzen dat de schade die eiseres « in 
concreto » heeft geleden, ook zou zijn 
ontstaan zonder de abnormale burenhin
der van de verweerders: 

Overwegende dat eiseres niet zegt 
in welk opzicht artikel 97 van de 
Grondwet zou zijn geschonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, in 
verband met de vordering die de ei
genares van het onroerend goed en 
eiseres, de huurster, op grond van 



660 HOF VAN CASSATIE Nr. 313 

artikel 544 van het Burgerlijk Wet
hoek hebben ingesteld, zegt dat de 
abnormale burenhinder door de ver
weerders is veroorzaakt ten gevolge 
van de werken die zij in de omge
ving uitvoeren; 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat de door eiseres aangevoer
de schade erin bestaat dat zij ver
plicht was om de opruiming van 
haar voorraad Ianger dan normaal 
te Iaten voortduren; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat eiseres « niet kan beweren 
dat die langere duur van de oprui
ming te wijten is aan de werken 
(van de verweerders) », op grond 
« dat zij zichzelf in de toestand 
heeft gebracht waardoor zij verpicht 
was om (de litigieuze opruiming) 
veel Ianger te Iaten voortduren na 
het einde van de huurovereen
komst »; 

Overwegende dat het hof van be
roep het oorzakelijk verband tussen 
de abnormale burenhinder en de 
schade niet op grond van die enkele 
overweging heeft kunnen uitsluiten; 

Dat bet arrest, door de vordering 
om de vermelde redenen af te wij
zen, zonder vast te stellen dat de 
schade, zeals zij zich heeft voorge
daan, ook zou zijn ontstaan zonder 
die hinder, artikel 544 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

18 januari 1990 - Voorzitter: de h. Sa
ce, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: 
mevr. Charlier - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont en De Bruyn. 

Nr. 313 

1 e KAMER - 18 januari 1990 

BEWIJS - Bt:RGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL- ALGEMENE BEGRIPPEN 
- GESCHIL TUSSEN EEN HANDELAAR EN EEN 
KIET-HA:\"DELAAR - BEWIJS!VIIDDEL. 

Wanneer tusen twee personen, waarvan 
de ene wei en de andere niet de hoe
danigheid van handelaar heeft, een ge
schil ontstaat over het bestaan of over 
de bepalingen van een overeenlwmst, 
heeft de niet-handelaar het recht zich 
t.a. v. de tegenpartij te beroepen op de 
bepalingen van het handelsrecht inza
ke bewijsvoering (1). 

(LOSSON T· D.W. CARAVANI:'>/G P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8471) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 oktober 1987 in 
boger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet op de vordering van ei
seres tegen de Belgische Staat, ver
tegenwoordigd door de minister van 
Verkeerswezen, alsmede tegen het 
W egenfonds, en in zoverre het uit
spraak doet over de kosten van die 1---------------
vordering; 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 

(1) L. FREDERECQ, Traite de droit commer
cial, I, nrs. 22 en 152; J. VANRYN en J. HEENEN, 
Principes de droit commercial, 1961, I, nr. 41, 
P VA.'II OMMESLAGHE, « Examen de jurispruden
ce, Les obligations », R.C.J.B., 1975, nr 121, 
biz. 709 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 1341 van het Burgerlijk Wetboek 
en 25 van de wet van 15 december 1872 
houdende titel I tot IV van boek I van 
het Wetboek van Koophandel, 

doordat het bestreden vonnis eisers 
bewijsaanbod afwijst en ingaat op de 
rechtsvordering van verweerster wier 
hoedanigheid van handelaarster niet was 
betwist, op grond dat « artikel 1341 van 
het Burgerlijk Wetboek zich ertegen ver
zet dat de rechtbank (eiser) toestaat het 
aangevoerde feit door alle middelen 
rechtens te bewijzen », 

terwijl krachtens het in het middel be
doelde artikel 25 van de wet van 15 de
cember 1872 een partij, ook al is zij geen 
handelaarster, vrij en door alle middelen 
rechtens tegen en boven de inhoud be
wijs kan leveren van een met een koop
man gesloten overeenkomst; het bestre
den vonnis eisers bewijsaanbod derhalve 
niet zonder schending van de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalingen 
kon afwijzen op grond dat artikel 1341 
van het Burgerlijk Wetboek zich daarte
gen verzet: 

Overwegende dat, wanneer tussen 
een persoon die koopman is en een 
andere die deze hoedanigheid niet 
heeft, een geschil ontstaat over het 
bestaan of over de bepalingen van 
een overeenkomst, de niet-hande
laar het recht heeft zich ten aanzien 
van de tegenpartij te beroepen op 
de bepalingen van het handelsrecht 
inzake bewij svoering; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door het regelmatig gedane 
bewijsaanbod af te wijzen, op grand 
alleen « dat artikel 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek zich ertegen 
verzet dat de rechtbank (eiser) toe
staat het aangevoerde feit door alle 
middelen rechtens te bewijzen, de in 
het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het middel derhalve gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde vo
nis; houdt de kosten aan en laat de 

beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen, zitting houdend in ho:
ger beroep. 

18 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 314 

1 e KAMER - 18 januari 1990 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
ZIENI~G VOOR HET HOF VA~ BEROEP - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF VA~ BEROEP 

Het hoi van beroep, dat bevoegd is om 
in eerste en Jaatste aanleg het beroep 
van een belastingplichtige te behande
len, moet, wegens het karakter van 
openbare orde van de belastingen, zelf, 
binnen de perken van het aanhangig 
gemaakte geschil, in feite en in rechte 
uitspraak doen; het is daarbij niet ge
bonden door de beoordelingen in de 
conclusies van de partijen of in de be
slissing van de directeur; het kan 
ambtshalve middelen opwerpen en ei
gen redenen aanvoeren hetzij om de 
vaststelling van een juiste l1effing te 
verantwoorden hetzij, integendeel, om 
de bestreden beslissing te vernietigen 
(1). 

(1) Cass., 24 mei 1978 (A.C., 1978, 1127), 30 
sept. 1983, A.R. nr. F 1077 !I; (ibid., 1983-84, 
nr. 55); 14 feb. 1986, A.R. nr F 1227 !I; (Ibid., 
1985-86, nr. 388), en 16 maart 1989, A.R 
nr F 912 F (ibid., 1988-89, nr 406). 
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(BELGISCHE STAAT - MIC\1. V. FINANCIEN 
T. BORBOUX, VANDAMME) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. F 1011 F) 

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

Over het middel: schending van arti
kel 278 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen; 

doordat het arrest, zonder dat de ver
weerders voor de directeur van de belas
tingen of volgens de vormen en binnen 
de termijnen die de wet bepaalt, bij het 
hof van beroep dienaangaande enig be
zwaar hebben geformuleerd, vaststelt, 
enerzijds, dat de belastingambtenaar 
ambtshalve een bedrag van 142.494 
frank, dat hier wordt betwist, aan de 
door de belastingplichtigen aangegeven 
belastbare grondslag heeft toegevoegd, 
terwijl de administratie, die de aangege
ven belastbare grondslag wil wijzigen, de 
in artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalde procedu
re moet volgen, en, anderzijds, erop wijst 
dat noch uit de stukken van het belas
tingdossier, noch uit het verslag van de 
inspecteur belast met het onderzoek van 
het bezwaarschrift kan worden opge
maakt of de belastingambtenaar dat arti
kel 251 heeft nageleefd, reden waarom 
het hof van beroep besluit ambtshalve de 
exceptie van een tekst van openbare or
de op te werpen en de heropening van 
de debatten beveelt om de partijen, met 
betrekking tot de toepassing van ge
noemd artikel 251, hun standpunt over 
de regelmatigheid van de aanslagproce
dure te laten uiteenzetten, 

terwijl het hof van beroep, buiten de 
redenen die de administratie volstrekt 
beletten haar aanslagrecht alsnog uit te 
oefenen, te weten het verval en het ge
zag van gewijsde, geen andere vraag 
ambtshalve mag onderzoeken; artikel 278 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen immers de bevoegdheid van het 
hof van beroep in belastingzaken be
perkt, enerzijds, tot de bezwaren waar
over de directeur uitspraak heeft gedaan 
of had moeten doen in zijn beslissing op 
het bezwaarschrift en, anderzijds, tot de 
bezwaren die noch in het bezwaarschrift 
zijn geformuleerd noch ambtshalve door 
de directeur zijn onderzocht, voor zover 
zij een overtreding van de wet of een 

miskenning van de op straffe van nietig
heid voorgeschreven procedurevormen 
aanvoeren, en worden aangevoerd, hetzij 
in het verzoekschrift voor het hof van 
beroep, hetzij in een ter griffie van het 
hof van beroep neergelegd geschrift, 
maar in dat geval op straffe van verval 
binnen de bij artikel 282 van hetzelfde 
wetboek bepaalde termijn; het hof van 
beroep, door ambtshalve over de regel
matigheid van de gevolgde procedure te 
beslissen, de grenzen van zijn bevoegd
heid overschrijdt en de in het middel 
aangegeven wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat het in het mid
del aangewezen artikel 278, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen aileen betrekking 
heeft op de voorwaarden die de ei
ser moet vervullen om nieuwe be
zwaren aan het hof van beroep te 
kunnen voorleggen; dat die bepaling 
bijgevolg geen betrekking heeft op 
de bevoegdheid van het hof van be
roep om ambtshalve middelen op te 
werpen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat in eerste en laatste aanleg 
het beroep van de belastingplichtige 
moet behandelen, wegens het karak
ter van openbare orde van de belas
tingen, zelf, binnen de perken van 
het aanhangig gemaakte geschil, in 
feite en in rechte uitspraak moet 
doen; dat het niet gebonden is door 
de beoordelingen in de conclusies 
van de partijen of in de beslissing 
van de directeur; dat het ambtshalve 
middelen mag opwerpen en eigen 
redenen mag aanvoeren, hetzij om 
te verantwoorden dat de juiste hef
fing is vastgesteld, hetzij, integen
deel, om de bestreden beslissing te 
vernietigen; 

Dat het arrest bijgevolg geen en
kele wettelijke bepaling schendt 
door, zelfs ambtshalve, vast te stel
len dat uit geen enkel procedure
stuk blijkt dat de belastingambte
naar artikel 251 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, dat 
van openbare orde is, heeft nage
leefd en door dienaangaande de her
opening van de debatten te bevelen; 

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

18 januari 1990 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

Nr. 315 

1 e KAMER - 19 januari 1990 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 
14.5 I.V.B.P.R. - TUCHTZAKEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M.- TUCHTZAKEN- VEREISTE VAN DE 
D"CBBELE AANLEG. 

1 o Art. 14.5 I. V.B.P.R. vindt geen toepas
sing op uitspraken in tuchtzaken (1). 

2° Art. 6.1 E. V.R.M., voor zover het in 
tuchtzaken toepassing vindt, stelt niet 
het vereiste van een tweede instantie 
(2). 

(A ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

(A.R. nr. 6868) 

19 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 

Nr. 316 

3• KAMER - 22 januari 1980 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG OM EEN DRI:'<GENDE RE
DEN - FElT SEDERT TEN Ml:'<STE DRlE 
DAGEN BEKEND- KENNlS VAN HET FElT
BEGRlP. 

In de zin van art. lbis, § 2, tweede lid, 
Gezondheid en Veiligheidswet is het 
feit dat de dringende reden uitmaakt 
tot beeindiging van de arbeidsovereen
komst, aan de werkgever bekend, wan
neer deze omtrent het bestaan van dit 
feit en de omstandigheden die daarvan 
een dringende reden kunnen maken, 
voldoende zekerheid heeft om met 
kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen, met name voor zijn ei
gen overtuiging en tevens tegenover 
de beschermde werknemer en het ge
recht; de voldoende kennis van het feit 
dat de dringende reden uitmaakt, is 
echter niet gelijk te stellen met de mo
gelijkheid voor de werkgever om zich 
in verband met het feit bewijsmidde
len te verschaffen (1). (Art. 1bis, § 2, 
Gezondheid en Veiligheidswet.) 

(LEDENT, FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 
DE BELGIQUE (F.G.T.B.) T. G.B.-lNNO-B.M. N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8681) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1988 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 1bis, 
§ 2, tweede lid, van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, en 35, inzonderheid lid 3 

mrs. Delahaye en Biitzler. 1------------------

Nota's arrest nr. 315 : 

(1) en (2) Cass., 2 nov. 1989, A.R. nr. 6286, 
supra, nr. 135. 

Nota arrest nr. 316 : 

(1) Zie Cass., 14 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1093); 28 feb. 1983, A.R. nr. 6762 (ibid., 1982-83, 
nr. 362); zie ook Cass., 1 juni 1981, A.R. 
nr. 3120 (ibid., 1980-81, nr. 562). 



664 HOF VAN CASSATIE Nr. 316 

en 8, van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat, na zowel in zijn eigen rede
nen als met verwijzing naar de uiteen
zetting van de feiten door de eerste rech
ter te hebben vastgesteld dat de eerste 
eiser op zaterdag 12 maart 1988 « in het 
ontvangstcentrum werkte voor de terug
betaling van de goederen die door de 
klanten worden teruggebracht; (dat) in 
dit geval ( ... ) de teruggebrachte goederen 
op een bijzondere kasse worden ingetikt, 
het kasbonnetje door de aangestelde 
wordt ondertekend en dat de terugge
brachte koopwaar in het ontvangstcen
trum moet blijven totdat de kasse wordt 
afgesloten v66r de verificatie; (dat) op 
die datum van 12 maart 1988, rond 15 
uur, mevrouw Dizier, een lid van het 
personeel, vaststelt dat (de eerste eiser) 
bezig was aan de kassa voor de terugbe
taling van de koopwaren, er geld uitnam 
en zulks zonder dat de teruggebrachte 
koopwaar verplaatst was; zij de dienst 
voor toezicht van de winkel verwittigt, 
die een inspecteur ter plaatse zendt, na
melijk de heer Ahn, die de (eerste eiser) 
tot 17 uur in het oog houdt; ( dat) toen 
(de eerste eiser) naar de kleedkamer 
ging, hij ondervraagd en gefouilleerd 
werd; (dat) men zo ontdekt dat hij 850 
frank op zak heeft, wat in principe in 
strijd is met het arbeidsreglement, val
gens hetwelk men om controle te kun
nen uitoefenen, het personeel niet toe
staat in de winkel meer dan 190 frank op 
zak te hebben; (dat) men nadien heeft 
nagegaan welke teruggebrachte koopwa
ren werden ingetikt; (dat) men vaststelt 
dat (de eerste eiser) heeft aangetekend 
dat er voor een bedrag van 4.297 frank 
rekken en een spot van 895 frank zijn te
ruggebracht, terwijl die beide koopwaren 
echter niet in de ontvangsthall aanwezig 
waren; (dat de eerste eiser) ontkent dat 
hij iets te zijnen voordele heeft verduis
terd; (dat) de rijkswacht is opgeroepen 
die het kastje van (de eerste eiser) in de 
kleedkamer van het personeel onder
zoekt; ( ... ) (dat men binnen het kastje 
een G.B.-enveloppe vindt met een bedrag 
van 4.297 frank dat op da kassa was in
getikt; ( ... ) (dat) (de eerste eiser) op 14 
maart 1988 een brief ontvangt waarin 
hem wordt gemeld dat bij de arbeids
rechtbank een verzoek is ingediend om 
hem te mogen ontslagen ( ... ); dat (ver
weerster) echter heeft aanvaard om haar 
eerste ontslagprocedure in te trekken en 
veiligheidshalve te wachten op de uitslag 
van het strafproces toen (de eerste ei
ser), tot staving van zijn aanvraag o:r;n 

herplaatsing, een attest heeft overgelegd 
waarin een collega Govaers zegt dat hij 
de spot naar een andere afdeling heeft 
gebracht ( ... ); ( ... ) (dat), nu het strafdos
sier werd geseponeerd op 27 mei 1988, de 
raadsman van (verweerster) naar de 
rechtbank schrijft om de zaak te doen 
schrappen » en dat verweerster, nadat 
haar raadsman haar op 24 juni 1988 het 
strafdossier heeft afgegeven, op 27 juni 
1988 een nieuw verzoek heeft ingediend 
om ontslag te mogen geven wegens drin
gende reden, het arrest, met wijziging 
van het beroepen vonnis, het verzoek 
van 27 juni 1988 om ontslag te mogen ge
ven wegens dringende reden ontvanke
lijk verklaart en verweerster toestaat om 
de eerste eiser op die datum wegens 
dringende reden te mogen ontslaan, 

terwijl, eerste onderdeel, zowel uit ar
tikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 
1978 als uit artikel 1bis, § 2, tweede lid, 
van de wet van 10 juni 1952 valt af te lei
den dat de werkgever moet optreden op 
het ogenblik dat hij meent dat hij van de 
feiten waarop hij zich wil beroepen om 
een beschermde werknemer wegens 
dringende reden te mogen ontslaan, vol
doende kennis heeft om te oordelen of 
zij onmiddellijk en definitief de voortzet
ting van de contractuele betrekkingen 
onmogelijk maken; hij door een verzoek 
om wegens dringende reden te mogen 
ontslaan, te kennen geeft dat hij die ken
nis heeft verkregen die de bij voormelde 
artikelen gestelde termijn van drie da
gen doet !open; wanneer hij van die pro
cedure afziet, een tweede op dezelfde fei
ten gegrond verzoek niet ontvankelijk 
kan worden verklaard, ook al zijn die
zelfde feiten anders toegelicht en kun
nen zij « de oorspronkelijke rechtmatige 
verdenking staven »; het arrest vaststelt 
dat verweerster vanaf 17 maart 1988 een 
verzoek had ingediend om wegens drin
gende reden te mogen ontslaan, in welk 
verzoek door verweerster wordt aange
voerd dat de eerste eiser op 12 maart 
1988 « een valse bon tot terugbetaling 
van koopwaar ten bedrage van duizen
den frank had opgemaakt en ( ... ) de te
genwaarde van de terugbetalingsbon had 
gestolen; uit een kort onderzoek geble
ken is dat hij er voordien nog andere 
had opgemaakt en dat hij het geld daar
van eveneens in zijn zak had gestoken; 
het feit dat een werknemer van een wa
renhuis dergelijke daden pleegt, voor
goed het vereiste wederzijds vertrouwen 
tussen partijen schendt en een grove 
fout van de werknemer oplevert »; het 
arrest eveneens vaststelt dat verweerster 
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« heeft aanvaard om haar eerste ontslag
procedure in te trekken » en heeft ge
vraagd om de door het eerste verzoek in
geleide zaak te schrappen; het arrest om 
het tweede verzoek ontvankelijk te ver
klaren, derhalve niet kon oordelen dat 
de vaststaande kennis van dezelfde gro
ve fout die in het eerste verzoek was 
aangevoerd, slechts was verkregen aan 
de hand van een gegeven dat hem na de 
neerlegging van dat verzoek bekend is 
geworden (schending van de artikelen 
lbis, § 2, tweede lid, van de wet van 10 
juni 1952 en 35, lid 3, van de wet van 3 
juli 1978); 

tweede onderdeel, de werkgever zowel 
krachtens artikel 1bis, § 2, tweede lid, 
van de wet van 10 juni 1952, als volgens 
artikel 35, derde lid, van de wet van 3 ju
li 1978 een werknemer, lid van of kandi
daat in het comite voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, door de werkgever niet meer 
zonder dringende reden kan worden ont
slagen, wanneer deze meer dan drie 
werkdagen laat verstrijken tussen het 
ogenblik waarop hij kennis heeft van de 
feiten en dat waarop het verzoek om we
gens dringende reden te mogen ontslaan, 
wordt ingediend; het arrest, als het aldus 
moet worden uitgelegd dat het als grove 
fout heeft beschouwd dat de eerste eiser, 
door « verboden detentie van geld » en 
het « niet-vertonen van twee voorwerpen 
die echter op bonnetjes vermeld ston
den », hij « verdacht was van oneerlijk
heid », hij « zichzelf in een toestand 
heeft gebracht van grote verdenking », 
« zelf het onmogelijk heeft gemaakt om 
aan te tonen dat hij eerlijk is geweest in 
zijn beheer » en daardoor het vertrou
wen van zijn werkgever heeft geschon
den, de regel heeft miskend volgens wel
ke het verzoek om wegens dringende 
reden te mogen ontslaan binnen drie da
gen na de kennisname van de feiten 
moet worden ingediend, daar uit de vast
stellingen in het arrest volgt dat ver
weerster reeds v66r 17 maart 1988 wist 
dat de eerste rechter eiser op 12 maart 
1988 de consignes niet heeft nageleefd 
door meer geld op zak te hebben dan 
mocht en door twee teruggebrachte voor
werpen te hehhen ingetikt zonder dat de
ze in het ontvangstcentrum zijn gebleven 
en dat verweerster hem juist om die 
twee feiten van diefstal heeft heschul
digd in het op 17 maart 1988 ingediende 
verzoek (schending van de artikelen 35, 
derde lid, van de wet van 3 juli 1978 en 
1bis, tweede lid, van de wet van 10 juni 
1952); 

derde onderdeel, de werkgever, zowel 
krachtens artikel 35, achtste lid, van de 
wet van 3 juli 1978, zoals het in de wet 
van 18 juli 1985 is ingevoegd, als volgens 
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek, wanneer hij de overeenkomst om 
een dringende reden wil heeindigen, het 
hestaan en de zwaarwichtigheid van de 
aangevoerde redenen moet hewijzen; het 
arrest, indien het aldus moet worden uit
gelegd dat het heeft heslist dat de eerste 
eiser zich schuldig heeft gemaakt aan 
diefstal, de regels inzake de bewijslast 
schendt daar het beslist dat << de werkge
ver niet behoeft te bewijzen dat de be
diende oneerlijk is, (dat) het voldoende 
is om geen vertrouwen meer te hehhen, 
te hewijzen dat de hediende zichzelf zeer 
verdacht heeft gemaakt« (schending van 
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek 
en 35, achtste lid, van de wet van 3 juli 
1978) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1bis, § 2, 

tweede lid, van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, 
alsmede de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen, bepaalt dat 
de werkgever het geschil aanhangig 
maakt bij de arbeidsrechtbank bin
nen drie werkdagen na de kennisna
me van het feit dat de dringende re
den uitmaakt; 

Overwegende dat in de zin van 
dat artikel het feit aan de werkge
ver bekend is wanneer deze, om 
met kennis van zaken een beslissing 
te kunnen nemen, omtrent het be
staan van dit feit en de omstandig
heden die er een dringende reden 
kunnen van maken, voldoende ze
kerheid heeft met name voor zijn ei
gen overtuiging en tevens tegenover 
de beschermde werknemer en het 
gerecht; 

Overwegende dat de voldoende 
kennis van het feit dat de dringende 
reden uitmaakt, niet gelijk te stellen 
is met de mogelijkheid voor de 
werkgever om zich de bewijsmidde
len over dat feit te verschaffen; 

Overwegende dat uit het geheel 
van de eigen vaststellingen en ver-
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meldingen van het bestreden arrest 
en uit die van het beroepen vonnis 
welke in het arrest zijn overgeno
men, volgt: 1) dat de dringende re
den tot beeindiging van de arbeids
overeenkomst, die verweerster op 14 
maart 1988 verweet aan eiser, 
plaatsvervangend afgevaardigde in 
het comite voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werk
plaatsen, bestond in een geheel van 
verschillende feiten die blijkbaar 
valsheid in geschrifte, diefstal en 
overtredingen van het arbeidsregle
ment opleverden; 2) dat verweerster 
op 27 mei 1988 via haar raadsman 
ervan heeft afgezien zich te beroe
pen op de verschillende feiten sa
men, in de procedure die zij over
eenkomstig artikel 1bis, § 2, van 
voornoemde wet van 10 juni 1952 
had aangespannen; 3) dat verweer
ster op 27 juni 1988 op grond van 
hetzelfde geheel van verschillende 
feiten een tweede procedure heeft 
ingeleid om eiser wegens dringende 
reden te ontslaan; 4) dat ongeacht 
de eventuele nieuwe bewijsmiddelen 
ervan, die de werkgever zich onder
tussen had kunnen verschaffen, de 
aangevoerde reden niettemin toch 
nog hetzelfde geheel van verschil
lende feiten was als voordien, en die 
blijkbaar valsheid in geschrifte, dief
stal en overtredingen van het ar
beidsreglement opleverden; 

Overwegende dat het arrest, der
halve, niet zonder schending van de 
bepaling van artikel 1 bis, § 2, twee
de lid, van voornoemde wet van 10 
juni 1952 heeft kunnen beslissen dat 
verweerster eiser om een dringende 
reden mocht ontslaan; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

22 januari 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 317 

3• KAMER - 22 januari 1990 

OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTI:'I!GEN VAN PARTIJEN - T.A.V. DER
DEN - ART. 1165 B.W. - OVEREENKOMST 
BRENGT ALLEEN GEVOLGEN TEWEEG TUSSEN 
DE CONTRACTERENDE PARTIJEN EN BRENGT 
AAN DERDEN GEEN NADEEL TOE - DRAAG
WIJDTE VAN DIE BEPALING. 

Een contracterende partij heeft niet het 
recht de uitvoering van een overeen
komst aan een derde op te Jeggen; 
evenmin mag zij een aanspraak of een 
recht tegen een derde op een overeen
komst laten steunen, ook niet als die 
geregistreerd is (1). (Art. 1165 B.W.) 

(GOETHALS Q.Q., DE KEYSER T. FERERA) 

(A.R. nr. 8731) 

22 januari 1990 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 

Om die redenen, vernietigt het be- advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
streden arrest; beveelt dat van dit Geinger en De Bruyn. 
arrest melding zal worden gemaakt :1---------------
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

(1) Zie de conclusies van proc.-gen. Duman, 
toen adv.-gen., Cass., 17 juni 1960, A.C., 1960, 
937, en 3 nov. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 254; 
De Page, Traite, dl. IV, 3e uitg., Brussel, 1972, 
nr. 509. 
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Nr. 318 

3• KAMER - 22 januari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID VER-
ZOEKSCHRIFT NIET ONDERTEKEND DOOR 
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID- VOORZIENING IN 
CASSATIE TEGEN EEN BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN- GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID AMBTSHALVE TEGEN EEN VOOR
ZIENING OPGEWORPEN - TOEPASSING VAN 
ART. 1097 GER.W. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VORMEN - GRONDEN 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN TEGEN EEN VOORZIENING ON
DERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT DIE GEEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE IS
GEEN KENNISGEVING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID - VOORZIENING IN 
CASSATIE TEGEN EEN BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN- GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID AMBTSHALVE OPGEWORPEN TE
GEN EEN VOORZIENI:\IG ONDERTEKEND DOOR 
EEN ADVOCAAT DIE GEEN ADVOCAAT BIJ HET 
HOF VAN CASSATIE IS - GEEN KENNISGE
VING. 

5° ADVOCAAT - ART. 1097 GER.W. - BE
GRIP ADVOCAAT IN DE ZIN VAN DIE WETSBE
PALING. 

6° ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE - ART. 1097 GER.W. - BEGRIP 
ADVOCAAT IN DE ZIN VAN DIE WETSBEPA
LING. 

1° Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie tegen een beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren, wanneer zij is ingesteld bij 
een verzoekschritt waarvan het aan de 
grittier van de raad van beroep ge
richte exemplaar niet door een advo
caat bij het Hot van Cassatie is onder-

tekend (1). (Art. 26 K.B. nr. 79 van 10 
nov. 1967, gew. bij art. 66, wet 15 juli 
1970; art. 1080 Ger.W.) 

2° Art. 1097 Ger. W. is van toepassing op 
de voorzieningen tegen een beslissing 
van de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren, overeenkomstig de 
artt. 23 en 26 K.B. nr. 79 van 10 nov. 
1967 betreffende de Orde van Genees
heren. (Art. 1097 Ger.W.; artt. 23 en 26 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij 
art. 66 wet 15 juli 1970.) (Impliciet.) 

3°, 4°, 5° en 6° Onder « de advocaten van 
partijen » in de zin van art. 1097 
Ger. W., worden enkel de advocaten bij 
het Hot van Cassatie verstaan; derhal
ve moet in burgerlijke zaken geen 
kennis worden gegeven van de ambts
halve opgeworpen grand van niet-ont
vankelijkheid tegen een voorziening 
die is ondertekend door een advocaat 
die geen advocaat bij het Hot van Cas
satie is (2). (Artt. 478 en 1097 Ger.W.). 
(Impliciet.) 

(F ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8745) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 30 mei 1989 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het 
Frans als voertaal; 

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 23 november 1989, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Overwegende dat luidens artikel 
26 van het koninklijk besluit nr. 79 

(1) Cass., 1 dec. 1988, A.R. nrs. 5853 en 5885 
(A.C., 1988-89, nr. 194) en de verwijzingen in 
de noot 1. 

(2) De oplossing wordt verantwoord door het 
feit dat, in burgerlijke zaken, met toepassing 
van art. 478 Ger.W., enkel de advocaten bij het 
Hof van Cassatie kunnen optreden en conclu
sies nemen. Zij zijn dus in dat opzicht de eni
ge die de partijen vertegenwoordigen. Vgl. 
Cass., 4 okt. 1974 (A.C., 1975, 167); 25 juni 1981, 
A.R. nr. 6319 (ibid., 1980-81, nr. 625); 30 okt. 
1989, A.R. nr. 8644 (ibid., 1989-90, nr. 129) en 
de noot 3. 



668 HOF VAN CASSATIE Nr. 319 

van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Geneesheren, gewijzigd 
bij artikel 66 van de wet van 15 juli 
1970 tot wijziging van de wet van 10 
oktober 1967 houdende het Gerech
telijk W etboek en van andere wette
lijke bepalingen, voor de procedure 
in cassatie tegen de beslissingen 
van de raden van beroep van de Or
de van Geneesheren dezelfde regels 
gelden als in burgerlijke zaken, be
halve de in dat artikel bepaalde af
wijkingen, die te dezen niet toepas
selijk zijn; 

Overwegende dat het verzoek
schrift tot indiening van de voorzie
ning niet is ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

22 januari 1990 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 319 

2• KAMER - 23 januari 1990 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE 
- OVERLIJDEN- WEDUWE VAN DE GETROF
FENE - RECHT OP EEN OVERLEVINGSPEN
SIOEN - VERLIES VAN EIGEN INVALIDI
TEITSPENSIOEN - PENSIOENEN GEEN VER
GOEDING VOOR DE SCHADE TEN GEVOLGE 
VAN HET MISDRIJF - GEVOLG. 

Wanneer een misdrijf de dood van de ge
troffene veroorzaakt en dat overlijden 
aanleiding geeft tot betaling aan de 
weduwe van een overlevingspensioen 
waarvan het ontstaan haar eigen inva
liditeitspensioen doet vervallen, vinden 
de eigen invaliditeitsuitkeringen van 
de weduwe en het overlevingspensioen 
dat haar toekomt ingevolge het overlij
den van haar echtgenoot hun rechts
oorzaak geenszins in het misdrijf en 
strekken niet tot vergoeding voor de 
schade die zij ten gevolge van het oJJ
geval heeft opgelopen; beide pensioen 
komen derhalve niet in aanmerking 
bij het berekenen van de inkomen
schade van de weduwe (1). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

(SWITTEN 
T. ULTRA RAPIDE WAGNER FRERES N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2169) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 1987 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van eiseres tegen ver
weerster; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : W at betreft de schadevergoeding 
voor beweerde inkomstenderving door 
verlies van het eigen invaliditeitspen
sioen : schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1131, 1132, 1133, 1382, 1405 
van het Burgerlijk Wetboek, 50 en 60, 3°, 
van de wet van 9 augustus 1963, 235bis 
van het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963, 16 van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967, 21 en 36 van 
de bij Regentsbesluit van 5 oktober 1948 
gecoordineerde wetten op de militaire 
vergoedingspensioen, 

doordat het arrest stelt dat, zo de bur
gerlijke partij v66r het overlijden van 
haar echtgenoot dezes wedde en haar ei
gen invaliditeitspensioen cumuleerde, zij 
thans de vergoeding voor dat weddever-

(1) Zie Cass., 28 sept. 1971 (A.C., 1972, 103); 6 
jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 256) en 23 sept. 
1981 (ibid., 1981-82, nr. 64). 
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lies en het overlevingspensioen cumu
leert. Dat zowel het ontstaan van de aan
spraakgerechtigdheid op het overlevings
pensioen als het verval van de aan
spraakgerechtigdheid op het invalidi
teitspensioen, enerzijds, en het ontstaan 
van de aanspraakgerechtigdheid op de 
schadeloosstelling voor onrechtmatige 
daad, anderzijds, een onderscheiden juri
dische oorzaak hebben; dat aldus de aan 
de burgerlijke partij toekomende schade
vergoeding niet vermeerderd wordt met 
het vervallen invaliditeitspensioen zoals 
zij niet verminderd wordt met het inge
treden overlevingspensioen; dat de vor
dering van de burgerlijke partij onge
grond is in de mate waarin ze betrek
king heeft op het verval van het invalidi
teitspensioen, 

terwijl dit verlies van persoonlijk inva
liditeitspensioen het gevolg is van, en in 
oorzakelijk verband staat met de on
rechtmatige daad, waaraan de aangestel
de van de N.V. Ultra Rapide Wagner fre
res zich schuldig maakte. Dat het verlies 
van invaliditeitspensioen van eiseres niet 
zou hebben plaatsgehad als het ongeval 
niet was gebeurd; zonder de fout van de 
aangestelde van verweerster zou die 
schade zich niet hebben voorgedaan. Dat 
zulks het causaal verband aantoont tus
sen het ongeval en het verlies van het 
invaliditeitspensioen van eiseres. Dat het 
hof van beroep in het arrest diende te 
onderzoeken of zonder de fout van de 
aangestelde van verweerster de schade 
zich ook zou hebben voorgedaan zoals ze 
in concreto voorkomt. Dat daarbij niet is 
vereist dat de fout de onmiddellijke oor
zaak is van de schade. Inzake strafmis
drijven staat men niet aileen in voor het 
herstel van de onmiddellijke schade, 
maar ook voor het herstel van de schade 
voortspruitende uit indirecte gevolgen 
van het misdrijf. Bij het evalueren van 
de schade moet rekening worden gehou
den met de concrete en bijzondere toe
stand waarin een benadeelde of recht
hebbende zich bevinden. De dader staat 
in voor de ganse schade die zich in con
creto voordeed, en kan niet stellen dat 
hij slechts voor de onmiddellijke, voor
zienbare schade moet instaan. De requi
valentietheorie houdt in dat elke fout 
zonder dewelke de schade zich niet zou 
hebben voorgedaan zoals ze zich in con
creto voordoet, als oorzaak van de scha
de moet beschouwd worden. Het verlies 
van het invaliditeitspensioen had niet 
plaats indien het ongeval niet was ge
beurd en daardoor het overlijden van het 
slachtoffer veroorzaakte. Dit overlijden 

heeft aanleiding gegeven tot het openval
len van het recht op overlevingspensi
oen, doch het overlijden was tegelijk oor
zaak dat dit overlevingspensioen niet 
kon gecumuleerd worden met het invali
diteitspensioen van eiseres, dan wanneer 
dit wel mogelijk was samen met de wed
de van het slachtoffer. Er bestaat dus 
wel degelijk een causaal verband tussen 
het overlijden en het wegvallen van het 
invaliditeitspensioen van eiseres. Dat ei
seres recht heeft op schadevergoeding 
voor inkomstenderving door het verlies 
van de wed de van haar man ( artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek). Dat 
eiseres tijdens het leven van haar echt
genoot recht had op een aandeel in diens 
wedde (artikelen 213, 221 en 1405 van 
het Burgerlijk Wetboek). Dat zij na zijn 
overlijden recht had op een gemeenrech
telijke vergoeding voor inkomstender
ving, die niet noodzakelijk tot gevolg 
moest hebben dat zij daardoor haar ei
gen invaliditeitspensioen verloor. Dat ze 
recht had op haar invaliditeitspensioen 
als loontrekkende ingevolge artikel 50 
van de wet van 9 augustus 1963. Dat dit 
invaliditeitspensioen evenwel niet meer 
cumuleerbaar was met een overlevings
pensioen ingevolge artikel 60, lid 3, van 
de wet van 9 augustus 1963 en artikel 
235bis van het koninklijk besluit van 4 
november 1963. Dat zij niet kon verplicht 
worden om af te zien van haar recht op 
een overlevingspensioen, vermits haar 
dit recht toekwam ongeacht de wijze 
waarop haar man overleed (pensioenen 
prive-sector verschuldigd ingevolge arti
kel 16 van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967, en pensioen in de 
overheidssector voor rijkswachters ver
schuldigd ingevolge de artikelen 21 en 36 
van de bij Regentsbesluit van 5 oktober 
1948 gecoi:irdineerde wetten op de militai
re vergoedingspensioenen). Dat blijkens 
het arrest zelf elk van deze vergoedingen 
en pensioenen een onderscheiden juri
dische oorzaak hebben (pagina 9). Dat 
daaruit terecht het besluit moest getrok
ken worden dat eiseres recht had zowel 
op behoud van haar eigen invaliditeits
pensioen, een overlevingspensioen van 
haar man, en een vergoeding voor in
komstenderving gemeen recht. Dat zij 
gerechtigd was om haar vergoeding voor 
inkomstenverlies gemeen recht te genie
ten samen met het haar als weduwe toe
komende overlevingspensioen. Dat ze 
evenwel ook recht had op haar eigen in
validiteitspensioen, dat bij leven van 
haar man te cumuleren was met zijn 
wedde, op een deel waarvan ze eveneens 
aanspraak kon maken. Dat het overle-
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vingspensioen te genen dele in de plaats 
is gekomen van het invaliditeitspensioen, 
omdat de begunstigde, aard en juridische 
oorzaak van deze beide pensioenen to
taal verschillend zijn. Dat de weduwe 
zich geenszins verrijkt, vermits het inva
liditeitspensioen deel uitmaakte van 
haar patrimonium, en het recht op even
tueel overlevingspensioen spruit uit het 
feit dat steeds inhoudingen op de wedde 
van haar man daarvoor zijn gedaan. 
Pensioenuitkeringen hebben geen ver
goedend karakter maar zijn de op
brengst van vroegere stortingen die door 
de overledene werden gedaan. Het inva
liditeitspensioen is ook verworven aan 
eiseres omdat zij daar vroeger loonaf
houdingen heeft moeten voor ondergaan. 
Elk van de pensioenen en vergoedingen 
had bijgevolg een zelfstandige juridische 
oorzaak, en eiseres was gerechtigd om 
zowel een invaliditeitspensioen, overle
vingspensioen als vergoeding voor in
komstenderving gemeen recht te genie
ten. Dat het arrest tegenstrijdig is door 
toe te geven dat er onderscheiden juri
dische oorzaken zijn, doch niettemin 
geen vergoeding toe te kennen voor het 
door het ongeval opgelopen verlies van 
eigen invaliditeitspensioen : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 60, 3°, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
de invaliditeitsuitkeringen aan de 
gerechtigde worden ontzegd vanaf 
de eerste dag van de maand na die 
waarin hij, uit welken hoofde ook, 
aanspraak kan doen gelden op ou
derdoms-, een rust-, een ancienni
teitspensioen of op eender welk als 
dergelijk pensioen geldend voordeel, 
toegekend hetzij door een Belgische 
of een buitenlamlse instelling van 
sociale zekerheid, hetzij door een 
openbaar bestuur, een openbare in
stelling of een instelling van open
baar nut; dat nochtans de Koning 
kan bepalen in welke voorwaarden 
en in welke mate de uitkeringen 
kunnen worden gecumuleerd met 
een van de daarvoren bedoelde pen
sioenen of voordelen; 

Overwegende dat het arrest onder 
meer considereert : << dat, krachtens 
de wettelijke regeling inzake pen
sioenen, het overlijden van het 

slachtoffer aldus in hoofde van (ei
seres) : - enerzijds - een overle
vingspensioen heeft doen ontstaan, 
- anderzijds - door het ontstaan 
van dat overlevingspensioen - een 
invaliditeitspensioen heeft doen ver
vallen »; 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt dat eiseres aanspraak kan rna
ken op de uitzonderlijk toegestane 
cumulatie zoals omschreven in arti
kel 235bis van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 tot uitVoering 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een re
geling voor verplichte ziekte- en in
validiteitsverzekering; 

Overwegende dat de eigen invali
diteitsuitkeringen van eiseres en het 
overlevingspensioen dat haar toe
komt ten gevolge van het overlijden 
van haar echtgenoot hun rechtsoor
zaak niet vinden in het misdrijf 
waarvoor de aangestelde van ver
weerster is veroordeeld en niet 
strekken tot vergoeding van de 
schade die eiseres ten gevolge van 
het ongeval heeft opgelopen; 

Overwegende dat het arrest zon
der tegenstrijdigheid en zonder 
schending van de aangeduide wets
bepalingen het verweer van eiseres 
beantwoordt met de consideransen : 
« dat zowel het ontstaan van de aan
spraakgerechtigdheid op het overle
vingspensioen als het verval van de 
aanspraakgerechtigdheid op het in
validiteitspensioen, enerzijds, en het 
ontstaan van de aanspraakgerecht
igdheid op de schadeloosstelling 
voor onrechtmatige daad, ander
zijds, een onderscheiden juridische 
oorzaak hebben; dat aldus de aan 
( eiseres) toekomende schadevergoe
ding niet vermeerderd wordt met 
het vervallen invaliditeitspensioen, 
zoals zij niet verminderd wordt met 
het ingetreden overlevingspensioen; 
dat de vordering van (eiseres) onge
grond is, in de mate waarin ze be
trekking heeft op het verval van het 
invaliditeitspensioen »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

23 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Van Ommeslaghe. 

Nr. 320 

2• KA:.viER - 23 januari 1990 

1° BLOEDPROEF - ART. 7, EERSTE LID, 
K.B. 10 JVNI 1959 - DESKUNDIGE GEVORDERD 
DOOR HET OPENBAAR MDi!STERIE OM DE 
ANALYSE TE VERRICHTEN - ANALYSE VER
RICHT DOOR EEN ANDERE DESKVNDIGE 
GEVOLG. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET 
- WETSBEPALINGEN, ART. 34 - BLOEDMON
STER - DESKVNDIGE GEVORDERD DOOR HET 
OPENBAAR MI!\'ISTERIE OM DE ANALYSE VAN 
HET BLOED TE VERRICHTEN - ANALYSE 
VERRICHT DOOR EEN ANDERE DESKVNDIGE 
- BEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS 
OVERTREDING VAN ART. 34.1° WEGVERKEERS
WET OP GRO!\"D VAN DIE ANALYSE - GE
\'OLG. 

1° en 2° Het resultaat van een bloedana
lyse verricht door een andere deskun
dige dan diegene die daartoe door het 
openbaar ministerie overeenkomstig 
art. 7, eerste lid, K.B. 10 juni 1959 was 
gevorderd, levert geen rechtsgeldig be
wijs op; nietig is de beslissing die op 
grand van het resultaat van die analy
se de beklaagde veroordeelt wegens 
overtreding van art. 34.1° Wegverkeers
wet. 

(KEGELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3195) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

I. Over eisers tweede grief : 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordeling we
gens de telastleggingen A en B : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 7 van 
het koninklijk besluit van 10 juni 1959 
en 34.1° van de Wegverkeerswet; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiser veroordeelt 
tot een straf wegens de feiten A 
(een voertuig bestuurd in staat van 
strafbare alcoholintoxicatie) en B 
(overtreding van het Wegverkeersre
glement) samen, onder meer op 
grond dat de analyse van een op ei
ser genomen bloedmonster wij st op 
een alcoholgehalte van 1,80 gram al
cohol per 1000 milliliter bloed; 

Overwegende dat uit de stukken 
der rechtspleging blijkt: dat op ei
ser een bloedmonster werd geno
men door een geneesheer die opge
vorderd werd door de verbaliseren
de politieagent; dat de politiecom
missaris die de procureur des Ko
nings bij de Politierechtbank te 
Gent bijstaat de heer A. Heyn
drickx, Laboratorium voor Toxicolo
gie, Hospitaalstraat 13, te Gent, vor
derde om het bloedmonster als des
kundige te ontleden; dat de heer E. 
Moerman, J. & C. Heymansinsti
tuut, De Pintelaan 185, te Gent, een 
verslag omtrent een door hem uitge
voerde analyse van het bloedmon
ster heeft neergelegd; dat de uitslag 
van de bloedanalyse aan eiser werd 
me.degedeeld met de kennisgeving 
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dat de analyse werd verricht door 
het Laboratorium voor Toxicologie, 
Hospitaalstraat 13, te Gent; 

Overwegende dat de analyse, nu 
zij werd uitgevoerd door de heer E. 
Moerman, niet werd uitgevoerd door 
een overeenkomstig artikel 7, eerste 
lid, van het voormelde koninklijk 
besluit gevorderde deskundige; dat 
aldus het resultaat van die analyse 
geen rechtsgeldig bewijs oplevert; 
dat het vonnis dat uitdrukkelijk op 
dat analyseresultaat steunt, nietig 
is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordeling we
gens de telastlegging C : 

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

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van eisers 
overige grieven die niet tot ruimere 
cassatie of cassatie zonder verwij
zing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het ei
ser veroordeelt wegens de telastleg
ging A en B en beslist over de kos
ten van de strafvordering; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten; laat de andere helft ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zitting 
houdende in hoger beroep. 

Nr. 321 

2• KAMER - 23 januari 1990 

1° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
E.V.R.M. - BESLISSI:'<G VAN EEN COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VA:'< DE MAATSCHAPPIJ. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COM:WISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- SAMENSTEL
LING - BESLISSING OVER EEN VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLI:.'I!G - VOORZITTERSCHAP 
- ONVERENIGBAARHEID. 

1° Art. 6.1 E. V.R.M is niet van toe pas
sing op de beslissing van een commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij inzake een verzoek tot invrijheid
stelling van een gelnterneerde (1). 

2° Niet onregelrnatig samengesteld is de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij die, wanneer zij beslist 
over een verzoek tot invrijheidstelling, 
wordt voorgezeten door een magistraat 
die heeft deelgenomen aan de beslis
sing van de raadkamer waarbij, in de 
procedure welke tot de internering 
heeft geleid, de zaak verwezen werd 
naar de correctionele rechtbank (2). 

(JANSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4056) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 21 november 1989 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eisers verzoek tot invrijheidstelling 
wordt verworpen; 

23 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts 
advocaat-generaal. ' 1-----------------

0p dezelfde dag is er een arrest A.R. 
nr. 3241 in dezelfde zin gewezen op de voorzie
ning van dezelfde eiser, beklaagde, tegen een 
yonnis van 11 jan. 1989 van dezelfde recht
bank, zitting houdende in hager beroep. 

(1) Cass., 11 okt. 1977 (A.C., 1978, 189) en 7 
maart 1984, A.R. nr. 3481 (ibid., 1983-84, nr. 
389). 

(2) Zie Cass., 11 okt. 1977, vermeld m de 
noot 1, en 21 maart 1978 (A.C., 1978, 846). 
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Over het middel: schending van arti
kel 6.1 van het Verdrag van Rome van 4 
november 1950 tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamente
le vrijheden : dat naar luid van voormeld 
wetsartikel een ieder het recht heeft op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak 
door een bij de wet ingestelde onafhan
kelijke rechterlijke instantie. Dat de be
streden beslissing een geschil omtrent 
de individuele vrijheid betreft. Dat wan
neer de commissie tot bescherming van 
de maatschappij uitspraak doet nopens 
geschillen betreffende de individuele 
vrijheid, zij optreedt als een eigenlijk ge
recht (zoniet is er een fundamentele 
schending van artikel 7 van de Grondwet 
en artikel 5 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens). Dat 
derhalve in dergelijke gevallen de com
missie tot bescherming van de maat
schappij als een gerechtelijke instantie 
dient te worden aangezien, zodat de ga
ranties voorzien in artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden van toepassing moeten worden 
verklaard. Dat ten deze de commissie tot 
bescherming van de maatschappij onder 
meer bestond uit voorzitter Van Cauwen
berghe, die reeds voordien van de zaak 
kennis had genomen als voorzitter van 
de raadkamer die eiser naar het vonnis
gerecht heeft verwezen. Dat trouwens de 
vordering tot internering vanwege de 
procureur des Konings op de raadkamer 
door voormelde magistraat werd afgewe
zen en bijgevolg eiser verwees naar de 
correctionele rechtbank. Dat deze magis
traat als rechter stelling heeft genomen 
na kennisneming van alle elementen van 
de zaak binnen de bevoegdheid en de 
zending van het onderzoeksgerecht en 
hij beslist heeft niet enkel over de aard 
van het misdrijf en de aanwijzingen van 
schuld, maar ook omtrent de geestestoe
stand van eiser. Dat, in die omstandighe
den, wanneer eiser in de commissie voor 
dezelfde magistraat staat, die dan de 
vraag tot vrijstelling afwijst, bij eiser ge
wettigde twijfels werden verwekt nopens 
de geschiktheid van de aldus samenges
telde commissie om zijn zaak op een on
partijdige wijze te behandelen (scherr
ding van artikel 6.1 van het Verdrag van 
4 november 1950 tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamente
le vrijheden) : 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden be
paalt dat bij het vaststellen van zijn 
burgerlijke rechten en verplichtin
gen of bij het bepalen van de ge
grondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging een ieder 
recht heeft op een eerlijke en open
bare behandeling van zijn zaak, bin
nen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie welke bij de wet is 
ingesteld; 

Overwegende dat de beslissing 
van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, uitspraak 
doende op een verzoek tot invrij
heidstelling van een gei:nterneerde, 
niet het kenmerk heeft van een be
slissing op een vorderding tot het 
vaststellen van burgerlijke rechten 
en verplichtingen en evenmin van 
een beslissing op een strafvervol
ging; 

Dat, derhalve artikel 6.1 van het 
Verdrag te dezen geen toepassing 
vindt; 

Overwegende evenwel dat de on
partijdigheid van de rechter een es
sentii:\le regel van de rechtsbedeling 
vormt, die door de commissies tot 
bescherming van de maatschappij, 
wanneer zij over een verzoek tot in
vrijheidstelling te oordelen hebben, 
moet worden nageleefd; dat echter 
de beslissing van de commissie over 
een verzoek tot invrijheidstelling 
niet dezelfde zaak betreft als de be
slissing van het onderzoeksgerecht 
over de verwijzing naar het vonnis
gerecht; dat derhalve door de in het 
middel aangehaalde omstandigheid 
dat dezelfde magistraat heeft deel
genomen aan beide beslissingen, 
geen essentii:\le regel inzake recht
bedeling is geschonden en de onpar
tijdigheid van de commissie niet in 
het gedrang komt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing tot be
houd van eiser te Turnhout S.V. : 

Overwegende dat tegen deze be
slissing, die enkel een maatregel 
van uitvoering van de internering 
betreft, geen cassatieberoep open
staat; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

23 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Donckers, Antwerpen. 

Nr. 322 

2• KAMER - 23 januari 1990 

1° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -
STRAFZAKEN - PROCESSEN-VERBAAL - BE
WIJSWAARDE. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL OPGE
MAAKT DOOR EEN COLLEGA \'AN EEN DER 
PARTIJEN. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - STCKKEN REGELMATIG 
VOORGELEGD AAN DE RECRTER - STCKKE:\ 
CIT RET DEBAT GEWERD - GE\'OLG. 

1° en 2° Een proces-verbaal is niet nietig 
en het recht van verdediging wordt 
niet geschonden aileen omdat het pro
ces-verbaal is opgemaakt door een col
Jega van een van de partijen, die poli
tieagent is, wanneer niet bl1jkt dat de 

partijen gehinderd werden in hun 
recht om de bewijswaarde van het pro
ces-verbaal te betwisten. 

3° Het recht van verdediging wordt ge
schonden door de rechter die een stuk 
uit het debat weert ofschoon dat stuk 
niet nietig is, niet op onrechtmatige 
wijze is overgelegd en de bewijswaar
de ervan door de partijen kon worden 
betwist (1). 

(STAD GENT, BAUWMANS, VAN DE VELDE, PRO
CUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN BEROEP 

TE GENT T. MARRECAU) 

ARREST 

(A.R. nr. 2998) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van de procu
reur-generaal bij het Hof van Be
roep te Gent : 

Over het middel, luidende als volgt : 
het arrest maakt een foutieve toepassing 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden van 4 no
vember 1950, 

doordat het arrest het bij dit artikel 
aan een ieder gewaarborgd recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak ... door een onafhankelijke en 
onpartijdige recher welke bij de wet is 
ingesteld, ondergeschikt maakt aan een 
vooralsnog door geen enkel element ge
staafd vermoeden van gebrek aan ob
jectiviteit en betrouwbaarheid van het 
opsporingsonderzoek - die overigens 
door de verdediging van de beklaagde 
niet werden in vraag gesteld - dit uit
sluitend in functie van de omstandigheid 
dat het werd gevoerd door politieagenten 
en een adjunct··commissaris van politie 
behorend tot hetzelfde politiekorps waar
toe en van de bij het verkeersongeval be
trokken partijen zelf behoort, 

(1) Zie Cass., 11 feb. 1974 (A.C., 1974, 627); 3 
sept. 1974 (ibid., 1975, 9); 22 juli 1981 (ibid., 
1980-81, nr. 646); 6 april en 16 juni 1982 (ibid., 
1981-82, nrs. 474 en 621); 12 jan. 1983, A.R. 
nr. 2704 (ibid., 1981-83, nr. 280), en 10 mei 1988, 
A.R. nr 1950 (ibid., 1987-88, nr 565). 
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politiekorps als datgene waarvan 
het slachtoffer Marc Van de Velde 
deel uitmaakt; 

terwijl het ter zake door een officier 
van gerechtelijke politie, hulpofficier van 
de procureur des Konings, opgestelde 
proces-verbaal, dat zowel een op heter
daad vastgesteld wanbedrijf van gemeen Overwegende dat door die enkele 
recht, namelijk een inbreuk op de artike- hoedanigheid van de verbalisanten 
len 418 en 420 van het Strafwetboek, tot het recht van verdediging van ver
voorwerp heeft als een inbreuk op een weerder niet werd miskend, nu niet 
bijzondere wet, met name het koninklijk blijkt dat hiJ" daardoor gehinderd 
besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van werd in zijn recht de bewijswaarde 
het wegverkeer (dat in zijn artikel 3 van de in het bedoelde proces-ver
eveneens aan agenten van politie bijzon- baal vermelde vaststellingen en an
dere vaststellingsbevoegdheid toekent), dere gegevens te betwisten; 
bewijswaarde heeft tot bewijs van het te- Dat de appelrechters die op grond 
gendeel (cf. adv.-gen. Holsters, Mercuri-
ale Hof van Beroep Antwerpen van 1 van de hierboven aangehaalde re-
september 1980 : De bewijswaarde van den het proces-verbaal uit het debat 
het proces-verbaal betreffende vaststel- weren, hun beslissing niet naar 
ling van misdrijven, nrs. 117, 118, 128 en recht verantwoorden; 
135), hetgeen derhalve impliceert dat 
verweerder het recht behield om aan de Dat het middel in zoverre gegrond 
rechtbank de feiten te doen kennen die is; 
hij desgevallend zou willen bewijzen als 
tegenbewijs van de gegevens van het 
proces-verbaal waaraan wettelijke be
wijswaarde tot bewijs van het tegendeel 
is gehecht; dienvolgens werd het recht 
van verdediging van verweerder in ge
nerlei mate geschonden aangezien uit de 
behandeling van de zaak, zowel voor de 
eerste rechter als voor het hof van be
roep, nergens blijkt dat hem dit recht tot 
bewijslevering van het tegendeel zou 
zijn ontzegd, en er geen andere elemen
ten blijken te bestaan die er zouden op 
wijzen dat hij niet van een eerlijke be
handeling van zijn zaak voor een onaf
hankelijke en onpartijdige rechter heeft 
genoten: 

Overwegende dat het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den het recht op een eerlijk proces 
- in zijn geheel genomen - waar
borgt, maar het recht van elke Staat 
om naar intern recht het bewijs in 
strafzaken te regelen, in beginsel 
onverkort laat; 

Overwegende dat het in deze zaaK 
pgestelde aanvankelijk proces-ver

oaal niet nietig is - en de door de 
verbalisanten gedane vaststellingen 
niet nietig zijn - doordat het werd 
opgesteld door « eigen collega's van 
het slachtoffer van het verkeerson
geval », zijnde !eden van hetzelfde 

II. Op de voorzieningen van de 
stad Gent, Marc Van de Velde en 
Hector Bauwmans : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen verweerder inge
stelde strafvordering de vernietiging 
meebrengt van de daaruit volgende 
beslissingen op de door de eisers te
gen verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen, tegen welke 
beslissingen de eisers regelmatig 
cassatieberoep hebben ingesteld; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om de door de eisers stad 
Gent, Marc Van de Velde en Hector 
Bauwmans aangevoerde middelen te 
onderzoeken, vernietigt het bestre
den arrest; zegt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerder in de kosten; 
verwij st de zaak naar het Hof van 

, Beroep te Brussel. 
I , 

23 januari 1990 --"' 2• kamer - Voorzit-

1 

ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Houtekier, Biltzler en Delahaye. 
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Nr. 323 

2• KAMER - 24 januari 1990 

1° WEGEN - ART. 2, 2°, BOUWVERORDE
NING, OP 22 JAN. 1975 GOEDGEKEURD DOOR 
DE BRUSSELSE AGGLOMERATIERAAD 
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

2o RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - OVERSCHRIJDING VAN DE REDE
LIJKE TERMIJN - SANCTIE. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - OVERSCHRIJDING VAN DE REDE
LIJKE TERMIJN - GEVOLGEN WAAROP HET 
VONNISGERECHT ACHT DIENT TE SLAAN. 

1 o Krach tens art. 2, 2", van de op 22 jan. 
1975 door de Brusselse Agglomeratie
raad goedgekeurd bouwverordening is 
aan een voorafgaande, schriftelijke en 
uitdrukkelijke vergunning van het col
lege van burgemeester en schepenen 
onderworpen het oprichten van een of 
ander apparaat of inrichting op of te
gen een muur die langs de openbare 
weg loopt of vanaf die weg zichtbaar 
is; die bepaling slaat onder meer op de 
reclame-inrichtingen waarvan de bor
den aangebracht zijn op de gevel van 
een gebouw. 

2° Noch art. 6.1 E. V.R.M., noch enige an
dere bepaling van dat verdrag of van 
de nationale wet duidt de gevolgen aan 
die de feitenrechter aan de door hem 
vastgestelde overschrijding van de re
delijke termijn moet verbinden (1). 

3" De gevolgen van de in art. 6.1 
E. V.R.M. bedoelde termijn moeten 
worden beoordeeld in het licht van de 
bewijslevering enerzijds, en in ver
band met het aan die feiten te verbin
den strafgevolg anderzijds (2),· die be
paling wordt niet geschonden door het 
arrest dat, na het misdrijf bewezen te 
hebben verklaard en na te hebben 
aangenomen dat de oudheid van de 
feiten en de rechtsplegingsduur voor
dien de bewijsvoering niet hebben ver
hinderd, beslist dat de door de eerste 
rechter aan de beklaagde opgelegde 

(1) en (2) Cass., 22 okt. 1986, A.R. nr. 5114 
(A.C., 1986-87, nr 117) en cone!. proc.-gen. 
Krmgs (Bull. en Pas., 1987, I, nr 117), en 24 
me1 1988, A.R. nr 1175 (A.C., 1987-88, nr 586). 

straf, nu die feiten lang geleden zijn 
gebeurd, moet worden verminderd. 

(MOENS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7805) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 44, § 2, 59 tot 61, 64 van 
de wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, als gewijzigd bij de 
wetten van 22 april en 22 december 1970, 
4, § 2, van de wet van 26 juli 1979 hou
dende organisatie van de agglomeraties 
en federaties van gemeenten, v66r de 
wijziging ervan door de wet van 21 au
gustus 1987, 2, 2", e, van titel I van de 
door de agglomeratieraad van Brussel op 
22 januari 1975 aangenomen en bij ko
ninklijk besluit van 21 maart 1975 goed
gekeurde bouwverordening en, voor zo
veel nodig, 9 van de Grondwet en 2 van 
het Strafwetboek, 

doordat het arrest de veroordeling van 
beklaagde bevestigt op grond dat « arti
kel 2, 2°, van de bij koninklijk besluit 
van 21 maart 1975 goedgekeurde algeme
ne bouwverordening van 22 januari 1975 
bepaalt dat aan een voorafgaande, schrif
telijke en uitdrukkelijke vergunning van 
het college van burgemeester en schepe
nen onderworpen is het oprichten van 
een of ander apparaat of inrichting op of 
tegen een muur die langs de openbare 
weg loopt of vanaf deze weg zichtbaar is; 
( ... ) dat die tekst een algemene strekking 
heeft en geen afwijkende regeling bevat 
ten voordele van de reclame-inrichtin
gen; ( ... ) dat beklaagde tevergeefs aan
voert dat die tekst niet kan slaan op de 
reclame-inrichtingen, aangezien deze on
der toepassing vielen van de op 15 okto
ber 1975 door de agglomeratie goedge
keurde en door de Raad van State bij 
arrest van 2 juni 1977 vernietigde veror
dening op de aanplakking; ( ... ) dat artikel 
59, eerste lid, van de wet van 29 maart 
1962, gewijzigd bij de wet van 22 decem
ber 1970, de doeleinden opsomt die de 
bouwverordeningen moeten beogen, dat 
genoemd artikel, tweede lid, bepaalt dat 
die verordeningen betrekking hebben 
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op : " de reclame-inrichtingen, de uit
hangborden 000 "; dat de bouwverordening 
van 22 januari 1975, goedgekeurd bij het 
koninklijk besluit van 21 maart 1975, 
waarvan de wettelijke grondslag niet 
kan worden betwist, in de algemene om
schrijving spreekt over reclame-inrichtin
gen, en geen enkele beperking of uitzon
dering maakt voor die inrichtingen; (ooo), 
dat, bij ontstentenis van een verordening 
die afwijkt van de algemene verorde
ning, deze zonder voorbehoud moet wor- · 
den toegepast; dat een afwijkende en ge
westelijke verordening, die op de koop 
toe nog vernietigd is door de Raad van 
State, de draaggwijdte van nationale 
wetteksten niet kan beperken; (ooo) dat 
beklaagde nog poogt aannemelijk te rna
ken dat de verordening van 22 januari 
1975 niet van toepassing is op grond dat 
de borgen zijn aangebracht op de gevel 
van het gebouw en niet op een muur zo
als bepaald is in de verordening; (ooo) dat 
een muur een bouwwerk is uit gemetste 
steen of uit hout, enzo 000, dat dient om 
een ruimte af te sluiten en de wanden 
van een huis te vormen, dat de gevels 
die de voor-, zij- of achtergevel kunnen 
zijn, ontegensprekelijk de buitenkant 
zijn van de vier muren van het gebouw; 
dat het dus nutteloos is te beweren dat 
de gevel de muur van het gebouw is 
waarin de hoofingang is aangebracht; 
dat ook de zij- of achtergevels openin
gen, deuren of ramen kunnen bevatten », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2, 2°, 
e, van de litigieuze bouwverordening, nu 
zij de verplichting van een bouwvergun
ning uitbreidt tot « het oprichten van een 
of ander apparaat of inrichting » slechts 
vatbaar is voor een interpretatie, name
lijk dat het de reclame-inrichtingen uit
sluit waarvoor de agglomeratieraad op 
15 oktober 1975 een definitieve, specifie
ke en volledige bouwverordening heeft 
goedgekeurd (nadat een vorige versie op 
de zitting van 11 juni 1975 was aange
past), die onder meer betrekking heeft 
op « de reclame op de constructies » en 
eveneens op « de reclame evenwijdig 
met het vlak van de voorgevel waartegen 
zij steunt (artikel 10) en die bepaalt (arti
kel 3) dat de aanbrenging van reclame 
onderworpen is aan de vergunning van 
het college van burgemeester en schepe
nen, die kan worden toegekend als de re
clame beantwoordt aan de bepalingen 
van de verordening; dat die verordening 
door de Raad van State in het arrest 
nro 18o292 van 2 juni 1977 is vernietigd; 
het ondenkbaar is dat een bestuurlijke 
overheid op hetzelfde ogenblik een zelf-

de aangelegenheid zou regelen in twee 
afzonderlijke en bovendien totaal onver
enigbare verordeningen (in het ene geval 
geschiedt de afgifte van de vergunning 
discretionair, in het andere geval wan
neer aan de voorwaarden van de veror
dening is voldaan), het feit dat de veror
dening op de reclame is vernietigd 
uiteraard geen reden is om aan de alge
mene bouwverordening een andere en 
ruimere uitlegging te geven dan de stel
lers ervan oorspronkelijk hebben be
doeld; de algemene bouwverordening van 
22 januari 1975 van de Brusselse agglo
meratie helemaal geen nationale wet
tekst is, doch dezelfde aard en dezelfde 
draagwijdte heeft als de bouwverorde
ning van 15 oktober 1975 op de aanplak
king en andere buitenreclames; uit de 
omstandigheid dat de wet ( artikelen 44, 
§ 2, en 59 van de wet van 29 maart 1962) 
voorziet in de mogelijkheid van een uit
breiding van het vereiste van een bouw
vergunning tot de reclame-inrichtingen 
in elk geval niet kan worden afgeleid dat 
die inrichtingen automatisch zouden val
len onder artikel 2, 2°, e, van de bouw
verordening van 22 januari 1975, dat wil 
zeggen onder de benaming « een of an
dere inrichting »; het hof van beroep bij
gevolg, door te beslissen dat de litigieuze 
aanplakborden « een of andere inrich
ting » zijn in de zin van titel I, artikel 2, 
2°, e, van de bouwverordening van 22 ja
nuari 1975 van de agglomeratie, de be
slissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van aile in het middel aange
geven wettelijke bepalingen); 

tweede onderdeel, gesteld dat artikel 2, 
2°, e, van de litigieuze bouwverordening 
van toepassing zou zijn op de reclame-in
richtingen (quod non), het dan nog enkel 
zou gelden voor die welke op of tegen 
een .« muur » die langs de openbare weg 
loopt of vanaf deze weg zichtbaar is, zijn 
aangebracht en niet voor die welke aan
gebracht zijn tegen de gevel van een ge
bouw; de verordeningen die strafbepalin
gen bevatten, op een beperkende wijze 
moeten worden uitgelegd; er in de regle
mentering (zie artikel 1 van de besluit
wet van 29 december 1945 houdende ver
bod tot het aanbrengen van opschriften 
op de openbare weg) altijd een zorgvul
dig onderscheid is gemaakt tussen de 
termen muur en voorgevel; het verslag 
aan de Koning dat aan het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 voorafgaat 
(algemene reglementering op het aan
plakken, Belgisch Staatsblad van 4 ja
nuari 1960) in dezelfde zin preciseert dat 
het noodzakelijk geoordeeld werd de ter-
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men « muren » door « voorgevels » te 
vervangen, welke term doelt op de naar 
de straatzijde gerichte gevels die een in
gang hebben en/of vensteropeningen; de 
Brusselse agglomeratie ten slotte zelf 
het litigieuze onderscheid heeft gemaakt 
in haar vernietigde verordening van 15 
oktober 1975 (artikelen 10 tot 12), het
geen bewijst dat zij met het gebruik van 
de term « muur » in haar algemene 
bouwverordening van 22 januari 1975 ze
ker niet gelijke welke gevel op het oog 
heeft gehad; het immers ondenkbaar is 
dat de agglomeratie hetzelfde woord in 
twee verschillende betekenissen zou heb
ben gebruikt; het arrest bijgevolg, nu het 
vaststelt dat de borden zijn aangebracht 
op de voorgevel van het gebouw doch 
niettemin toepassing maakt van artikel 
2, 2°, e, van titel I van de algemene 
bouwverordening van de agglomeratie, 
niet naar recht verantwoord is (schen
ding van alle in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen); 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de appelrechters 
op de in het middel weergegeven 
gronden van het arrest wettig heb
ben kunnen beslissen dat de door ei
ser gepleegde feiten strafbaar ge
steld zijn in de wettelijke en veror
denende bepalingen die zij aanwij
zen, op grond, enerzijds, dat het 
algemene wettelijke begrip « oprich
ten van een of ander apparaat of in
richting op of tegen een muur die 
langs de openbare weg loopt of van
a£ deze weg zichtbaar is », bij ont
stentenis van een daarvan afwijken
de verordening, de « reclame-inrich
tingen waarvan de borden aange
bracht zijn op de gevel van een 
gebouw » niet uitsluit, anderzijds, 
dat de omstandigheid dat een van 
dezelfde overheid uitgaande, doch 
door de Raad van State bij arrest 
van 2 juni 1977 vernietigde verorde
ning afzonderlijke regels had opge
steld voor de reclame op con
structies en de reclame die evenwij
dig met het vlak van de voorgevel 
waartegen zij steunt, is aange
bracht, niet ter zake doet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest de beklaagde ver
oordeelt tot een geldboete van 1.750 
frank, die op 105.000 frank is gebracht 
en, bij gebreke van betaling binnen de 
wettelijke termijn, kan vervangen wor
den door een vervangende gevangenis
straf van twee maanden, op grond : « dat 
beklaagde vergeefs artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden aanvoert ten betoge dat er 
geen straf kan worden opgelegd voor de 
hem ten laste gelegde feiten; dat, ook al 
zou de termijn waarbinnen de zaak van 
beklaagde is behandeld, onredelijk zijn, 
zulks te dezen aileen gevolgen zou heb
ben voor de strafmaat; dat het hof (van 
beroep) bij de bepaling van de straf te 
dezen rekening houdt met de omstandig
heid dat de feiten betrekkelijk lang gele
den gebeurd zijn », 

terwijl artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens naar luid waarvan onder meer een 
ieder recht heeft op behandeling van zijn 
zaak binnen een redelijke termijn geen 
betrekking heeft op de vraag hoelang ge
leden de feiten gebeurd zijn, maar op de 
duur van de rechtspleging die ongewoon 
of buitensporig lang kan zijn; het hof 
van beroep niet op de enkele grond dat 
bij de bepaling van de strafmaat de ou
derdom van de feiten in aanmerking is 
genomen, mocht nalaten na te gaan of te 
dezen de zaak binnen een redelijke ter
mijn was behandeld en, derhalve, of het 
bewuste artikel 6.1 was geschonden; uit 
het arrest immers niet blijkt dat het hof 
van beroep bij de vaststelling van de 
strafmaat acht heeft geslagen op de duur 
van de tegen beklaagde gevoerde straf
rechtspleging; het arrest bijgevolg de 
aan beklaagde opgelegde straf niet naar 
recht verantwoordt : 

Overwegende dat noch artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden noch enige 
andere bepaling van het Verdrag of 
van de nationale wet omschrijft wel
ke gevolgen de feitenrechter dient 
te verbinden aan een door hem vast
gestelde overschrijding van de rede
lijke termijn; 
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Overwegende dat de bovenbedoel
de gevolgen dienen te worden on
derzocht, enerzijds, uit het oogpunt 
van de bewijsvoering, anderzijds uit 
het oogpunt van de voor de feiten 
op te leggen straf; 

Overwegende dat het arrest voor
af erop wijst dat eiser zijn betoog 
dat er geen straf kan worden opge
legd voor de hem ten laste gelegde 
feiten tevergeefs grondt op artikel 
6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, en vervol
gens vermeldt dat, ook al zou de ter
mijn waarbinnen de zaak van be
klaagde is behandeld, onredelijk 
zijn, zulks te dezen alleen gevolgen 
zou hebben voor de strafmaat; dat 
het hof van beroep bij de bepaling 
van de strafmaat rekening houdt 
met de omstandigheid dat de feiten 
betrekkelijk lang geleden gebeurd 
zijn; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na het misdrijf bewezen te 
hebben verklaard en te hebben aan
genomen dat de ouderdom van de 
feiten en, derhalve, de duur van de 
rechtspleging de bewijsvoering niet 
hebben verhinderd, op de hierboven 
aangegeven gronden hebben beslist 
dat ·de door de eerste rechter opge
legde straf moet worden verminderd 
en een lagere strafmaat moet wor
den toegepast; 

Overwegende dat bijgevolg de 
appelrechters. hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

24 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Stranard, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h., Velu, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. S. Saint-Viteux, Brus
sel. 

Nr. 324 

2• KAMER - 24 januari 1990 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HO
GER BEROEP VAN HET O.M. ALLEEN- NIET 
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - GEEN 
KENNISNEMING VAN DE STRAFVORDERING 
DOOR DE APPELRECHTER - GEVOLGEN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
GEVOLGEN - BEVOEGDHE!D VAN DE RECH
TER - STRAFVORDERING - HOGER BEROEP 
VAN HET O.M. ALLEEN - NIET ONTVANKE
LIJK HOGER BEROEP - GEEN KENNISNE
MING VAN DE STRAFVORDERING DOOR DE 
APPELRECHTER - GEVOLGEN. 

3° CASSATIE - VERNIETIG!NG - OMVANG 
- STRAFZAKEN- NIET ONTVANKELIJK HO
GER BEROEP VAN HET O.M. - REGELMATIG 
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ - VERNIETIGING, OP DE VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE OP DE STRAF
VORDERING GEWEZEN BESLISSING - VER
NIETIG!NG HIEROP GEGROND DAT DE RECH
TER HET HOGER BEROEP VAN HET O.M. TEN 
ONRECHTE ONTVANKELIJK HEEFT VER
KLAARD. 

1 o en 2° Wanneer het hoger beroep van 
het O.M niet ontvankelijk is, neemt 
de appelrechter geen kennis van de 
strafvordering tegen de beklaagde die 
niet in hoger beroep is gegaan, en kan 
hij geen uitspraak doen over de zaak 
zelf (1). (Art. 202 Sv.) 

Om die redenen, verwerpt de t----------------
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. (1) Cass., 21 maart 1979 (A.C., 1978-79, 856). 
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3° Wanneer, op de voorziening van de 
beklaagde, de beslissing op de straf
vordering vernietigd wordt omdat het 
hager beroep van het O.M door de 
appelrechter ontvankelijk is verklaard 
hoewel het niet ontvankelijk was, 
strekt de vernietiging zich niet uit tot 
de beslissing op het regelmatig hager 
beroep van de burgerlijke partij (2). 
(Impliciet.) 

(DELREZ T. A.G.F. BELGIUM; 
PASTCRE T. GERARD) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7870) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 september 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Colette 
Delrez: 

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

Over het ambtshalve aangevoerd mid
del: schending van het algemeen rechts
beginsel van het gezag van het rechter
lijk gewijsde : 

Overwegende dat het vonnis, na 
erop te hebben gewezen dat het ho
ger beroep van het openbaar minis
terie niet ontvankelijk was wegens 
de laattijdige betekening ervan aan 
eiseres, niet zonder het gezag van 
het rechterlijk gewijsde te schen
den, de door de eerste rechter vrij
gesproken eiseres strafrechtelijk 
kon veroordelen; 

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

II. Op de voorziening van Harry 
Pasture, burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiseres 
ingestelde strafvordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; 
zegt dat er geen grond is tot verwij
zing; verwerpt voor het overige de 
voorziening van eiseres en die van 
eiser; veroordeelt eiseres in de helft 
van de kosten van haar voorziening; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; veroordeelt eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 

24 januari 1990 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Ge
lijlrluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 325 

2e KAMER - 24 januari 1990 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DING - REDENGEVING. 

Overwegende dat eiseres 
middel aanvoert; 

geen 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DING - RECHT OM BERECHT TE WORDEN 
BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN OF HAN-

(2) Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 170). 
GENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN 
GESTELD - BEGRIP 
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3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.3 
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS -
RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN 
BERECHT TE WORDEN OF HANGENDE HET 
PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GESTELD -
BEG RIP. 

1°, 2° en 3° Het arrest van de kamer van 
inbeschuldiging, dat een bevel tot aan
houding bevestigt dat is verleend na 
de onttrekking van de zaak aan de 
jeugdrechtbank, antwoordt op de con
clusie waarin de raadsman van de ver
dachte een schending van art. 5.3 
E. V.R.M aanvoerde, en verantwoordt 
de beslissing naar recht, door vast te 
stellen dat de behandeling van de zaak 
geen onverantwoorde vertraging heeft 
opgelopen en door erop te wijzen dat 
de verdachte pas twee weken voordien 
onder bevel tot aanhouding was ge
plaatst, nadat er tevoren tegen hem 
maatregelen genomen waren met toe
passing van de Jeugdbeschermingswet. 

(MACAIGNE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7998) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1989 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest het 
op 7 november 1989 door de onder
zoeksrechter te Charleroi tegen ei
ser verleende bevel tot aanhouding 
bevestigt, nadat het Hof van Beroep 
te Bergen, jeugdkamer, op 6 novem
ber 1989 de onttrekking had gelast; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 5 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 

artikel 5 van het Europees Verdrag be
treffende de rechten van de mens : 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de vordering van 
het openbaar ministerie waarvan 
het de redenen overneemt, vaststelt 
dat het onderzoek van de zaak geen 
onverantwoorde vertraging heeft op
gelopen en erop wijst dat tegen ei
ser « pas op 7 november 1989 een 
bevel tot aanhouding is verleend, 
nadat er voordien te zijnen aanzien 
maatregelen waren genomen met 
toepassing van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescher
ming »; 

Dat aldus de appelrechters heb
ben geantwoord op de conclusie van 
eiser en hun beslissing dat de rede
lijke termijn niet was overschreden 
naar recht hebben verantwoord; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

24 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. M. 
Michel en P. Werry, Charleroi. 

en de Fundamentele Vrijheden, Nr. 326 
doordat het bestreden arrest zich in de 

redengeving uitsluitend baseert op de 
vordering van de advocaat-generaal De- 2• KAMER - 24 januari 1990 
los, ofschoon die vordering niet ant-
woordt op de door de raadslieden van 
verdachte bij conclusie uiteengezette ar- 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
gumenten, onder meer in verband met PRINCIPAAL BEROEP - VORJ\I - TERMIJ:'>i 
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2° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- EXPLOTEN - STRAFZAKEN - AFGIFTE, 
OP HET POLITIECOMMISSARIAAT, VAN EEN 
EXPLOOT HOUDENDE BETEKENING VAN EEN 
VERSTEKVONNIS - AANVANGSTIJDSTIP VAN 
DE APPELTERMIJN. 

1° en 2° Wanneer de gerechtsdeurwaar
der een veroordelend verstekvonnis 
van de correctionele rechtbank niet 
aan de veroordeelde heeft kunnen be
tekenen op de in de artt. 33 tot 35 
Ger. W. bepaalde wijze, en het beteke
ningsexploot daarom op het politie
commissariaat heeft afgegeven over
eenkomstig art. 37 van dat wetboek, 
moet de verklaring van hager beroep, 
behoudens overmacht of onoverkome
lijke dwaling, worden gedaan uiterlijk 
vijftien dagen na die afgifte (1). (Art. 
203, § 1, Sv.) 

(MICHIELS) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8003) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1989 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 97 van de Grondwet, artikel 203, § 1, 
van het W etboek van Strafvordering · en 
de artikelen 33, 35 en 37 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de bete
kening aan het politiecommissariaat te 
Antwerpen de appeltermijn heeft doen 
ingaan en dat bijgevolg het hoger beroep 
laattijdig is; 

terwijl de bij artikel 203, § 1, van het 
Wetboek van Strafvordering voorgeschre
ven appeltermijn van vijftien dagen be
gint te lopen op de dag van de beteke
ning van het vonnis aan de persoon of 
aan de woonplaats van de veroordeelde 
partij: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 
97 van de Grondwet aanvoert, niet 
aangeeft waarom die bepaling zou 

------------------------~ 
(1) Zie Cass., 29 april 1986, A.R. nr. 105 

(A.C., 1985-86, nr. 528), en 27 april 1988, A.R. 
nr. 6636 (ibid., 1987-88, nr. 520). 

zijn geschonden en bijgevolg niet 
ontvankelijk is wegens onnauwkeu
righeid; 

Overwegende dat voor het overige 
artikel 203, § 1, van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat « be
houdens de uitzondering van artikel 
205, het recht van hoger beroep ver
valt, indien de verklaring van hoger 
beroep niet gedaan is op de griffie 
van de rechtbank die het vonnis 
heeft gewezen, uiterlijk vijftien da
gen na de dag van die uitspraak en, 
indien het vonnis bij verstek is ge
wezen, uiterlijk vijftien dagen na de 
dag van de betekening ervan aan de 
veroordeelde partij of aan haar 
woonplaats »; 

Overwegende dat in strafzaken de 
betekening van de processtukken en 
de vonnissen geregeld wordt door 
hoofdstuk VII van het eerste deel 
van het Gerechtelijk Wetboek, in zo
verre de toepassing ervan verenig
baar is met de toepassing van de 
wetsbepalingen en de rechtsbeginse
len betreffende de strafrechtsple
ging; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 37, § 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, ingeval het exploot in 
strafzaken niet kan worden bete
kend aan de persoon of aan de 
woonplaats zoals bepaald is in de 
artikelen 33 tot 35 van dat wetboek, 
de betekening bestaat in de afgifte 
van het afschrift van het exploot op 
het hoofdkantoor van de gerechts
deurwaarders, waar dit bestaat, an
ders op het politiecommissariaat en, 
waar geen commissaris van politie 
is, aan de burgemeester, aan een 
schepen of aan een ambtenaar die 
daartoe opdracht heeft; dat voor de 
toepassing van artikel 203, § 1, van 
het W etboek van Strafvordering die 
betekening geldt als betekening aan 
de woonplaats; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser op 1 februari 
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1989 bij verstek is veroordeeld door 
de Correctionele Rechtbank te Brus
sel; dat de gerechtsdeurwaarder Ma
ria Willems dat vonnis niet aan ei
ser heeft kunnen betekenen op de 
wijze bepaald bij de artikelen 33 tot 
35 van het Gerechtelijk W etboek en 
daarom op 17 maart 1989 het af
schrift van het betekeningsexploot 
heeft afgegeven op het politiecom
missariaat te Antwerpen; dat eiser 
tegen dat vonnis hoger beroep heeft 
ingesteld op 12 juli 1989, dat is meer 
dan vijftien dagen na de dag waarop 
dat vonnis was betekend op de bij 
artikel 37 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde wijze; 

Overwegende dat eiser zich niet 
beroept op overmacht of onoverko
melijke dwaling waardoor hij in de 
onmogelijkheid zou hebben ver
keerd zijn beroep in te stellen bin
nen de bij artikel 203, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering be
paalde termijn; 

Dat derhalve de appelrechters 
wettig hebben beslist dat het hoger 
beroep van eiser laattijdig en der
halve niet ontvankelijk was; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

24 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Simonet - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. J.F. 
Funck, Brussel. 

Nr. 327 

1 e KAMER -- 26 januari 1990 

1° ARBITRAGER OF PREJUDICIELE 
VRAGEN- HOF VAN CASSATIE- VERPLICH
TING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDI
CIELE VRAAG. 

2° GRONDWET - ARTIKEL 6 - WET 30 
AUG. 1988 - DISCRIMINATIE - PREJUDICIELE 
VRAAG - ARBITRAGEHOF. 

1° en 2° Het middel dat aanvoert dat, nu 
de bij de wet 30 aug. 1988 ingevoerde 
regeling tot ontheffing van aansprake
lijkheid van de organisator van een 
loodsdienst met terugwerkende kracht 
van toepassing is op hangende geschil
len en niet op geschillen waarover 
reeds is beslist, die regeling een discri
minatie oplevert, doet de vmag rijzen 
naar de bestaanbaarheid van het door 
voormelde wet in de wet van 3 nov. 
1967 ingevoegde art. 3bis, § 2, met de 
artt. 6 en Obis Gw.; het Hof moet die 
vraag stellen aan het Arbitragehof. 

(NAVIERA URALAR N.V. T. VLAAMSE GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 6713) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1988 dooL 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6, lid 1, en 14 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955, van de artikelen 14, lid 1, en 
26 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerlijke en politieke rechten, opge
maakt te New York op 19 december 1966 
en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, 
van de artikelen 6 en 6bis van de Grand
wet, van artikel 1 van het Eerste Aanvul
lend Protocol bij het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Parijs op 20 maart 1952 en goed
gekeurd bij wet van 13 mei 1955 en van 
het algemeen beginsel van internatio-
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naal recht volgens welk vreemdelingen 
slechts mits een dadelijke, passende en 
effectieve vergoeding van hun eigendom 
beroofd kunnen worden, waarvan toepas
sing wordt gemaakt in artikel 1 van het 
genoemde protocol, 

doordat het arrest de vordering in vrij
waring, door de eiseres tegen de ver
weerder ingesteld, ongegrond verklaart, 
op grond : dat die vordering ingevolge de 
terugwerkende kracht over een periode 
van dertig jaar van de wet van 30 augus
tus 1988 houdende wijziging van de wet 
van 3 november 1967 betreffende het 
loodsen van zeevaartuigen, bekendge
maakt in het Belgisch Staatsblad van 17 
september 1988, door de invoering van 
een artikel 3bis, elke rechtsgrond mist; 
dat krachtens voormelde wet de verweer
der, als organisator van de loodsdienst 
op de Beneden-Schelde, noch recht
streeks, noch onrechtstreeks aansprake
lijk gesteld kan worden voor schade ver
oorzaakt door een beloodst schip en te 
wijten aan een fout van een lid van het 
personeel van de verweerder dat handelt 
in de uitoefening van zijn functie, onge
acht of die fout in een handeling dan wel 
in een verzuim bestaat, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1, eer
ste lid, van het Eerste Aanvullend Proto
col bij het Europees Verdrag over de 
rechten van de mens bepaalt dat alle na
tuurlijke personen of rechtspersonen 
recht hebben op het ongestoord genot 
van hun eigendom, en dat niemand van 
zijn eigendom zal worden beroofd, behal
ve in het algemeen belang en met in
achtneming van de voorwaarden neerge
legd in de wet en in de algemene 
beginselen van het internationaal recht; 
een schuldvordering een « eigendom », in 
de zin van voormelde bepaling, kan uit
maken; de eiseres te dezen, tot aan de 
wet van 30 augustus 1988, op grond van 
de artikelen 1382 of 1384 van het Burger
lijk Wetboek verhaal kon uitoefenen te
gen de verweerder, voor de schade ver
oorzaakt door handelingen van de loods; 
de wet van 30 augustus 1988 evenwel be
paalt dat de organisator van een loods
dienst niet aansprakelijk gesteld kan 
worden voor schade die een beloodst 
schip zou lijden of veroorzaken, wanneer 
die schade te wijten is aan een fout van 
een lid van zijn personeel in de uitoefe
ning van zijn functie, en aan die onthef
fing van aansprakelijkheid bovendien te
rugwerkende kracht verleent tot dertig 
jaar v66r de bekendmaking van de wet 
in het Belgisch Staatsblad; deze wet al
dus elke schuldvordering die de eiseres 

tegen de verweerder heeft, retroactief 
ongedaan maakt; deze wet in zoverre 
een « eigendomsberoving » inhoudt, in de 
zin van de genoemde verdragsbepaling; 
deze eigendomsberoving, die blijkens de 
parlementaire voorbereiding van de wet 
uitsluitend een budgettair oogmerk 
heeft, niet in het « algemeen belang » is; 
de algemene beginselen van het interna
tionaal recht, waarnaar de genoemde 
verdragsbepaling verwijst, bovendien in
houden dat vreemdelingen recht hebben 
op een dadelijke; passende en effectieve 
vergoeding voor de beroving van hun ei
gendom; aan de eiseres, vennootschap 
naar Spaans recht, derhalve niet zonder 
enige vergoeding haar schuldvordering 
op de Belgische Staat ongedaan gemaakt 
kon worden; de gevolgen die de toepas
sing van de wet voor de eiseres met zich 
brengt, ten slotte niet in een redelijk 
evenredigheidsverband staan tot het 
door de wet nagestreefde doel; zodat het 
arrest, dat de bepalingen van de wet van 
30 augustus 1988 eenvoudig toepast, zon
der na te gaan in hoeverre de eiseres 
een schuldvordering op de verweerder 
heeft, welke onder de bescherming van 
de genoemde verdragsbepaling valt, en 
zonder de toepassing van de wet te wei
geren, in de mate dat deze met de ge
noemde verdragsbepaling strijdig is, niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Pro
tocol bij het Europees Verdrag over de 
rechten van de mens, ondertekend te Pa
rijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955); het arrest in 
het bijzonder, door de bepalingen van de 
genoemde wet toe te passen, zonder na 
te gaan in hoeverre de eiseres, een ven
nootschap naar vreemd recht, een 
schuldvordering op de verweerder heeft, 
en zonder de toepassing van de wet te 
weigeren, in de mate dat zij de eiseres 
zonder enige vergoeding een schuldvor
dering ontneemt, niet wettelijk verant
woord is (schending van het algemeen 
beginsel van internationaal recht volgens 
welk vreemdelingen slechts mits een da
delijke, passende en effectieve vergoe
ding van hun eigendom beroofd kunnen 
worden, waarvan toepassing wordt ge
maakt in artikel 1 van het genoemde 
protocol); 

tweede onderdeel, de artikelen 6 lid 1 
van het Europees Verdrag over d~ rech~ 
ten van de mens en 14, lid 1 van het In
ternationaal Verdrag inzake' burgerrech
ten en politieke rechten aan een ieder 
~~e partij is bij een geschil over burger
hJke rechten en verplichtigen, recht ge-
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ven op een eerlijke behandeling van de 
zaak door een onafhankelijke rechter
lijke instantie; wat de onafhankelijkheid 
van de rechter betreft, deze inhoudt dat 
de rechter zonder druk van buitenaf, on
der meer van de wetgever, kan oordelen 
over het geschil zoals de partijen dat 
aan hem hebben voorgelegd; een wet die 
ingrijpt in een voor de rechter hangend 
geding, die rechter belet te beslissen 
over de zaak zoals die aan hem is voor
gelegd; die wet bijgevolg de onafhanke
lijkheid van deze rechter miskent; wat 
het eerlijk proces betreft, deze onder 
meer een volstrekte gelijkheid van wa
pens tussen de partijen inhoudt; die ge
lijkheid van wapens miskend wordt als 
de Belgische Staat, partij in een geschil 
met de particuliere vennootschap, zijn 
toevlucht neemt tot de invoering van een 
wettelijke regeling die de rechtspositie 
van de tegenpartij op een voor de Belgi
sche Staat gunstige wijze bei'nvloedt; de 
wet van 30 august>.1s 1988 een regeling 
van ontheffing van aansprakelijkheid 
van de Belgische Staat, als organisator 
van een loodsdienst, invoert, met terug
werkende kracht tot dertig jaar v66r de 
bekendmaking van de wet in het Bel
gisch Staatsblad; die regeling bijgevolg 
van toepassing is op het tussen de eise
res en de verweerder bestaande geschil; 
de wet aldus rechtstreeks ingrijpt in dat 
geschil, en bijgevolg een miskenning in
houdt van het recht van de eiseres op 
een eerlijke behandeling van de zaak 
door een onafhankelijke rechterlijke in
stantie; zodat het arrest, dat de bepalin
gen van de wet van 30 augustus 1988 toe
past, niettegenstaande deze een schen
ding inhoudt van het recht van de 
eiseres op een eerlijke behandeling van 
haar zaak door een onafhankelijke rech
terlijke instantie, niet wettelijk verant
woord is (schending van artikel 6, lid 1, 
van het Europees Verdrag over de rech
ten van de mens, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955, en van artikel 14, 
lid 1, van het Internationaal Verdrag in
zake burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 december 
1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 
mei 1981); 

derde onderdeel, de artikelen 14 van 
het Europees Verdrag over de rechten 
van de mens, 26 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politke
ke rechten, 6 en 6bis, van de Grondwet 
elke discriminatie, onder meer in het ge
not van het eigendomsrecht, verbieden; 
de wet van 30 augustus 1988 een rege-

ling van ontheffing van aansprakelijk
heid van de organisator van een loods
dienst invoert, met terugwerkende 
kracht tot dertig jaar v66r de bekendma
king van de wet in het Belgisch Staats
blad; die regeling bijgevolg van toepas
sing is op de hangende geschillen, doch 
niet op de geschillen waarover reeds be
slist is bij een beslissing die in kracht 
van gewijsde is gegaan of waartegen 
geen gewoon rechtsmiddel meer open
staat; de wet aldus voor twee identieke 
toestanden twee verschillende rechtsstel
sels organiseert, en de toepasselijkheid 
van het ene of het andere uitsluitend 
doet afhangen van de spoed die de par
tijen of de rechters aan de dag zullen 
hebben gelegd om het geschil op te los
sen; dit onderscheid elke objectieve en 
redelijke verantwoording mist en derhal
ve een discriminatie uitmaakt; zodat het 
arrest, dat de bepalingen van de wet van 
30 augustus 1988 toepast, niettegenstaan
de deze een discriminatie inhoudt, niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
artikel 14 van het Europees Verdrag over 
de rechten van de mens, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, in 
combinatie met artikel 6, lid 1, van het 
genoemde verdrag en met artikel 1 van 
het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
genoemde verdrag, genoemd in het twee
de onderdeel, van artikel 26 van het In
ternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, opgemaakt te 
New York op 19 december 1966 en goed
gekeurd bij wet van 15 mei 1981, en van 
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens het 

eerste lid van § 1 van artikel 3bis, 
dat door de wet van 30 augustus 
1988 is ingevoegd in de wet van 3 
november 1967, de organisator van 
een loodsdienst noch rechtstreeks 
noch onrechtstreeks aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de schade 
die een beloodst schip zou lijden of 
veroorzaken, wanneer die schade te 
wijten is aan een fout van de orga
nisator zelf of van een lid van zijn 
personeel dat handelt in de uitoefe
ning van zijn functie, ongeacht of 
die fout in een handeling dan wel in 
een verzuim bestaat; 

Dat, krachtens § 2 van het nieuwe 
artikel 3bis, die regeling in de tijd 
terugwerkt over een periode van 
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dertig jaar, te rekenen van de dag 
van de publikatie van de wet in het 
Belgisch Staatsblad op 17 september 
1988; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de litigieuze schadevaring 
heeft plaatsgehad op 11 december 
1983 en dat eiseres v66r de inwer
kingtreding van de wet van 30 au
gustus 1988 tegen de Belgische 
Staat een vordering heeft ingesteld 
wegens fouten toegeschreven aan de 
loods; dat het hof van beroep die 
vordering afwijst op de enkele 
grond dat de wet van 30 augustus 
1988 elke vordering tegen de Staat, 
als organisator van de loodsdienst 
op de Beneden-Schelde, met terug
werkende kracht over een periode 
van dertig jaar uitsluit; 

Overwegende dat het onderdeel 
aanvoert dat de door de wet inge
voerde regeling tot ontheffing van 
aansprakelijkheid van de organisa-
tor van een loodsdienst met terug-
werkende kracht, nu ze van toepas-
sing is op hangende geschillen en 
niet op geschillen waarover reeds is 
beslist, een discriminatie uitmaakt, 
zodat het arrest, dat die regeling 
toepast, de artikelen 6 en 6 bis van 
de Grondwet schendt; 

Dat het onderdeel aldus de vraag 
doet rijzen naar de grondwettigheid 
van artikel 3bis, § 2, dat door de wet 
van 30 augustus 1988 is ingevoegd 
in de wet van 3 november 1967; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 26, § 1, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989, het Arbitragehof 
bij wijze van prejudiciele beslissing 
uitspraak doet bij wege van arrest 
op vragen omtrent : « 3° de schen
ding door een wet, een decreet of 
een in artikel 26bis van de Grand
wet bedoelde regel van de artikelen 
6, 6bis en 17 van de Grondwet »; 

Dat er derhalve aanleiding is om 

tragehof bij wijze van prejudiciele 
beslissing uitspraak zal zijn gedaan 
over de navolgende vraag : << Houdt 
artikel 3bis, § 2, dat door de wet van 
30 augustus 1988 is ingevoegd in de 
wet van 3 november 1967, in strijd 
met de artikelen 6 of 6 bis van de 
Grondwet een ongeoorloofde discri
minatie in door de in § 1 van het 
nieuwe artikel 3bis vervatte rege
ling : a) te doen terugwerken; b) te 
doen terugwerken over een periode 
van dertig jaar; c) toepasselijk te 
maken op hangende geschillen en 
niet op reeds besliste geschillen? »; 
houdt de kosten aan. 

26 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Houtekier. 

Nr. 328 

1 e KAMER - 26 januari 1990 

1° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - GEVOLG. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING - OM
VANG- GRENZEN. 

1° en 2° lngevolge de verwijzing na cas
sa tie neemt de rechter slechts kennis 
van een geschil binnen de grenzen die 
volgen uit de omvang van de vernieti
ging (1). 

aan het Arbitragehof de hierna ge- r--------------
formuleerde vraag te stellen; 

Om die rec..enen, schort elke nade
re uitspraak op totdat door het Arbi-

(1) Zie Cass., 21 juni 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 629); 26 april 1985, A.R. nr. 4580 (ibid., 
1984-85, nr. 518), en 14 dec. 1989, A.R. nr. 8571 
(supra, nr. 245). 

Zie A. MEEUS, « L'etendue de la cassation en 
matiere civile », Rev. crit. jur. beige, 1986, 
biz. 262-281. 



Nr. 328 HOF VAN CASSATIE 687 

(V ... T. D ... S ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 6880) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 januari 1989 op 
verwijzing gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Ouden
aarde, zitting houdende in hoger be
roep; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 13 november 1987 (2); 

Over bet middel : schending van de ar
tikelen 223, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek (artikel 223, zoals 
vervangen bij artikel I van de wet van 14 
juli 1976), 19, 23, 24, 25, 26, 28, 1051, 1068, 
1110 en 1254quater, e, van het Gerechte
lijk Wetboek, dit laatste zoals ingevoegd 
bij artikel 29 van de wet van 14 juli 1976, 
en van het algemeen rechtsbeginsel dat 
de rechter verbiedt uitspraak te doen 
over niet gevorderde zaken, zoals beves
tigd in artikel 1138, 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, en van het beschikkingsbe
ginsel, 

.doordat de rechter op verwijzing, voor 
w1e het door eiser ingestelde incidenteel 
beroep tegen de beschikking van 16 no
vember 1984, na vernietiging van het 
vonnis, gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dendermonde op 30 de
cember 1985, bij cassatiearrest van 13 . 
n~v~m~er 1987, opnieuw aanhangig was 
d1t mCidenteel beroep weliswaar gegrond 
verklaart en dienvolgens het vonnis a 
quo vernietigt ter zake de geldigheids
duur van de vorige beschikking van 20 
januari 1984, doch niettemin eiser ver
oordeelt om aan verweerster vanaf 1 ja
nuari 1985 de som van 10.000 frank per 
maand ten titel van onderhoudsgeld voor 
haarzelf te betalen en de som van 3.000 
frank per maand voor het minderjarig 
kind van partijen, op grond dat: « als 
dusdanig dient vastgesteld te worden dat 
huidige verweerster op 14 december 
19~4, dus tijdens de onbetwiste geldig
heidsduur van de maatregelen van 20 ja
nuari 1984, hoger beroep instelde. Dit ho
ger beroep beoogde enkel de wijziging 
van de bezoekrechtregeling en impliceer
de de bevestiging van de overige maatre
gelen. Bij conclusie, neergelegd ter grif
fie d.d. 19 februari 1985 besloot huidige 

(2) A.C., 1987-88, nr 159. 

eiser op zijn beurt tot de bevestiging van 
aile beschikingen van het bestreden von
nis, a fortiori dus ook wat betreft de 
maatregelen in verband met het onder
houdsgeld en de tijdsduur ervan. In de
zelde conclusie wordt expressis verbis 
verwezen naar het door de eerste rechter 
bevolen onderhoudsgeld en, gelet op de · 
vraag tot integrale bevestiging van het 
dispositief, kan aangenomen worden dat 
huidige eiser geen bezwaren had tegen 
de hoegrootheid van het onderhoudsgeld 
en de tijdsduur. Deze conclusie werd 
neergelegd na het verstrijken van de 
oorspronkelijke geldigheidsduur van de 
beschikking van 20 januari 1984 en uiter
aard na de tussengekomen beschikking 
van 16 november 1984. Ze valt, behou
dens ontkentenis van rechtshandeling 
quod non, volledig onder de verantwoor: 
delijkheid van huidige eiser, ook wat be
treft de gevolgen ervan (A. Fettweis, 
biz. 230). Nu de rechtbank reeds op 14 
december 1984 gevat werd door een, 
weliswaar impliciete, vraag van huidige 
verweerster ter zake het onderhoudsgeld 
en de tijdsduur ervan, vraag die in de 
loop van de procedure expressis verbis 
werd geformuleerd, en nu ook toenmali
ge ge"intimeerde in zijn eerste conclusie 
de integrale bevestiging vroeg, ook van 
de maatregelen inzake het onderhouds
geld kan de rechtbank, zonder over niet 
gevorderde zaken uitspraak te doen, sta
tueren. Om redenen, uiteengezet door de 
eerste rechter, en gelet op het feit dat 
huidige eiser aanvankelijk eveneens ak
lword was met de regeling qua onder
houdsbijdrage is de rechtbank van oor
deel dat een maandelijkse onderhoudsbij
drage van 10.000 frank voor verweerster 
en van 3.000 frank voor het minderjarig 
kind, gerechtvaardigd is. Gelet op de de
finitieve beschikking van de vrederech
ter ter zake de tijdsduur d.d. 20 januari 
1984 dient de aangevochten beschikking 
d.d. 16 november 1984 tenietgedaan, 
waar de tijdsbepaling gewijzigd werd. 
Gelet echter op het feit dat de rechtbank 
in graad van hoger beroep gevat werd 
door beide partijen omtrent de onder
houdsregeling en op grond van haar dis
cretionaire bevoegdheid, kan ze zelf een 
regeling uitwerken zoals hierna be-. 
paald >>, 

terwijl de appelrechters van enig ver
zoek tot intrekking of wijziging van een 
definitieve beslissing inzake voorlopige · 
maatregelen slechts kennis kunnen ne
men zo hiertoe overeenkomstig artikel 
1254quater, e, van het Gerechtelijk Wet
hoek tot de vrederechter een verzoek 
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wordt gericht door een van de echtgeno
ten in dezelfde vorm als de oorspronke
lijke vraag, het weze bij verzoekschrift, 
het weze mondeling; artikel 223 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarbij aan de vre
derechter een discretionaire bevoegdheid 
wordt toegekend immers dergelijke be
voegdheid niet toekent aan de appelrech
ter, wiens saisine wordt bepaald door het 
hager hoofd- en incidenteel beroep; te de
zen bij cassatiearrest van 13 november 
1987 de beslissing gewezen op 30 decem
ber 1985 door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde werd vernietigd, 
in zover het bestreden vonnis het inci
denteel beroep van eiser tegen de be
schikking van het vonnis van 16 novem
ber 1984, houdende verlenging van de 
geldigheidsduur van de bij de definitieve 
beschikking van 20 januari 1984 bevolen 
voorlopig maatregelen, afwijst als onge
grond, nu uit de overwegingen van het 
bestreden vonnis niet kon worden afge
leid dat partijen hiertoe een ver
zoekschrift hadden neergelegd of zulks 
voor de vrederechter hadden gevorderd; 
het aldus beperkte geschil werd voorge
legd aan de rechters op verwijzing; zodat 
de rechtbank, door te beslissen dat zij op 
grand van haar discretionaire bevoegd
heid en van de vraag van partijen eiser 
met ingang van 1 januari 1985 kon ver
oordelen tot betaling aan verweerster 
van een onderhoudsgeld van 10.000 frank 
voor haarzelf en van 3.000 frank voor het 
minderjarig kind van partijen, terwijl zij 
door het incidenteel beroep gegrond te 
verklaren, impliciet vaststelt dat aan de 
vrederechter geen verzoek tot wijziging 
van de beschikking van 20 januari 1984 
was voorgelegd, het vormvoorschrift van 
artikel 1254quater, e, van het Gerechte
lijk Wetboek miskent, evenals het gezag 
van gewijsde, gehecht aan de beschik
king van 20 januari 1984, waarbij werd 
geoordeeld dat de genomen voorlopige 

· maatregelen slechts dienden opgelegd tot 
31 december 1984 (schending van de arti
kelen 19, 23, 24, 25, 26, 28 en 1254quater, 
e, van het Gerechtelijk Wetboek) en zich 
een bevoegdheid aanmatigt die zij in 
geen geval wettelijk bezit (schending van 
artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek); 
bovendien, door te stellen dat zij reeds 
op 14 december 1984 werd gevat door 
een weliswaar impliciete vraag van ver
weerster ter zake het onderhoudsgeld en 
de tijdsduur ervan, naderhand expressis 
verbis geformuleerd, en dat ook eiser in 
zijn eerste conclusie om de integrale be
vestiging vroeg van dit vonnis, dus a for
tiori ook wat betreft de maatregelen in 

verband met het onderhoudsgeld en de 
tijdsduur ervan, zodat zij kon statueren 
zonder over niet gevorderde zaken uit
spraak te doen, de rechtbank aan de be
roepsakte en conclusies van verweerster 
en aan de conclusie van 19 februari 1985 
van eiser een met de tekst onverenigba
re uitleg geeft, nu bij de beroepsakte ha
ger beroep werd ingesteld tegen een be
schikking, waarbij enkel over het be
zoekrecht uitspraak werd gedaan, ver
weerster bij conclusie de rechtbank 
evenmin verzocht om eiser te veroorde
len tot betaling van een onderhoudsgeld 
doch haar hoogstens bij haar laatste con
clusie vroeg de beroepen beschikking 
met betrekking tot de geldigheidsduur 
der voorlopige maatregelen te bevestigen 
en eiser zich bij zijn conclusie van 19 fe
bruari 1985 beperkte tot de weerlegging 
van de grieven van de beroepsakte, zon
der hierbij zijn instemming met een ver
lenging van de geldigheidsduur te betui
gen (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), hierbij de regel van artikel 1051 
van het Gerechtelijk Wetboek misken
nend volgens dewelke de in hager be
roep gedaagde te allen tijde incidenteel 
beroep kan instellen en uitspraak doen
de over een niet aan de rechters voorge
legd geschilpunt (schending van de arti
kelen 1068 en 1110 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de rechter verbiedt uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken zoals 
bevestigd in artikel 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek en van het beschik
kingsbeginsel); daarbij het gezag van ge
wijsde, gehecht aan de niet vernietigde 
overwegingen van het vonnis van 30 de
cember 1985 miskennend, waarbij het in
cidenteel beroep ontvankelijk werd ver
klaard en berusting uitgesloten (schen
ding van de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 
van het Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat het vonnis van 
30 december 1985 van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde 
als ongegrond afwees het door eiser 
ingesteld incidenteel beroep tegen 
de beschikking van de vrederechter 
van het tweede kanton te Aalst van 
16 november 1984, voor zover daarin 
werd beslist de geldigheidsduur van 
de dringende voorlopige maatrege
len bevolen bij beschikking van 20 
januari 1984 en oorspronkelijk be
perkt tot einde december 1984, voor 
onbepaalde tijd te verlengen; 
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Overwegende dat het Hof, op de 
door eiser tegen die beslissing inge
stelde voorziening, bij arrest van 13 
november 1987, bedoeld vonnis ver
nietigde enkel in zoverre dit het in
cidenteel beroep van eiser op dit 
punt als ongegrond afwijst; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, niet alleen op het inciden
teel beroep van eiser, de beschik
king van 16 november 1984 « teniet 
(doet) ter zake de geldigheidsduur 
van de vorige beschikking d.d. 20 ja
nuari 1984 »; dat het bovendien « op-
nieuw wijzende » eiser veroordeelt 
om vanaf 1 januari 1985 aan ver-
weerster een maandelijkse uitkering 
tot onderhoud voor haar zelf en voor 
het minderjarig kind van de partij-
en te betalen; 

Overwegende dat de rechter inge
volge de verwijzing na cassatie 
slechts kennnis neemt van een ge-
schil binnen de grenzen die volgen 
uit de omvang van de vernietiging; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de partijen voor de rechter op ver
wijzing het geschil hebben beperkt 

lijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrecliter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde, zitting 
houdende in hoger beroep. 

26 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 329 

3• KAMER - 29 januari 1990 

tot de vraag of de bij de beschikking BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
van 20 januari 1984 bevolen maatre- . SCHRIITEN - ONDERHANDSE AKTE- DAG
gelen dienden « Verlengd » te WOr-. TEKENING TEN AANZIEN VAN DERDEN 
den na einde december 1984 behou- ART. 1328 B.w. - HANDELSZAKEN. 
dens een niet ter zake doende 
vordering wegens rechtsmisbruik en 
wegens tergend en roekeloos geding; 

Overwegende dat het bestreden · 
vonnis, door te beslissen als voren 
aangehaald, uitspraak doet over niet 
gevorderde zaken en aldus de arti
kelen 1110 en 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Art. 1328 B. W. dat de dagtekening van 
een onderhandse akte ten aanzien van 
derden regelt, is in beginsel niet toe
passelijk in handelszaken (1). 

(ETABLISSEMENTS BELGES DU VACUUM CLAE
NER N.V. T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKER

HEID) 

ARREST 

(A.R. nr. 6914) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
Om die redenen, vernietigt het be- den arrest, op 1 december 1988 door 

streden vonnis in zoverre het eiser het Arbeidshof te Brussel gewezen; 
veroordeelt om vanaf 1 januari 1985 
een uitkering tot onderhoud te beta- Over het eerste middel: schending van 
len aan verweerster en uitspraak de artikelen 1315, 1328, 1341 van het Bur
doet over de kosten; beveelt dat van 

1
_ge_r_l_ii_k_W_e_t_b_oe_k_e_n_z_s_v_a_n_b_o_e_k_I_, _t_1t_e1 

dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte- (1) Cass., 27 jan. 1956 (A.C., 1956, 43~). 
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IV, van het Wetboek van Koophandel, 
als vastgesteld bij de wet van 15 decem
ber 1872, 

doordat het arrest, om te beslissen tot 
afwijzing als ongegrond van het door ei
seres ingestelde hoger beroep, gericht te
gen de beroepen vonnissen, waarbij ver
weerders eis werd ingewilligd en eiseres 
derhalve werd veroordeeld tot betaling 
aan verweerder van de som van 126.798 
frank, met de gerechtelijke interesten, 
oordeelt dat de overeenkomst van onder
aanneming tussen eiseres en Brussel
mans werd gesloten na 1 juni 1979 en 
het door eiseres gedane aanbod om met 
aile middelen rechtens, getuigen inbegre
pen, te bewijzen dat voornoemde over
eenkomst wei degelijk v66r 1 juni 1979 
werd aangegaan, afwijst op grond van de 
volgende overweging : « Nu er geen ge
schrift van de overeenkomst tussen (ei
seres) en haar onderaannemer wordt 
voorgelegd, heeft de eerste rechter met 
reden het aanbod van bewijs betreffende 
de datum van die overeenkomst afgewe
zen. Aangaande de geldigheid, ten over
staan van derden, van dagtekening van 
een overeenkomst, wordt die geldigheid 
immers aileen mogelijk geacht voor on
derhandse akten - wat hier niet het ge
val is voor het beoogde contract van on
deraanneming - en dan nog in een 
beperkt aantal gevallen aangeduid in ar
tikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek: 
" Onderhandse akten hebben, ten aan
zien van derden, geen dagtekening dan 
van de dag waarop zij zijn geregistreerd, 
ofwel van de dag van het overlijden van 
degene of van een van degenen die de 
akten ondertekend hebben, ofwel van de 
dag waarop de hoofdinhoud ervan is 
vastgesteld in akten door openbare amb
tenaren opgemaakt, zoals processen-ver
baal van verzegeling of van boedelbe
schrijving" », 

terwijl weliswaar, luidens artikel 1328 
van het Burgerlijk Wetboek, de onder
handse akten ten aanzien van derden 
geen dagtekening hebben dan van de 
dag waarop zij zijn geregistreerd, ofwel 
van de dag van het overlijden van dege
ne of van een van degenen die de akten 
ondertekend hebben, ofwel van de dag 
waarop de hoofdinhoud ervan is vastge
steld in akten door openbare ambtena
ren opgemaakt; deze regel evenwel 
slechts geldt voor zover het bewijs dient 
te worden geleverd bij onderhands ge
schrift en dientengevolge geen toepas
sing vindt, zodra de verbintenis door alle 
middelen rechtens kan worden bewezen, 
zoals zulks onder meer het geval is in 

handelszaken; voormeld artikel bijgevolg 
evenmin van toepassing is, wanneer ten 
aanzien van derden het bewijs client te 
worden geleverd van feiten die tussen 
partijen door aile middelen rechtens 
kunnen worden bewezen; te dezen eise
res zich ten aanzien van verweerder be
riep op een overeenkomst, gesloten met 
een niet geregistreerde aannemer, nader
hand failliet verklaard, en dientengevol
ge als handelaar aan te merken; het be
wijs van deze overeenkomst door eise
res, zijnde een naamloze vennootschap 
en als dusdanig eveneens onderworpen 
aan de regels gelden inzake koophandel, 
zowel ten. aanzien van haar medecon
tractant als ten aanzien van verweerder, 
door alle middelen rechtens kon worden 
geleverd, hetgeen trouwens door ver
weerder niet werd betwist; de in artikel 
1328 van het Burgerlijk Wetboek neerge
legde regel dientengevolge te dezen geen 
toepassing vond; in ieder geval het ar
beidshof slechts tot de toepasselijkheid 
van artikel 1328 van het Burgerlijk Wet
hoek kon besluiten, na te hebben vastge
steld dat het bewijs bij geschrift diende 
te worden geleverd; het arrest derhalve 
niet wettig op grond van de in het mid
del aangehaalde overwegingen kon be
sluiten niet te hoeven ingaan op het door 
eiseres gedane bewijsaanbod betreffende 
de datum van de betwiste overeenkomst 
en dientengevolge beslissen dat de over
eenkomst na 1 juni 1979 tot stand kwam, 
zonder tevens vast te steilen dat het be
wijs van deze overeenkomst bij geschrift 
diende te worden geleverd : 

Overwegende dat het arrest, in 
motieven die aan de aangevochten 
motieven voorafgaan, ten aanzien 
van de bewering van eiseres dat zij 
de overeenkomst met Brusselmans 
had gesloten v66r de inwerkingtre
ding van artikel 30bis van de wet 
van 27 juni 1969 op 1 juni 1979, oor
deelt dat zulks uit geen enkel stuk 
blijkt en dat het geheel van de fei
ten integendeel aantoont dat de 
overeenkomst eerst kort v66r de 
aanvang van het werk en in elk ge
val na 1 juni 1979 is gesloten; 

Overwegende dat. het arrest, na 
aldus uit de omstandigheden van de 
zaak te hebben afgeleid dat de over
eenkomst na 1 juni 1979 is gesloten, 
onderzoekt of eiseres toch nog het 
bewijs van de datum van de over
, eenkomst zou kurmen leveren; dat 
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het aldus te kennen geeft dat het uit 
de omstandigheden van de zaak af
geleide bewijs eventueel voor tegen
bewijs vatbaar is als de wet zulks 
toestaat; dat het middel derhalve 
niet opkomt tegen ten overvloede 
gegeven motieven; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de litigieuze overeenkomst 
tussen twee aannemers is gesloten; 

Overwegende dat in zodanig geval 
artikel 1328 van het Burgerlijk Wet
hoek in beginsel niet toepasselijk is; 
dat het arrest, door te beslissen dat, 
wanneer van een overeenkomst tus
sen twee kooplieden geen geschrift 
overgelegd wordt, daarom artikel 
1328 toepasselijk is, die bepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

29 januari 1990 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger en 
DeBruyn. 

Nr. 330 

1 e KAMER - 29 januari 1990 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDt.:RE - ARTI 7, 

TWEEDE LID, EN 16, VERVAT IN ART 5 O!'."fEI-

GENINGSWET AUTOSNELWEGEN - VORDE
RING TOT HERZIENING - GRONDSLAG - ON
REGELMATIGHEID VAN DE ONTEIGE!II'1NG -
REDENEN - EXCEPT!ES. 

Wanneer een vordering tot herziening op 
grand van de onregelmatigheid van de 
onteigening wordt ingesteld, overeen
komstig art. 16, vervat in art. 5 Ontei
geningswet Autosnelwegen, kan de 
onteigende geen excepties opwerpen 
die hij nag niet ineens had voorgedra
gen v66r het vonnis bedoeld in art. 7, 
tweede lid, dat in voormeld art. 5 is 
vervat (1). 

(GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLl.WE 
T. ABELOOS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8582) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7 (inzonderheid tweede lid), 16 
(inzonderheid tweede lid) van de wet be
treffende de rechtspleging bij hoogdrin
gende omstandigheden inzake onteige
ningen ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 be
treffende de onteigeningen ten algeme
nen nutte en de concessies voor de bouw 
van autosnelwegen, 

doordat het arrest vooreerst vaststelt 
dat verweerder tegen de onteigening 
geen exceptie heeft opgeworpen toen hij 
ter plaatse is verschenen, dat de vrede
rechter de vordering tot onteigening bij 
een op tegenspraak gewezen vonnis van 
6 november 1981 heeft ingewilligd, dat 
verweerder tijdens de tweede procedure 
voor de vrederechter het dringende ka
rakter heeft betwist, maar dat deze die 
exceptie bij vonnis van 14 juni 1982 heeft 
verworpen, op grond van artikel 7 van de 
wet van 26 juli 1962, en vervolgens, met 
wijziging van het beroepen vonnis, de 
vordering tot herziening die verweerder 
wegens de onregelmatigheden van de 
onteigeningsprocedure heeft ingesteld, 
ontvankelijk en gegrond verklaart, be
slist dat de machtsoverschrijding door ei-

(1) Zie Cass., 2 dec. 1983, A.R. nr 3818 (A.C., 
1983-84, nr 186), mz. de redenen. 
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seres en de onregelmatigheid van de pro
cedure worden gesanctioneerd met nie
tigverklaring van de vonnissen van 6 
november 1981 en van 14 juni 1982, zegt 
dat het vonnis van 6 november 1981 zon
der gevolg blijft en aan eiseres beveelt 
dat zij de overschrijving in het register 
van de hypotheekbewaarder moet doen 
schrappen, op grond dat de herziening 
op de onregelmatigheid van de onteige
ning kan gegrond zijn, zoals in artikel 16 
van de wet van 26 juli 1962 wordt be
paald, en kan strekken tot nietigverkla
ring van de gehele vroegere procedure; 
dat de stelling van eiseres volgens welke 
de onteigende zich niet op de onregelma
tigheid van de onteigening kan beroe
pen, indien hij de exceptie niet bij de 
eerste verschijning ter plaatse heeft op
geworpen, niet kan worden aangenomen, 
daar de vordering tot herziening, die 
geen beperking inhoudt, een nieuwe vor
dering is, los van de procedure voor de 
vrederechter; bij de vordering tot herzie
ning wordt nagegaan of de onteigende 
overheid machtsoverschrijding of -afwen
ding heeft gepleegd; dat het koninklijk 
besluit tot onteigening geen machtiging 
had verleend om de bij de wet van 26 ju
li 1962 bepaalde rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden toe te passen; 
dat eiseres het verzoek heeft ingediend 
met aanvoering van die wet en zulks 
twee jaar na de afkondiging van het ko
ninklijk besluit, wat, zo nodig, aantoont 
dat de spoedprocedure niet was verant
woord; dat aileen de Koning bevoegd is 
om de spoedprocedure toe te staan; dat 
eiser derhalve, door haar verzoek ten on
rechte op de wet van 26 juli 1962 te doen 
steunen, in strijd met het koninklijk be
sluit tot onteigening, haar macht heeft 
overschreden; dat die machtsoverschrei
ding en de onregelmatigheid van de pro
cedure gesanctioneerd worden met niet
igverklaring van de vonnissen van de 
vrederechter te Sint-Lambrechts-Woluwe, 
van 6 november 1981 en 14 jutli 1982, 

terwijl artikel 7, tweede lid, van de wet 
van 26 juli 1962 (betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandighe
den inzake onteigening ten algemenen 
nutte) bepaalt dat de verweerders die 
aanwezig zijn bij de verschijning op de 
te onteigenen plaats, « op straffe van 
verval », gehouden zijn alle excepties die 
zij menen te kunnen opwerpen, ineens 
voor te brengen, tegen het verzoek tot 
onteigening en tot vaststelling van de ve
goedingen; daaruit volgt dat de onteigen
de, die bij die verschijning aanwezig 
was, en die dan de exceptie op grond 

van de onregelmatigheid van de onteige
ningsprocedure niet heeft voortgebracht, 
voorgoed het recht verliest om aan te 
voeren dat die procedure onregelmatig 
is; het verval zonder voorbehoud is vast
gesteld, zodat het gevolg ervan zich niet 
beperkt tot de latere procedure voor de 
vrederechter, maar ook geldt voor de 
vordering tot herziening die, ook al moet 
zij worden beschouwd als een nieuwe 
vordering los van de procedure voor de 
vrederechter, niettemin het wettig gevolg 
daarvan is; artikel 16, tweede lid, van de 
wet van 26 juli 1962, volgens hetwelk de 
vordering tot herziening kan gegrond 
zijn op de onregelmatigheid van de pro
cedure, dus enkel kan betrekking heb
ben op het geval waarin de exceptie door 
de onteigende was aangevoerd bij de 
verschijning ter plaatse, maar door de 
vrederechter is verworpen; daaruit volgt 
dat het arrest, door op de vordering tot 
herziening van verweerder de exceptie 
in te willigen die deze bij zijn verschij
ning ter plaatse niet had voorgebracht 
en die uit de onregelmatigheid van de 
onteigeningsprocedure was afgeleid en 
bijgevolg de vonnissen van de vrederech
ter van 6 november 1981 en 14 juni 1982 
nietig te verklaren, de artikelen 7 en 16 
van voormelde wet van 26 juli 1962 
schendt: 

Overwegende dat artikel 7, tweede 
lid, van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening 
ten algemenen nutte, vervat in arti
kel 5 van de wet van 26 juli 1962 be
paalt dat de vrederechter « oordeelt 
of de vordering regelmatig is inge
steld, de door de wet voorgeschre
ven formaliteiten vervuld zijn en het 
plan van de grondinnemingen van 
toepassing is op het goed waarvan 
de onteigening wordt gevorderd », 
dat << de verweerders gehouden zijn 
op straffe van verval, aile excepties 
die zij menen te kunnen opwerpen, 
ineens voor te brengen » en dat << de 
vrederechter bij een enkel vonnis 
over het geheel beschikt »; 

Overwegende dat volgens artikel 
16 van dezelfde wet de herziening 
van het vonnis waarbij de vrede
rechter << voorlopig » het bedrag van 
de vergoedingen vaststelt voor de 
rechtbank van eerste aanleg kan 
worden aangevraagd en dat de vor-
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dering tot herziening « ook gegrond 
kan zijn op de onregelmatigheid van 
de onteigening »; 

Overwegende dat het in artikel 7 
bedoelde verval dode letter zou blij
ven als de onteigende bij het instel
len van de vordering tot herziening, 
de regelmatigheid van de onteige
ning kon bestrijden door excepties 
op te werpen die hij nog niet ineens 
had voorgedragen v66r dat eerste 
vonnis; 

Overwegende dat het arrest, door 
de op grond van de onregelmatig
heid van de onteigening ingestelde 
vordering in te willigen op een ex
ceptie die verweerder bij de eerste 
verschijning ter plaatse niet had op
geworpen, voormelde artikelen 7 en 
16 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

29 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en HUtzler. 

Nr. 331 

1 e KAMER - 29 januari 1990 

1° GEMEENTE - GEMEE'IiTEPERSO'\iEEL -
BEZOLDIGI"iGSREGELI'\iG - HAARDTOELAGE 

STA"iDPLAATSTOELAGE - l'\DEXERI"iG 

2° GEMEENTE - GEMEENTEPERSONEEL -
BEZOLDIGI'\IGSREGELI'IIG - HAARDTOELAGE 
- STANDPLAATSTOELAGE - BEDRAG - TOE
KENNINGSVOORWAARDEN - ART. 2, 1°, K.B. 
NR. 110 VAN 13 DEC. 1982 - VERWIJZI'IIG -
PERSONEEL DER M!'IIISTERIES - GEVOLG. 

3° WETrEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - t:ITLEGGI'IIG -
K.B. NR. 110 VAN 13 DEC. 1982 - GEMEE'IITE. 
PERSONEEL - BEZOLDIGI'IIGSREGELI'IG -
HAARDTOELAGE - STANDPLAATSTOELAGE 
- BEDRAG - TOEKENNI'IIGSVOORWAARDE:Ii 
- VERWIJZI'IIG - PERSONEEL DER Ml:XISTE· 
RIES - GEVOLG. 

4° GEMEENTE- GEMEE!'/TEPERSOJ\EEL
BEZOLDIGI'IIGSREGELDiG- WEDDEN- PEN· 
SIOEl\EN - VERMI'\DERI'IIG - K.B. !\R. 260 
VAN 31 DEC. 1983- DRAAGWIJDTE- TOEPAS
SI'IIGSGEB!ED. 

5° WETrEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - VITLEGGI'IIG -
K.B. NR. 260 VAN 31 DEC. 1983 - GEMEENTE
PERSONEEL - BEZOLDIGI:IIGSREGELI'IIG -
WEDDEN - PENSIOENEN - VERMI'\DERI'IIG 
- DRAAGWIJDTE - TOEPASSI'IIGSGEBIED. 

6° GEMEENTE- GEMEENTEPERSONEEL
BEZOLDIGINGSREGELI'IIG - WEDDE - TOE
LAGE - ONDERSCHEID. 

7° GEMEENTE - GEMEENTEPERSOC'\EEL -
BEZOLDIGINGSREGELI'IIG - HAARDTOELAGE 
- STANDPLAATSTOELAGE - TOE TE PASSEN 
WETTELIJKE BEPALI'IIGEN. 

8° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - VITLEGGING -
VOLMACHTENBESLVIT. 

1° Het gemeentepersoneel ontvangt on
der dezelfde voorwaarden als het per
soneel der ministeries haard- en stand
plaatstoelagen; die toelagen worden 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen gekoppeld. (Art. 72 wet van 14 
feb. 1961; art. 4 K.B. van 30 jan. 1967; 
K.B. van 1 maart 1977; K.B. 15 april 
1977 .) 

2° en 3° K.B. nr. 110 van {3 dec. 1982, 
waarbij het begrotingsevenwicht wordt 
opgelegd aan de provincies, aan de ge
meenten en aan de agglomeraties en 
federaties van gemeenten, staat de ge
meenten niet toe aan hun personeel 
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een haard- en standplaatstoelage toe 
te kennen onder andere voorwaarden 
dan die voor het personeel der minis
teries. (Art. 72 wet van 14 feb. 1961; 
art. 1, 5°,. wet van 2 feb. 1982; K.B. nr. 
110 van 13 dec. 1982, art. 2, 1°.) 

4° en 5° lngevolge art. 1, § 1, K.B. nr. 260 
van 31 dec. 1983 kunnen de gemeenten 
op hun personeel maatregelen toepas
sen tot vermindering van wedden en 
pensioenen; dat artikel heeft echter 
geen betrekking op de diverse uitke
ringen en toelagen, zoals de haard- of 
standplaatstoelage; volgens K.B. nr. 
260 hebben de gemeenten niet het 
recht de standplaats- of haardtoelage 
voor hun personeel onder andere voor
waarden vast te stellen dan die voor 
het personeel der ministeries. (Art. 1 
K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982.) 

6° De haard- of standplaatstoelage die 
onder meer aan het gemeenteper
soneel wordt toegekend, is geen wed
de, vermits zij afhangt van de persoon
lijke toestand van de personeelsleden 
die ze ontvangen, en niet van het ambt 
dat zij uitoefenen. 

7° De aan het gemeentepersoneel toege
kende haard- of standplaatstoelage 
valt onder de toepassing van K.B. van 
30 jan. 1967, gew. bij K.B. 's van 29 juni 
1973, 10 sept. en 14 dec. 1981, alsmede 
van de wet van 1 maart 1977 houdende 
inrichting van een stelsel tot koppeling 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen van het Rijk, waarvan de toe
passing bij K.B. van 15 april 1977 tot 
de gemeenten is uitgebreid; ingevolge 
K.B. nr. 260 van 31 dec. 1983 hebben 
de gemeenten niet het recht de stand
plaats- of haardtoelage voor hun perso
neel onder andere voorwaarden vast te 
stellen dan die voor het personeel der 
ministeries. 

8° Ieder volmachtenbesluit moet beper
kend worden uitgelegd. 

(FREDERICK T STAD LVIK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8618) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 december 1987 in 
laatste aanleg gewezen door de vre-

derechter van het tweede kanton te 
Luik; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 72 van de wet voor eco
nomische expansie, sociale vooruitgang 
en financieel herstel van 14 februari 
1961, 3, 4 van het koninklijk besluit van 
30 januari 1967, gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 29 juni 1973, 10 sep
tember en 14 december 1981 houdende 
toekenning van een haardtoelage of een 
standplaatstoelage aan de ambtenaren 
van de ministeries, alsmede van aile be
palingen van de wet van 1 maart 1977 
houdende inrichting van een stelsel 
waarbij sommige uitgaven in de over
heidssector aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen van het Rijk worden 
gekoppeld en van het koninklijk besluit 
van 15 april 1977 tot uitvoering van arti
kel 1, § 2, van die wet ten aanzien van 
het personeel van de provincies, de ge
meenten, de verenigingen van gemeen
ten, de inrichtingen die aan de provin
cies en de gemeenten ondergeschikt zijn, 
alsook de agglomeraties en federaties 
van gemeenten en van artikel 2, 1°, van 
het koninklijk besluit nr. 110 van 13 dec. 
1982 waarbij het begrotingsevenwicht 
wordt opgelegd aan de provincies, aan de 
gemeenten en aan de agglomeraties en 
federaties van gemeenten, 

doordat het vonnis de rechtsvordering 
van eiseres tot betaling van een bedrag 
voor de indexering van de standplaats
toelage van 1 december 1983 tot 31 de
cember 1985, ongegrond verklaart op 
grand « (dat) verweerster de indexering 
heeft geblokkeerd volgens het herstel
plan dat zij op 18 juli 1983 op basis van 
het koninklijk besluit nr. 110 van 13 de
cember 1982 had goedgekeurd ( ... ); (dat) 
volgens eiseres (dat) plan geen rekening 
(hield) met de hierarchisch hogere nor
men, te weten de wetten van 14 februari 
1961 en van 1 maart 1977, het koninklijk 
besluit van 15 april 1977 en niet (over
eenstemde) met het koninklijk besluit 
nr. 110; (dat) het eerste herstelplan is 
vastgesteld op basis van het koninklijk 
besluit nr. 110 volgens hetwelk de stad 
de bezoldigingsregeling en de wedde
schalen van het personeel der ministe
ries op haar personeelsleden kan toepas
sen »; (dat) enerzijds ( ... ) een volmachten
besluit vroegere wetsbepalingen kan wij
zigen; ( ... ) dat, anderzijds, eiseres niet 
aantoont hoe het plan van 18 juli 1983 
niet dezelfde betalingsvoorwaarden vast-
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stelt als die voor het personeel der mi
nisteries; dat geen uitleg bij voorbeeld 
met cijfers is gegeven », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 72 van 
de wet voor economische expansie, soci
ale vooruitgang en financieel herstel van 
14 februari 1961 aan de gemeenteraden 
de beslissingsbevoegdheid inzake toeken
ning van standplaatstoelagen aan de ge
meentelijke agenten ontneemt, nu het 
bepaalt dat deze « ook onder dezelfde 
voorwaarden als het personeel der minis
teries ( ... ) haard- en standplaatstoelagen 
genieten »; het koninklijk besluit van 30 
januari 1967, gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 29 juni 1973, 10 september 
en 14 december 1981, aan het personeel 
der ministeries een standplaatstoelage 
van een bepaald bedrag toekent en ze 
koppelt aan het indexcijfer der consump
tieprijzen, alsmede trouwens de grens
wedden op basis waarvan de toelage 
wordt betaald; de toepassing van de wet 
van 1 maart 1977 houdende inrichting 
van een stelsel waarbij sommige uitga
ven in de overheidssector aan het index
cijfer van de consumptieprijzen van het 
Rijk worden gekoppeld - en onder meer 
haard- of standplaatstoelagen van het 
personeel der ministeries - tot de ge
meenten is uitgebreid bij het koninklijk 
besluit van 15 april 1977; uit die bepalin
gen volgt dat de gemeentelijke agenten 
recht hebben op dezelfde standplaatstoe
lage als die van de personeelsleden der 
ministeries, dat wil zeggen op een toela
ge die gei:ndexeerd is volgens het stelsel 
van de wet van 1 maart 1977; artikel 2, 
1°, van het koninklijk besluit nr. 110 van 
13 december 1982 waarin wordt bepaald 
dat « de publiekrechtelijke personen 
(waaronder de gemeenten) die, vanaf het 
begrotingsjaar 1984, in gebreke blijven 
om een in evenwicht zijnde begroting 
van uitgaven en inkomsten in te dienen 
( ... ) op hun personeelsleden ( ... ) de bezol
dingsregeling en de weddeschalen van 
het personeel der ministeries mogen toe
passen "• verweerster niet toestaat dat 
zij de indexering van de standplaatstoe
lage aan haar personeelsleden blokkeert, 
terwijl voor het personeel der ministe
ries diezelfde toelage aan het indexcijfer 
der consumptieprijzen gekoppeld blijft; 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis 
volgens hetwelk het koninklijk besluit 
nr. 110 aan verweerster heeft toege
staan een wijziging te brengen in de 
wetten van 14 februari 1961, alsmede in 
het koninklijk besluit van 15 april 1977 
die, in samenhang, bepalen dat de ge
meentelijke agenten ook, onder dezelfde 

voorwaarden als het personeel der minis
teries, een standplaatstoelage genieten 
die onder dezelfde voorwaarden als die 
van het personeel der ministeries wordt 
vastgesteld en gei:ndexeerd, niet naar 
recht is verantwoord (schending van de 
artikelen 72 van de wet van 14 februari 
1961, 3 en 4 van het koninklijk besluit 
van 30 januari 1967, zoals het is gewij
zigd bij de koninklijke besluiten van 29 
juni 1973, 10 september en 14 december 
1981, alsmede van aile bepalingen van de 
wet van 1 maart 1977 en van het konink
lijk besluit van 15 april1977 en 2, 1°, van 
het koninklijk besluit nr. 110 van 13 de
cember 1982; 

tweede onderdeel, eiseres in een door 
haar op de terechtzitting van 26 novem
ber 1987 neergelegde en geviseerde nota, 
deed gelden « dat (verweerster) onbe
twistbaar vanaf 1983 op de haard- en 
standplaatstoelage van de gemeentelijke 
agenten een lager indexcijfer heeft toe
gepast dan het wettige stelsel >> en de 
respectievelijk op het personeel van ver
weerster en dat van de Staat toegepaste 
stelsel van indexering van de stand
plaatstoelagen aan de hand van cijfers 
vergelijkt; daaruit volgt dat de bestreden 
beslissing volgens welke « eiseres niet 
aantoont hoe het plan van 18 juli 1983 
niet dezelfde betalingsvoorwaarden vast
stelt als voor het personeel van de minis
teries, dat geen uitleg bij voorbeeld met 
cijfers is gegeven >>, de bewijskracht van 
de door eiseres neergelegde nota mis
kent en derhalve de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 72 van 

de wet voor economische expansie, 
sociale vooruitgang en financieel 
herstel van 14 februari 1961 bepaalt 
dat « gemeentelijke agenten ( ... ) on
der dezelfde voorwaarden als het 
personeel der ministeries, de volgen
de toelagen genieten : haard- en 
standplaatstoelagen ( ... ) »; dat het 
koninklijk besluit van 29 juni 1973 
tot wijziging van artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 30 januari 
1967 houdende toekenning van een 
haardtoelage en een standplaatstoe
lage aan het personeel der ministe
ries en tot vaststelling van het be
drag ervan, die toelage aan de 
schommelingen van het indexcijfer 
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van de consumptieprijzen heeft ge
koppeld; dat de wet van 1 maart 
1977 houdende inrichting van een 
stelsel waarbij sommige uitgaven in 
de overheidssector aan het indexcij
fer van de consumptieprijzen van 
het Rijk worden gekoppeld, het in
dexeringsstelsel vaststelt, onder an
dere van de haard- en standplaats
toelagen van het personeel van de 
openbare sector; dat het koninklijk 
besluit van 15 april 1977 tot uitvoe
ring van artikel 1, § 2, van die wet 
van 1 maart 1977 die indexering op 
de gemeenten toepasselijk verklaart; 

Overwegende dat artikel 1, 5°, van 
de wet van 2 februari 1982 tot toe
kenning van bepaalde bijzondere 
machten aan de Koning weliswaar 
bepaalt dat de Koning bij een in mi
nisterraad overlegd besluit aile nut
tige maatregelen kan nemen ten 
einde « de openbare uitgaven te be
heersen en te beperken, onder meer 
... door het bedrag en de toeken
ningsmodaliteiten van de subsidies, 
vergoedingen en uitkeringen vast te 
stellen die geheel of ten dele, recht
streeks of onrechtstreeks ten laste 
van de Staat zijn »; dat het konink
lijk besluit nr. 110 van 13 december 
1982 tot uitvoering van die wet· 
waarbij het begrotingsevenwicht 
wordt opgelegd aan de provincies, 
aan de gemeenten en aan de agglo
meraties en federaties van gemeen
ten, in artikel 2, 1°, bepaalt dat << de 
publieke rechtspersonen ( ... ) op hun 
personeelsleden ( ... ) de bezoldigings
regeling en de weddeschalen van 
het personeel der ministeries toe
passen »; 

Dat voornoemd koninklijk besluit 
nr. 110, dat eng moet worden uitge
legd, echter aan verweerster niet 
toestaat om artikel 72 van de wet 
van 14 februari 1961 te wijzigen en 
derhalve aan haar agenten een 
haard- en standplaatstoelage toe te 
kennen onder andere voorwaarden 
dan die voor de agenten der minis
teries; dat het vonnis derhalve niet 
naar recht is verantwoord, in zover
re het zijn beslissing hierop steunt 

dat de indexering door verweerster 
is geblokkeerd op basis van het ko
ninklijk besluit nr. 110; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 72 van de wet voor eco
nomische expansie, sociale vooruitgang 
en financieel herstel van 14 februari 
1961, 3 en 4 van het koninklijk besluit 
van 30 januari 1967, gewijzigd bij de ko
ninklijke besluiten van 29 juni 1973, 10 
september en 14 december 1981 houden
de toekenning van een haardtoelage of 
een standplaatstoelage aan de ambtena
ren van de ministeries, alsmede van aile 
bepalingen van de wet van 1 maart 1977 
houdende inrichting van een stelsel 
waarbij sommige uitgaven in de over
heidssector aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen van het Rijk worden 
gekoppeld en van het koninklijk besluit 
van 15 april 1977 tot uitvoering van arti
kel 1, § 2, van die wet ten aanzien van 
het personeel van de provincies, de ge
meenten, verenigingen van gemeenten, 
de inrichtingen die aan de provincies en 
de gemeenten ondergeschikt zijn, alsook 
de agglomeraties en federaties van ge
meenten, van artikel 1, 1°, van het ko
ninklijk besluit nr. 260 van 31 december 
1983 betreffende de bijzondere maatrege
len die door de gemeente, de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, de 
agglomeraties en federaties van gemeen
ten mogen worden genomen met het oog 
op de sanering en het herstel van de 
plaatselijke financien, 

doordat het vonnis de rechtsvordering 
van eiseres tot betaling van een bedrag 
voor de indexering van haar standplaats
toelage van december 1985 en de terug
betaling van de bijdrage van 3,5 % op die 
toelage vanaf 1 september 1985 afwijst 
op grond: « (dat) verweerster ( ... ) in de 
heffing van een solidariteitsbijdrage van 
3,5 % heeft voorzien krachtens een twee
de plan van 15 mei 1985, op basis van 
het koninklijk besluit nr. 260 van 31 de
cember 1983 ( ... ) volgens hetwelk de stad 
op zijn personeel maatregelen tot ver
mindering van wedden en pensioenen 
kan toepassen "; ( ... ) dat de stad zeker de 
indexering niet enkel kan verminderen, 
maar ook kan afschaffen, vermits zij 
zelfs de wedden zou kunnen verminde
ren », 

terwijl artikel 1, § 1, van het konin~
lijk besluit nr. 260 van 31 december 1983 
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volgens hetwelk de gemeenten op hun 
personeel maatregelen kunnen toepassen 
tot vermindering van wedden en pensioe
nen, geen betrekking heeft op de ver
schillende uitkeringen en toelagen, zoals 
de haard- of standplaatstoelage die geen 
deel uitmaakt van de wedde of van het 
pensioen en die wordt geregeld krach
tens eigen wettelijke bepalingen; artikel 
72 van de wet voor economische expan
sie, sociale vooruitgang en financieel 
herstel van 14 februari 1961 aan de ge
meenteraden de beslissingsbevoegdheid 
inzake toekenning van standplaatstoela
gen aan de gemeentelijke agenten ont
neemt, nu het bepaalt dat deze « ook on
der dezelfde voorwaarden als het perso
neel der ministeries ( ... ) haard- en stand
plaatstoelagen genieten »; het koninklijk 
besluit van 30 januari 1967, gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten van 29 juni 
1973, 10 september en 14 december 1981, 
aan het personeel der ministeries een 
standplaatstoelage van een bepaald be
drag toekent en ze koppelt aan het in
dexcijfer der consumptieprijzen, alsmede 
trouwens de grenswedden op basis waar
van de toelage wordt betaald; de toepas
sing van de wet van 1 maart 1977 hou
dende inrichting van een stelsel waarbij 
sommige uitgaven in de overheidssector 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen van het Rijk worden gekoppeld 
- en onder meer haard- of standplaats
toelagen van het personeel der ministe
ries - tot de gemeenten is uitgebreid bij 
het koninklijk besluit van 15 april 1977; 
uit die bepalingen volgt dat de gemeente
lijke agenten recht hebben op dezelfde 
standplaatstoelage als die van de 
personeelsleden der ministeries, dat wil 
zeggen op een toelage die ge1ndexeerd is 
volgens het stelsel van de wet van 1 
maart 1977; daaruit volgt dat verweerster 
geenszins aan het koninklijk besluit nr. 
260 van 31 december 1983 het recht kon 
ontlenen om in haar herstelplan van 15 
mei 1985, volgens hetwelk elke indexe
ring van 1 september 1983 tot en met 31 
augustus 1986 wordt afgeschaft en van 
alle wedden en diverse toelagen vanaf 1 
september 1985 een solidariteitsbijdrage 
van 3,5 % mag worden geheven, om een 
standplaatstoelage voor haar personeel 
vast te stellen onder andere voorwaar
den dan die welke voor het personeel 
der ministerie in voormelde bepalingen 
zijn gesteld; het vonnis volgens hetwelk 
het herstelplan van 15 mei 1985 op basis 
van het koninklijk besluit nr. 260 is vast
gesteld en verweerster dus zeker de in
dexering niet kon verminderen, maar 

ook afschaffen vermits zij zelfs de wed
den zou kunnen verminderen, derhalve 
niet naar recht is verantwoord : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 1, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 260 van 31 december 1983 de ge
meenten op hun personeel maatre
gelen tot vermindering van wedden 
en pensioenen kunnen toepassen; 
het echter geen betrekking heeft op 
de diverse uitkeringen en toelagen, 
zoals de haard- of standplaats; dat 
die toelage geen wedde is, vermits 
zij afhangt van de persoonlijke toe
stand van de personeelsleden die ze 
genieten en niet van het ambt dat 
zij uitoefenen; 

Dat eruit volgt dat die toelage on
derworpen blijft aan het koninklijk 
besluit van 30 januari 1967, gewij
zigd bij de koninklijke besluiten van 
29 juni 1973, 10 september en 14 de
cember 1981, alsmede bij de wet van 
1 maart 1977 houdende inrichting 
van een stelsel tot koppeling aan 
het indexcijfer van de consumptie
prijzen van het Rijk, waarvan de 
toepassing bij koninklijk besluit van 
15 april 1977 tot de gemeenten is 
uitgebreid; dat het door verweerster 
goedgekeurde herstelplan van 15 
mei 1985 in het koninklijk besluit 
nr. 260, dat zoals ieder volmachten
besluit beperkend moet worden uit
gelegd, derhalve niet het recht vindt 
om de standplaats- of haardtoelage 
voor haar personeel vast te steller 
onder andere voorwaarden dan die 
voor het personeel der ministeries; 
dat het vonnis volgens hetwelk ver
weerster << de indexering niet enkel 
kon verminderen, maar ook afschaf
fen, vermits zij zelfs de wedden zou 
kunnen verminderen », dus niet 
naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
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beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de vrederechter van het eerste 
kanton te Luik, zitting houdende in 
laatste aanleg. 

29 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 332 

1 e KAMER - 29 januari 1990 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLIS
SING- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE 
TE VERBETEREN. 

2° ANATOCISME - VEREISTEN. 

1° Bij de beoordeling van een cassatie
middel kan het Hof een verschrijving 
in de bestreden beslissing verbeteren, 
wanneer deze duidelijk uit de proces
stukken blijkt (1). 

2° Interesten kunnen slechts interest op
brengen vanaf het ogenblik dat hun 
kapitalisatie in een bijzondere over
eenkomst is bepaald of in een gerech
telijke aanmaning wordt gevorderd; 
bovendien kan de overeenkomst of de 
aanmaning slechts gevolgen hebben 
wanneer het gaat om reeds vervallen 
interesten die ten minste over een ge
heel jaar verschuldigd zijn; de door in
teresten opgebrachte interest kan op 

(1) Zie Cass., 19 maart 1987, A.R. nr. 7606 
(A.C., 1986-87, nr. 431), en 16 sept. 1987, A.R. 
nr. 5816 (ibid., 1987-88, nr. 33). 

zijn beurt slechts interest opbrengen 
als de overeenkomst of de aanmaning 
hernieuwd is en betrekking heeft op 
de nieuwe vervallen interest, die ten 
minste over een geheel jaar verschul
digd is (2). (Art. 1154 B.W.) 

(VAN DAMME T. VAN ASBROEK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8623) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel: miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel, inzon
derheid vastgelegd in de artikelen 78 van 
het Wetboek van Strafvordering, 15 en 
16 van de wet van 25 vent6se jaar XI 
houdende organisatie van het notariaat, 
en volgens hetwelk de niet goedgekeurde 
verbeteringen in een vonnis of arrest 
voor niet bestaande worden gehouden, 
schending van de artikelen 780, 5°, en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de datum van de uitspraak 
van het arrest in openbare zitting, die op 
bladzijde 6 van het dictum voorkomt, en 
inzonderheid de vermelding van de dag 
van de maand, met de pen is verbeterd 
zonder dat die verbetering is goedge
keurd, 

terwijl ingevolge het in het middel 
aangewezen algemeen rechtsbeginsel, de 
niet goedgekeurde verbeteringen in een 
rechterlijke beslissing voor niet bestaan
de worden gehouden; het arrest dus niet 
de datum van zijn uitspraak vermeldt; 
het arrest, nu een dergelijke vermelding 
op straffe van nietigheid is vereist bij ar
tikel 780, 5°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, dat krachtens artikel 1042 van het
zelfde wetboek toepasselijk is op het 
hoger beroep, moet worden vernietigd; 

(2) Cass., 28 nov. 1985, A.R. nr. 7351 (A.C., 
1985-86, nr. 214); zie Cass., 18 maart 1983, A.R. 
nr. 3592 (ibid., 1982-83, nr. 402). 
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Overwegende dat, enerzijds, de 
datum van de uitspraak van het ar
rest in openbare zitting, die na het 
dictum voorkomt, en inzonderheid 
de vermelding van de dag van de 
maand, met de pen is verbeterd zon
der dat die verbetering is goedge
keurd; dat, anderzijds, uit de eens
luidend verklaarde afschriften van 
de rollen van de zitting van 15 en 22 
september 1988 van de tweede ka
mer van het Hof van Beroep te 
Brussel blijkt dat de uitspraak van 
het arrest, die oorspronkelijk op 15 
september zou gebeuren, op 22 sep
tember is uitgesteld, nu het rechts
college op die eerste datum niet 
rechtsgeldig was samengesteld; dat 
uit die gegevens samen volgt dat het 
arrest wel degelijk op 22 september 
1988 is uitgesproken; 

Overwegende dat in de bovenver
melde context het ontbreken van de 
goedkeuring van de doorhaling van 
de datum van de uitspraak van het 
arrest een verschrijving is die duide
lijk uit de processtukken blijkt, en 
die het Hof voor de beoordeling van 
het middel kan verbeteren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het hof van beroep, op de con
clusie van eiseres die verweerster anato
cisme verweet en het hof verzocht te 
zeggen dat rente op rente niet verschul
digd is, heeft geoordeeld dat « dit be
zwaar niet kan worden aangenomen, dat 
het gevorderd bedrag immers werd vast
gesteld op basis van de overeengekomen 
rente tegen een rentevoet van 10 % en 
rekening houdend met de toerekenings
regels vervat in artikel 1254 van het Bur
gerlijk Wetboek, welke berekening door 
(eiseres) overigens niet is bekritiseerd » 
en eiseres veroordeelt om aan verweer
ster het bedrag van 2.251.019 frank te be
talen, vermeerderd met de gerechtelijke 
rente vanaf 20 februari 1980 op 2.351.019 
frank, 

terwijl dat bedrag van 2.351.019 frank, 
uit de aanvullende conclusie van ver
weerster, als volgt werd verrekend: 
« c) Toestand van beide leningen vanaf 
15 juli 1975 : 

Frank 

- Toestand op 15 juli 1975 van de 
lening van 1.000.000 frank. . . . . . 861.515 

- Toestand op 15 juli 1975 van de 
lening van 700.000 frank . . . . . . . 652.746 

- Totaal op 15 juli 1975 . . . . . . . . . 1.514.485 
- Rente van 15 juli 1975 tot 31 

december 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . 69.414 
1.583.899 

- Rente 1976. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.390 
1.742.289 

- Rente 1977................... 174.229 
1.916.518 

- Rente 1978. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.652 
2.108.170 

- Rente 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.817 
2.318.987 

- Rente 1980 tot de dag van de 
dagvaarding, 20 februari 1980 . . 32.032 

2.351.019 »; 

door voor elk jaar vanaf 1976 de rente te 
berekenen tegen een rentevoet van 10 % 
op basis van het totaal in hoofdsom en 
de rente van het vorig jaar, er vanwege 
verweerster ontegensprekelijk sprake 
was van anatocisme; anatocisme noch
tans aileen onder de strikte voorwaarden 
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek toegestaan is; er is hetzij en ge
rechtelijke aanmaning, hetzij een bijzon
dere overeenkomst nodig en het moet 
gaan om rente die ten minste voor een 
geheel jaar verschuldigd is; daaruit volgt, 
eerste onderdeel, dat het hof van beroep 
door eiseres niettemin te veroordelen om 
aan verweerster het door haar gevorder
de bedrag van 2.251.019 frank te betalen, 
zonder vast te stellen of de voorwaarden 
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek waren vervuld, die wetsbepaling 
schendt; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
door gerechtelijke rente toe te kenner{ 
op rente die niet kon worden gekapitali
seerd, inzonderheid op rente die van 1 
januari tot 20 februari 1980 liep, dat wil 
zeggen op rente die niet voor een geheel 
jaar verschuldigd was, een tweede maal 
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat artikel 1154 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
vervallen interesten van kapitalen 
interest kunnen opbrengen, ofwel 
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ten gevolge van een gerechtelijke 
aanmaning ofwel ten gevolge van 
een bijzondere overeenkomst, mits 
de aanmaning of de overeenkomst 
betrekking heeft op interesten die 
ten minste voor een geheel j aar ver
schuldigd zijn; 

Dat ingevolge die bepaling de ren
te slechts rente opbrengt vanaf het 
ogenblik dat haar kapitalisatie in 
een bijzondere overeenkomst is 
overeengekomen of bij gerechtelijke 
aanmaning is gevraagd; dat boven
dien de overeenkomst of de gerech
telijke aanmaning aileen uitwerking 
kan hebben als het vervailen rente 
betreft die ten minste voor een ge
heel jaar verschuldigd is; dat de ren
te opgebracht door de rente op haar 
beurt aileen rente opbrengt als de 
overeenkomst of de aanmaning 
wordt hernieuwd en betrekking 
heeft op de nieuwe vervailen rente, 
die ten minste voor een geheel j aar 
verschuldigd is; 

Overwegende dat het arrest te de
zen eiseres veroordeelt tot betaling 
van << 2.251.019 frank, vermeerderd 
met de gerechtelijke rente vanaf 20 
februari 1980, op 2.351.019 frank »; 
dat het aldus de veroordeling niet 
beperkt tot de terugbetaling van het 
geleende kapitaal, vermeerderd met 
de door dat kapitaal opgebrachte 
rente, maar daarin een bedrag op
neemt dat de bijkomende rente ver
tegenwoordigt, berekend op basis 
van de gekapitaliseerde rente, zon
der na te gaan of de voorwaarden 
van artikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek vervuld zijn; 

Dat beide onderdelen gegrond 
zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot betaling van rente 
krachtens artikel 1154 van het Bur
gerlijk Wetboek; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 

eiseres in drie vierde van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

29 januari 1990 - le kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Van Ommeslaghe en Biitzler. 

Nr. 333 

2• KAMER - 30 januari 1990 

WERKLOOSHEID - MISDRIJF - ON
RECHTMATIGE AFSTEMPELING VAN DE CON
TROLEKAART - BEDRIEGLIJK OOGMERK. 

De bepaling van art. 261, 5°, Werkloos
heidsbesluit stelt het bedrieglijk oog
merk uitdrukkelijk als vereiste voor de 
toepasselijkheid van de in dat artikel 
vastgestelde correctionele straffen op 
de werknemer die, krachtens de bepa
lingen van de artt. 153, § 4, en 195, der
de lid, van dat besluit, geacht wordt op 
onrechtmatige wijze zijn controlekaart 
te hebben laten afstempelen (1),· het 
niet-naleven van dat artikel 153, § 4, 
onderstelt als zodanig niet dat bedrieg
lijk oogmerk. 

(BAL) 

ARREST 

(A.R. nr. 3339) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel op 
verwijzing gewezen; 

van dit arrest melding zal worden 1---------------
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigd arrest; veroordeelt 

(1) Cass., 5 juni 1984, A.R. nr. 8422 (A.C., 
1983-84, nr. 569). 
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Gelet op het arrest van het Hof 
van 19 april 1988 (2); 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 6, § 2, van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 153, § 4, en 261, 5°, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, en miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de ver
volgende partij of de burgerlijke partij 
het bewijs moet leveren van alle be
standdelen van het misdrijf, 

doordat het arrest de tenlasteleggin
gen Al en A2 in hoofde van eiser bewe
zen verklaart en hiervoor straffen uit
spreekt, op grond dat « (eiser) de feiten 
vermeld in de tenlastelegging A, sub 1 
en 2, niet betwist doch dat hij voorhoudt 
dat er ter zake te zijnen laste geen be
drieglijk inzicht bewezen is; dat dit argu
ment faalt nu het door de wet vereiste 
bedrieglijk inzicht wel degelijk in hoofde 
van (eiser) aanwezig was; dat (eiser) im
mers wettelijk geacht wordt bedriegelijk 
te zijn tewerkgegaan, namelijk op grond 
van artikel 261, 5°, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
de arbeidsvoorziening en de werkloos
heid, waarin wordt bepaald dat geacht 
wordt bedrieglijk en op onrechtmatige 
wijze zijn controlekaart te hebben laten 
afstempelen, de werknemer die zich niet 
heeft gedragen naar de bepalingen van 
artikel 153, § 4, van dit koninklijk be
sluit, hetgeen ten deze het geval is voor 
(eiser) nu hij niet betwist dat hij ver
zuimde voorafgaande aan de door hem 
uitgeoefende activiteit in de zin van arti
kel 126 het overeenkomstig vakje op zijn 
controlekaart te schrappen », 

terwijl uit artikel 261, 5°, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
volgt dat voor het bestaan van het mis
drijf zijn controlekaart op onrechtmatige 
wijze te hebben laten afstempelen, een 
bijzonder opzet is vereist; als algemeen 
rechtsbeginsel in strafzaken geldt dat de 
vervolgende partij of de burgerlijke par
tij het bewijs moeten leveren van alle 
bestanddelen van het misdrijf, en over
eenkomstig artikel 6, § 2, van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van Mens, een ieder die wegens 
een strafbaar feit wordt vervolgd voor 
onschuldig wordt gehouden totdat zijn 

(2) Niet gepubliceerd. 

schuld volgens de wet bewezen wordt; 
het arrest, na te hebben vastgesteld dat 
eiser de voorschriften van artikel 153, 
§ 4, van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 niet had nageleefd en bijge
volg overeenkomstig artikel 195 van dit
zelfde koninklijk besluit geacht wordt 
zijn controlekaart ten onrechte te heb
ben laten afstempelen, overweegt dat ei
ser wettelijk geacht wordt bedrieglijk te 
zijn tewerk gegaan; het arrest zodoende 
een vermoeden van schuld hanteert en 
aan eiser de last oplegt om zijn onschuld 
te bewijzen; het arrest derhalve, door 
aan te nemen dat eiser wettelijk geacht 
wordt bedrieglijk te hebben gehandeld 
miskenning inhoudt van het algemeer{ 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de ver
volgende partij of de burgerlijke partij 
het bewijs moeten leveren van alle be
standdelen van het misdrijf en artikel 6, 
§ 2, van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
schendt: 

Overwegende dat artikel 261 5° 
van het Werkloosheidsbesluit 'met 
correctionele straffen bestraft de in 
artikel 195, derde lid, bedoelde 
werknemer die geacht wordt be
drieglijk en op onrechtmatige wijze 
zijn controlekaart te hebben laten 
afstempelen; 

Dat artikel 195, derde lid, bepaalt 
dat wordt geacht zijn controlekaart 
ten onrechte te hebben laten af
stempelen, de werkloze die zich niet 
heeft gedragen naar de bepalingen 
van artikel 153, § 4; 

Overwegende dat voormeld artikel 
261, 5°, derhalve beoogt te bestraffen 
de werknemer die zich met een be
drieglijk oogmerk niet heeft gedra
gen naar de bepalingen van artikel 
153, § 4, en aldus geacht wordt be
drieglijk en op onrechtmatige wijze 
zijn controlekaart te hebben laten 
afstempelen; 

Dat uit artikel 195, derde lid niet 
volgt en artikel 261, 5°, ook ni~t be
paalt dat het niet-naleven van de 
voorschriften van artikel 153 § 4 
een bedrieglijk oogmerk onde~stelt;' 

Dat het arrest, door anders te be
slissen, die bepalingen schendt; 
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Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en het ar
rest geen onwettigheid bevat die ei
ser kan grieven; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens de telastlegging 
A en uitspraak doet over de kosten; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

30 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 334 

2• KAMER - 30 januari 1990 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - GE

VOLGEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RI:\'G - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
- GEVOLG T.A.V. DE VOOR DE BEKLAAGDE 
1TSSE:\'GEKOMEN PARTIJ. 

Het hager beroep van de beklaagde 
komt ten goede aan de verzekeraar die 
voor de beklaagde is tussengekomen, 
als de veroordeling van de beklaagde 
voor de tussengekomen partij bindend 
is verklaard; het hager beroep komt 
hem niet ten goede, als de tussengeko
men partij zelf is veroordeeld om aan 
de burgerlijke partij schadevergoeding 
te betalen en zij zelf geen hager be
mep heeft ingesteld (1). 

(MERCATOR N.V. T. JANSSEN, BELGISCHE STAAT 
- MIN. V. JUSTITIE) 

ARREST 

(A.R. nr: 3365) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat de door eiseres 
aangevochten beslissing een eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Over het door de verweerder Belgische 
Staat opgeworpen middel van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening, luiden
de als volgt : het cassatieberoep van eise
res dient om de volgende redenen niet 
ontvankelijk verklaard te worden. Voor
eerst blijkt uit de lectuur van haar ver
zoekschrift tot staving van haar cassatie
beroep dat eiseres geen enkele kritiek 
uitoefent op het bestreden arrest in zo
verre dit arrest haar impliciet inciden
teel beroep niet ontvankelijk verklaart, 
doch dat zij enkel als middel laat gelden 
dat zij gerechtigd was om tussen te ko
men in de procedure in graad van be
roep, ook al had zij geen hoofdberoep in
gesteld. Nu het bestreden arrest wat 
eiseres betreft enkel uitspraak doet over 
de ontvankelijkheid van haar impliciet 
incidenteel beroep, welke beslissing door 
eiseres niet wordt bekritiseerd, en geen 
enkele uitspraak doet over een eventuele 
vrijwillige tussenkomst van eiseres, 
dient het cassatieberoep dat enkel be-

(1) Cass., 4 feb. 1986, A.R. 8937 (A.C., 
1985-86, nr. 352). Over het feit dat het hoger 
beroep van de beklaagde ten goede komt aan 
de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, zie Cass., 5 maart 1930 (Bull. en Pas., 
1930, I, 200) en 27 jan. 1936 (ibid., 1936, I, 131). 
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trekking heeft op de ontvankelijkheid 
van een eventuele tussenkomst waarover 
geen uitspraak wordt gedaan, niet ont
vankelijk te worden verklaard zowel we
gens gebrek aan belang aan de zijde van 
eiseres als wegens het ontbreken van 
een eindbeslissing ter zake : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest het « impliciet incidenteel be
roep » van eiseres niet ontvankelijk 
verklaart; 

Overwegende dat eiseres cassatie
beroep instelde tegen alle haar aan
belangende beschikkingen van dit 
arrest; 

Dat die voorziening ontvankelijk 
is; dat de inhoud van het door eise
res aangevoerde middel daaraan 
geen afbreuk doet; 

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

Over bet door eiseres aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 9 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 203 van het Wet
hoek van Strafvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, wat eiseres betreft, 
stelt dat eiseres ten onrechte gedagvaard 
werd, dat haar impliciet incidenteel be
roep niet ontvankelijk is en dat ten aan
zien van eiseres de beslissing van de 
eerste rechter, waarin zij berustte, defi
nitief is en zij daardoor ook gebonden is 
bij ontstentenis aan tijdig hoofdberoep 
door haar zelf op grond van de overwe
gingen dat eiseres zelf geen hoofdberoep 
instelde en zich kennelijk had gevoegd 
bij de beslissing van de eerste rechter en 
eiseres, hoe dan ook gedagvaard zijnde, 
impliciet beroep instellende, appelconclu
sie neerlegde ter terechtzitting van het 
hof van beroep strekkende tot de vrij
spraak van de beklaagde Mevensen, 
haar verzekerde, en de afwijzing van de 
schadevordering opzichtens haar zelf 
vordert en dat de door eiseres bijge
brachte rechtspraak te dezen niet speelt 
daar in dat geval de vrijwillig tussenko
mende partij wordt aangezien als gei:nti
meerde en in zake was, 

terwijl eiseres in ieder geval bij toe
passing van artikel 9 van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen gerechtigd was om vrijwillig 
in het geding tussen te komen zo in eer
ste aanleg als in graad van beroep daar, 
zelfs bij ontbreken van een hoofdberoep 
van eiseres als vrijwillig tussenkomende 
partij, zij in ieder geval nog belang had 
bij haar tussenkomst in graad van be
roep omdat krachtens vaststaande recht
spraak het hoger beroep van haar verze
kerde Mevensen als beklaagde kan ba
ten aan eiseres, vermits eiseres als 
tussenkomende verzekeraar slechts ge
houden kan zijn tot vergoeding van de 
veroorzaakte schade in de mate dat defi
nitief zou zijn vastgesteld dat die schade 
toe te schrijven is aan haar verzekerde 
Mevensen als beklaagde, zodat, wanneer 
op het hoger beroep van haar verzekerde 
Mevensen als beklaagde uitgemaakt zou 
worden dat de beweerde schade niet of 
slechts ten dele aan de beklaagde Me
vensen kan worden toegeschreven, die 
beslissing aan eiseres toelaat zich geheel 
of ten dele aan de gevolgen van de ver
oordeling te onttrekken daar haar ver
plichtingen tegenover de verweerster 
Maria Janssen als burgerlijke partij als
dan geheel of ten dele zonder voorwerp 
zouden zijn; dat tevens het arrest ten on
rechte in algemene termen gesteld heeft 
dat eiseres definitief gebonden was door 
de beslissing van de eerste rechter bij 
gebrek aan hoofdberoep van harentwege, 
nu vaststaat, op grond van overigens vas
te cassatierechtspraak, dat, zoals hier
voor reeds werd gesteld, de beslissing op 
het hoofdberoep van de beklaagde wel 
degelijk van aard is om de veroordeling 
in eerste aanleg van de vrijwillig tussen
komende verzekeraar te bei:nvloeden en 
diens verplichting tot betalen, geheel of 
gedeeltelijk zonder voorwerp kan maken, 
zodat het arrest, door eiseres elke tus
senkomst in graad van beroep te ontzeg
gen, artikel 9 van de wet van 1 juli 1956 
schendt en een foutieve interpretatie 
geeft inzake de draagwijdte van de res
pectieve hogere beroepen en de beslis
singen van de eerste rechter, zodat het 
arrest ter zake op onwettige wijze gemo
tiveerd is en artikel 203 van het Wetboek 
van Strafvordering inzake het hoger be
roep en artikel 97 van de Grondwet inza
ke de wettelijke motiveringsverplichting 
schendt: 

Overwegende dat bij het beroepen 
vonnis van 17 april 1987 van de Cor-
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rectionele Rechtbank te Antvverpen 
de beklaagde Mevensen, verzekerde 
van eiseres, op strafrechtelijk ge
bied werd veroordeeld wegens onder 
meer het toebrengen bij een ver
keersongeval van onopzettelijke sla
gen of verwondingen aan de ver
weerster Maria Janssen, terwijl op 
civielrechtelijk gebied aan elk van 
de verweerders een frank voorschot 
werd toegekend en de appelrechters, 
alvorens verder recht te doen, een 
medisch deskundige aanstelden om 
Maria Janssen te onderzoeken; 

OvenJVegende dat tegen dit vonnis 
hoger beroep werd ingesteld door de 
beklaagde Mevensen en door het 
openbaar ministerie; 

Overwegende dat het hoger be
roep van de beklaagde de verzeke
raar van zijn civielrechtelijke aan
sprakelijkheid, die vrijwillig of ver
plicht is als tussengekomen in het 
geding, enkel kan baten ingeval het 
beroepen vonnis de beslissing gena
men ten aanzien van de beklaagde 
bindend heeft verklaard voor de ver
zekeraar en derhalve tegen deze 
laatste zelf geen veroordeling heeft 
uitgesproken; dat dit hoger beroep 
de verzekeraar niet kan baten wan
neer hij door het beroepen vonnis, 
met toepassing van de artikelen 6 
en 9 van de wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte aansprake
lijkheidverzekering inzake motorrij
tuigen, solidair of in solidum met de 
beklaagde, zijn verzekerde, was ver
oordeeld tot het betalen van schade
vergoeding aan de benadeelden en 
hij tegen dat vonnis geen hoger be
roep heeft ingesteld; dat in dit geval 
het door de eerste rechter uitgespro
ken vonnis, dat ten aanzien van de 
verzekeraar in kracht van gewijsde 
is gegaan, onherroepelijk de verhou
dingen regelt tussen de benadeelden 
en de verzekeraar, zodat deze ge
houden blijft tot het vergoeden van 
de schade zoals in dat vonnis is be
paald; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat de appelrechters 
in het licht van wat voorafgaat, vast
stellen dat er voor het openbaar mi
nisterie geen aanleiding was om ei
seres voor de behandeling van de 
zaak in hoger beroep op te roepen; 

Overwegende dat eiseres in hoger 
beroep concludeerde als « oorspron
kelijk » vrijwillig tussenkomende 
partij met verzoek « aan (eiseres) 
akte te verlenen dat zij verwijst 
naar de middelen uiteengezet in de 
beroepsbesluiten opgesteld namens 
mevrouw Marie-Jose Mevensen en 
vraagt deze hier als herhaald te wil
len aanzien; dienvolgens, na de vrij
spraak van mevrouw Marie-Jose 
Mevensen, elke vordering (ten laste 
van eiseres) af te wijzen als niet 
ontvankelijk, minstens als onge
grond »; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van die gegevens vaststel
len dat eiseres bij de behandeling 
van de zaak in hoger beroep op
treedt als incidenteel beroeper en 
dat haar incidenteel beroep niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat de appelrechters 
daarbij niet beslissen dat elke tus
senkomst van eiseres in hoger be
roep niet ontvankelijk zou zijn; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

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

30 januari 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. J. 
Verbist en J. Deprez, Antwerpen. 
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Nr. 335 

2• KAMER - 30 januari 1990 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
ARTT. 2 EN 18, § 1, W.A.M.-WET - VERZEKE
RAAR VERPLICHT TOT SCHADEVERGOEDING 
VAN DE BENADEELDE - BESTUURDER VER
OORDEELD WEGE:'I!S NIET-VERZEKERING VAN 
ZIJ:'I! VOERTLIG. 

De beslissing naar Juid waarvan de 
W:A.M.-verzekeraar gehouden is tot 
schadevergoeding van de benadeelde, 
belet niet dat de bestuurder van het 
voertuig veroordeeld wordt wegens het 
in verkeer brengen van een voertuig 
waarvan de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid niet gedekt was door een 
verzekering die voldeed aan de bepa
lingen van de wet (1). (Artt. 2 en 18, 
§ 1, W.A.M.-wet.) 

(HUUGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4107) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1989 op 
verzet door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

1. W at de telastlegging B betreft : 

Overwegende dat het arrest eiser 
van die telastlegging vrijspreekt; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

2. Wat de telastleggingen C, D en 
E betreft: 

schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

3. Wat de telastlegging A betreft: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, § 1, en 
18, §§ 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest beslist dat de in
breuk op de artikelen 1, 2, § 1, en artikel 
18, §§ 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
ten laste van eiser bewezen is, enerzijds, 
op grond van de overwegingen dat met 
betrekking tot de handelaarsplaat 
BYK 033 niet voldaan was aan de wette
lijke vereiste van immatriculatie en spe
cifiek karakter van verzekering, zodat ei
ser stuurde zonder verzekering, ander
zijds, op grond van de overweging dat 
het feit dat de A.B.B. op burgerlijk ge-
bied veroordeeld werd de derden te ver
goeden, irrelevant is naar het strafrech
telijk feit van sturen zonder verzekering, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, eiser in besluiten, 
genomen voor het Hof van Beroep te 
Gent, aanvoerde dat tegen het vonnis 
van 26 januari 1989 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Gent, waar
bij eiser bij verstek en de N.V. A.B.B., 
als vrijwillig tussenkomende partij op te
genspraak, ieder voor het geheel, veroor
deeld werden om de burgerlijke partijen 
te vergoeden, geen rechtsmiddel werd 
aangewend, zodat dit vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan, althans op bur
gerlijk gebied, derwijze dat het tevens 
erga omnes vaststaat dat deze verzeke
ringsmaatschappij gehouden is dekking 
te verlenen, zodat er van sturen zonder 
verzekering, ook om deze redenen, geen 
sprake kan zijn; dat het arrest, door dit 
argument als irrelevant te bestempelen 
naar het strafrechtelijk feit van sturen 
zonder verzekering, het gezag van ge
wijsde van het vonnis van 26 januari 
1989 miskent en dit argument niet, min-

Overwegende dat de substantH~le stens onvoldoende tegemoetkomt, ver
of op straffe van nietigheid voorge- mits men niet tegelijkertijd kan oordelen 
------------------1 dat een verzekeringsmaatschappij gehou

den is dekking te verlenen voor een 
schadegeval niettegenstaande de voor 
het ongeval aansprakelijke zonder verze
kering stuurde (schending van de artike
len 9"/ van de Grondwet, 1, 2, § 1, en 18, 

(1) Zie arrest Benelux-Gerechtshof van 15 
dec. 1989, nr. A 88/5 in zake Peeters en Rey
mers; Cass., 18 okt. 1988, twee arresten, A.R. 
nrs. 6471 en 1315 (A.C., 1988-89, nrs. 93 en 94). 
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§§ 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte verzekering inza
ke motorrijtuigen) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de loutere 
omstandigheid dat de verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid waartoe het gebruik van 
een motorrijtuig op de openbare 
weg en op terreinen die toeganke
lijk zijn voor het publiek, aanleiding 
kan geven, gehouden is de derde
schadelijder te vergoeden, niet valt 
af te leiden dat - in de rechtsver
houding tussen de verzekeraar en 
de verzekerde of de verzekeringne
mer - de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe het gebruik 
van een motorrijtuig aanleiding kan 
geven, gedekt is door een verzeke
ring welke, overeenkomstig artikel 
2, § 1, eerste lid, van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen, beantwoordt aan 
de bepalingen van die wet; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na de redenen te hebben opge
geven waarom zij aannemen dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
voor het gebruik van eisers voertuig 
- in de omstandigheden waarin dit 
voertuig door hem werd gebruikt -
niet gedekt was door een verzeke
ring die beantwoordt aan de voor
waarden gesteld bij de wet van 1 ju
li 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen, oordelen dat « het 
feit dat de N.V. A.B.B. op burgerlijk 
gebied veroordeeld werd de derde
schadelijder te vergoeden, irrelevant 
(is) naar het strafrechtelijk feit van 
sturen zonder verzekering »; 

Overwegende dat zij aldus, zonder 
miskenning van het gezag van ge
wijsde, de beslissing dat eiser schul
dig is aan het misdrijf bepaald blj 
artikel 18, § 1, eerste lid, van de wet 
van 1 juli 1956 regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substanti
ele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

30 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. 
Vander Stichele, Oudenaarde. 

Nr. 336 

2• KAMER - 31 januari 1990 

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN - OPEKIC'JGSBE

LASTIC'JG - VERMIKDERIC'JG TDI VOORDELE 
VAN DE NIEL'WE SLIJTER - VOORWAARDEN. 

Een nieuwe slijter kan slechts op ver
mindering van de openingsbelasting, 
bepaald bij art. 15 van de op 3 april 
1953 gecoordineerde wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dran
ken, aanspraak maken wanneer l1ij de 
schriftelijke afstand van de vorige ex
ploitant overlegt bij de aangifte van 
exploitatie, dat is v66r de opening van 
de siljtenj. 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. LALOUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7713) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser, vervolgende partij, inge
stelde strafvordering : 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
rechtsvordering van eiser die ertoe 
strekt verweerster te doen veroorde
len tot betaling van de ontdoken 
openingsbelasting: 

de eisbaarheid van de belasting, zonder 
het definitieve bedrag ervan vast te stel
len; dat (verweerster) gehouden is tot 
een derde van het bedrag van 471.751 
frank, verhoogd met de verwijlinteresten 
als bepaald in artikel 32 van de wet », 

terwijl artikel 15 van de wetsbepalin
gen inzake de slijterijen van gegiste 
dranken bepaalt dat de openingsbelas
ting wordt verminderd tot het derde, 
wanneer de nieuwe slijter een bestaande 
slijterij overneemt (artikel 19, 2°) en de 
vroegere exploitant bij geschrift ver
klaart de bestaande belasting niet over 
te brengen op een andere drankgelegen
heid; geen enkele bepaling, en meer be
paald noch artikel 15 noch artikel 20, § 1, 
voornoemd, uitdrukkelijk een termijn 
vaststellen voor de overlegging van de 
schriftelijke aangifte van de vroegere 
slijter, artikel 23, § 1, van voornoemd ko
ninklijk besluit van 3 april 1953 evenwel 
de nieuwe slijter de verplichting oplegt 
om « ten minste vijftien dagen voordat 
hij zijn bedrijf begint » een aangifte van 
opening in te dienen; artikel 28 overi
gens bepaalt dat de openingsbelasting 
« ineens » wordt betaald op het ogenblik 
van de aangifte. terwijl artikel 29 bepaalt 
dat een slijterij slechts mag worden ge-

Over het middel: schending van de ar- opend na bericht van de ontvanger dat 
tikelen 15, 19, 2o, 20, § 1, 4o, 23, § 1, 28 en voldaan is aan de eisen gesteld bij de 
29 van het koninklijk besluit van 3 april wet ( ... ), hetgeen betekent dat de slijterij 
1953 tot samenordening van de wetsbe- pas mag worden geopend, nadat de nieu
palingen inzake de slijterijen van gegiste we slijter de openingsbelasting heeft be
dranken, taald; uit die bepalingen en meer be-

doordat het arrest verweerster veroor- paald uit de verplichting om de ope
deelt tot betaling van het bedrag van ningsbelasting ineens te betalen v66r de 
157.250 frank, zijnde slechts het derde aanvang van de exploitatie volgt dat de 
van de niet betaalde openingsbelasting nieuwe slijter die aanspraak wenst te 
op grond « dat (verweerster) niet betwist maken op het voordeel van artikel 15 
de openingsbelasting verschuldigd te (vermindering van de openingsbelasting 
zijn; dat zij het bedrag ervan betwist en tot een derde) een schriftelijk aangifte 
dat bedrag, met beroep op artikel 15 van van afstand van de vroegere exploitant 
de wet, verlaagd wenst te zien tot een moet overleggen op het ogenblik dat hij 
derde van de gevorderde som; dat (ver- zijn aangifte van exploitatie indient, dat 
weerster) voldoet aan de voorwaarden is v66r de opening van de nieuwe slijte
van artikel 19, 2°, en dat zij de in artikel rij; het arrest te dezen verklaart dat ver-
20, § 1, 4°, bedoelde aangifte waarin de weerster de bovengenoemde aangifte 
laatste exploitant van de bewuste drank- van de laatste exploitant niet heeft inge
gelegenheid verklaart afstand te doen, diend v66r de aanvang van de exploita
heeft voorgelegd; dat geen enkele wets- tie; het om de hierboven uiteengezette 
bepaling de verkrijging van de bovenge- redenen derhalve niet wettig kon beslis
noemde vermindering onderwerpt aan de sen dat verweerster niet verplicht was 
verplichting om bovengenoemde aangifte ~ die aangifte voor te leggen v66r de ope
van de laatste exploitant voor te leggen ning van haar drankgelegenheid en dat 
op het ogenblik van de aangifte van ex- zij bijgevolg, ondanks de laattijdige voor
ploitatie en de betaling van de belasting; legging van die aangifte, aanspraak kon 
dat artikel 28 van de wet, waarop (eiser) maken op vermindering van de ope
zich beroept ten betoge dat het recht op ningsbelasting tot een derde van het be
vermindering vervallen is, handelt over drag (schending van alle, in de aanhef 
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van het middel aangehaalde wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat uit de artikelen 
28 en 29 van de wetsbepalingen in
zake de slijterijen van gegiste dran
ken, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 3 april 1953, blijkt dat de 
nieuwe slijter slechts aanspraak kan 
maken op de bij artikel 15 van de 
gecoordineerde wetten bepaalde ver
mindering van de openingsbelasting, 
wanneer hij de schriftelijke aangifte 
van afstand van de laatste exploi
tant voorlegt bij de aangifte van ex
ploitatie, dat is v66r de opening van 
de nieuwe drankgelegenheid; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
verweerster, die de nieuwe slijtster 
is, enkel het derde van de belasting 
verschuldigd is, op grond dat de ver
krijging van de verlaging niet on
derworpen is aan de verplichting om 
de aangifte van afstand van de laat
ste exploitant voor te leggen op het 
ogenblik van de aangifte van exploi
tatie en de betaling van de belas
ting, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de rechtsvordering 
van eiser die ertoe strekt verweer
ster te doen veroordelen tot betaling 
van de openingsbelasting; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser en verweerder, ieder, 
in de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

31 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat · mr De Bruyn. 

Nr. 337 

2• KAMER - 31 januari 1990 

1° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN 
MOTORRIJTl:IG - BlJRGERLIJKE RECHTSVOR
DERING TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE, 
D!GESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUS
SENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - ONTVANKELIJK
HEID - VOORWAARDEN. 

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

3° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN 
MOTORRIJTl:IG - TUSSENKOMST VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS VOOR DE STRAFRECHTER - NIET
ONTVANKELIJKVERKLARING VAN DIE TUS
SENKOMST - VERNIETIGING - GEVOLG 
VOOR DE BESLISSINGEN WAARBIJ DE 
RECHTSVORDERINGEN VAN DE GETROFFE
NEN TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS 1'\IET ONTVA:\KELIJK 
WORDEN VERKLAARD. 

4° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN - SCHADE VEROORZAAKT 
DOOR EEN MOTORRIJTeiG - TUSSENKOMST 
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS - NIET-ONTVANKELIJK
VERKLARING VAN DIE TUSSENKOMST -
VOORZIENDi'G VAN HET GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERNIETI
GING - GEVOLGEN VOOR DE BESLISSD!GEN 
OP DE Bl:RGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
VAN DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAG
DE. 

5° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN 
MOTORRIJTeiG - Bl:RGERLIJKE RECHTVOR
DERI:'\I'G TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE, 
INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - TCS
SEKKOMST VAN HET GEMEEKSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFO:\DS - KIET-0'\i'TVAKKE
LIJKVERKLARI'\i'G VAN DIE TCSSEKKOMST -
VOORZIEKI:'IiG VA:'Ii HET GEMEE>.;SCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFO:'IiDS - VER'\IETI 
GI'\G - GE\'OLG \'OOR DE BESLISSI:\GE'\ OP 
DE BCRGERLIJKE RECHTS\'ORDERil\iGE'\ \'Al\i 
DE GETROFFEKE!\i TEGE!\i DE BEKLAAGDE. 



Nr. 337 HOF VAN CASSATIE 709 

6° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - RECHTSVORDE
RING TOT VERGOEDING VAN DE DOOR EEN 
MOTORRIJTUIG VEROORZAAKTE SCHADE, IN
GESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUS
SENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS- NIET-ONTVANKE
LIJKVERKLARING VAN DIE TUSSENKOMST
VOORZIENING VAN HET GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERNIETI
GING - GEVOLG VOOR DE BESLISSINGEN OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN 
DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAGDE. 

1° en 2° Wanneer de burgerlijke rechts
vordering tot vergoeding van de door 
een motorrijtuig veroorzaakte schade 
voor de strafrechter wordt ingesteld, 
kan het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds door de benadeelde in 
het geding worden geroepen en kan 
het ook vrijwillig tussenkomen onder 
dezelfde voorwaarden als wanneer de 
vordering voor het burgerlijk gerecht 
was gebracht; de wet stelt geen enkele 
voorwaarde voor de ontvankelijkheid 
van de tussenkomst van het Fonds, zo
dat die tussenkomst ontvankelijk is, 
met name wanneer het strafgerecht de 
beklaagde vrijspreekt op grond dat de 
schade van de getroffenen mogelijk is 
veroorzaakt door een onbekende be
stuurder (1). (Art. 50, § 4, wet 9 juli 
1975.) 

3° Wanneer de strafrechter onwettig 
heeft beslist dat de tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds niet ontvankelijk was, ver
nietigt het Hoi, op de voorziening van 
het Fonds en de partijen die gebruik 
maken van het hun bij wet toegekende 
eigen recht, de beslissing waarbij de 
tussenkomst van het Gemeenschappe
lijk Fonds niet ontvankelijk wordt ver
klaard alsook de beslissingen waarbij 
als gevolg daarvan de rechtsvorderin
gen van de getroffenen tegen het 
Fonds niet ontvankelijk worden ver
klaard (2). 

4°, 5° en 6° Wanneer het Gemeenschap
pelljk Motorwaarborgfonds zich in cas
satie heeft voorzien tegen alle beschik
kingen van het bestreden arrest die op 
dat Fonds betrekking hebben, heeft de 
vernietiging van de beslissing, waarbij 

(1) (2) en (3) Cass., 16 dec. 1987, A.R. 
nr 5885 (A.C., 1987-88, nr 235), en de noten 1 
en 2 E.L. 

de tussenkomst van het Fonds niet 
ontvankelijk wordt verklaard en waar
in derhalve het strafgerecht zich niet 
bevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de getroffenen tegen dat fonds, tot 
gevolg dat de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van diezelf
de getroffenen tegen de vrijgesproken 
beklaagde niet aan het Fonds kunnen 
worden tegengeworpen (3). 

(CAMMAERT, HEYE, ETABLISSEMENTS CAM
MAERT N.V., ALICAM P.V.B.A. T. CHRETIEN, GE
MEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS; 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG-

FONDS T. DUCHENE, CAMMAERT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7797) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. ... 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 
waarbij de vrijwillige tussenkomst 
van de eiser het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds en de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen niet ontvankelijk wor
den verklaard; 

Over het middel van dat fonds : schen
ding van de artikelen 50, inzonderheid 
§ 4, van de wet van 9 juli 1975 betreffen
de de controle der verzekeringsonderne
mingen, 15, 16, 812 en 813 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, met wijziging van 
het beroepen vonnis, dat de vrijwillige 
tussenkomst van eiser had toege
staan en de tegen die partij ingestelde 
rechtsvorderingen van de burgerlijke 
partijen ontvankelijk doch niet gegrond 
had verklaard, die tussenkomst niet 
ontvankelijk verklaart, de eraan ver
bonden kosten ten laste van eiser laat en 
de vorderingen van de burgerlijke partij
en tegen eiser niet ontvankelijk ver
klaart, op grond dat " de eerste rechter 
ten onrechte uitspraak gedaan heeft over 
de door die partijen tegen (eiser) inge
stelde vorderingen, na ze ontvankelijk te 
hebben verklaard; · dat krachtens artikel 
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9 van de wet van 1 juli 1956 en artikel 
50, § 4, van de wet van 9 juli 1_~75, aileen 
de in de wet bedoelde burgerhJke vorde
ringen voor het strafgerecht kunnen 
worden gebracht; dat derhalve de vrijwil
lige tussenkomst van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds enkel kan 
worden toegestaan wanneer een burger
lijke rechtsvordering is ingesteld tegen 
een verzekerde, hetgeen niet het geval is 
als er een niet ge!dentificeerde derde 
persoon is, die om die reden niet in de 
zaak is of kon worden betrokken », 

terwijl artikel 50, § 4, van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen bepaalt dat, 
wanneer de burgerlijke vordering tot 
vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade wordt ingesteld 
voor het strafgerecht, het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds door de bena
deelde in het geding kan worden geroe
pen en ook vrijwillig kan tussenkomen 
onder dezelfde voorwaarden als wanneer 
de vordering voor het burgerlijk gerecht 
was gebracht; de vrijwillige tussenkomst 
van een derde persoon voor de burger
lijke gerechten ontvankelijk is, zodra de 
vrijwillig tussenkomende persoon belang 
heeft bij een tussenkomst in het geding, 
zonder dat de ontvankelijkheid van die 
tussenkomst onderworpen is aan de 
voorwaarde dat er een burgerlijke 
rechtsvordering kan worden ingesteld te
gen een persoon die door de vrijwillig 
tussenkomende partij moet worden ver
goed, te dezen de verzekerde; dat het hof 
van beroep aldus, door te beslissen dat 
de wettekst, die eiser de mogelijkheid 
biedt vrijwillig tussen te komen voor het 
strafgerecht, noodzakelijkerwijze veron
derstelt dat er een burgerlijke rechtsvor
dering is ingesteld tegen een persoon 
voor wie de vrijwillig tussengekomen 
partij dekking moet verlenen, namelijk 
een verzekerde, aan de wet een voor
waarde toevoegt, die daarin niet voor
komt; het arrest bijgevolg, nu het de vrij
willige tussenkomst van eiser niet ont
vankelijk verklaart op grand dat er te 
dezen een niet ge!dentificeerde derde 
persoon was die om die reden niet in de 
zaak kon worden betrokken, de artikelen 
50, § 4, van de wet van 9 juli 1~75 betref
fende de controle der verzekermgsonder
nemingen, 15, 16, 812 en 813 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

Over het tweede middel van de overige 
eisers: schending van de artikelen 9 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, en 50, § 4, van de 

wet van 9 juli 1975 betreffende de contro
le der verzekeringsondernemingen, 

doordat het arrest de vrijwillige tus
senkomst van verweerder en de tegen 
hem ingestelde vorderingen van de bur
gerlijke partijen niet ontvankelijk ver
klaart op grand « dat, krachtens artikel 9 
van de wet van 1 juli 1956 en artikel 50, 
§ 4, van de wet van 9 juli 1975, aileen de 
in de wet bedoelde burgerlijke vorderin
gen voor het strafgerecht kunnen wor
den gebracht; dat, derhalve, de vrijwilli
ge tussenkomst van (verweerder) enkel 
kan worden toegestaan, wanneer er een 
burgerlijke rechtsvordering is ingesteld 
tegen een verzekerde, hetgeen niet het 
geval is als er een niet gei:dentificeerde 
derde persoon is, die om die reden niet 
in de zaak werd of kon worden betrok
ken », 

terwijl artikel 50, § 4, van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen in verband met 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds bepaalt dat « wanneer de burger
lijke vordering tot vergoeding van de 
door een motorrijtuig veroorzaakte scha
de wordt ingesteld voor het strafgerecht, 
het Fonds door de benadeelde in het ge
ding kan worden geroepen en ook vrij
willig kan tussenkomen onder dezelfde 
voorwaarden als wanneer de vordering 
voor het burgerlijk gerecht was ge
bracht ,. de eisers te dezen bij de eerste 
rechter 'en de appelrechter burgerlijke 
rechtsvorderingen hadden ingesteld tot 
vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade; verweerder dus het 
recht had vrijwillig tussen te komen voor 
het strafgerecht en de eisers het recht 
hadden hun burgerlijke rechtsvordering 
tegen het Fonds in te stellen voor het
zelfde gerecht; de beslissing, door ver
weerder en de eisers dat recht te ontzeg
gen op grand dat er geen enkele burger
lijke rechtsvordering is of kon worden 
ingesteld tegen de niet gei:dentificeerde 
derde persoon, aan de wet een voorwaar
de toevoegt die daarin niet voorkomt, nu 
artikel 50, dat alleen van toepassing is 
op het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, geenszins bepaalt, zoals arti
kel 9 van de wet van 1 juli 1956 dat doet 
voor de verzekeraar, dat er een burger
lijke rechtsvordering moet zijn ingesteld 
« tegen de verzekerde », waaromtrent 
het Fonds dekking zou moeten verlenen, 
doch enkel dat er een burgerlijke rechts
vordering << tot vergoeding van de door 
een motorrijtuig veroorzaakte schade » 
moet zijn ingesteld; aangezien de voor
waarden voor de vrijwillige tussenkomst 
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van het Fonds en de instelling van de 
rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade vervuld waren, het arrest ten on
rechte die tussenkomst en die rechtsvor
deringen niet ontvankelijk verklaart op 
grond van artikel 9 van de wet van 1 juli 
1956, dat immers niet van toepassing is 
op verweerster sedert de inwerkingtre
ding van artikel 50, § 4, van de wet van 9 
juli 1975, en op grond van dat artikel 59, 
§ 4, dat de tussenkomst van het Fonds 
en het instellen van burgerlijke rechts
vorderingen tegen dat Fonds toestaat 
(schending van de bovengenoemde bepa
lingen); 

Overwegende dat artikel 50, § 4, 
van de wet van 9 juli 1975 betreffen
de de controle der verzekeringson
dernemingen bepaalt dat << wanneer 
de burgerlijke vordering tot vergoe
ding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade wordt ingesteld 
voor het strafgerecht, het Fonds 
door de benadeelde in het geding 
kan worden geroepen en ook vrijwil
lig kan tussenkomen onder dezelfde 
voorwaarden als wanneer de verde
ring voor het burgerlijk gerecht was 
gebracht ... »; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat er bij het hof van beroep, 
zitting houdend in correctionele za
ken, vijf burgerlijke rechtsvorderin
gen aanhangig waren gemaakt tot 
vergoeding van de door een motor
rijtuig aan de burgerlijke partijen 
veroorzaakte schade en dat het Ge
meenschappelijk Motorwaarborg
fonds vrijwillig was tussengekomen 
in dat geding; 

Dat het hof van beroep die tussen
komst niettemin niet ontvankelijk 
verklaart op grond << dat krachtens 
artikel 9 van de wet van 1 juli 1956 
en artikel 50, § 4, van de wet van 9 
juli 1975, alleen de in de wet bedoel
de burgerlijke vorderingen voor het 
strafgerecht kunnen worden ge
bracht; dat derhalve de vrijwillige 
tussenkomst van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds enkel 
kan worden toegestaan wanneer een 
burgerlijke rechtsvordering is inge
steld tegen een verzekerde, hetgeen 
niet het geval is als er een niet ge1-
dentificeerde derde persoon is, die 

'om die red en niet in de zaak is of 
kon worden betrokken »; 

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

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de 
vrijwillige tussenkomst van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborg
'fonds en de tegen het Fonds inge
. stelde burgerlijke rechtsvorderingen 
niet ontvankelijk verklaart; zegt dat 
de beslissing op de tegen de be
klaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen niet aan dat 
fonds kan worden tegengeworpen; 
verwerpt voor het overige de voor
zieningen van de eisers, burgerlijke 
partijen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt ieder van de 
eisers, burgerlijke partijen, in een 
achtste van de kosten en laat het 
overige gedeelte van die kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

31 januari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn, Dassesse en Gein
ger. 

I Nr. 338 

1 e KAMER - 1 februari 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - AL
GEME!\E BEGRIPPEN - UTLEGGE!\D VO'Ii'-;!S 
- HOGER BEROEP OF BEROEP IN CASSATIE 
TEGEN EEN t:!TLEGGE!\DE BESLISSING -
ONTV A!\KELIJKHEID. 
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2° HOGER BEROEP - ALGEMENE BE
GRIPPEN - L'ITLEGGENDE BESLISSING -
VATBAARHEID VOOR HOGER BEROEP. 

1 o en 2° Geen enkele wetsbepaling sluit 
het instellen van hager beroep of be
roep in cassatie tegen een uitleggende 
beslissing uit (1). 

(CLAESSENS T. DEN HAERYNCK, SEUNTJENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6425) 

voor hager beroep, omdat het samen met 
het uitgelegde vonnis een geheel uit
maakt en derhalve ook in kracht van ge
wijsde is getreden », dat « bovendien dui
delijk is dat de bepalingen van de 
artikelen 793 tot 795 van het Gerechte
lijk Wetboek dat uitlegging of de verbe
tering door de rechter slechts mogelijk 
maken van een door hem zelf tevoren 
gewezen beslissing maar niet van een 
vroeger door een andere rechter gevelde 
beslissing (Cass., 6 april 1973, Pas., 1973, 
I, 761) », dat « uit wat voorafgaat dient 
besloten; dat het vonnis van 27 mei 1987, 
dat volgens de rechtsleer een geheel 
vormt met het vonnis van 11 juni 1975, 

HET HOF; _ Gelet op het bestre- in kracht van gewijsde is getreden en 
d · 7 1 h dus niet meer vatbaar is voor hager be-

en vonnrs, op maart 988 in o- roep en dat anderzijds overeenkomstig 
ger beroep gewezen door de Recht- artikel 795 van het Gerechtelijk Wetboek 
bank van Eerste Aanleg te Turn- een rechter slechts een vonnis mag in
hout; terpreteren dat hij zelf heeft gewezen, 

maar niet een vonnis dat vroeger door 
Over het middel: schending van de ar- een andere rechter werd geveld », dat 

tikelen 28, 616, 793, 795, 1046 en 1050 van << het derhalve niet behoort aan een rech
het Gerechtelijk Wetboek, ter in eerste aanleg of in hager beroep, 

doordat de rechtbank van eerste aan- een vonnis te interpreteren, dat hij niet 
leg in het bestreden vonnis, vooraleer zelf heeft gewezen », en besluit tot de on
ten grande te oordelen nopens het hager ontvankelijkheid van het hager beroep, 
beroep tegen het interpretatief vonnis met veroordeling van eiser in de kosten 
van 27 mei 1987 waarbij de draagwijdte van hager beroep, 
van het vonnis van 11 juni 1975 van de 
heer vrederechter te Turnhout werd ge- terwijl overeenkomstig artikel 28 van 
preciseerd, overweegt dat << dient nage- het Gerechtelijk Wetboek iedere beslis
gaan of het interpretatief vonnis gewe- sing in kracht van gewijsde gaat zodrag 
zen door de vrederechter van het tweede zij niet meer voor verzet of hager beroep 
kanton Turnhout op 27 mei 1987, al dan vatbaar is, behoudens de uitzonderingen 
niet vatbaar is voor hager beroep », dat die de wet bepaalt en onverminderd de 
<< niet kan worden betwist door (eiser) gevolgen van de buitengewone rechts
dat het vonnis geveld door de heer vre- middelen; de omstandigheid dat de bui
derechter van het tweede kanton Turn- tengewone rechtsmiddelen; de omstan
hout op 11 juni 1975; in kracht van ge- digheid dat een interpretatief vonnis 
wijsde is getreden ( ... ) ,, dat << de geacht moet worden een geheel uit te 
rechtsleer het erover eens is dat het in- maken met de gei:nterpreteerde beslis
terpretatieve vonnis een geheel uitmaakt sing; niet tot gevolg heeft of kan hebben 
met het uitgelegde vonnis en het derhal- dat het interpretatief vonnis meteen ook 
ve niet gaat om twee onderscheiden von- de kracht van gewijsde geniet die ver
nissen », dat << overeenkomstig artikel bonden is aan de gei:nterpreteerde beslis-
795 van het Gerechtelijk Wetboek de vor- sing; overeenkomstig artikel 793 van het 
deringen tot uitlegging of verbetering Gerechtelijk Wetboek << de rechter die 
worden gebracht voor de rechter die de een onduidelijke of dubbelzinnige beslis
uit te leggen of te verbeteren beslissing sing heeft gewezen », die kan uitleggen, 
heeft gewezen en dus niet voor andere en overeenkomstig artikel 795 van het
rechters; dat hieruit volgt dat het vonnis zelfde wetboek de vordering tot uitleg
van 27 mei 1987 niet meer vatbaar is ging moet worden gebracht << voor de 
-----------------1 rechter die de uit te leggen ( ... ) beslissing 

heeft gewezen », doch deze bevoegd-

(1) Zie Cass., 8 dec. 1977 en 7 juni 1978 
(A. C., 1978, 427 en 1186); 8 okt. 1987, A.R. 
nr. 8084 (1bid., 1987-88, nr. 87); 8 dec. 1989, A.R. 
nr. 6329 (1bid., 1989-90, nr. 232); R.P.D.B., 
compl. VI, Appel en matiere civile, nrs. 40 en 
116. 

heidstoewijzende bepalingen geen in
vloed hebben op de bepalingen inzake 
aanleg; deze bepalingen er wel toe strek
ken de bevoegdheid tot het verlenen van 
een interpretatief vonnis voor te behou
den aan de rechtbank die de onduide-
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lijke of dubbelzinnige beslissing heeft 
gewezen; doch niet beletten dat overeen
komstig de gemeenrechtelijke bepalin
gen de interpretatieve beslissing zou 
kunnen aangevochten worden in hager 
beroep; overeenkomstig artikel 616 van 
het Gerechtelijk Wetboek immers tegen 
ieder vonnis hager beroep kan worden 
ingesteld tenzij de wet anders bepaalt; 
overeenkomstig artikel 1046 van hetzelf
de wetboek beslissingen van inwendige 
aard alsmede vonnissen waarbij wordt 
bevolen dat partijen in persoon moeten 
verschijnen, niet vatbaar zijn voor verzet 
of hager beroep; een interpretatief von
nis noch als beslissing of maatregel van 
inwendige aard kan worden opgevat, 
noch als vonnis waarbij wordt bevolen 
dat partijen in persoon moeten verschij
nen; overeenkomstig artikel 1050 van het 
Gerechtelijk Wetboek in aile zaken ha
ger beroep kan worden ingesteld zodra 
het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit 
een beslissing alvorens recht te doen of 
een verstekvonnis, zodat de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Turnhout niet zon
der de in het middel tot cassatie aange
wezen wetsbepalingen te schenden, kon 
oordelen dat het hager beroep tegen een 
interpretatief vonnis onontvankelijk is, 
hetzij omdat het interpretatief vonnis en 
het gei:nterpreteerde vonnis als een ge
heel moeten worden opgevat, hetzij om
dat aileen de rechter die een beslissing 
heeft gewezen, deze mag interpreteren 
(schending van de artikelen 28, 616, 793, 
954, 1046 en 1050 van het Gerechtelijk 
Wetboek: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis het hager beroep van eiser 
niet ontvankelijk verklaart, ener
zijds omdat het gericht is tegen een 
uitleggend vonnis dat kracht van ge
wijsde had doordat het uitgelegde 
vonnis, waarmee het uitleggende 
immers een geheel uitmaakt, kracht 
van gewijsde had verkregen, ander
zijds omdat de appelrechter niet be
voegd is om een vonnis uit te leggen 
dat hij zelf niet heeft gewezen; 

Overwegende dat artikel 616 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 
« Tegen ieder vonnis kan hager be
roep worden ingesteld, tenzij de wet 
anders bepaalt »; dat artikel 1050 
luidt : « In alle zaken kan hager be
roep worden ingesteld zodra het 
vonnis is uitgesproken, zelf al is dit 
een beslissing alvorens recht te 

doen >>; dat geen enkele wetsbepa
ling het instellen van hager beroep 
tegen een uitleggend vonnis uitsluit; 

Overwegende dat artikel 798 van 
het Gerechtelijk W etboek in het eer
ste en het tweede lid bepaalt : « Ten
zij alle partijen in het geding het 
eens zijn, kan de vordering tot uit
legging niet worden ingesteld voor
dat de termijnen van hoger beroep 
of van voorziening in cassatie zijn 
verstreken. Zij kan niet worden in
gesteld wanneer tegen de beslissing 
hager beroep of voorziening in cas
satie is ingesteld >>; dat hieruit volgt 
dat alleen van een beslissing met 
kracht van gewijsde rechterlijke uit
legging kan worden gevorderd, 
maar niet kan worden afgeleid dat 
de uitleggende beslissing kracht van 
gewijsde verkrijgt door de uit
spraak; 

Dat weliswaar artikel 800 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
van het beschikkend gedeelte van 
de uitleggende beslissing op de kant 
van de uitgelegde beslissing melding 
wordt gemaakt, zodat de ene beslis
sing niet zonder de andere mag wor
den gelezen of kan worden uitge
voerd; omdat beide beslissingen een 
geheel uitmaken, maar zulks niet in
sluit dat tegen de uitleggende beslis
sing geen hager beroep of beroep in 
cassatie kan worden ingesteld; 

Overwegende dat oak de regel van 
artikel 795 van het Gerechtelijk 
Wetboek, volgens welke de « vorde
ringen tot uitlegging ( ... ) worden ge
bracht voor de rechter die de uit te 
leggen ( ... ) beslissing heeft gewe
zen >>, niet uitsluit dat tegen de uit
leggende beslissing hager beroep 
wordt ingesteld; 

Overwegende dat uit het voren
overwogene volgt dat het bestreden 
vonnis op de gronden die het ver
meldt, niet wettig beslist dat het ha
ger beroep niet ontvankelijk is; 

Dat er geen reden is om ter zake 
van de verwijzing af te wijken van 

\
het bepaalde in artikel 1110, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

1 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 339 

1• KA:.viER - 1 februari 1990 

1° VORDERING IN RECHTE - VOOR
WAARDE VAN RECHTSVORDERI:>IG - HAN
DELSPRAKTIJKE'\IVET - VORDERI:>/G TOT 
STAKING - I"'TERPROFESSIONELE OF BE
ROEPSGROEPERI:>IG - BELANGHEBBENDE -
BEG RIP. 

2° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 
- HANDELSPRAKTIJKENWET - VORDERING i 
TOT STAKI'\TG - VORDERING INGEDIEND 
DOOR EEN I"'TERPROFESSIONELE OF BE

ROEPSGROEPERING DIE BELANGHEBBENDE 
MOET ZIJ'\T - BEGRIP 

3° VORDERING IN RECHTE - VOOR
WAARDE VAN RECHTSVORDERING - HAN
DELSPRAKTIJKENWET - VORDERING TOT 
STAKING - I"'TERPROFESSIONELE OF BE 
ROEPSGROEPERING - BELANGHEBBENDE -
BEG RIP. 

4° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 
- HANDELSPRAKTIJKENWET - VORDERING 
TOT STAKING - VORDERING INGEDIEND 
DOOR EEN INTERPROFESSIONELE OF BE
ROEPSGROEPERING DIE BELANGHEBBENDE 
MOET ZIJN - BEGRIP. 

5° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 
- HANDELSPRAKTIJKENWET - VORDERING 
TOT STAKING - VEREISTE DAT DE GEWRAAK
TE DAAD BEROEPSBELANGEN ZOU SCHADEN 
OF TRACHTEN TE SCHADEN. 

1° en 2° Krachtens art. 57, eerste lid, 
Handelspraktijkenwet mag een be
roeps- of interprofessionele groepering 
met rechtspersoonlijkheid een vorde
ring tot staking op grand van art. 55 
van dezelfde wet indienen; in zoverre 
zij belanghebbende is; hiermee wordt 
niet bedoeld dat ze een eigen belang 
moet hebben zoals « de belanghebben
den » die de eis zouden inleiden, maar 
wei dat niet onverschillig welke groe
pering de staking kan vorderen van 
onverschillig welke tekortkoming ver
meld in art. 55 (1). 

3° en 4o De vordering tot staking inge
diend door een interprofessionele of 
beroepsgroepering met rechtspersoon
Jijkheid op grand van art. 55 handels
praktijkenwet is toelaatbaar indien, 
enerzijds, natuurlijke of rechtsperso
nen die lid zijn van die groepering of 
van een daarin verbonden vereniging, 
bij de vordering een eigen belang heb
ben en, anderzijds, datzelfde belang in 
het algemeen door de interprofessio
nele of beroepsgroepering krachtens 
haar statuten behartigd wordt (2). 

5° Het stellen dat de gewraakte daad, 
strijdig met de eerlijke handelsgebrui
ken, de beroepsbelangen van een of 
andere handelaar of ambachtslui 
schaadt of tracht te schaden, is aileen 

(1) (2) en (3) Cass., 7 juni 1984, A.R. nr. 4107 
(A.C. 1983-84, nr. 576); 17 okt. 1986, A.R. nr. 
5115 (A.C. 1986-87, nr. 98), met de desbetreffen
de noot get. P. DE VROEDE, « Le droit d'action 
en justice des groupements professionels », in 
R.C.J.B., 1988, 327 {330). 

Zie : Cass., 19 nov. 1982, A.R. nr. 3375 (A.C., 
1982-83, nr. 172); cone!. eerste adv.-gen. Krings; 
P. L"EMMENS, « Het optreden van verenigingen 
in rechte der verdediging van collectieve be
langen >>, R. W., 1983-84, 2001; R. VAN DEN 
BERGH, « De toelaatbaarheid van de vordering 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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een toelaatbaarheidsvereiste voor het 
instellen van de vordering tot staking 
op grand van de art. 54 en 55, i, van de 
Handelspraktijkenwet (3). 

(UNIE VAN MAKELAARS IN VERZEKERINGEN 
T. INVESTERINGSIVIAATSCHAPPIJ ARGENTA) 

ARREST 

(A.R. nr. 6636) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 17, 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 20, 35, 54, 55 en 57, eerste lid, van 
de wet van 14 juli 1971 betreffende de 
handelspraktijken, 

doordat het hof van beroep de vorde
ring van eiseres onontvankelijk ver
klaart nu zij niet aantoont het bij artikel 
57 van voormelde wet van 14 juli 1971 
vereiste belang te hebben, onder meer 
op de volgende gronden : « Het loutere 
feit dat de door de beroeps- of interpro
fessionele groepering gestelde vordering 
kadert in haar statutair doel verleent 
haar het bij artikel 57 W.H.P. vereiste 
belang niet. Zo de vereiste, dat de groe
pering belanghebbend moet zijn, niet be
doeld dat zij een eigen belang, dit wil 
zeggen een persoonlijk en rechtstreeks 
belang moet hebben zoals vereist bij ar
tikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wordt wel bedoeld dat niet gelijk welke 
beroepsgroepering de staking kan vorde
ren van gelijk welke tekortkoming ver
meld in artikel 55 W.H.P. De vordering 
van de beroepsgroepering is enkel toe
laatbaar indien handelaars of ambachts
lui die geschaad worden of die men 
tracht te schaden, leden zijn en het on
dergane of dreigende nadeel de door de 
groepering behartigde belangen aantast. 
De omstandigheid dat wat de grand van 
de zaak betreft de zogenaamde " per se" 

inbreuken, anders dan de inbreuken op 
artikel 54 W.H.P., kunnen bestaan los 
van de voorwaarde dat schade is toege
bracht of dat men schade tracht toe te 
brengen aan de beroepsbelangen van 
een of meerdere handelaars of am
bachtslui, neemt niet weg dat de be
roeps- of interprofessionele groepering 
oak voor het instellen van de vordering 
tot staken we gens "per se" inbreuken 
op artikel 54 W.H.P. dan voor de vorde
ring het staken wegens inbreuken be
langhebbend zijn in de zin van artikel 57 
W.H.P. Deze laatste bepaling stelt op het 
vlak van de ontvankelijkheid van de vor
dering geen andere voorwaarden voor 
een vordering tot staken wegens inbreu
ken op de andere in artikel 55 W.H.P. op
gesomde bepalingen. Volgens artikel 4 
van haar statuten groepeert (eiseres) in 
Belgie gevestigde wettelijke erkende be
roepsverenigingen van makelaars in ver
zekeringen. Zij stelt geen individuele !e
den», 

terwijl artikel 57, eerste lid, van de 
wet betreffende de handelspraktijken de 
beroepsverenigingen met rechtspersoon
lijkheid uitdrukkelijk toelaat de vorde
ring op grand van artikel 55 in te dienen 
en weliswaar voorschrijft dat de eisende 
beroepsvereniging belanghebbend zou 
zijn, doch hiermee niet wordt bedoeld 
dat ze een eigen belang, of een commer
cieel of materieel belang moet hebben 
zoals « de belanghebbenden » die de eis 
zouden inleiden, maar, wel dat niet gelijk 
welke beroepsgroepering de staking kan 
vorderen van gelijk welke tekortkoming 
vermeld in artikel 55; aldus, wanneer het 
uitsluitend een met de eerlijke handels
gebruiken strijdige daad betreft in de zin 
van artikel 54 van bedoelde wet, waarbij 
een handelaar of een ambachtsman de 
beroepsbelangen van een of meerdere 
andere handelaars of ambachtslui 
« schaadt of tracht te schaden », de vor
dering van de beroepsgroepering enkel 
toelaatbaar is indien handelaars en am
bachtslui die geschaad worden of die 
men tracht te schaden, leden zijn en het 

------------------; ondergane of dreigende nadeel door de 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

tot staking ingesteld door beroepsgroeperin
gen >>, R. W., 1985-86, 119 (125); J. STRUYCK en 
W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch Pri
vaatrecht-XIII-Handels- en Economisch Recht, 
dl. 2, Mededingingsrecht A.-Handelspraktijken 
(Story Scientia 1985), 12 e.v.; P. DE VROEDE, 
« Handelspraktijkenwet : Stand van zaken en 
toekomstige ontwikkeling >>, T.P.R., 1986, 609 
(644); GOTZEN, Economisch en financieel recht, 
Vanloo£, II, 283. 

groepering behartigde belangen aantast; 
deze toelaatbaarheidsvoorwaarden even
wei niet toepasselijk zijn op vorderingen 
die de staking beogen van andere tekort
komingen, vermeld in artikel 55, aan be
palingen waarin voor het bestaan van 
die tekortkomingen niet als vereiste 
wordt gesteld dat de betrokken daad een 
of meerdere handelaars of ambachtslui 
« schaadt of tracht te schaden », zoals in
zonderheid de door eiseres tot staving 
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, van haar vordering ingeroepen artikelen 
20, 4°, en 35 van de wet betreffende de 
handelspraktijken; zodat het hof van be
roep, door niettemin de vordering niet 

, ontvankelijk te verklaren om reden dat 
eiseres geen individuele leden telt die ge
,schaad worden of die men tracht te scha
den, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van alle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 57, eer
ste lid, van de wet van 14 juli 1971 
betreffende de handelspraktijken 
luidt : « de vordering op grond van 
artikel 55 wordt ingediend op ver
zoek, hetzij van de belanghebben
den, hetzij van een belanghebbende 
beroeps- of interprofessionele groe
pering met rechtspersoonlijkheid »; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring, naar luid van artikel 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek, niet kan 
worden toegelaten indien de eiser 
geen belang heeft om ze in te die
nen; dat, tenzij de wet het anders 
bepaalt, de rechtsvordering inge
steld door een natuurlijke of rechts
persoon niet kan worden toegelaten, 
indien de eiser geen persoonlijk en 
rechtstreeks belang heeft, dit wil 
zeggen een eigen belang; 

indien, enerzijds, natuurlijke of 
rechtspersonen die lid zijn van die 
groepering of van een daarin ver
bonden vereniging, bij de vordering 
een eigen belang hebben en, ander
zijds, datzelfde belang in het alge
meen door de beroeps- of interpro
fessionele groepering krachtens 
haar statuten behartigd wordt; 

Dat het stellen dat de gewraakte 
daad « schaadt of tracht te scha
den » aileen voor het instellen van 
de vordering op grond van de artike
len 54 en 55, i, een toelaatbaarheids
vereiste is; 

Dat het arrest door de vordering 
van eiseres, interprofessionele groe
pering met rechtspersoonlijkheid, 
niet ontvankelijk te verklaren om
dat zijzelf geen individuele leden 
heeft, en door te oordelen dat voor 
de ontvankelijkheid van alle vorde
ringen uit de artikelen 54 en 55 van 
de wet betreffende de handelsprak
tijken vereist is dat individuele le
den geschaad worden of dat ge
tracht wordt die te schaden, onge
acht of de vordering steunt op de 
artikelen 54 en 55, i, dan wel op arti
kel 55, a tot h, de in het middel ver
melde artikelen van de genoemde 
wet schendt; 

Overwegende dat het vermelde ar
tikel 57, eerste lid, van de wet be
treffehde de handelspraktijken de 
beroeps- of interprofessionele groe- Dat het middel in zoverre gegrond 
,pering met rechtspersoonlijkheid is; 
uitdrukkelijk toelaat de vordering 
op grond van artikel 55 in te dienen; 

Overwegende dat artikel 57, eer
ste lid, weliswaar voorschrijft dat de 
eisende groepering belanghebbend 
zou zijn; 

Dat hiermee niet wordt bedoeld 
dat ze een eigen belang moet heb
ben zoals << de belanghebbenden » 
die de eis zouden inleiden, maar wel 
dat niet gelijk welke groepering de 
staking kan vorderen van gelijk wel
ke tekortkoming vermeld in artikel 
55; 

Dat de vordering van de beroeps
of interprofessionele groepering met 
rechtspersoonlijkheid toelaatbaar 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. 

1 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en De 
Gryse. 
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Nr. 340 

1 e KAMER - 1 februari 1990 

BEWIJS - TUCHTZAKEN - GETCIGEN - GE
LOOFWAARDIGHEID - BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER. 

De rechter beoordeelt vrij de geloofwaar
digheid van de getuigen; hij mag be
paalde van de door een getuige afge
Jegde verklaringen als geloofwaardig 
in aanmerking nemen en de overige 
als niet geloofwaardig verwerpen. (Art. 
937, 5°, Ger.W.) 

(B ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6931) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 21 juni 1989 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Architecten, met het Ne
derlands als voertaal; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1341 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 937, 
5°, van het Gerechtelijk Wetboek, 19 en 
21, § 1, van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van Architecten, 

doordat de bestreden beslissing de be
roepen beslissing tenietdoet, de zaak tot 
zich trekt, de tenlastenlegging van vals
heid niet bewezen verklaart, de overige 
tenlasteleggingen bewezen verklaart en 
aan eiser en tuchtsanctie der schorsing 
van het recht het beroep van architect 
gedurende twee jaar uit te oefenen 
oplegt DP de volgende gronden : « dat het 
bureau op 10 mei 1988 overging tot het 
verhoor van de getuige Gryson; dat (ei
ser) ten onrechte opwerpt dat dit getui
genis waardeloos is omdat een geding 
tussen hem en de getuige aanhangig is 
betreffende het ereloon van het werk 
Sparappelstraat te Torhout; dat vanzelf
sprekend geen rekening wordt gehouden 
met wat de getuige in verband met dat 
werk verklaarde doch dat voor het overi
ge zijn gezegden geloofwaardig voorko
men en in overeenstemming zijn met de 

verklaringen voor het bureau afgelegd 
door de achtitect en met de voorgelegde 
stukken », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de bestreden beslis

sing ten onrechte de invloed die het tus
sen eiser en de getuige Gryson bestaan
de geschil op zijn getuigenis uitoefent, 
tot een gedeelte van de getuigenis be
perkt, namelijk het kwestieuze geschil 
zelf, en met het overige van de getuige
nis rekening houdt; immers de erken
ning van de invloed van een bestaand 
geschil, wanneer deze in aanmerking 
wordt genomen, de getuigenis als een ge
heel betreft en deze ten opzichte van de 
invloed onsplitsbaar is (schending van de 
artikelen 2, 937, 5°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1341 van het Burgerlijk Wet
boek, 19 en 21, § 1, van de wet van 26 ju
ni 1963): 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in het onder

dee! aangewezen wetsbepalingen, in
zonderheid artikel 937, 5°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet uitsluiten 
dat de rechter de geloofwaardigheid 
van de getuige vrij beoordeelt en 
hem niet verbieden bepaalde van de 
door een getuige afgelegde verkla
ringen als geloofwaardig in aanmer
king te nemen en de overige als niet 
geloofwaardig te verwerpen; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige opkomt tegen de 
onaantastbare beoordeling door de 
raad van beroep van de bewijswaar
de van die verklaringen; 

Dat het onderdeel, zoals opgewor
pen door verweerster, in zoverre 
niet ontvankelijk is; 

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

1 februari 1990 -1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaert, advocaat-generaal 

Advocaten : mrs. Houtekier en 
Biitzler. 
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Nr. 341 

1 e KAMER - 1 februari 1990 

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENI"'!G IN CASSATIE - VORMEN -
ONTV ANKELIJKHEID CASSATIEVER
ZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING TER GRIFFIE 
VAN HET HOF VAN BEROEP - HOEDANIG
HEID VAN DE NEERLEGGER NIET NADER 
AANGEDUID - GEVOLGEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
LASTINGZAKEN - VORM VAN DE VOORZIE
NING - ONTVANKELIJKHEID - INKOMSTEN
BELASTINGEN - CASSATIEVERZOEKSCHRIFT 
- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET HOF 
VAN BEROEP - HOEDANIGHEID VAN DE 
NEERLEGGER NIET NADER AANGEDUID- GE
VOLGEN. 

1 o en 2° De voorziening inzake inkom
stenbelastingen kan niet onontvanke
Jijk worden verklaard op de enkele 
grand dat het door eiser of diens 
advokaat ondertekende cassatiever
zoekschrift op de griffie van het hoi 
van beroep is neergelegd door een per
soon wiens hoedanigheid niet nader is 
aangeduid (1). (Art. 289 W.I.B.) 

(1) Het huidige geschil, dat geleid heeft· tot 
het geannoteerde arrest, had betrekking op 
aanslagen in de personenbelasting en in de 
aanvullende gemeentebelasting die over be
paald belastingjaar ten laste van eiser waren 
vastgesteld. Het bestreden arrest had het be
roep van eiser niet gegrond verklaard. Dit be
roep had hij ingesteld tegen de bes!issing van 
de gewestelijke directeur der directe belastin
gen van de provincie, waarbij die bezwaren 
werden verworpen. 

De vraag was of de voorziening ontvankelijk 
was. Immers, het cassatieverzoekschrift dat 
door eiser is ondertekend was ter griffie van 
het Hof van Beroep te Luik neergelegd door 
een persoon, wiens hoedanigheid niet nader 
was aangegeven, zonder dat uit enig proces
stuk bleek dat hij advocaat, gerechtsdeurwaar
der of houder was van een bijzondere vol
macht. Op die vraag zou ontkennend geant
woord zijn indien het Hof zich had gehouden 
aan de rechtsleer van zijn vroegere arresten. 

De ter zake geldende wetsbepalingen zijn 
artikel 289, eerste en tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, zoals het 
is gewijzigd bij artikel 48 van de wet van 3 no-

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

(MANK-ARNOLD 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 995 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1987 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

vember 1976. De eerste twee !eden van dit arti
kel luiden als volgt : 

« De voorziening geschiedt bij een tot het 
Hof van Cassatie gericht verzoekschrift dat, op 
straffe van nietigheid, een bondige mteenzet
ting van de middelen en de aanduiding van de 
geschonden wetten bevat. Wanneer het ver
zoekschrift voor de eiser werd ondertekend en 
neergelegd door een advocaat, dan moet deze 
laatste zijn volmacht niet bewijzen. 

Het verzoekschrift, dat vooraf aan de ver
weerder werd betekend, en het exploot van de 
betekening worden ter griffie van het hof van 
beroep afgegeven binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen van de kennisgeving van 
het arrest, bij een ter post aangetekende brief 
door de griffie aan de in bedoeld arrest opge
geven woonplaats gedaan, een en ander op 
straffe van verval. » 

Uit die bepalingen blijkt dat de cassatievoor
ziening inzake inkomstenbelastingen uit drie 
delen bestaat : 

het opmaken van het verzoekschrift; de be
tekening ervan; de afgifte ter griffie van het 
hof van beroep van het verzoekschrift en van 
het exploot van betekening. 

De rechtspraak van het Hof dienaangaande 
is uitgegaan van een tekst die ten grondslag 
ligt aan het huidige artikel 289 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen : het be
treft artikel 14, eerste lid, van de wet van 6 
september 1985 aangaande de belastingaansla
gen inzake directe belastingen, en naar welk 
artikel in de opeenvolgende wetgevingen 
wordt verwezen. Het eerste lid van dat artikel 
luidde als volgt : '' De voorziening geschiedt bij 
een tot het Hof van Cassatie gericht ver
zoekschrift dat, op straffe van nietigheid, een 
beknopte uiteenzetting van de middelen en de 
aanduiding van de geschonden wetten bevat. 
Het verzoekschrift, dat vooraf aan de verweer
der werd betekend, een uitgifte van het arrest 
alsmede de stukken tot staving van de voorzie
ning worden ter griffie van het hof van beroep 
afgegeven binnen een termijn van veertig da
gen, te rekenen van de datum van het arrest, 
een en ander op straffe van verval. » 

Vergelijkt men dat artikel 14, eerste lid, van 
de wet van 6 september 1895 met het huidige 

I 
artikel 289, eerste en tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, dan stelt 

(Zie vervolg nota volgende blz.} 
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Wat de ontvankelijkheid van de 
voorziening betreft : 

Overwegende dat het door eiser 
ondertekende verzoekschrift ter grif
fie van het Hof van Beroep te Luik 

(Vervolg nota van vo1·ige biz.) 
men vast dat er een paar verschillen bestaan 
in verband met het opmaken van het ver
zoekschrift en de afgifte ter griffie van het hof 
van beroep. 

W at het opmaken van het verzoekschrift in 
cassatie betreft : anders dan artikel 14 van de 
wet van 6 september 1895 bepaalt het huidige 
artikel 289 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen dat wanneer het ver
zoekschrift voor de eiser door een advocaat 
werd ondertekend, deze zijn volmacht niet 
moet bewijzen 

Wat de afgifte ter griffie van het hof van be
roep betreft, dient er gewezen te worden op 
drie verschilpunten : - thans behoeven enkel 
het vooraf betekende verzoekschrift en het ex
ploot van betekening ter griffie te worden af
gegeven, terwijl, volgens de wet van 1895, het 
vooraf betekende verzoekschrift, een uitgifte 
van het arrest, alsmede de stukken tot staving 
van de voorziening dienden te worden afgege
ven; - thans moet die afgifte geschieden bin
nen een termijn van drie maanden, te rekenen 
van de betekening van het arrest, terwijl, val
gens de wet van 1895, de afgiftetermijn veertig 
dagen bedroeg, te rckenen van de datum van 
het arrest; - thans, ten slotte, wanneer het 
verzoekschrift voor de eiser door een advocaat 
wordt neergelegd, behoeft deze zijn volmacht 
niet te bewijzen, wat niet stand in de wet van 
1895. 

De rechtspraak van het hof v66r de wet van 
3 november 1976, waarbij artikel 289 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen is ge
wijzigd, kan als volgt worden samengevat. 

Het arrest van 25 februari 1931, dat met ver
enigde kamers is gewezen, heeft als beginsel 
gesteld dat de eiser door de afgifte ter griffie, 
van het verzoekschrift in cassatie, op rechts
geldige wijze zijn bedoeling heeft te kennen 
gegeven dat hij een geding in cassatie wil aan
spannen. (Bull. en Pas., 1931, I, 93.) Er zijn 
verschillende andere arresten gewezen waarin 
hetzelfde beginsel wordt gehuldigd, namelijk 
de arresten van : 10 dec. 1934 (ibid., 1935, I, 
75); 18 sept. 1939 (ibid., 1939, I, 377); 31 mei 
1949 (ibid., 1949, I, 405); 8 juli 1952 (ibid., 1952, 
I, 733); 14 juli 1953 (ibid., 1353, I, 941, meerdere 
arr€3ten); 29 sept. 1953, 24 nov. 1953 en 18 mei 
1954 (ibid., 1954, I, 62, 234 en 808); 12 okt. 1954 
en 22 febr. 1955 (ibid., 1955, I, 116 en 683), en 
20 dec. 1960 (ibid., 1961, I, 450). Zie de noot 1 
W.G. bij Cass., 10 jan. 1950 (ibid., 1950, I, 303), 
en de noot 2 bij Cass., 16 juni 1951 (ibid., 1951, 
I, 740). 

Het Hof heeft daaruit het volgende afgeleid : 
a) De voorziening is niet ontvankelijk wan

neer het verzoekschrift in cassatie en het ex-

{Zie vervolg nota volgende kolom.) 

is neergelegd door « M. Crutsen », 
wiens hoedanigheid niet nader 
wordt bepaald; 

Overwegende dat uit de wetsge
schiedenis van artikel 48 van de wet 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 
ploot van betekening niet ter griffie van het 
hof van beroep werden neergelegd of althans 
wanneer noch op het verzoekschrift in cassa
tie, noch op het exploot van betekening, noch 
op enig stuk tot staving wordt vermeld dat ze 
ter grlffie werden afgegeven. (Cass., 23 jan. 
1905, Bull. en Pas., 1905, I, 106; 12 nov. 1931, 
ibid., I. 284.) 

b) de voorziening is niet ontvankelijk wan
neer het verzoekschrift in cassatie of het ex
ploot van betekening buiten de wettelijke ter
mijn ter griffie van het hof van beroep werden 
afgegeven of althans wanneer uit de proces
stukken niet blijkt dat die afgifte binnen de 
wettelijke termijn is geschied. (Cass., 28 maart 
1904, Bull. en Pas., 1904, I, 194; 5 maart 1906, 
ibid., 1906, I, 154; 24 feb. 1948, ibid., 1948, I, 
128, en 1 maart 1949, ibid., 1949, I, 173.) 

c) De voorziening is niet ontvankelijk wan
neer de afgifte van het verzoekschrift en van 
het exploot van betekening is geschied bij een 
ter post aangetekende brief die aan de griffie 
van het hof van beroep wordt gezonden. 
(Cass., 25 feb. 1931, Bull. en Pas., 1931, I, 93, 
verenigde kamers; 18 mei 1954, ibid., 1954, I, 
808; 20 dec. 1960, ibid., 1961, I, 450.) 

d) De afgifte ter griffie van het hof van be
roep moet geschieden door de partij of door 
haar gemachtigde (Cass. 25 feb. 1931, verenig
de kamers, Bull. en Pas., 1931, I, 93; 10 dec. 
1934, ibid., 1935, I, 75; 31 mei 1949, ibid., 1949, 
I, 405; 8 juli 1952, ibid., 1952, I, 733; 14 juli 
1953, meerdere arresten, ibid., 1953, I, 941; 29 
sept. 1953, 24 nov. 1953 en 18 mei 1954, ibid., 
1954, I, 62, 234 en 808; 12 okt. 1954 en 22 feb. 
1955, ibid., 1955, I, 116 en 683; 20 dec. 1960, 
ibid., 1961, I, 450), zodat niet ontvankelijk is de 
voorziening die niet ter griffie is neergelegd 
door de eiser of door een persoon die daartoe 
doet blijken van een bijzondere volmacht of 
een regelmatige opdracht. 

Onder het stelsel van de wet van 1895 heb
ben ten minste zes arresten van het Hof be
slist dat de voorziening niet ontvankelijk was 
wanneer het verzoekschrift tot cassatie en het 
origineel door een gerechtsdeurwaarder was 
neergelegd terwijl uit de overgelegde stukken 
niet blijkt dat hij daartoe gemachtigd was. 
(Cass. 31 mei 1949, Bull. en Pas., 1949, I, 405; 
14 juli 1953; meerdere arresten, ibid., 1953, I, 
941; 29 sept. en 24 nov. 1953, ibid., 1954, I, 62 
en 234; 12 okt. 1954 en 22 feb. 1955, ibid., 1955, 
I, 116 en 683.) 

De rechtspraak heeft de strakheid van dat 
principe en zijn uitvloeisels op ingrijpende 
wijze getemperd. Het betreft de hypothese 
waarin de griffier van het hof van beroep, zon
der enige aanwijzing nopens de Identiteit van 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 



720 HOF VAN CASSATIE Nr. 341 

van 3 november 1976 tot wijziging 
van artikel 289 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen volgt dat 
het de bedoeling van de wetgever is 
geweest de regels voor het instellen 
van een cassatieberoep in belasting-
----------------------1 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

de persoon die de stukken neerlegt, vaststelt 
dat er ter griffie het cassatieverzoekschnft 1s 
neergelegd. Het arrest van 5 juni 1939 van het 
Hof heeft heslist dat een dergelijke vaststel
ling impliceerde dat de neerlegging door de 
verzoeker zelf was geheurd. (Bull. en Pas., 
1939, I, 279.) In de zaak, die tot dit arrest heeft 
geleid, had de directeur van de directe helas
tingen te Brussel cassatieheroep ingesteld te
gen een vennootschap die een grand van niet
ontvankelijkheid had opgeworpen hieruit afge
leid dat « niet was voldaan aan de wezenlijke 
vormvereiste van het neerleggen van het ge
dinginleidend verzoekschrift en van de stuk
ken, te weten de vermelding van degene die 
deze stukken neerlegt ». Het Hof hesliste dat 
de grond van niet-ontvankelijkheid niet kon 
worden aangenomen, op grand dat : « de ge
noemde verzoekschriften en stukken vermel
den dat zij op 2 januari 1939 ter griffie van het 
Hof van Beroep te Brussel zijn neergelegd >>, 
en « dat een dergelijke vermelding, ook zonder 
aanwijzing van de naam van degene die deze 
stukken neerlegt, regelmatig is omdat zij im
pliceert dat de neerlegging is geheurd door de 
eiser zelf en niet door een andere ambtenaar 
of volmachtdrager >>. 

In de arresten van het Hof na de wetswijzi
ging van 1976 is die rechtspraak grotendeels 
gevolgd. Twee wijzigingen zijn echter aange
hracht. 

De eerste houdt rekening met de hewoordin
gen van het nieuw artikel 289 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen : « wanneer 
het verzoekschrift voor de eiser werd onderte
kend en neergelegd door een advocaat, dan 
moet deze laatste zijn volmacht niet hewij-
zen». 

Het Hof hesliste aldus sedert 1987 herhaal
delijk dat de voorziening niet ontvankelijk is 
wanneer het verzoekschnft tot cassatie, dat 
door eiser of zijn advocaat is ondertekend, ter 
griffie van het hof van heroep is neergelegd 
door een andere persoon die geen advocaat is 
en die zijn volmacht niet bewijst. (Cass., 29 
okt. 1987, A.R. nr. F 809 F, A.C, 1987-88, nr. 
126; 13 okt. 1988, A.R. nr. F 935 F, en 26 jan. 
1989, A.R. nr. F 899 F, nr. 86 en 310.) 

De tweede wijziging vindt haar oorsprong in 
art. 516, eerste lid, van het Gerechtel1jk Wet· 
hoek, dat hepaalt : « De gerechtsdeUJlNaarders 
zijn aileen bevoegd tot het verrichten van aile 
exploten in het arrondissement dat bij het ko: 
ninklijk besluit tot benoeming is hepaald. ZiJ 
mogen ter griffie de uitgiften, afschriften en 
uittreksels van aile processtukken lichten en 
de verzoekschriften indienen die de wet hun 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

zaken gelijk te stellen met die wel
ke het Gerechtelijk Wetboek in bur
gerlijke zaken voorschrijft; 

Dat de hoedanigheid van de per
soon die het verzoekschrift ter grif
fie van het hof van beroep neerlegt, 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

toelaat te ondertekenen; zij mogen tevens, op 
verzoek van de advocaten van de partijen, er 
aile andere verzoekschriften neerleggen. » 

Het Hof oordeelde derhalve dat de voorzie
ning ontvankelijk is wanneer het cassatiever
zoekschrift, dat door eiser of zijn advocaat is 
ondertekend, ter griffie van het hof van be
roep is neergelegd door een gerechtsdeurwaar
der die bij een hijzondere volmacht hewijst, 
als blijkt dat de gerechtsdeurwaarder die neer
legging op verzoek van eisers advocaat heeft 
gedaan. 

Er is daarentegen geoordeeld dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is wanneer het ver
zoekschrift ter griffie van het hof van beroep 
is neergelegd door een gerechtsdeurwaarder 
die geen bijzondere volmacht hewijst, wanneer 
niet hlijkt dat de gerechtsdeurwaarder die 
neerlegging op verzoek van eisers advocaat 
heeft gedaan (Cass., 13 okt. 1989, A.R. nr. 
F 935 F, A. C., 1989-90, nr. 86) of wanneer het 
verzoekschrift is neergelegd door een bedien
de van een gerechtsdeurwaarder zonder bij
zondere volmacht (Cass., 26 jan. 1989, A.R. nr. 
F 899 F, A.C., 1988-89, nr. 310). 

Het geschil waarover het Hof uitspraak 
heeft gedaan, is voor de eerste kamer in vol
tailige zitting gehracht omdat is gehleken dat 
die rechtspraak, waaraan is herinnerd, op 
sommige punten geen voldoening schenkt, zo
dat terecht de vraag is gerezen of ze diende te 
worden gehandhaafd. 

Een tweede zwak punt van die rechtspraak 
lag in het onderscheid dat werd gemaakt naar
gelang de griffier van het hof van heroep al 
dan niet de identiteit had vastgesteld van de 
persoon die ter griffie het verzoekschrift tot 
cassatie en het exploot van betekening heeft 
afgegeven. 

Als de griffier de identiteit van degene die 
deze stukken neerlegt, niet vaststelde, nam 
het Hof aan dat zulks door eiser zelfs was ge
daan, zodat de voorziening, wanneer feitel!Jk 
hlijkt dat die persoon een andere persoon was 
die zijn volmacht niet hewijst en die geen ad
vocaat is noch een gerechtsdeurwaarder, die 
op verzoek van een advocaat optreedt, toch 
ontvankelijk werd verklaard. Wanneer de grif
fier daarentegen de identiteit vaststelde van 
de persoon die deze stukken neerlegt en zo 
bleek dat die persoon niet de eiser was en 
daarenhoven geen volmacht hewijst, noch de 
hoedanigheid van advocaat of van gerechts
deurwaarder, die op verzoek van een advocaat 
optreedt, werd de voorziening niet ont\ anke
li]k verklaard. 

(Zie vervolg nota volgende biz.} 



Nr. 341 HOF VAN CASSATIE 721 

geen invloed heeft op de ontvanke
lijkheid van de voorziening; 

1 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Sace - Gehjkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Hoge, Luik. 

(Vervolg nota van vorige lwlom.) 
De rechtspraak leek bovei~dien weinig in de 

lijn.te liggen van de praktijk voor het instellen 
---------------------1 van voorzieningen in burgerlijke zaken. 

Artikel 1079, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat « de voorziening wordt 
ingesteld door op de griffie van het Hof van 
Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat, 
in voorkomend geval, vooraf wordt betekend 
aan de partij tegen wie de voorziening is ge
richt ». In burgerlijke zaken dus omvat de in
stelling van het cassatieberoep eveneens drie 
bestanddelen : de opmaking van het ver
zoekschrift, de betekening ervan en de indie
ning ter griffie, doch de indiening ter griffie 
moet geschieden op de griffie van het Hof van 
Cassatie en niet, zoals inzake directe belastin
gen, op de griffie van het hof van beroep. In 
burgerlijke zaken is het ook zo dat het cassa
tieberoep niet volledig is door het opmaken 
van het verzoekschrift en de betekening ervan 
aan verweerder alleen : het cassatieberoep is 
niet ingesteld, zolang het vooraf aan verweer
der betekende verzoekschrift niet is ingediend 
op de griffie van het Hof. 

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

(Vervolg nota van vorige biz.) 

Derhalve werd de voorziening, in een toe
stand die zowel in rechte als in feite dezelfde 
is, al dan niet ontvankelijk verklaard naarge
lang de griffier van het hof van beroep de 
identiteit vaststelde van de persoon die de 
stukken neerlegt, in feite naargelang op de 
gnffiestempel al dan niet de vermelding 
« neergelegd door » voorkwam. 

Aldus diende het Hof op de terechtzitting 
van 13 oktober 1988 kennis te nemen van vijf 
cassatieberoepen die, inzake inkomstenbelas
tingen, waren ingesteld tegen arresten van ho
ven van beroep. Twee van die vijf cassatiebe
roepen waren gericht tegen arresten van het 
Hof van Beroep te Brussel, drie tegen arresten 
van het Hof van Beroep te Luik. 

Op de griffie van het Hof van Beroep te 
Brussel gebruikt de griffier een stempel die de 
vermeldmg « neergelegd door ,, niet draagt. In 
de zaken F 885 F en F 933 F die betrekking 
hadden op de twee arresten van het Hof van 
Beroep te Brussel had de griffier van het hof 
van beroep de neerlegging vastgesteld zonder 
echter de naam op te geven van degene die de 
stukken neerlegde. Het Hof heeft dus, in die 
beide zaken, geoordeeld dat de cassatieberoe
pen ontvankehjk waren. 

Op de griffie van het Hof van Beroep te 
Luik draagt de door de griffier gebruikte stern
pel de vermelding « neergelegd door ». In de 
zaak F 932 F was het verzoekschrift door eiser 
zelf op die griffie neergelegd, de rechtspleging 
was dus regelmatig. In de zaak F 937 F ver
meldde de stempel van de griffie van het Hof 
van Beroep te Luik dat de neerlegging was ge
schied door de raadsman van eiser; ook hier 
was de rechtspleging regelmatig. In de zaak 
F 935 F vermeldde de stempel van het Hof van 
Beroep te L tik dat de neerlegging was ge
schied door een persoon, een gerechtsdeur
waarder die nochtans niet de ministeriele 
ambtenaar was die zijn bijstand had verleend 
voor de betekening, aan de Belgische Staat, 
van het door de advocaat van e1ser onderte
kende verzoekschrift. Het dossier van de 
rechtspleging bevatte geen enkele volmacht en 
e\·enmin is gebleken dat de gerechtsdeurwaar
der gehandeld zou hebben op last van een ad
\·ocaat. Het Hof heeft dus het cassatieberoep 
niet ontvankelijk verklaard, terwijl het onn·an
kel!Jk zou verklaard zijn, ind1en het bestreden 
arrest door het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen was (Bull. en Pas., 1984, I, nr 86). 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

Nooit echter doet de griffie van het Hof op
gave van de identiteit van de persoon die het 
verzoekschrift en het betekeningsexploot in
dient. Uiterst zelden geschiedt die indiening 
door de advocaat bij het Hof van Cassatie die 
de eiser bijstaat en vertegenwoordigt. In feite, 
en behoudens heel uitzonderlijke gevallen, 
worden het verzoekschrift en het exploot op 
de griffie ingediend door de aangestelden van 
de gerechtsdeurwaarders, en hun wordt nooit 
gevraagd een bijzondere, daartoe strekkende 
volmacht over te leggen. Het Hof heeft blijk
baar nog nooit een voorziening in burgerlijke 
zaken niet ontvankelijk verklaard op grand 
dat het verzoekschrift en het exploot houden
de betekening ervan op de griffie van het Hof 
waren neergelegd door een persoon die geen 
advocaat of deurwaarder was en die geen bij
zondere volmacht kon overleggen. 

Het geannoteerde arrest wijzigt een recht
spraak. Venvijzend naar de parlementaire 
voorbereiding van artikel 48 wet van 3 nov. 
1976 (toelichting, Pari. Besch. Kamer, zitting 
1975-1976, 879, nr. 1, biz. 36, en verslag com
missie van Financien, Kamer van Volksverte
genwoordigers, Pari. Besch. Kamer, zitting 
1975-76, 879, nr. 7, biz. 48), beslist het dat inza
ke inkomstenbelastingen de hoedanigheid van 
de persoon die het cassatieverzoekschrift in
dient op de griffie van het Hof van Beroep 
geen invloed heeft op de ontvankelijkheid van 
de voorziening. Het beslist derhalve dat de 
voorziening te dezen ontvankelijk is, ook a! 
werd het cassatieverzoekschrift op de gnffie 
van het hof van beroep ingediend door een 
persoon wiens hoedanigheid niet verder aan
geduid was. 
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1 e KAMER - 2 februari 1990 

VERVOER, VERVOEROVEREENKOMST 
- INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDE
REN OVER DE WEG - ONDERAANNEMER DIE 
EEN SLEEPOPDRACHT VITVOERT - VERVOER
OVEREENKOMST. 

De door een vervoerder met een derde 
gesloten overeenkomst, die inhoudt dat 
deze Jaatste door middel van zijn trek
ker de geladen oplegger, eigendom van 
de vervoerder, naar een plaats van be
stemming moet overbrengen, dient als 
een oveTeenkomst van goederenver
voer te worden aangemerld (1). 
(C.M.R.-Verdrag.) 

(TRANSPORT TH. WOUTERS N.V. T. VERMEIREN) 

ARREST 

(A.R. 6430) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, qp 10 november 1987 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 774, tweede lid, 807 en 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het 
algemeen rechtsbeginsel van de autono
mie der procespartijen bij het bepalen 
van de grenzen van het geschil, gehul
digd onder meer in de artikelen 807 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, van de artikelen 
1, vooral de leden 1 en 2 en, voor zoveel 
nodig, de andere leden, 3, 4, 9, lid 1, van 

het Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.), gesloten 
op 19 mei 1956 te Geneve en goedge
keurd in Belgie bij de wet van 4 septem-
ber 1962 betreffende het internationaal 
vervoer van goederen over de weg, 4 van 

· het Verdrag nopens het wegverkeer van 
19 september 1949, in Belgie goedge
keurd bij de wet van 1 april 1954, 1 en 4 
van de wet van 25 augustus 1891, die ti
tels VIIbis van het Wetboek van Koop
handel uitmaakt, 1710, 1779, 2°, 1784 en, 
voor zoveel nodig, 1349, 1350 en 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, waaruit blijkt dat 
de juiste oorzaak van de schade aan de 
lading spiegelglas niet meer kan worden 
achterhaald, het beroepen vonnis vernie
tigt en, na eiseres op grond van de bepa
lingen van het C.M.R.-Verdrag als ver-
voerder te hebben veroordeeld tot beta
ling van de ladingschade aan de N.V. 
Incotrans en de Franse vennootschap 
Boussois Souschon Neuvesel, de verde
ring tot vrijwaring van eiseres tegen ver
weerder, haar onderaannemer die het in
ternationaal wegvervoer, tijdens hetwelk 
de schade is ontstaan, heeft uitgevoerd, 
ongegrond verklaart op grand : « dat de 
onderlinge verhoudingen tussen hoofd
vervoerder en onderaannemer van ver
voer niet beheerst worden door de bepa
lingen van het C.M.R.-Verdrag; dat het 
transportbedrijf Vermeiren stelt enkel 
een sleepopdracht uitgevoerd te hebben 
en dat hem in de uitvoering van deze op
dracht geen fout treft; dat volgens deze 
gedingspartij de oplegger bij vertrek op 
kaai nr. 326 te Antwerpen reeds van een 
flat-container voorzien was, welke na be
lading te Boussois naar kaai nr. 416 
diende teruggebracht te worden; dat 
waar de zaakvoerder van het transport
bedrijf Th. Wouters tegenover de ge
rechtsdeskundige bevestigde dat de fir
ma Vermeiren ingeschakeld werd daar ------------------1 zijn bedrijf op het ogenblik van de op

(1) Zie Cass. fr., 21 juni 1988, Bull. Transp., 
1988, 455. Zie ook : Cass., 25 mei 1984, A.R. nr. 
3979 (A.C., 1983-84, nr. 543) en de voetnoot 1; 
30 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 618) en de voet· 
noot 1; 16 nov. 1984, A.R. nr. 4017 (A.C., 
1984-85, nr. 171) de redengeving, biz. 379, 1e 
kol.; 17 sept. 1987, A.R. nr. 7643 (A.C., 1987-88, 
nr. 36). 

F. PONET, De overeenkomst Fan internatio
naal wegvervoer - C.JII.R., (Kluwer, 2e uitg., 
1986), nrs. 69 en 71; J. LIBOCTON, « Les trans
ports routiers internationaux - Cronique de 
Jurisprudence (1974-1980) », J.T., 1982, 693 (696, 
nrs. 15 e.v.). 

dracht van Incotrans geen trekker ter 
beschikking had, uit de overige dossier
gegevens niet kan afgeleid worden dat 
de taak van het transportbedrijf Vermei
ren niet tot een sleepopdracht beperkt 
was; dat overigens de C.M.R.-vrachtbrief 
door het transportbedrijf Th. Wouters 
uitgegeven en van een firmastempel 
voorzien werd; dat blijkbaar nog enkel 
de sleep diende aangeplkt te worden; dat 
in zoverre het ongeval tijdens de terug
reis het gevolg zou zijn van een onzorg
vuldige vergrendeling van de flat·contai
ner op de oplegger van het transportbe-
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drijf Th. Wouters geen fout in hoofde 
van het bedrijf Vermeiren bewezen is; 
dat enkel vaststaat dat de trekker van 
het bedrijf Vermeiren een met een flat
container beladen oplegger diende aan te 
pikken; dat, waar het aanpikken bij een 
professionele vervoerder geschiedde, de 
bestuurder van de trekker er mocht op 
rekenen dat de vergrendeling van de 
flat-container op eigen materiaal van de
ze vervoerder ter plaatse voor vertrek 
reeds gecontroleerd werd; dat bovendien 
volgens het verslag van de gerechtsdes
kundige evenmin vaststaat dat de voor 
de vergrendeling benutte drie « twist
locks » afgebroken waren ter plaatse van 
een door de firma Van Hool aangebrach
te las, welke naar aanleiding van een 
structurele wijziging van de oorspronke
lijke << twistlocks >> in haar werkhuizen 
uitgevoerd werd; dat echter ingevolge 
het tijdsverloop sedert het ongeval geen 
der kwestieuze << twistlocks >> meer be
schikbaar was voor nader onderzoek in 
verband met de door het transportbedrijf 
Vermeiren vooropgestelde gebreken; dat 
aldus het probleem omtrent de deugde
lijkheid van het vergrendelingsmaterieel 
eveneens onopgelost gebleven is; dat aan 
de hand van de feitelijke gegevens van 
het ongeval te Tubeke evenmin blijkt dat 
de bestuurder van de trekker door zijn 
rijwijze een fout in oorzakelijk verband 
hiermee zou begaan hebben; dat dienvol
gens niet ten genoegen van recht bewe
zen is dat de aan het transportbedrijf 
Vermeiren toevertrouwde sleepopdracht 
op foutieve wijze uitgevoerd werd >>; en 
doordat het arrest, op basis van dezelfde 
motieven, de tegenvordering van ver
weerder tegen eiseres, strekkende tot be
taling van slepings- en herladingskosten, 
alsmede herstellingskosten met betrek
king tot de oplegger van eiseres, gegrond 
verklaart, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, het feit dat de 

C.M.R.-vrachtbrief door eiseres werd uit
gegeven en van een firmastempel werd 
voorzien, enkel aantoont dat eiseres ten 
opzichte van lncotrans vervoerder is en 
dus ten opzichte van deze laatste aan
sprakelijk is voor verweerder (artikelen 
3, 4, 9 lid 1, van het C.M.R.-Verdrag); het 
feit dat het vervoer gebeurde met een 
trekker van verweerder en een geladen 
oplegger van eiseres enkel tot gevolg 
kan hebben dat de geladen oplegger het 
vervoerde goed is, doch niet dat het 
C.M.R.-Verdrag niet toepasselijk zou zijn 
op de relatie tussen eiseres en verweer
der, nu de trekker een voertuig is in de 

zijn van artikel 1, tweede lid, van het 
C.M.R.-Verdrag en beantwoordt aan een 
motorrijtuig omschreven in artikel 4 van 
het Verdrag nopens het wegverkeer van 
19 september 1949, goedgekeurd bij de 
wet van 1 april 1954; noch deze feiten, 
noch het feit dat de taak van verweerder 
beperkt was tot een sleepopdracht van 
Antwerpen naar Boussois (Frankrijk) en 
terug, noch enig ander feit, aangehaald 
door het arrest wat betreft die sleepop
dracht, wettelijk tot gevolg kunnen heb
ben dat op de verhoudingen tussen eise
res en verweerder het C.M.R.-Verdrag 
niet toepasselijk zou zijn of nog dat tus
sen hen geen vervoerovereenkomst zou 
bestaan of nog dat, in de veronderstel
ling dat op die vervoerovereenkomst het 
C.M.R.-Verdrag niet toepasselijk zou 
zijn, het vermoeden van aansprakelijk
heid dat op een vervoerder rust ingevol
ge de artikelen 1784 van het Burgerlijk 
Wetboek en 4 van de wet van 25 augus
tus 1891 (titel Vllbis van het Wetboek 
van Koophandel) niet toepasselijk zou 
zijn ten opzichte van verweerder; zodat 
het arrest, door op grond van de feiten, 
die het aanhaalt, te beslissen dat de on- . 
derlinge verhoudingen tussen eiseres en 
verweerder niet beheerst worden door de 
bepalingen van het C.M.R.-Verdrag, de 
artikelen 1, vooral de !eden 1 en 2 en 
voor zoveel nodig de andere !eden, 3, 4, 
9, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg (C.M.R.), ge
sloten te Geneve op 19 mei 1956 en goed
gekeurd bij de wet van 4 september 1962 
betreffende het internationaal vervoer 
van goederen over de weg, en artikel 4 
van het Verdrag nopens het wegverkeer 
van 19 september 1949, goedgekeurd bij 
de wet van 1 april 1954, schendt en door 
verder op grond van dezelfde feiten het 
vermoeden van aansprakelijkheid, dat, 
ook in geval het vervoer niet valt onder 
de toepassing van het C.M.R.-Verdrag, 
op een vervoerder rust, niet toe te pas
sen ten opzichte van verweerder, artikel 
1784 van het Burgerlijk Wetboek en arti
kel 4 van de wet van 25 augustus 1891, 
die titel VIIbis van het Wetboek van 
Koophandel uitmaakt (en voor zoveel no
dig de artikelen 1349, 1350 en 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek) schendt en, in 
zoverre het aldus op grond van dezelfde 
feiten impliciet beslist dat tussen eiseres 
en verweerder geen vervoerovereen
komst bestaat, het wettelijk begrip << ver
voerovereenkomst >>, voorkomend in arti
kel 1 van de wet van 25 augustus 1891, 
die titel VIIbis van het Wetboek van 
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Koophandel uitmaakt, miskent en bijge
volg dit artikel schendt, alsmede de arti
kelen 1710 en 1779, 2", van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest aan

neemt dat de verhoudingen tussen 
de N.V. Incotrans en eiseres, hoofd
vervoerder, beheerst worden door de 
bepalen van het C.M.R.-Verdrag, 
maar dat zulks niet het geval is 
voor de verhoudingen tussen eiseres 
en verweerder, onderaannemer van 
vervoer, op grand dat uit de dossier
gegevens niet kan worden afgeleid 
dat de taak van verweerder niet be
perkt was tot een sleepopdracht; 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft dat de overeen
komst tussen eiseres en verweerder 
geen vervoerovereenkomst was; dat 
het arrest echter vaststelt dat ver
weerder, in het kader van de uitvoe
ring van de vervoerovereenkomst 
die gesloten was tussen de N.V. In
cotrans en eiseres, van deze laatste 
opdracht kreeg om, met zijn eigen 
trekker, van kaai nr. 326 te Antwer
per de aan eiseres toebehorende 
oplegger met daarop een container 
over te brengen naar Boussois in 
Frankrijk, waar een partij glas in 
de container zou worden geladen, en 
de container en zijn lading over te 
brengen naar Antwerpen; 

Overwegende dat zodanige over
eenkomst, die inhoudt dat verweer
der door middel van zijn voertuig 
bepaalde goederen naar een plaats 
van bestemming moest overbrengen, 
als een overeenkomst van goederen
vervoer moet worden aangemerkt; 
dat het arrest derhalve, om de aan
sprakelijkheid van verweerder te be
oordelen, ten onrechte de taak van 
verweerder als een sleepopdracht 
beschouwt waardoor de regeling van 
de aansprakelijkheid van de ver
voerder van goederen en dientenge
volge de regeling van de aansprake
lijkheid van de vervoerder ingevolge 
het C.M.R.-Verdrag wordt uitgeslo
ien; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet in het geding tussen ei
seres en verweerder; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

2 februari 1990 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. Van Omme
slaghe en Dassesse. 
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1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SO:\E!\BELASTI:'IiG - BEDRIJFSI:\KO:\ISTE:'Ii -

Wl:'liSTE'\1 - ART. 25BIS W.I.B. - 0!\DERWAAR
DERI'\IG VAN ACTIVA E!\1 OVERWAl1.RDERI'iG 
VAN PASSIVA DIE ALS WI:\STE;\1 WORDE'i 
AANGEMERKT - VOORWAARDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER

SO!\E!\BELASTI'\'G -· BEDRIJFSI:\KO'\ISTE'i -
WI'\'STEN - ART 25BIS W.l.B. - m·ERGE
WAARDEERDE P.-\.SSIVA E:'li 0'\DERGEW/1 . .1\.R

DEERDE ACTIVA DIE ALS Wl'\STE:'Ii WORDE'i 
AA:'IiGE~IERKT - BELASTBAAR TIJDPERK 
DIENAANGAA'\'DE. 

1" Als winsten aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen z1j'n alle onderwaarderin
gen van activa en alle overwaarderin
gen Fan passi,·a die, bi) hrt ond<'rzoek 
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van rekeningen en inventarissen be
treffende het aanslagjaar 1977 of be
treffende latere aanslagjaren, worden 
geconstateerd, oak al kwamen zij 
reeds voor in de boekhouding betref
fende eerdere belastbare tijdperken, 
tenzij de belastingplichtige bewijst dat 
de bedoelde onder- of overwaarderin
gen reeds in aanmerking zijn genomen 
ter vaststelling van de winst van een 
vorig belastbaar tijdperk, en met dien 
verstande dat l1et bestuur niet meer 
kan terugkomen op ramingen verricht 
volgens regels of criteria die het in het 
verleden met kennis van zaken had 
goedgekeurd noch op een akkoord dat 
het met betrekking tot de ramingsre
gels had aangegaan. (Art. 25bis W.I.B. 
ingevoegd bij de wet van 3 nov. 1976.) 
(1). 

2° Artikel 25 bis W.I.B. houdt in dat over
gewaardeerde passiva en ondergewaar
deerde activa als winst worden aange
merkt van het belastbare tijdperk, 
waarop het onderzoek dat ze aan het 
licht bracht, betrekking had, oak al 
waren die passiva of activa reeds in de 
boekhouding betreffende eerdere be
lastbare tijdperken opgenomen (2). 

{CALLE~S 

T. BELGISCHE STAAT - MI'l. V. Fll'iA'I!CIEN) 

ARREST 

(A.R. F 1743 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 25bis van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, als ingevoegd 
door artikel 3 van de wet van 3 novem
ber 1976, 51 van de wet van 3 november 
1976 (Belgisch Staatsblad 9 december 
1976) en 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, ten aan
zien van de aanslag in de personenbelas
ting voor het aanslagjaar 1978, inkom
sten 1977, ongegrond verklaart en aldus 
de door de belastingplichtige voor het 
boekjaar 1974 (aanslagjaar 1975) aange
legde provisie ten bedrage van 1.718.361 

frank aan de personenbelasting onder
werpt voor het aanslagjaar 1978, inkom
sten 1977, op grond van de overweging 
dat krachtens artikel 25bis van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen de 
vastgestelde overwaarderingen van pas
siva als winst kunnen worden aange
merkt van het aanslagjaar 1978, inkom
sten 1977, zelfs indien zij blijken uit de 
boekhouding betreffende de vorige be
lastbare tijdperken, daarbij impliciet 
maar zeker verwijzend naar de boekhou
ding betreffende aanslagjaar 1975, in
komsten 1974, 

terwijl, eerste onderdeel, artrikel 51 
van de wet van 3 november 1976 uitdruk
kelijk bepaalt dat het door artikel 3 van 
dezelfde wet ingevoegde artikel 25bis 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen slechts kan worden toegepast met 
ingang van het aanslagjaar 1977, dit wil 
zeggen op overwaarderingen van passiva 
ontstaan ten vroegste op het begin van 
het belastbare tijdperk dat voor het aan
slagjaar 1977 belastbaar is, aangezien de 
wet enkel voor het toekomende beschikt 
en geen terugwerkende kracht heeft; zo
dat het hof van beroep dit artikel 25bis, 
als ingevoegd door s.rtikel 3 van de wet 
van 3 november 1976, niet geldig kan 
toepassen op overwaarderingen van pas
siva die reeds bestonden of hun oor
sprong vonden v66r het begin van het 
belastbaar tijdperk dat voor het aanslag
jaar 1977 belastbaar is, meer bepaald op 
overwaarderingen van passiva die reeds 
in het aanslagjaar 1975, inkomsten 1974, 
bestonden (schending van de artikelen 
25bis van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, als ingevoegd door arti
kel 3 van de wet van 3 november 1976, 
51 van de wet van 3 november 1976 en 2 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de verwijzing in ar
tikel 25bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, als ingevoegd door 
de wet van 3 november 1976, naar de vo
rige belastbare tijdperken, eveneens 
moet begrepen worden in het Iicht van 
artikel 51 van de wet van 3 november 
1976 en artikel 2 van het Burgerlijk Wet
hoek, namelijk dat deze termen slechts 
kunnen slaan ten vroegste op het belast
bare tijdperk dat voor het aanslagjaar 
1977 belastbaar is; zodat het hof van be
roep de taxatie van een provisie voor ri
sico's en lasten, die werd aangelegd in 

-----------------! het aanslagjaar 1975, inkomsten 1974, als 
een overwaardering van passiva in het 
aanslagjaar 1978, niet kan rechtvaardi
gen door de verwijzing naar de termen 
« vorige belastbare tijdperken » in voor-

(1) en (2) Parlem. Besch Kamer 879 
(1975-1916), nrs. 1 en 6, 2°, biz. 4, en nr. 7, biz. 
10 en 11 
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meld artikel 25bis (schending van de ar
tikelen 25bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, ingevoegd door arti
kel 3 van de wet van 3 november 1976, 
51 van de wet van 3 november 1976 en 2 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat artikel 25bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, als ingevoegd bij artikel 3 
van de wet van 3 november 1976, 
luidt: « Wanneer, bij het onderzoek 
van de rekeningen en inventarissen 
over een bepaald belastbaar tijdperk 
in artikel 21, eerste lid, 3°, bedoelde 
onderwaarderingen van activa of 
overwaarderingen van passiva wor
den vastgesteld, dan worden ze als 
winst van dat belastbaar tijdperk 
aangemerkt, zelfs indien ze blijken 
uit de boekhouding betreffende vori
ge belastbare tijdperken, tenzij de 
belastingplichtige bewijst dat er re
kening mede werd gehouden bij het 
bepalen van het fiscaal resultaat 
van deze laatste tijdperken. »; dat 
dit artikel, luidens artikel 51 van de 
wet van 3 november 1976, « van toe
passing is met ingang van het aan
slagjaar 1977 »; 

Dat uit de geciteerde wetsbepalin
gen volgt dat als winsten aan de be
drijfsbelasting onderworpen zijn aile 
onderwaarderingen van activa en ai
le overwaarderingen van passiva 
die, bij het onderzoek van rekenin
gen en inventarissen betreffende 
het aanslagjaar 1977 of betreffende 
latere aanslagjaren, worden gecon
stateerd, ook al kwamen zij reeds 
voor in de boekhouding betreffende 
eerdere belastbare tijdperken, tenzij 
de belastingplichtige bewijst dat de 
bedoelde onder- of overwaarderin
gen reeds in aanmerking zijn gena
men ter vaststelling van de winst 
van een vorig belastbaar tijdperk, 
en met dien verstande dat het be
stuur niet meer kan terugkomen op 
ramingen verricht volgens regels of 
criteria die het in het verleden met 
kennis van zaken had goedgekeurd 
noch op een akkoord dat het met 
betrekking tot de ramingsregels had 
aangegaan; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: dat verweerder, bij de controle 
betreffende de aanslagjaren 1978 en 
1979 constateerde dat eiser als pas
siefposten, respectievelijk in 1977 en 
1978, had geboekt 1.833.592 frank en 
2.190.075 frank, provisies ter beta
ling van eventueel in de toekomst 
aan handelsvertegenwoordigers ver
schuldigde uitwinningsvergoedingen; 
dat eiser ter zake reeds eerder de 
volgende passiefbedragen had ge
boekt: 1.718.361 frank in 1974, 
1.849.215 frank in 1975 en 1.718.301 
frank in 1976; 

Dat het arrest derhalve, door arti
kel 25bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen te dezen toe
passelijk te verklaren op de bij de 
controle ter zake van de aanslagja
ren 1977 en 1978 geconstateerde 
overgewaardeerde passiva, die reeds 
tevoren in eisers boekhouding voor
kwamen, aan die wetsbepaling geen 
uitwerking in de tijd geeft die strij
dig is met de in het middel aange
wezen wetsbepalingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 21, 3°, 23, als van toe
passing voor het aanslagjaar 1978, en 
25bis van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, ingevoegd door artikel 3 
van de wet van 3 november 1976 (Bel
gisch Staatsblad 9 december 1976), 

doordat het hof van beroep beslist dat 
de door de belastingplichtige in het aan
slagjaar 1975 aangelegde proyisie voor ri
sico's en lasten belastbaar rs voor aan
slagjaar 1978 als een overwaardering 
van passiva in de zin van artikel 25bis 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen en dat dit artikel ook betrekking 
heeft op rekeningen in het algemeen, 
waarbij dient te worden aangenomen dat 
niet aileen bedrieglijk verdoken posten 
worden geviseerd maar ook posten no
pens provisies over toekomstige schul
den die (door de belastingplichtige) als 
zeker en vaststaand worden aangemerkt 
hoewel zij dit karakter niet hebben, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 25bis van het 

Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
van toepassing is wanneer bij het onder
zoek van de rekeningen en inventarissen 
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een overwaardering van passiva wordt 
vastgesteld; artikel 25bis aan de belas
tingplichtige de mogelijkheid biedt te be
wijzen dat er rekening mede werd ge
houden bij het bepalen van het fiscale 
resultaat van de laatste tijdperken; uit 
de voorbereidende werkzaamheden (cfr. 
memorie van toelichting van de wet van 
3 november 1976 de bedoeling van de 
wetgever duidelijk blijkt artikel 25bis toe 
te passen op gevallen van : - niet opne
men van produkten, grondstoffen en 
koopwaren in rekeningen en inventaris-. 
sen; - het toepassen van onaanvaardba
re ramingsmethodes, - verdoken reser
ves in de zin van artikel 21, eerste lid, 3°, 
van het W etboek van de lnkomstenbelas
tingen; uiteindelijk al deze elementen 
erop wijzen dat de overwaardering van 
passiva door de taxatieambtenaar na on
derzoek moet ontdekt worden in de loop 
van de controle over het aanslagjaar 
waarvoor de sommen aan belasting wor
den onderworpen, wat enig, al dan niet 
bedrieglijk, maneuver veronderstelt van 
de belastingplichtige om de overwaarde
ring van passiva te verbergen, zodat arti
kel 25bis zeker niet kan toegepast wor
den op posten van de balans die reeds 
aan het oordeel van de taxatieambtenaar 
werden onderworpen voor een vorig aan
slagjaar, wat blijkt uit het citaat van het 
verslag opgemaakt door de controlerende 
ambtenaar nopens aanslagjaar 1975, op
genomen in het arrest; zodat het hof van 
beroep niet geldig kan beslissen dat door 
dit artikel 25bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen niet alleen be
drieglijk verdoken posten worden gevi
seerd, maar ook posten nopens provisies 
van toekomstige schulden die als zeker 
en vaststaand worden aangemerkt, hoe
we! zij dit karakter niet hebben, terwijl 
deze posten reeds voor aanslagjaar 1975, 
inkomsten 1974, door de fiscale adminis
tratie als provisie in de zin van artikel 
23 van hetzelfde wetboek werden aan
vaard (schending van artikel 25bis van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen, ingevoegd door artikel 3 van de wet 
van 3 november 1976) : 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het onderdeel 
berust op de stelling dat de overge
waardeerde passiva, krachtens arti
kel 25bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, moeten wor
den ontdekt, na onderzoek, in de 

loop van de controle over het aan
slagjaar waarop de betrokken sam
men aan de belasting zijn onttrok
ken; 

Overwegende dat artikel 25bis van 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen inhoudt dat overgewaar
deerde passiva en ondergewaardeer
de activa als winsten worden aange
merkt van het belastbare tijdperk 
waarop het onderzoek dat ze aan 
het licht bracht, betrekking had, ook 
al waren die passiva of activa reeds 
in de ooekhouding betreffende eer
dere belastbare tijdperken opgeno
men; 

Dat het onderdeelt faalt naar 
recht; 

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

2 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Rauws. -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Claeys Bouuaert en Tournicourt, 
Brussel. 

Nr. 344 

3• KAMER - 5 februari 1990 

1° DIENSTPLICHT - CITSTEL E'\ ,-RIJLA 

Tl"iG \-AN DIE'\ST OP MORELE GRO:\D - CIT 
STEL WEGE"i VERBL!JF ELITE'\ ECROPA -
ART. 10, § 4, 5°, DIE'\STPL!CHTWET- TOEP.\S
SINGSYOORW AARDE?Ii 



728 HOF VAN CASSATIE Nr. 344 

2° DIENSTPLICHT - l:ITSTEL EN VRIJLA

Tl:>IG VAN DIENST OP MORELE GROND -
VRIJLATING WEGENS VERBLIJF Bl'ITEN EU
ROPA - ART. 118, § 2, DIENSTPLICHTWET -
DRAAGWIJDTE. 

3° ARBITRAGEHOF - MIDDEL WAARIN 
EE;\1 VRAAG WORDT OPGEWORPE;\1 ALS BE
DOELD I'll DE BIJZO'iiDERE WET OP HET ARBI
TRAGEHOF - A;\ITWOORD OP DE PREJt.:Dl
CIELE VRAAG NIET ONO;\ITBEERLIJK - VER
PLICHTI"'G VOOR HET HOF VA;\/ CASSATIE OM 
DE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF TE STEL
LEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN - I"'LEIDI"'G -
AARD - MIDDEL WAARI"' EE"' VRAAG WORDT 
OPGEWORPE;\1 ALS BEDOELD I"' DE BIJZO:>l
DERE WET OP HET ARB!TRAGEHOF VER
PLICHT!"'G VOOR HET HOF VA;\/ CASSATIE -
BEG RIP. 

50 PREJUDICIEEL GESCHIL - MIDDEL 

WAARI"' EE;\1 VRAAG WORDT OPGEWORPEN 
ALS BEDOELD !:>1 DE BIJZO'iiDERE WET OP 
HET ARBITRAGEHOF- VERPLICHT!;"~;G VOOR 
HET HOF \'AN CASSAT!E - BEGRIP. 

1° Het uitstel bedoeld bij art. 10, § 4, 5°, 
Dienstplichtwet, in de redactie die 
daaraan gegeven was bij de wet van 1 
dec. 1976, geldt, volgens die bepaling, 
aileen voor de ingeschrevene die wer
kelijk en gewoonlijk buiten Europa 
verblijft (1). (Art. 10, § 4, 5°, Dienst
plichtwet, in de redactie van de wet 
van 1 dec. 1976.) 

2° Naar Juid van art. 118, § 2, Dienst
pliclJtwet, kan de ingeschrevene die 
met de Jichting 1987 ten minste een 
uitstel heeft verkregen wegens werke
lijk en gewoonlijk verblijf buiten Euro
pa, nag zoveel keren uitstel verkrijgen 
als nodig is om vrijlating te verkrijgen 
op grand dat hij ten minste viji jaar 
werkelijk en gewoonlijk buiten Europa 
heeft verbleven (2). (Artikel 118, § 2, 
Dienstplichtwet, opnieuw ingevoegd bij 
wet van 16 juni 1987). 

3°, 4°, 5° Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet 
Arbitragehoi volgt dat wanneer voor 
het Hoi van Cassatie in een middel 

een vraag is opgeworpen, als bedoeld 
in art. 26, § 1, 3", van voornoemde wet, 
het Hoi niet vrijgesteld is van de ver
plichting om het Arbitragehoi te ver
zoeken op die vraag uitspraak te doen, 
ook al is het van oordeel dat het ant
woord op de prejudiciele vraag niet on
ontbeerlijk is om zijn beslissing te wij
zen (3). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbi
tragehof 6 jan. 1989). 

(M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 501 F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 2 oktober 1989 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over de voorziening, luidend als volgt : 
« de feiten van de zaak, zoals zij blijken 
uit de vaststellingen van de beroepen be
slissing en uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, kunnen wor
den samengevat als volgt : 1. eiser heeft 
van 12 juli 1982 tot 2 september 1988 zijn 
werkelijk en gewone verblijfplaats in Is
rael gehad; 2. eiser heeft ieder jaar uit
stel verkregen op grond van artikel 10, § 
2, 1°, van de Dienstplichtwet; de aan
vraag om uitstel werd door de schuld 
van de Belgische Ambassade in Tel Aviv 
(Israel) niet ingediend en bijgevolg werd 
het uitstel niet verleend op grond van ar
tikel 10, § 4, 5°, van de Dienstplichtwet; 
3. eiser heeft op 29 maart 1988 vrijlating op 
morele grond aangevraagd; de aanvraag 
om vrijlating is gegrond op artikel 118, § 
2, van de overgangsbepalingen van de 
Dienstplichtwet en op artikel 12, § 1, 1°, 
oud, van diezelfde wet; 4. de Hoge Mili
tieraad heeft op 2 oktober 1989 de beslis
sing van de Militieraad van de provincie 
Brabant van 30 maart 1989, waarin de 
aanvraag om vrijlating was verworpen, 
bevestigd; voordat uitspraak wordt ge
daan over de voorziening van eiser, moet 
aan het Arbitragehof eerst een preju
diciele vraag worden gesteld ingevolge 
de artikelen 107 ter van de Grondwet 
en 26, § 1, 3°, en § 2, van de 
bijzondere wet op het Arbitrage

------------------1 hof; het antwoord op de prejudiciEHe 

(1) Zie Cass., 2 juni 1986, A.R. nr. M 597 N 
(A.C., 1985-86, nr. 614). 

(2) Zie Cass., 11 aug. 1988, A.R. nr. M 669 N 
(A.C., 1987-88, nr. 693). 

(3) Zie Cass., 19 jan. 1989, A.R. nr. F 898 F 
(A.C. 1988-89, nr. 295); F. Jongen, « La Refor
me de l'Etat, Les innovations institutionnel
les », J.T., 1989, biz. 42. 
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vraag is onontbeerlijk om het Hof in eiser tot staving van zijn voorziening op 
staat te stellen zijn beslissing te wijzen; grond van de artikelen 6 van de Grond
doordat artikel 34, § 2, van de wet van 16 wet en 118, § 2, van de overgangsbepalin
juni 1987 tot wijziging van artikel 118, § gen van de Dienstplichtwet het volgende 
2, van de Dienstplichtwet bepaalt dat middel aanvoert; doordat de Hoge Mili
" de ingeschrevene die met de lichting tieraad heeft beslist dat eiser met de 
1987 ten minste een uitstel verkregen lichting 1987 uitstel heeft verkregen 
heeft op grond van artikel 10, § 4, 5°, van waardoor hij naar de lichting 1988 over
de op 30 april 1962 gecoordineerde ging op basis van de artikelen 10, § 2, 1°, 
dienstplichtwetten, in de redactie die er- (wegens studies) en niet van artikel 10, 
aan gegeven was bij de wet van 1 de- § 4, 5°, oud; eiser, derhalve, niettegenstaan
cember 1976, op basis hiervan zoveel uit- de hij sedert 1982 in Israel verblijft, toch 
stellen kan verkrijgen als nodig is om in geen aanspraak kan maken op de toe
aanmerking te komen voor de vrijlating, passing van artikel 12, § 1, 1°, oud, waar
bepaald in artikel 12, § 1, 1°, van de ge- naar artikel 118, § 2, van de overgangs
noemde wetten, in de redactie die eraan bepalingen verwijst, terwijl volgens arti
gegeven was bij de wet van 1 december kel 118, § 2, van de overgangsbepalingen 
1976 ", terwijl alle ingeschrevenen die van de Dienstplichtwet alle ingeschreven 
zich op 1 januari 1987 in dezelfde feite- die zich onder de gelding van artikel 12, 
lijke toestand bevonden en uitstel en § 1, 1°, oud, van de Dienstplichtwet daar
vrijlating hadden verkregen ingevolge op wel hadden kunnen beroepen, zulks 
artikel 12, § 1, 1°, van de Dienstplichtwet, nog altijd mogen doen; dat de wet van 16 
niet meer gelijkelijk worden behandeld juni 1987 houdende wijziging van de 
wegens de toepassing van een wet met Dienstplichtwet het uitstel en de vrijla
terugwerkende kracht; dat, ingevolge ar- ting afschaft waarvoor de ingeschreve
tikel 12, § 1, 1°, oud, van de Dienst- nen die hun werkelijke en gewone ver
plichtwet van dienst in vredestijd wordt blijfplaats buiten Europa hadden, in 
vrijgelaten de ingeschrevene die wegens aanmerking kwamen; dat de toestand 
zijn leeftijd geen recht meer heeft op de van de ingeschrevene door die wet hele
eerste vijf uitstellen en die, na de leeftijd maal is veranderd, met de terugwerken
van achttien jaar, gedurende ten minste de kracht tot 1 januari 1987; dat het de 
vijf jaar zijn werkelijke en gewone ver- bedoeling van de wetgever is geweest 
blijfplaats heeft buiten Europa; dat arti- om, door invoering van de overgangs
kel 12, § 1, 1°, oud, benevens de leeftijd, bepalingen van artikel 34 van de wet 
als enige voorwaarde tot vrijlating stelde van 16 juni 1987, de dienstplichtigen te
dat de inschrevene een werkelijke en ge- gen de ernstige gevolgen van de af
wone verblijfplaats buiten Europa had schaffing van de vrijlating te bescher
(Cass. 17 september 1984, A.C., 1984-85, men (voorbereiding van de wet, bij uit
nr. 46); dat vrijlating diende te worden treksel verschenen in Pas., 1987, 
toegekend wanneer die feitelijke voor- p. 1045); dat het Hof op dat oogmerk 
waarde was vervuld, ongeacht de oor- heeft gewezen in zijn arrest van 11 au
zaak van de vroegere uitstellen; artikel gustus 1987 (A.C., 1987-88, nr, 693); wil 
118, § 2, van de Dienstplichtwet, door een men artikel 6 van de Grondwet in acht 
aanvullende voorwaarde te bepalen, te nemen en rekening houden met de be
weten een aanvraag om uitstel van de doeling van de wetgever, dan kan men 
lichting op grond van de verblijfplaats artikel 118, § 2, van de overgangsbepalin
buiten Europa, met terugwerkende gen van de Dienstplichtwet enkel inter
kracht tot 1 januari 1987, een discrimina- preteren ten voordele van de ingeschre
tie invoert tussen de ingeschrevenen die vene, aan wie, anders, een recht zou 
zich op 1 januari 1987 in dezelfde feite- worden ontnomen door een wettelijke 
lijke toestand bevonden; dat die wet in bepaling met terugwerkende kracht; te 
strijd is met artikel 6 van de Grondwet dezen, de bestreden beslissing erop wijst 
dat, naar vaste rechtspraak van het Hof, dat eiser sedert 1982 in IsraiH verbleef; 
impliceert dat alleen die zich in dezelfde dat de bestreden beslissing nog vaststelt 
toestand bevinden, op gelijke wijze wor- dat eiser uitstel heeft verkregen waar
den behandeld en dat elk onderscheid door hij op basis van artikel 10, § 2, 1°, 
tussen hen niet willekeurig is, dat wil (wegens studies) naar de lichting 1988 
zeggen niet kan worden verantwoord; overging, maar met die bijzonderheid 
dat derhalve aan het Arbitragehof de dat hij zijn studies buiten Europa ver
prejudiciele vraag moet worden gesteld, derzette, waar eiser werkelijk en ge
zoals die in het dispositief van de onder- woonlijk verbleef; dat de Hoge Militie
havige voorziening is geformuleerd; dat 1 raad daaruit had moeten afleiden dat 
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eiser in aanmerking had kunnen komen 
voor de vrijlating, bepaald in artikel 12, § 
1, 1°, oud, van de Dienstplichtwet; dat de 
Hoge Militieraad daaruit had moeten be
sluiten dat aan eiser geenszins het recht 
op vrijlating in vredestijd had kunnen 
ontnomen worden door een terugwerken
de bepaling; dat voordat uitspraak wordt 
gedaan, aan het Arbitragehof de volgen
de prejudicii:He vraag moet worden ge
steld : is artikel 34, § 2, van de wet van 
16 juni 1987 tot wijziging van artikel 118, 
§ 2, van de Dienstplichtwet, in strijd met 
artikel 6 van de Grondwet, in zoverre 
het een discriminatie invoert tussen de 
ingeschrevenen die op 1 januari 1987 
werkelijk en gewoonlijk verblijf hielden 
buiten Europa » : 

Overwegende dat artikel 118, § 2, 
van de Dienstplichtwet, zoals dit in 
die wet is ingevoegd bij artikel 34 
van de wet van 16 juni 1987 en in 
werking is getreden op 1 januari 
1987, als overgangsbepaling zegt dat 
de ingeschrevene die met de lichting 
1987 ten minste een uitstel heeft 
verkregen op grond van artikel 10, 
§ 4, 5°, van de Dienstplichtwet, in de 
redactie die eraan gegeven was bij 
de wet van 1 december 1976, op ba
sis hiervan zoveel uitstellen kan ver
krijgen als nodig is om in aanmer
king te komen voor de vrijlating, 
bepaald in artikel 12, § 1, 1°, van de 
genoemde wet, in de redactie die er
aan gegeven was bij de wet van 1 
december 1976; 

Dat naar luid van voormeld arti
kel 12, § 1, 1°, de ingeschrevene die 
wegens zijn leeftijd geen recht meer 
heeft op de eerste vijf uitstellen en 
die, na de leeftijd van 18 jaar, gedu
rende ten minste vijf jaar zijn wer
kelijke en gewone verblijfplaats 
heeft buiten Europa, kan worden 
vrijgelaten van dienst in vredestijd; 

Dat het in voormeld artikel 10, 
§ 4, 5°, bedoelde uitstel, volgens deze 
bepaling, geldt voor de ingeschreve
nen die werkelijk en gewoonlijk bui
ten Europa verblijf houden; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad, die heeft vastgesteld dat eiser 
met de lichting 1987 niet het in 
voormeld artikel 10, § 4, 5°, bedoelde 
uitstel had verkregen, beslist heeft 

dat hij niet in aanmerking kon ko
men voor artikel 118, § 2; dat hij al
dus een juiste toepassing heeft ge
maakt van die bepaling; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het middel betoogt dat artikel 34 
van de wet van 16 juni 1987, door in
voeging in artikel 118, § 2, van de 
Dienstplichtwet van een bepaling 
die terugwerkt tot 1 januari 1987 en 
het artikel 12, § 1, 1°, bedoelde recht 
op vrijlating door afhangen van de 
voorwaarde dat de ingeschrevene 
met de lichting 1987 ten minste een 
uitstel verkregen heeft op grond van 
artikel 10, § 4, 5°, terwijl in artikel 
12, § 1, 1°, die voorwaarde niet wordt 
gesteld, een discriminatie invoert 
tussen de ingeschrevenen, die op 1 
januari 1987 werkelijk en gewoon
lijk buiten Europa verblijf hielden 
en derhalve in strijd is met artikel 6 
van de Grondwet; 

Overwegende dat het middel daar
door een prejudicii:He vraag opwerpt, 
als bedoeld in artikel 26, § 1, van de 
bijzondere wet op het Arbitragehof 
van 6 januari 1989; dat uit artikel 26, 
§ 2, van die wet volgt dat het Hof 
van Cassatie niet is vrijgesteld van 
de verplichting om het Arbitragehof 
te verzoeken op de te dezen opge
worpen vraag uitspraak te doen, ook 
al is het van oordeel dat het ant
woord op de prejudicii:He vraag niet 
onontbeerlijk is om zijn beslissing 
te wijzen; 

Om die redenen, houdt de uit
spraak aan totdat het Arbitragehof 
bij wijze van prejudicii:He beslissing 
uitspraak heeft gedaan op de vol
gende vraag : « Doet artikel 118, § 2, 
van de op 30 april 1962 gecoordi
neerde dienstplichtwetten, zoals het 
bij artikel 34 van de wet van 16 juni 
1987 in die wetten is ingevoegd en 
op 1 januari 1987 in werking is ge
treden, in zoverre het bepaalt dat 
artikel 12, § 1, 1°, van voornoemde 
wetten, in de redactie die eraan ge
geven was bij de wet van 1 decem
ber 1976, enkel geldt voor de inge-
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schrevene die met de lichting 1987 
ten minste een uitstel verkregen 
heeft op grond van artikel 10, § 4, 5°, 
van voornoemde wetten, in de re
dactie die eraan gegeven was bij de 
wet van 1 december 1976, terwijl ar
tikel 12, § 1, 1°, die voorwaarde niet 
stelt, een discriminatie ontstaan tus
sen de ingeschrevenen die op 1 ja
nuari 1987 werkelijk en gewoonlijk 
buiten Europa verblijf hielden en is 
het aldus in strijd met artikel 6 van 
de Grondwet? >> 

5 februari 1990 - 3° kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. A. Tulcinsky, Brussel. 

Nr. 345 

2• KAMER - 6 februari 1990 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - TERMIJ
NEN - ART. 448, TWEEDE LID, SW. - BELEDI
GI:'>IGE::'if DOOR WOORDE::'if, I::'if EE::'if VAN DE BIJ 
ART. 444 SW. BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN, 
TEN OPZICHTE VAN IEMAXD DIE DRAGER IS 
VAN HET OPENBAAR GEZAG OF VAN DE 
OPEXBARE MACHT OF DIE MET EEN OPENBA
RE HOEDANIGHEID IS BEKLEED, I:--1 ZIJN HOE
DANIGHEID OF WEGENS ZIJ'.\f BEDIE::'ifi:'>/G -
Dl:VR VAN DE VERJARD!GSTERMIJ:--1 VAN DE 
STRAFVORDERI:'>IG. 

2° BELEDIGING EN SMAAD - BELEDI
GI:'>IG - ART. 448, TWEEDE LID, SW. - BELEDI
GI:'>IGEN DOOR WOORDEN, IC\1 EEN VAN DE BIJ 

1 o en 2° Het wanbedrijf van beledigingen 
door woorden, in een van de bij art. 
444 Sw. bepaalde omstandigheden, ten 
opzichte van iemand die drager is van 
het openbaar gezag of van de openba
re macht of die met een openbare hoe
danigheid is bekleed, in zijn hoedanig
heid of wegens zijn bediening, verjaart 
door verloop van de gemeenrechtelijke 
termijn van drie jaar (1). (Art. 448, 
tweede lid, Sw.) 

(DASSON:'>IEVILLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3370) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1989 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, door eiser als volgt 
geformuleerd: Eiser voert in zijn appel
conclusie aan: « (Eiser) is van oordeel 
dat de eerste rechter hem niet kon ver
oordelen omdat de strafvordering we
gens verjaring vervallen was. (Eiser) be
roept zich op artikel 12 van het decreet 
op de drukpers van 20 juli 1831. Dit arti
kel bepaalt dat het recht tot vervolging 
van de misdrijven in de artikelen 2, 3 en 
4 omschreven, verjaart door verloop van 
drie maanden te rekenen vanaf de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd. Artikel 
4 van voormeld decreet bepaalt : "Laster 
of belediging jegens openbare ambtena
ren, of jegens lichamen die drager of 
agent zijn van het openbaar gezag of je
gens elk ander gesteld lichaam, wordt op 
dezelfde wijze vervolgd en gestraft als 
laster en belediging jegens bijzondere 
personen. " (Eiser) werd in casu vervolgd 
wegens belediging van iemand die dra
ger is van het openbaar gezag of de 
openbare macht of die met een openbare 
hoedanigheid is bekleed zodat de straf
vordering verjaard is bij toepassing van 
de artikelen 4 en 12 van het decreet op 
de drukpers van 20 juli 1831. » Het be
streden arrest antwoordt als volgt : « Ten 
onrechte stelt de beklaagde in besluiten 

ART. 444 SW. BEPAALDE 01\ISTANDIGHEDEN, 1-----------------
TEN OPZICHTE VAN IEMAND DIE DRAGER IS 
VAN HET OPENBAAR GEZAG OF VAN DE 
OPEXBARE MACHT OF DIE MET EEN OPE:'>1BA
RE HOEDA:\'IGHEID IS BEKLEED, IN ZIJ'.\f HOE
DANIGHEID OF WEGENS ZIJ'.\f BEDIE:'>1I:'>IG -
Dl:CR VAN DE VERJARI'.\fGSTERMIJN VAN DE 
STRAFVORDERI:'>IG. 

(1) Cass., 6 juli 1931 (Bull. en Pas., 1931, I, 
208) en 19 dec. 1938 (ibid., 1938, I, 385); GOED
SEELS, Commentaire du Code p{m. beige, dee! 
I, druk 1948, nr. 1746; CoNSTANT, Manuel de dr. 
p{m., dee! II, druk 1964, nr. 1211; Les Novelles, 
Dr. pen., dee! IV, druk 1989, nr. 7585; zie ook 
Cass., 11 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 234). 
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van 9 februari 1989 dat de strafvordering 
vervallen is door verjaring. Beklaagde 
blijkt begrippen als laster, eerroof en be
lediging te verwarren en de door hem 
aangehaalde rechtspraak en rechtsleer 
zijn ter zake niet dienend. >> Het bestre
den arrest laat na te motiveren waarom 
eiser zich ten onrechte beriep op de ver
jaring en de door eiser aangehaalde cas
satierechtspraak en rechtsleer ter zake 
niet dienend waren. Dat dit een besluit
vorming is zonder enige motivering 
waaruit volgt dat het bestreden arrest 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet). Het bestreden arrest heeft het eer
ste vonnis bevestigd op grand van de 
overweging dat eiser Marc Pype, drager 
van het openbaar gezag of van de open
bare macht of die met een openbare hoe
danigheid is bekleed, beledigd te hebben 
door woorden, in zijn hoedanigheid of 
wegens zijn bediening. Dat het beledigen 
van iemand die drager is van het open
baar gezag bij toepassing van de artike
len 4 en 12 van het decreet op de druk
pers van 20 juli 1831 verjaart na verloop 
van drie maanden (schending van voor
noemde wetsbepaling): 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om te Poperinge, op 2 
november 1985, in een van de om
standigheden in artikel 444 van het 
Strafwetboek bepaald, te dezen in 
een feestzaal in tegenwoordigheid 
van de beledigde en voor getuigen, 
iemand die drager is van het open
baar gezag of van de openbare 
macht of die met een openbare hoe
danigheid is bekleed, namelijk Marc 
Pype, wachtmeester bij de rijks-
wachtbrigade te Etterbeek, door 
woorden beledigd te hebben in zijn 
hoedanigheid of wegens zijn bedie
ning; 

Overwegende dat dit wanbedrijf, 
omschreven bij artikel 448, tweede 
lid, van het Strafwetboek, onder
scheiden is van dit omschreven bij 
artikel 4 van het decreet van 20 juli 
1831; dat de termijn van de verja
ring van de strafvordering de ge
meenrechtelijke termijn van drie 
jaar is; 

Overwegende dat de appelrechters 

Strafwetboek, en dat de verjaring 
werd gestuit door het hoger beroep 
van het openbaar ministerie op 17 
april 1987; dat zij zodoende eisers 
conclusie beantwoorden en hun be
slissing naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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 eiseres in 
de kosten. 

6 februari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Luc 
Lamerant, leper. 

Nr. 346 

2• KAMER - 6 februari 1990 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

E.V.R.M. - ART. 14.1 EN 26 I.V.B.P.R. - DRAAG
WIJDTE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJ'I;EN VAN CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERIC'JG - \'OORBARIG 
CASSATIEBEROEP. 

1° De art. 6.1 E. V.R.M., 14.1 en 26 
I. V.B.P.R., hebben geen betrekking op 
de uitoefening van het recht van ver
dediging voor het onderzoeksgerecht 
dat een verdachte naar het vonnisge
recht verwijst (1). 

vaststellen dat de aan eiser ten laste 1---------------
gelegde feiten beteugeld worden 
door artikel 448, tweede lid, van het 

(1) Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. nrs. 5556 en 
5589 (A.C., 1986-87, nr. 296). 
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2° Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat op het verzet 
van de burgerlijke partij tegen de be
schikking van de raadkamer tot bui
tenvervolgingstelling van de verdachte, 
met toepassing van art. 130 Sv., zonder 
uitspraak te doen over een geschil in
zake bevoegdheid, de verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwijst, is 
een voorbereidend arrest en een arrest 
van onderzoek in de zin van art. 416 
Sv., waartegen cassatieberoep voor de 
beklaagde eerst na het eindarrest 
openstaat (2). 

("lAESSENS, CHRISTIAE:'>iS Y. T. CHRISTIAENS S.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4139) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1989 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1183, 11°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 128 van , 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van de burgerlijke partij tegen de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 
van 15 december 1987 strekkende tot bui
tenvervolgingstelling van de eiseressen 
gegrond verklaart, na te hebben overwo
gen dat « thans voldoende bezwaren aan
wezig zijn lastens elk der verdachten no
pens de hen ten laste gelegde feiten >> en 
dat « hieraan geen afbreuk wordt gedaan 
door de conclusies van de eerste en de 
tweede verdachte », 

terwijl de eiseressen in hun regelmatig 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
Jing neergelegde conclusie omstandig stel
den dat de ten laste gelegde feiten geen 
misdrijf uitmaakten, onder meer gelet op 
artikel 1183, 11°, van het Gerechtelijk 
Wetboek; het arrest derhalve de grond
wettelijk verplichte motiveringsplicht 
miskent door de naar voor gebrachte ar
gumentatie op geen enkele manier te 
ontmoeten; dat daarenboven dient vast- . 

gesteld dat artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering, hetwelk een onge
lijke toegang organiseert tot het Hof van 
Cassatie, in strijd is met artikel 6.1 en 14 
E.V.R.M., goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, 14.1.1 initio, en 26 van het In
ternationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, goedgekeurd bij 
de wet van 15 mei 1981, welke voormelde 
supranationale rechtsregels het genot 
van de rechten en vrijheden verzekeren 
zonder enige discriminatie van welke 
aard ook, zodat het Hof het verzoek tot 
cassatie op die basis niet zou vermogen 
onontvankelijk te verklaren 

Overwegende dat in het middel 
onder meer wordt aangevoerd dat, 
spijt artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering, de voorziening 
van de verdachten tegen een arre,st 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij zij naar het vonnis
gerecht worden verwezen, ontvanke
lijk is krachtens de artikelen 6.1, 14 
E.V.R.M., 14.1, 1, en 26 van het In
ternationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten; 

Overwegende dat de in het middel 
vermelde verdragsbepalingen enkel 
betrekking hebben op de uitoefe
ning van het recht van verdediging 
voor de vonnisgerechten en niet op 
de uitoefening van die rechten voor 
de onderzoeksgerechten; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het arrest, op 
het verzet van de burgerlijke partij 
tegen de beschikking van de raadka
mer tot buitenvervolgingstelling van 
de verdachten, met toepassing van 
artikel 130 van het W etboek van 
Strafvordering, zonder uitspraak te 
doen over een geschil inzake be
voegdheid, de eiseressen naar de 
correctionele rechtbank verwijst; dat 
die beslissing een voorbereidende 
beslissing en een beslissing van on
derzoek is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van Strafvorde
ring, waartegen cassatieberoep eerst 

-----------------1 openstaat na het eindarrest; 

(2) Cass., 12 feb. 1985, A.R. nr. 9302 (A.C., 
1984-85, nr. 351). 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 
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Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
middel dat, in zoverre het schending 
aanvoert van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1183, 11°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van de 
voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

6 februari 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. 
D'Hoore, Brugge. 

Nr. 347 

2e KAMER - 6 februari 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - TERlVIIJ':IlE:Il VAN CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERI'\JG - VOORBARIG CASSA
TlEBEROEP. 

Niet ontvankelijk is de voorziening v66r 
de eindbeslissing ingesteld tegen een 
arrest dat enkel een verzoek tot wra
king verwerpt (1). (Art. 416 Sv.) 

(VANDER PAAL T. SMET E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4141) 

Overwegende dat het arrest zich 
ertoe beperkt eisers verzoekschrift 
tot wraking van een deskundige ont
vankelijk doch ongegrond te verkla
ren; 

Overwegende dat het arrest geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf~ 
vordering en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegd
heid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

6 februari 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, waarnemend voor
zitter- Verslaggever: de h. De Baets
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - - Advo
caat: mr. J. Duym, Antwerpen. 

Nr. 348 

2e KAMER - 6 februari 1990 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HMD
HAVI'\JG - BESCHIKKDIG VAN DE RAADKA
MER TOT HA!\'DHAVI"'G VAN DE VOORLOP!GE 
HECHTE!'\IS - AARD - GEVOLG OP HET 
TAALGEBRC'IK. 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1989 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE-----------------1 SCH!KKI:I!G VAN DE RAADKAMER TOT HA'\D-

(1) Cass., 16 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
42u). 

HAVI:I!G VAN DE VOORLOPIGE HECHTE!'\!S
AARD - GEVOLG OP HET TAALGEBRUK. 
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3° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET VA;\! 15 JC"\"1 1935) - PROCES-VERBAAL 
OPGESTELD MET SCHE"\"DJ:\lG VAN DE TAAL
WET GERECHTSZAKEN - VOORLOPIGE HECH
TENIS - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN BE
SCHIKKI;\IG VAN DE RAADKAMER - AARD 
v-AN DIE BESCHIKKI'JG - GEVOLG OP HET 
TAALGEBRl.-IK. 

1°, 2° en 3° De beschikking waarbij de 
raadkamer de voorlopige hechtenis 
van de verdachte handhaaft, is geen 
louter voorbereidende beslissing in de 
zin van art. 40 Taalwet Gerechtszaken; 
wanneer zodanige beschikking op te
genspraak is gewezen en zelf niet is 
aangetast door een uit de Taalwet Ge
rechtszaken voortvloeiende nietigheid, 
dekt zij de nietigheid van een vooraf
·gaand proces-verbaal dat wei door zo
danige nietigheid is aangetast (1). 

(V'ALDERRA:.v!A GOMEZ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4144) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 6, alinea 2, 
van de Conventie tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funde
mentele Vrijheden, 189 van het Wetboek 
van Strafvordering, en 40 van de wet van 
15 juni 1935, 

doordat het hof van beroep in zijn ar
rest de mening is toegedaan dat er geen 
aanleiding toe bestaat de verklaringen 
van Z 104, Z 107 en Z 121 uit de debatten 
te weren, 

terwijl: 1. dat iedereen die verdacht 
wordt een misdrijf gepleegd te hebben 
geacht wordt onschuldig te zijn tot zijn 
schuldig zijn wettelijk bewezen is; dat 
dit traditioneel natuurrechtelijk basisbe
ginsel uitdrukkelijk bedongen werd in de 
Conventie tot bescherming (artikel 6, 2); 
2. dat de verklaringen van Z 104, Z 
107 en Z 121 essentieel waren om de 
rechter toe te laten eiser schuldig te ver
klaren aan de hem ten laste gelegde fei
ten; dat dit blijkt uit de motivering van 

(1) Zie Cass., 27 juni 1977 (A.C., 1977, 1108) 
en noot 1 op biz. 1109 

het beroepen vonnis en het bestreden ar
rest; 3. dat eiser in regelmatig neergeleg
de conclusie bewezen heeft dat de ver
klaringen van Z 104, Z 107 en Z 121 
strijdig waren met de wet van 15 juni 
1935 over taalgebruik; dat de verbalisan
ten beroep hadden moeten doen op een 
beedigd vertaler; 4. dat de rechtbank ant
woordde dat de nietigheid gedekt was 
door de beschikking van de raadkamer 
van 13 april 1989 (verwijzing); dat het 
hof antwoordde dat de nietigheid gedekt 
was door beschikking van 16 juni 1988 
(bevestiging van het aanhoudingsman
daat); 5. dat de door de raadkamer ver
leende beschikkingen tot verwijzing !ou
ter aanwijzend zijn; dat eiser die naar de 
rechtbank verwezen wordt hierdoor geen 
nadeel kan onvervinden door die beslis
sing; dat hij voor zijn natuurlijke rechter 
verschijnt, waar zijn recht van verdedi
ging integraal gewaarborgd is; dat, an
derzijds, de motivering van het hof (zie 
arrest blz. 6, A) voor kritiek vatbaar is; 
hoe kan, rekening houdend met de rech
ten van de verdediging, een nietigheid 
gedekt worden door een beschikking van 
bevestiging van het aanhoudingsman
daat, alwanneer eiser op 16 juni 1988 
van het dossier geen kennis kon nemen ?; 
6. voor het overige, dat de beschikking 
waarbij de raadkamer eiser naar de 
rechtbank verwezen had met een vonnis 
niet mag gelijkgesteld worden; dat bijge
volg het hof van beroep in zijn bestreden 
beslissing, door eenvoudigweg te stellen 
dat de aangehaalde nietigheid gedekt 
was, heeft niet alleenlijk niet geant
woord op een middel opgeworpen door 
eiser in zijn regelmatig neergelegde con
clusie, doch schendt eveneens de in dit 
middel aangevoerde wetsbepalingen : 

Overwegende dat de appelrechters 
met het in het middel vermelde ant
woord voldoen aan het vormvereiste 
van artikel 97 van de Grondwet; 

Overwegende dat op 7 juli 1988 de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel de voorlo
pige hechtenis van eiser handhaaf
de; dat uit de beschikking, waarte
gen een rechtsmiddel werd inge
steld, blijkt dat eisers raadsman en 
eiser zelf, die bijgestaan werd door 
een tolk, aanwezig waren, dat het 
dossier gedurende twee dagen v66r 
de dag vastgesteld voor de verschij
ning op de griffie ter beschikking 
werd gesteld van de raadsman van 
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eiser en de raadsman hiervan bij 
ter post aangetekende brief van 1 
juli 1988 werd verwittigd; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 40, tweede lid, van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken elk niet zuiver voor
bereidend vonnis of arrest, dat op 
tegenspraak werd gewezen, de nie
tigheid van het exploot en van de 
overige akten van rechtspleging, die 
het vonnis of het arrest zijn vooraf
gegaan, dekt, mits bedoeld vonnis of 
arrest zelf niet is aangetast door 
enige uit de genoemde wet voort
vloeiende nietigheid; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel 
van 7 juli 1988 op tegenspraak gewe
zen werd en geen zuiver voorberei
dende beslissing is in de zin van 
voornoemd artikel 40, en evenmin is 
aangetast door enige uit de taalwet 
voortvloeiende nietigheid zodat de 
aangevoerde nietigheid van de in 
het proces-verbaal van 10 juni 1988 
vermelde verhoren werd gedekt; 

Overwegende dat eisers recht 
van verdediging niet werd miskend 
en artikel 6.2 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den niet werd geschonden, nu de 
verdediging tijdig van het proces
verbaal van 10 juni 1988, bedoeld in 
het middel, kon kennis nemen en de 
gelegenheid had te beletten dat 
voornoemde dekking zou tot stand 
komen; 

Dat de beslissing naar recht ver
antwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

6 februari 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 349 

2e KAMER - 7 februari 1990 

1° VERJARING - STRAFZAKE"' - TERMIJ-
1'\EN - Dl.TR - STRAFVORDERI:'-IG - GECON
TRAVDITIONALISEERD WA'\BEDRIJF - WEG
VERKEER. 

2° VERJARING - STRAFZAKDJ - STU
TI"'G - VERJARI.\"GSTCITE:\DE DAAD - BE
GRIP. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STLI
TI:\IG - VERJARINGSTUTEXDE DAAD - BE
GRIP. 

1° De strafvordering voortvloeiende uit 
een gecontraventionaliseerd wanbe
drijf en uit een overtredin.g van. het 
Wegverkeersreglement verjaart, bij 
ontstentenis van een. grand tot schor
sing van de verjaring, door verloop 
van een jaar na de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging, verricht 
binnen het jaar te rekenen van de dag 
waarop de misdrijven Zljn gepleegd 
(1). (Art. 21 wet 1'7 april 1878; art. 61l 
Wegverkeerswet.) 

2° Een daad van onderzoek die ertoe 
strekt bewijzen te verzamelen of de 
zaak in staat van wijzen te stellen, 

(1) Cass., 19 april 1989, A.R. nr. 738:2 (A.C., 
1988-89, nr 468) 
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stuit de verjaring van de strafvorde
ring aileen als die daad uitgaat van 
een daartoe bevoegde overbeid (2); de 
boofdgriffier van de politierecbtbank 
mist die bevoegdbeid. (Art. 22 wet 17 
april 1878.) 

3° De toezending door de boofdgriffier 
van de politierecbtbank van een straf
dossier aan de procureur des Konings 
met bet oog op de bebandeling in bo
ger beroep stuit de verjaring van de 
strafvordering niet (3). (Art. 22 wet 17 
april 1878.) 

(DAU\IERIE T. DEMIERBE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. 7792) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 juni 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Doornik; 

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

Over bet eerste middel: schending van 
de artikelen 21, 22 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering 
en 68 van de bij het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de politie over het wegver
keer, 

doordat het bestreden vonnis van 16 
juni 1989 eiser veroordeelt tot een geld
boete van 50 frank, verhoogd met 590 op
deciemen, tot een vervangende gevange
nisstraf van vijftien dagen, alsook tot 
betaling van het bedrag van 5 frank, ver
hoogd met 590 opdeciemen, aan het bij 
artikel 28 van de wet van 1 augustus 
1985 opgerichte Fonds en hem tevens 
verwijst in de kosten van de strafvorde
ring, ter zake dat hij op 15 november 
1987 onopzettelijk slagen en verwondin
gen heeft toegebracht aan Patrick Defrae
ne en geen voorrang heeft verleend aan 

(2) en (3) Zie Cass., 5 nov. 1980, A.R. nr. 1185 
(A.C., 1980-81, nr. 146); 14 feb. 1984, A.R. nr. 
8324 (ibid., 1983-84, nr. 326); 17 dec. 1985, A.R. 
nr 9713 (1bid., 1985-86, nr. 265); 1 maart 1989, 
A.R. nr. 7025, 14 maart 1989, A.R. nr. 2578 en 
27 juni 1989, A.R. m' 2776 (ibid., 1988-89, nrs. 
368, 396 E'n 630). 

de tegenliggers op de rijbaan die hij ging 
verlaten om naar links af te slaan, op 
grond dat « de verjaring van de strafvor
dering op 21 juni 1988 is gestuit door de 
toezending van het dossier, in hoger be
roep, door de hoofdgriffier van de Poli
tierechtbank te Lessen aan de procureur 
des Konings bij die rechtbank », 

terwijl de strafvordering voorspruitend 
uit een gecontraventionaliseerd wanbe
drijf en een overtreding van de wegver
keerswetten, krachtens de artikelen 21 
van de wet van 17 april 1878 en 68 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, verjaart 
door verloop van een jaar, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd; de verjaring van de strafvorde
ring, krachtens artikel 22 van de wet van 
17 april 1878, slechts wordt gestuit door 
daden van onderzoek of van vervolging, 
verricht binnen de termijn van een jaar; 
die daden een nieuwe termijn van ge
lijke duur doen ingaan; de handeling 
waarbij, op het enkele hoger beroep van 
de beklaagde, de hoofdgriffier van een 
politierechtbank het dossier overzendt 
aan de procureur des Konings bij de 
rechtbank van eerste aanleg geen daad 
van onderzoek is, aangezien zij niet uit
gaat van een overheid die bevoegd is om 
bewijzen te verzamelen of de zaak in 
staat van wijzen te brengen, en evenmin 
een daad van vervolging is, aangezien zij 
niet wordt verricht door een magistraat 
of een persoon die bevoegd is om de 
strafvordering op gang te brengen; die 
overzending dus geen invloed kan heb
ben op de verjaring van de strafvorde
ring; te dezen, eiser, die vervolgd werd 
wegens het feit dat hij op 15 november 
1987 onopzettelijk slagen en verwondin
gen had toegebracht en een wegver
keersregel had overtreden, na aanne
ming van verzachtende omstandigheden; 
werd verwezen naar de Politierechtbank 
te Lessen; de telastlegging van onopzet
telijke slagen en verwondingen aldus de
finitief een overtreding was geworden; er 
sedert het door de Politierechtbank te 
Lessen op 7 juni 1988 gewezen vonnis 
waarbij de twee aan beklaagde ten laste 
gelegde feiten bewezen verklaard waren, 
geen enkele nieuwe daad van onderzoek 
of van vervolging was verricht binnen de 
oorspronkelijke termijn van een jaar te 
rekenen van 15 november 1987; de straf
vordering dus verjaard was op 6 juni 
1989; het bestreden vonnis bijgevolg, nu 
het in weerwil hiervan op 16 juni 1989 
beslist dat de strafvordering niet ver
jaard was op grond dat zij op 21 juni 
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1988 was gestuit « ten gevolge van de 
toezending van het dossier, in hoger be
roep, door de hoofdgriffier van de Poli
tierechtbank te Lessen aan de procureur 
des Konings bij die rechtbank ''• alle in 
de aanhef van het middel vermelde wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doornik eiser bij beschikking 
van 26 februari 1988, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
verwezen heeft naar de politierecht
bank ter zake dat hij op 15 novem
ber 1987 te Ollignies, door gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, 
doch zonder het oogmerk om de per
soon van een ander aan te randen, 
slagen en verwondingen heeft toege
bracht aan Patrick Defraene; 

Overwegende dat eiser voor de 
Politierechtbank te Lessen is gedag
vaard wegens het in de beschikking 
van 26 februari 1988 van de raadka
mer omschreven feit (telastlegging 
1) en wegens overtreding van artikel 
19.3.3° van het Wegverkeersregle
ment; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, wegens de te
lastleggingen 1 en 2 veroordeelt tot 
een geldboete van 50 frank of een 
vervangende gevangenisstraf van 15 
dagen; 

Overwegende dat de strafvorde
ring wegens een gecontraventionali
seerd wanbedrijf en een overtreding 
van het Wegverkeersreglement, bij 
ontstentenis van enige grond tot 
schorsing, verjaart door verloop van 
een jaar, te rekenen van de laatste 
daad van onderzoek of van vervol
ging, verricht binnen een jaar vanaf 
de dag waarop het wanbedrijf en de 
overtreding van het Wegverkeersre
glement zijn begaan; 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat de verjaring van de straf
vordering op 21 juni 1988 is gestuit 
ten gevolge van de toezending van 
het dossier, in hoger beroep, door de 
hoofdgriffier van de polltierecht
bank aan de procureur des Konings 
bij die rechtbank; 

Overwegende dat een daad die er
toe strekt bewijzen te verzamelen of 
de zaak in staat van wijzen te bren
gen de verjaring van de strafvorde
ring slechts stuit als zij uitgaat van 
een daartoe bevoegde overheid; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
hoofdgriffier van de politierecht
bank die bevoegdheid mist; dat, an
derzijds, uit geen enkel stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat het dossier is overgezonden op 
een verzoek dat de procureur des 
Konings tijdig genoeg om de verja
ring te stuiten, zou hebben gedaan; 

Dat uit het dossier evenmin blijkt 
dat een andere verjaringstuitende 
daad is verricht na 7 juni 1988, dag
tekening van het door de eerste 
rechter gewezen veroordelend von
nis; 

Dat, bij ontstentenis van enige 
grond tot schorsing van de verja
ring, de strafvordering verjaard was 
op 16 juni 1989, datum van de uit
spraak van het bestreden vonnis; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het tweede 
middel dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, verleent akte van de af
stand van de voorziening, in zoverre 
zij gericht is tegen de beslissing op 
de door verweerster qualitate qua 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring; vernietigt het bestreden von
nis, behalve in zoverre het beslist 
dat eiser een fout in oorzakelijk ver
band met de schade heeft begaan; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
laat de helft van de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst eiser en de in 
eigen naam optredende verweerster, 
ieder, in de hel£t van het overige ge
deelte van de kosten; besllst, op de 
strafvordering, dat er geen grond 
bestaat tot verwijzing en verwijst, 
bij de uitspraak op de burgerlljke 
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rechtsvordering, de aldus beperkte 
zaak naar de Cotrectionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

7 februari 1990 - 2•kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en Biitzler. 

Nr. 350 

2• KAMER - 7 februari 1990 

OPLICHTING - BESTANDDELEN - BEGRIP. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
waarbij de telastlegging van oplichting 
bewezen wordt verklaard, wanneer de 
rechter enerzijds beslist dat alle in het 
arrest omschreven handelingen van de 
beklaagde bedoeld waren om misbruik 
te maken van andermans vertrouwen 
en anderen te misleiden, en dat het ge
bruik van bepaalde hoedanigheden 
slech_ts ee~ van de praktijken was, die, 
f!P zwh, .met per se een kunstgreep is, 
m de zm van art. 496 Sw., doch in 
combinatie met andere wei zodanige 
kunstgreep oplevert, en anderzijds 
vaststelt dat de beklaagde derwijze 
van elke benadeelde fondsen of waar
den in handen kreeg (1). 

(DE BROL'WER T. HA!\SSE!'IS E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. 7829) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1989- gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 17 februari 1988 (2); 

I. 

II. Op het overige gedeelte van de 
voorziening : 

Over het eerste en tweede middel, het 
eerste : schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 496 van het Straf
wetboek, 

. doordat het bestreden arrest, bij de 
mtspraak over de niet verjaarde feiten 
v:an zaak II, de telastlegging van oplich
tmg ten nadele van de burgerlijke partij
en Rycx Lamme d'Huisnacht en Adriaen-
sen bewezen verklaart ten aanzien van 
eiser, hem deswege veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van drie jaar met uitstel 
wat een gedeelte betreft en tot een geld
boete van 3.000 frank, en hem veroor-
deelt om aan de burgerlijke partijen een 
hoofdsom van 1.750.000 frank te betalen 
als schadevergoeding en, bij de uit
spraak in zaak I, vaststelt dat de aan de 
eiser verweten feiten, zelfs al zouden ze 
niet verjaard zijn, tach als oplichters
praktijken ten nadele van de burgerlijke 
partij zouden moeten beschouwd wor
den, bijgevolg de burgerlijke rechtsvor
deringen van die partijen ontvankelijk 
en gegrond verklaart, en eiser veroor
deelt om hen als schadeloosstelling ver
schillende bedragen te betalen, op grand, 
onder meer, « dat het wanbedrijf oplich
ting bestaat zodra de dader zich met be
drieglijk opzet een roerend goed heeft 
doen afgeven, hetzij door het gebruik 
maken van een valse naam of valse hoe
danigheid, hetzij door het aanwenden 
van listige kunstgrepen om misbruik te 
maken van het vertrouwen of van de 
lichtgelovigheid van anderen; dat het ge
bruik van een valse hoedanigheid be

-------------------1 staat in het zich toeeigenen van een ti

(1) Zie Cass., 17 feb. 1988, A.R. nr. 6326, 15 
maart 1988, A.R. nr. 339, en 14 juni 1988, A.R. 
nr 2436 (A.C., 1987-88, nrs. 370, 439 en 625). 

tel, een ambt, een bediening die men 

(2) A.C., 1987-88, nr 370 
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niet heeft; dat onder valse hoedanigheid 
moet worden verstaan elke hoedanigheid 
zonder onderscheid, die wordt aangeno
men met het oogmerk derden te mislei
den en bij hen, !outer op grand van die 
hoedanigheid, vertrouwen te wekken; ... 
dat alle slachtoffers van de (aan eiser) 
verweten praktijken ... g.emeenschappe
lijke trekken vertonen; ... dat de vertroe
beling van hun kritisch oordeel alleen 
maar kan verklaard worden uit een ge
heel van emotionele redenen, die be
klaagde handig wist uit te buiten en die 
onder meer voortvloeien uit de combina
tie van een geheel van gegevens; ... d) de 
deskundigheid die beklaagde voorgaf te 
bezitten in fiscale, economische en finan
ciele zaken; e) de vertrouwens- en 
vriendschapsbanden van familiale of za
kelijke aard, die ze met hem onderhiel
den en die hij door zijn manier van op
treden had weten aan te wakkeren; f) de 
in hun kringen bestaande · zeden, waar 
de mensen pogen waarden in stand te 
houden zoals eerlijkheid op moreel en 
materieel vlak, katholiek geloof, discre
tie, respect voor zichzelf en voor ande
ren, enz. ...; dat alleen die affectieve 
drempels kunnen verklaren waarom die, 
nochtans bekwame en ervaren personen, 
zich hebben Iaten overhalen om met be
klaagde financiele operaties af te sluiten 
onder voorwaarden die grenzen aan ver
blinding, ja zelfs aan nai:viteit; ... dat be
klaagde niet alleen hoog opliep met zijn 
economische opleiding die hij zou gena
ten hebben in een inrichting voor hager 
onderwijs en die hij zou vervolmaakt 
hebben met een stage in een internatio
nale instelling; dat hij volgens zijn 
slachtoffers - wier verklaringen dien
aangaande alle overeenstemmen - zich 
bovendien beroemde op hoedanigheden 
zoals : bestuurder van vennootschappen, 
rechtskundig adviseur, financieel raadge
ver, belastingdeskundige, bestuurder van 
een Luxemburgse bank, verzekerings
agent, attache bij de Europese Investe
ringsbank, directeur van de P.V.B.A. 
Adress Supply, enz. ...; dat beklaagde 
nooit heeft kunnen bewijzen dat hij een 
van die beroepen of zelfs maar enig an
der beroep werkelijk en geregeld heeft 
uitgeoefend », 

eerste onderdeel, het wanbedrijf op
lichting veronderstelt dat de dader, met 
het oogmerk om zich een zaak toe te ei
genen die aan een ander toebehoort, zich 
roerende goederen doet afgeven, hetzij 
door het gebruik maken van een valse 
naam of van een valse hoedanigheid, 
hetzij door het aanwenden van listige 

kunstgrepen om misbruik te maken van 
het vertouwen of van de lichtgelovigheid 
van anderen; de bewering van de dader 
dat hij een bepaald beroep zou hebben 
uitgeoefend, slechts als « het gebruik van 
een hoedanigheid » in de zin van artikel 
496 van het Strafwetboek kan worden 
aangemerkt voor zover het gaat om een 
beroep waarvan de toegang geregeld 
wordt bij wet of door beroepsgebruiken, 
of, op zijn minst, om een beroep waar
van alle beoefenaars een zeker aantal 
gemeenschappelijke kenmerken verto
nen die algemeen als zodanig worden er
kend en waardoor ze, in de ogen van het 
publiek, algemeen geacht worden bijzon
dere bekwaamheden te bezitten; het zich 
toeeigenen van de titel « rechtskundig 
adviseur » of « financieel raadgever >>, 
wanneer deze niet beantwoordt aan enig 
bijzonder beroep dat, als zodanig alge
meen wordt erkend door het publiek, 
niet kan aangemerkt worden als « het 
gebruik van een hoedanigheid >> in de zin 
van bovengenoemde wetsbepaling; het
zelfde geldt voor de titel « bestuurder 
van vennootschappen >>; bijgevolg de 
vaststelling dat eiser aan al zijn slachtof
fers vertelde dat hij « hoedanigheden be· 
zat zoals : bestuurder van vennootschap
pen, rechtskundig adviseur, financieel 
raadgever, belastingdeskundige, bestuur
der van een Luxemburge bank, verzeke
ringsagent, attache bij de Europese In
vesteringsbank, directeur van de 
P.V.B.A. Address Supply >> geen voldoen
de wettelijke grondslag vormt voor de 
beslissing dat eiser zich tegenover alle 
burgerlijke partijen, zowel in zaak I als 
in zaak II, schuldig had gemaakt aan op
lichterspraktijken (schending van artikel 
496 van het Strafwetboek); alsthans, nu 
het arrest in de redengeving niet precies 
aanduidt of eiser zich tegenover alle bur
gerlijke partijen en iedere burgerlijke 
partij afzonderlijk had laten voorstaan 
op alle beroepen en titels, die worden op
gesomd in de hierboven aangehaalde 
overweging, dan wel of hij zich tegen
over sommige onder hen enkel beroemd 
had op de titels « rechtskundig advi
seur >>, « financieel raadgever >> of « be
stuurder van vennootschappen >>, het Hof 
de wettigheid niet kan nagaan van de 
beslissing waarbij eiser wordt veroor
deeld wegens de tegen hem bewezen ver
klaarde feiten; het arrest aldus niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit zich te be
roemen op een bepaald beroep nog geen 
« gebruik van een valse hoedanigheid >> 
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is in de zin van artikel 496 van het Straf
wetboek, tenzij het gaat om een beroep 
dat de betrokkene nooit heeft uitgeoe
fend of waarmee hij voorgoed gestopt is 
·op het ogenblik dat hij de hem verweten 
feiten begaat; de bewering echter dat 
men werkelijk en geregeld een beroep 
uitoefent dat men in werkelijkheid 
slechts af en toe en bij gelegenheid uit
oefent, niet kan aangezien worden als 
« het gebruik van een valse hoedanig
heid » in de zin van bovenvermelde straf
bepaling; het dan ten hoogste gaat om 
een leugenachtige bewering die op zich 
niet het wanbedrijf oplichting oplevert; 
bijgevolg de grand volgens welke eiser 
« nooit heeft kunnen bewijzen dat hij 
een (van de) in het arrest opgesomde be
roepen, of zelfs maar enig ander beroep, 
heeft uitgeoefend « geen voldoende wet
telijke grondslag oplevert voor de beslis
sing dat de aan eiser verweten feiten, zo
wel in zaak I als in zaak II, oplichters
praktijken zijn (schending van artikel 
496 van het Strafwetboek); 

derde onderdeel, het gebruik van een 
valse hoedanigheid aileen dan kan wor
den beschouwd als het in artikel 496 van 
het Strafwetboek strafbaar gestelde wan
bedrijf als die hoedanigheid de doorslag
gevende reden of een van de doorslagge
vende redenen is geweest van de afgifte 
van de litigieuze roerende goederen; uit 
de vaststellingen van het bestreden ar
rest te dezen niet blijkt dat het gebruik 
van de door de feitenrechters opgesomde 
titels (bestuurder van vennootschappen, 
rechtskundig adviseur, financieel raadge
ver, belastingdeskundige, bestuurder van 
een Luxemburgse bank, verzekerings
agent, attache bij de Europese Investe
ringsbank, directeur van de P.V.B.A. Ad
dress Supply) de reden of een van de 
doorslaggevende redenen is geweest 
waarom de burgerlijke partijen de door 
hen teruggevorderde bedragen en waar
den aan eiser hebben afgegeven; het ar
rest weliswaar vaststelt dat het gedrag 
van de burgerlijke partijen - gedrag dat 
« aan verblinding, ja zelfs aan nai:viteit 
grenst » - ten dele kan worden ver
klaard uit « de deskundigheid die be
klaagde voorgaf te bezitten in fiscale, eco
nomische en financiiHe zaken >>; uit de 
hierboven aangehaalde redenen evenwel 
niet blijkt dat het geloof dat alle burger
lijke partijen en iedere burgerlijke partij 
hechtten aan die deskundigheid berustte 
op de overtuiging dat eiser een van de in 
het arrest opgesomde beroepen werke
lijk en geregeld uitoefende; uit de vast
stellingen van het arrest niet valt af te 

leiden dat geen van de in de zaak be
trokken burgerlijke partijen, zonder die 
overtuiging, de litigieuze bedragen en 
waarden aan eiser zou hebben afgestaan; 
bijgevolg de grand van het arrest val
gens welke eiser zich had laten voor
staan op de hierboven opgesomde titels 
geen voldoende wettelijke grondslag 
vormt voor de beslissing dat de aan eiser 
in de zaken I en II verweten feiten op
lichterspraktijken waren (schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek); 

tweede, schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 496 van het Straf
wetboek, 

doordat het bestreden arrest, bij de 
uitspraak over de niet verjaarde feiten 
van zaak II de telastlegging van oplich
ting ten nadele van de burgerlijke partij
en Rycx Lamme d'Huisnacht en Adriaen
sen bewezen verklaart ten aanzien van 
eiser, dem deswege veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van drie jaar met uitstel 
wat een gedeelte betreft, en tot een geld
boete van 3.000 frank, en hem tevens 
veroordeelt om aan de burgelijke partij
en een hoofdsom van 1.750.000 frank te 
betalen als schadevergoeding, en, bij de 
uitspraak in zaak I, vaststelt dat de aan 
eiser verweten feiten, zelfs al zouden ze 
niet verjaard zijn, tach als oplichters
praktijken ten nadele van de burger
lijke partijen zouden moeten beschouwd 
worden, bijgevolg de burgerlijke rechts
vorderingen van die partijen ontvanke
lijk en gegrond verklaart en eiser veroor
deelt om hen als schadeloosstelling ver
schillende bedragen te betalen, op grand 
« dat beklaagde zijn leugenachtige bewe
ringen in verband met zijn succesrijke 
geldbeleggingen en de winsten, die ervan 
konden worden verwacht, geloofwaardig 
maakte door bepaalde kunstgrepen aan 
te wenden; hij aldus bijvoorbeeld de be
lastingaangifte van Jean Hanssens on
derzocht, op de zwakke punten ervan 
wees en enkele bankuittreksels liet zien 
om zijn krachttoeren te bewijzen; hij te
vens << rechtskundig advies » verstrekte 
aan mevr. Andriaensen die hem over 
haar echtelijke problemen had verteld, 
en, samen met andere van zijn slachtof
fers, steeds omvangrijke financiele ver
richtingen uitvoerde ten einde hun ver
trouwen definitief te winnen », 

terwijl de feitenrechter de beklaagde, 
wanneer deze bij conclusie het bestaan 
van listige kunstgrepen betwist, niet, 
zonder duidelijk aan te geven welke 
praktijken het strafgerecht als listige 
kunstgrepen heeft bestempeld, kan ver
oordelen wegens oplichting en evenmin 
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kan beslissen dat de hem verweten fei
ten, zelfs al zouden ze niet verjaard 
zijn, tach dat wanbedrijf zouden opleve
ren; eiser in zijn appelconclusie uitvoerig 
zijn relaties met ieder van de burgerlijke 
partijen ontleedde en staande hield dat 
hij tegenover geen van hen listige kunst
grepen had aangewend; de feitenrechters 
hun beslissing aileen dan regelmatig met 
redenen zouden hebben omkleed, indien 
zij ten aanzien van ieder van de burger
lijke partijen hadden aangegeven welke 
praktijken van eiser als listige kunstgre
pen werden bestempeld; de bovenaange
haalde redenen echter enkel aangeven 
welke van de ten aanzien van de burge
lijke partijen Jean Hanssens en Lucette 
Adriaensens gepleegde feiten het hof als 
listige kunstgrepen heeft aangemerkt; 
die redenen geen preciseringen bevatten 
omtrent de ten aanzien van de burger
lijke partijen Van Innis-Louveaux, Andre 
Hanssens, Jacques Van Meerbeeck en 
Evelyne Gillet gepleegde feiten; het ar
rest bijgevolg, nu het zich baseert op de 
in het middel aangehaalde overwegin
gen, de beslissing ten aanzien van de 
laatstgenoemde burgerlijke partij~>n niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek) of al
thans niet regelmatig met redenen om
kleedt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de middelen en
kel kritiek oefenen op de gronden 
van het arrest die vermeld staan on
der het opschrift « voorafgaande be
schouwingen » en daaraan verwijten 
dat ze onregelmatig zijn en het wet
telijk begrip oplichting miskennen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, onder dat hoofdstuk, vooraf heb
ben vastgesteld dat het geheel van 
de feiten « gemeenschappelijke ken
merken vertonen waaruit blijkt dat 
hij op dezelfde bedrieglijke wijze te 
werk gegaan is om in het bezit te 
komen van belangrijke bedragen of 
waarden » en dat « de aldus ge
volgde werkwijze ( ... ) bijna overal 
terugkomt in elke verrichting »; dat 
ze daarna erop hebben gewezen dat 
aile slachtoffers « zich slechts zo 
hebben kunnen gedragen wegens 
het blinde vertrouwen dat (eiser) bij 
hen had weten te wekken, door zich 
te beroepen op zakelijke en vriend
schapsbanden, door zich te beroepen 

op zijn bekwaamheden, door ge
bruik te maken van valse hoedanig
heden, door leugenachtige bewerin
gen die geloofwaardig worden ge
maakt door daartoe aangewende 
kunstgrepen »; 

Overwegende dat de appelrechters 
zelf hebben beslist « dat leugenach
tige beweringen op zich » niet vol
doende zijn om te spreken van een 
kunstgreep in de zin van artikel 496 
van het Strafwetboek, doch dat « het 
wanbedrijf oplichting kan voort
vloeien uit een geheel van feiten 
waarvan elk slechts een onderdeel 
van een kunstgreep is en niet nood
zakelijk aile eigenschappen ervan 
moet vertonen »; dat zij, enerzijds, 
de situaties en omstandigheden heb
ben uiteengezet waardoor eiser dat 
vertrouwen won waaruit hij handig 
profijt heeft getrokken om zich aan
zienlijke bedragen te doen afgeven 
en toe te eigenen; dat zij, ander
zijds, erop hebben gewezen « dat ai
le wettelijke bestanddelen van de 
oplichting terug te vinden zijn in die 
operaties ( ... ): het gebruik van valse 
hoedanigheden, het doen van leu
genachtige beweringen die geloof
waardig werden gemaakt door fei
ten of daartoe aangewende kunst
grepen en die verband hielden met 
het gebruik van ware of valse hoe
danigheden, kunstgrepen die achter
af werden aangewend om het slacht
offer te overtuigen van de eerlijk
heid van de verrichte handelingen, 
alsook om elk spoor van het mis
drijf te doen verdwijnen »; 

Overwegende dat het arrest, in 
verband met de aangewende kunst
grepen, erop wijst dat (eiser) bij elk 
van de verrichtingen die hij uitvoer
de voor de klagers, er zich wei voor 
wachtte een nauwkeurig en tegen
sprekelijk overzicht op te maken 
van de fondsen en waarden die hem 
waren toevertrouwd; dat hij geen 
enkel ontvangstbewijs, geen enkele 
omstandige rekening en geen enkel 
stuk ter verantwoording van zijn be
heer verstrekte; ( ... ) dat (hij) daaren
tegen er wei voor zorgde kwijtschrif
ten of kwitanties op te maken en 
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zich te doen afgeven door zijn Om die redenen, verwerpt de 
slachtoffers die deze in hun verblin- voorziening; veroordeelt eiser in de 
ding aanvaardden te tekenen ( ... ) »; kosten. 

Overwegende dat uit het geheel 
van de vermeldingen van het arrest 
blijkt dat de appelrechters het be
staan van de bestanddelen van het 
misdrijf oplichting hebben afgeleid 
uit gedragingen waarmee eiser het 
vertrouwen van al zijn slachtoffers 
wist te winnen door misbruik te rna
ken van hun lichtgelovigheid, uit 
leugenachtige beweringen die hij 
bijzonder geloofwaardig had weten 
te maken door bepaalde kunstgre
pen aan te wenden, en ten slotte uit 
nauwkeurig omschreven kunstgre
pen die werden aangewend zowel 
om te doen geloven aan het ver
hoopte succes van de ondernemin
gen en de eerlijkheid van de ver
richtingen als om de sporen van het 
misdrijf te doen verdwijnen; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist, enerzijds, dat al die han
delingen te zamen bedoeld waren 
om misbruik te maken van het ver
trouwen en anderen te misleiden, en 
dat het gebruik van bepaalde hoeda
nigheden slechts een van de praktij
ken was, die, op zich genomen, niet 
noodzakelijk een kunstgreep is in 
de zin van artikel 496 van het Straf
wetboek, doch wel in combinatie 
met andere, en nu het anderzijds 
vaststelt dat hij langs die weg fond
sen of waarden in handen kreeg van 
alle burgerlijke partijen, de beslis
sing waarbij de aan eiser ten laste 
gelegde oplichterspraktijken bewe
zen worden verklaard, regelmatig 
met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
ti(He of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

7 februari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 351 

2• KAMER - 7 februari 1990 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8 
E.V.R.M. - PRIVE-LEVEN - EERBIEDIGING -
GRENZEN - VOORWAARDEN. 

2° GENEESKUNDE - VERDOVE!\DE MID
DELEN - HA!\DEL - BEZIT - PERSOONLIJK 
GEBRUIK - MISDRIJF - STRAF - WETTIG
HEID- RECHTEN VAN DE MENS- PRIVE-LE
VEN - EERBIEDIGING - GEVOLG. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8 
E.V.R.M. - PRIVE-LEVEN - EERBIEDIGING -
VERDOVE'\DE MIDDELEN - BEZIT - PER
SOONLIJK GEBRLIK - MISDRIJF - STRAF -
WETTIGHEID. 

1° Hoewel art. 8.1 E. V.R.M. een ieder het 
recht op eerbiediging van zijn prive-Je
ven waarborgt, staat art. 8.2 de inmen
ging van het openbaar gezag m.b.t. de 
uitoefening van dat recht toe, mits die 
inmenging bij wet is voorzien en in 
een democratische samenleving nodig 
is voor een van de in art. 8.2 opgesom
de doelstellingen, waaronder de be
scherming van de gezondheid. 

2° en 3° Art. 8 E. V.R.M. verbiedt de be
straffing van het bezit van verdovende 
middelen niet, oak al dienen die verdo
vende middelen enkel voor het per
soonlljk gebruik van de bezitter; het 



744 HOF VAN CASSATIE Nr. 351 

misdrijf « bezit van verdovende midde
len » wordt immers door de wet ge
straft in het belang van de hygiene en 
de volksgezondheid. (Wet 24 feb. 1921, 
inz. art. 1.) 

(PEEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. 8042) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1989 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 8 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 4 
november 1950 te Rome en onwettigheid 
van artikel 11 van het koninklijk besluit 
van 31 december 1930, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 20 februari 1987, 
en luidend als volgt: doordat (eiser) op 
grond van de wet van 24 

0 

feb:_uari 192
0

1 
en artikel 11 van het konmkhJk beslmt 
van 31 december 1930, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 20 februari 1987, 
is veroordeeld tot een hoofdgevangenis
straf van twee jaar wegens ontwettig be
zit van verdovende middelen, 

terwijl het bezit van het verdovend 
middel waarvoor (eiser) is veroordeeld, 
in elk geval slechts een bezit was vo~r 
persoonlijk gebruiko (Eiser) heeft no01t 
gezegd en uit het strafdossier blijkt ook 
niet dat er verdovende stoffen als be
doeld in artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 31 december 1930 zouden zijn 
verkocht of te koop gesteld of afgeleverd 
mits betaling of kosteloos (zie onder 
meer in die zin stuk 6 van het strafdos
sier de vordering tot het instellen van 
een' onderzoek we gens gebruik en onwet
tig bezit van verdovende middelen, hoger 
beroep na een veroordeling we~ens ~n
wettig bezit). Het wordt bovend1en met 
betwist dat het eigen gebruik van verdo
vende middelen niet door de wet wordt 
gestraft (Zie R.D.P. 85, blz. 628, 4e; Bro
sens, De wet en de drug, R. W: 76177, kol. 
1071· Pari. Besch. GZ 1974-75, blz. 2405, 
opm~rking van senator Lepaffe : « si la 
consommation individuelle n'est pas re
prise dans le projet, c'est en realite parce 

qu'elle n'est pas punie par l'article de l'ar
rete royal de 1930 qui vise Ia matiere»). 
Bijgevolg kan het bezit van verdoven
de middelen voor persoonlijk gebruik 
niet zonder schending van het recht op 
eerbiediging van het prive-leven, dat ge
waarborgd wordt door artikel 8 van het 
op 4 november 1950 te Rome onderteken
de Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, strafbaar worden gesteld. 
De inmenging in de uitoefening van het 
recht op eerbiediging van het prive-le':en 
die voortvloeit uit de strafbaarstellmg 
van het bezit van verdovende middelen 
voor eigen gebruik of uit een 

0 

_wet die 
geen onderschei~ maakt, e!lerziJds, tus
sen bezit voor e1gen gebrmk en, ander
zijds, bezit, met het oog op l_let ko~teloos 
of mits betaling afleveren, IS wehswaar 
overeenkomstig § 2 van dat artikel be
paald bij wet. Die wet voldoet evenwel 
niet aan de vereisten van het tweede ge
deelte van de tweede paragraaf van voor
meld artikel 8, namelijk dat het moet 
gaan om een maatregel die nodig is in 
het belang van 's lands veiligheid, het 
economisch welzijn van het land, de be
scherming van de open bare 

0 

orde, de be
scherming van de gezondhe1d of de goe
de zeden, of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen. De 
strafbaarstelling van het bezit van verdo
vende middelen zonder het oogmerk de
ze door te verkopen of mits betaling dan 
wel kosteloos af te !everen kan niet wor
den verantwoord op grond van de hierbo
ven aangegeven criteria, zodat eigen ge
bruik van verdovende middelen niet 
wordt gestraft, en duso is ~oegestaan. 
Aangezien de wetsbepalmg d1e het p~or
soonlijk bezit met het oog op persoonhJk 
gebruik van verdovende m1ddelen straf
baar stelt, onwettig is, omdat ze onver
enigbaar is met artikel 8 van het op 4 
november 1950 te Rome ondertekende 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, kan die bepaling geen we~te
lijke grondslag zijn voor de veroordelmg 
van eiser tot cassatie : 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt te betogen dat het bezit 
van verdovende middelen voor eigen 
gebruik, waarom het te dezen zou 
gaan, « niet strafbaar kan worden 
gesteld », omdat hierdoor het door 
artikel 8.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 



Nr. 352 HOF VAN CASSATIE 745 

Mens en de Fundamentele Vrijhe
den gewaarborgde recht van de be
zitter op eerbiediging van het prive
leven zou worden geschonden; dat § 
2 van dat artikel ongetwijfeld de in
menging van een openbaar gezag in 
de uitoefening van dat recht moge
lijk maakt, doch volgens eiser de bij 
dat verdrag voor die inmenging ge
stelde voorwaarden niet vervuld 
zijn; 

Overwegende dat voormeld artikel 
8.2 inmenging van het openbaar ge
zag met betrekking tot de uitoefe
ning van een ieder op eerbiediging 
van zijn prive-leven toestaat, mits 
die inmenging bij de wet is bepaald 
en in een democratische samenle
ving nodig is in het belang, onder 
meer, van de bescherming van de 
gezondheid; 

Dat uit de wet van 24 februari 
1921 betreffende het verhandelen 
van gifstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettings
stoffen en antiseptica, meer bepaald 
uit artikel 1, volgt dat de tegen eiser 
bewezen verklaarde misdrijven, 
waaronder het bezit van verdovende 
middelen, door de wet strafbaar 
worden gesteld « in het belang der 
openbare gezondheid >>; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen 

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

7 februari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J.M. 
Picard, Brussel. 

Nr. 352 

2• KAMER - 7 februari 1990 

1° STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE SA
MENLOOP- EENHEID VAN OPZET- BEGRIP. 

2° STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE SA
MENLOOP- EENHEID VAN OPZET- ONAAN
TASTBARE BEOORDELI'\!G DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

3° STRAF - ALLERLEI - ART 195, TWEE 

LID, SV. - REDENEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VA'\! 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - RE
DENEN - ART. 195, TWEEDE LID, SV. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKE"i 
RECHTSPLEGING I"i HOGER BEROEP - EE"\
PARIGHEID VA'\! STEMMEN - ARREST OP 
VERZET. 

1° Verschillende aan een beklaagde ten 
laste gelegde misdrijven komen uit 
een zelfde opzet voort, wanneer zij on
derling verbonden zijn door eenheid 
van doe] en verwezenlijldng, en in die 
zin door een feit, namelijk een com
plexe gedraging, zijn opgeleverd (1). 
(Art. 65 Sw.) 

2° De feitenrechter oordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of verschil
Jende feiten wegens eenheid van opzet 
een enkel strafbaar feit opleveren (2). 
(Art. 65 Sw.) 

3° en 4° Aan de motiveringsverplichting 
van art. 195, tweede lid, Sv. wordt· vol
daan door de rechter die, na te hebben 
vermeld dat « bij de vaststelling van 
de strafmaat en de aard van de aan de 
beklaagden op te leggen straffen zal 
worden gelet op hun persoonlijkheid, 
hun gerechtelijk verleden, het gevaar 
dat zij vormen voor de samenleving, 
de zwaarte van de feiten en de ernst 
van de verstoring. van de openbare or
de », de gebruikte taktiek omschrijft 

(1} Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8615 (A.C., 
1984-85, nr. 269). 

(2} Zie Cass., 29 nov. 1989, A.R. nr 7873 
(A.C., 1989-90, supra, nr. 203} 
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en wijst op de gegevens in verband 
met de persoonlijkheid van de be
klaagden, het gevaar dat zij opleveren 
en de zwaarte van de gepleegde feiten. 
(Art. 2 wet 27 april 1987.) 

5° De regel van de eenparigheid van 
stemmen moet in acht worden gena
men, zelfs als het hoi van beroep, op 
het verzet van de veroordeelde, op
nieuw uitspraak moet doen op het ha
ger beroep, en zelfs als het op verzet 
gewezen arrest de veroordeling die 
wettig was uitgesproken bij het ver
stekarrest, bevestigt (3). (Art. 21bis 
Sv.) 

(MENUCCI M., MENUCCI G., T. GROEP 4 SECVRI
TAS N.V.; TABAI T. GROEP 4 SECL'RITAS N.V., RE
GIE DER POSTERIJEN; GOFFARD; VERTALLIER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8044) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 20 oktober 1989 en 
7 december 1989 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorzieningen van Guy 
Menucci, Michel Menucci, Khaled 
Tabai, Michel Goffard; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 60 en 65 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest verschillende van 
de aan de eisers ten laste gelegde feiten 
te hunnen aanzien bewezen verklaart, en 
de eerste eiser veroordeelt tot drie ge
vangenisstraffen van zeven jaar en een 
van twee jaar, waarvan de duur terugge
bracht wordt tot twintig jaar, en hem 
driemaal, voor de duur van tien jaar en 
eenmaal voor een duur van vijf jaar ont
zet van de in artikel 31, 1°, 3°, 4°, 5° en 6°, 
van het Strafwetboek opgesomde rech
ten, het geheel teruggebracht tot twintig 
jaar, dat het arrest de tweede eiser ver
oordeelt tot twee gevangenisstraffen van 

(3) Zie Cass., 9 dec. 1987, A.R. nr. 6197 (A.C., 
1987-88, nr. 218), en 14 nov. 1989, A.R. nr. 3123 
(ibid., 1989-90, supra, nr. 158). 

acht jaar en een van vier jaar, en hem 
tevens driemaal voor een duur van tien 
jaar ontzet van de rechten, opgesomd in 
artikel 31, 1°, 3°, 4°, 5° en 6°, van het 
Strafwetboek, het geheel teruggebracht 
tot twintig jaar, dat het de derde eiser 
veroordeelt tot twee gevangenisstraffen 
van zeven jaar, een van twee jaar en een 
van drie maanden en tot een geldboete 
van 200 frank, en hem tevens tweemaal, 
voor een duur van tien jaar en eenmaal 
voor een duur van vijf jaar ontzet van de 
in artikel 31, 1°, 3°, 4°, 5° en 6°, van het 
Strafwetboek opgesomde rechten, het ge
heel teruggebracht tot 20 jaar, dat het de 
vierde eiser veroordeelt tot een gevange
nisstraf van zeven jaar en een van twee 
jaar en hem tevens voor een duur van 
tien jaar en voor een duur van vijf jaar 
ontzet van de in artikel 31, 1°, 3°, 4°, 4°, 
5° en 6°, van het Strafwetboek opgesom
de rechten; dat het arrest meer in het 
bijzonder beslist dat elk van de misdrij
ven, diefstallen met geweld of bedreiging 
enerzijds en de misdrijven die v66r of 
naar aanleiding van die diefstallen met 
geweld of bedreiging zijn gepleegd an
derzijds (behalve de misdrijven vorming 
van een vereniging om misdrijven te ple
gen en, wat Menucci Guy betreft, een 
zware diefstal alsook het bezit of het bij 
zich hebben van explosieven), wegens 
het bestaan van eenheid van opzet, een 
collectief misdrijf vormen; dat het arrest 
daarna beslist dat elk van de collectieve 
misdrijven diefstal met geweld of bedrei
ging en elk van de misdrijven die v66r of 
ter gelegenheid van die tegen de eisers 
bewezen verklaarde diefstallen zijn ge
pleegd, een afzonderlijk misdrijf is en 
dat bij de bepaling van de strafmaat de 
regels van artikel 60 van het Strafwet
boek betreffende de meerdaadse samen
loop moeten worden toegepast; dat het 
arrest vervolgens beslist dat de misdrij
ven, vorming van een vereniging om 
misdrijven te plegen (en, wat Menucci 
Guy betreft, zware diefstal en bezit of bij 
zich hebben van explosieven), ten aan
zien van iedere eiser nog een afzonder
lijk misdrijf opleveren waarvoor even
eens toepassing moet worden gemaakt 
van de bij artikel 60 van het Strafwet
boek bepaalde regels betreffende de 
meerdaadse samenloop, 

terwijl de strafrechter weliswaar op 
onaantastbare wijze oordeelt of verschil
lende feiten wegens het bestaan van een
heid van opzet als een enkel misdrijf 
dan wel als verschillende afzonderlijke 
middelen moeten worden beschouwd, 
zijn redengeving evenwel zodanig moet 
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zijn dat de toepassing van de regels voor 
het bepalen van de in concreto opgelegde 
straf daaruit wettelijk volgt; overeen
komstig het beginsel waarvan artikel 65 
van het Strafwetboek toepassing maakt, 
verschillende feiten aileen dan een col
lectief misdrijf door eenheid van opzet 
waarvoor slechts een enkele straf wordt 
opgelegd, vormen wanneer de feiten on
derling verbonden zijn door het nastre
ven en het verwezenlijken van een enkel 
doel en aldus een complexe gedraging 
uitmaken; het arrest te dezen, in de re
dengeving betreffende . de eerst~ onder
zochte « hold-up », beshst dat << mt de ge
gevens van de gevoegde dossiers duide
lijk blijkt dat er tussen de beklaagden 
banden bestonden, dat ze elkaar gere
geld ontmoetten en bij elkaar kwamen, 
dat ze op logistiek gebied perfect georga
niseerd waren voor het ondernemen van 
wederrechtelijke acties, dat ze gemeen
schappelijk en systematisch ~ebruik 
maakten van gelijksoortige schmlplaat
sen; een goed ingeoefende tactiek aan
wendden om hun slag te slaan en ge
lijksoortige uitrustingen en Wll;J?ens ge
bruikten; die gegevens erop WlJzen dat 
de beklaagden een vereniging hadden 
gevormd met het oogmerk aanslagen te 
plegen tegen eigendommen en personen 
en dat die vereniging een duurzaam ka
rakter had en pas is opgehouden te be
staan door de opsluiting van de leden er
van zulks zelfs als de schuld van 
bep~alde leden niet zou vaststaa? vo?r 
andere feiten, aangezien het mtsdadtg 
oogmerk van de vereniging. en ha~r 1~
den evident en voldoende 1s »; mt dte 
overwegingen blijkt dat volgens het ar
rest elk van de in de vijf zaken bewezen 
verklaarde misdrijven, diefstal met ge
weld of bedreiging, alsook de misdrijven, 
die zijn gepleegd v66r of naar a~nl~~ding 
van die diefstallen, en de misdnJven, 
vorming van een vereniging met het o.og
merk om misdrijven te plegen, onderlmg 
verbonden zijn door een enkel doel en 
door de wijze van uitvoering; ze aldus 
een complexe gedraging uitmaken en 
een collectief misdrijf opleveren wegens 
het bestaan van eenheid van opzet; 

zodat, eerste onderdeel, het arrest, nu 
het impliciet doch ondubbelzinnig beslist 
dat elk van de misdrijven, diefstallen 
met geweld of bedreiging, de v66r of 
naar aanleiding van die diefstallen ge
pleegde misdrijven, en de misdrijven, 
vorming van een vereniging met het oog
merk om misdrijven te plegen, door het 
bestaan van eenheid van opzet een col
lectief misdrijf vormen, niet wettig de re-

gels betreffende de meerdaadse samen
loop kon toepassen op die misdrijven; 
het arrest, door die regels in casu toe te 
passen, de artikelen 60 en 65 van het 
Strafwetboek schendt; 

tweede onderdeel, er tussen de reden
geving en het beschikkende gedeelte van 
het arrest een tegenstrijdigheid bestaat 
in verband met de straftoemeting, in zo
verre het tegenstrijdig is, enerzijds, im
pliciet doch ondubbelzinnig te beslissen 
dat elk van de misdrijven, diefstallen 
met geweld of bedreiging, de misdr~j':en 
die zijn gepleegd v66r of naar aanletdmg 
van die diefstallen, en de misdrijven, 
vorming van een vereniging met het oog
merk om misdrijven te plegen, wegens 
het bestaan van eenheid van opzet een 
collectief misdrijf vormen, en, ander
zijds, de regels inzake de meerdaadse sa
menloop van misdrijven toe te passen 
om de eisers te veroordelen tot de in het 
middel aangegeven straffen; het arrest 
ten gevolge van die tegenstrijdigheid 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en niet naar recht is verantwoord 
(schending van alle in het middel aange
geven bepalingen) : 

Over het middel in zijn geheel: 

Overwegende dat aan verschillen
de, aan een beklaagde verweten 
misdrijven een enkel opzet ten 
grondslag ligt, wanneer ze verbon
den zijn door een zelfde doel en 
door de uitvoering en aldus een en
kel feit, namelijk een complexe ge
draging, opleveren; 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze in feite oor
deelt of verschillende feiten wegens 
eenheid van opzet een strafbaar feit 
opleveren; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na te hebben gewezen op de in 
het middel vermelde feitelijke gege
vens en na te hebben onderstreept 
dat << deze erop wijzen dat de (ei
sers) een vereniging hebben ge
vormd met het oogmerk om aansla
gen te plegen tegen eigendommen 
en personen en dat die vereniging 
een duurzaam karakter had, zonder 
in de aangevoerde tegenstrijdigheid 
te vervallen en zonder de artikelen 60 
en 65 van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet te schenden, heb-
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ben kunnen beslissen dat de in het 
kader van die vereniging gepleegde 
diefstallen met geweld afzonderlijke 
misdrijven waren, aangezien het be
horen tot een vereniging met het 
oogmerk om misdrijven te plegen 
en het gebruik van dezelfde taktiek 
niet impliceren dat de daders, door 
de eerste diefstal met geweld te ple
gen, daarom ook besloten waren de 
overige te plegen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 195, gewijzigd bij de 
wet van 27 april 1987, 211 van het Wet
hoek van Strafvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest verschillende van 
de ten laste gelegde misdrijven bewezen 
verklaart ten aanzien van de eisers en 
de eerste eiser veroordeelt tot drie ge
vangenisstraffen van zeven en een van 
twee jaar, het geheel teruggebracht tot 
twintig jaar, en hem driemaal voor een 
duur van tien jaar en eenmaal voor een 
duur van vijf jaar ontzet van de in arti
kel 31, 1°, 3°, 4°, 5o en 6°, van het Straf
wetboek opgesomde rechten; dat het de 
tweede eiser veroordeeli tot twee gevange
nisstraffen van acht jaar en een van vier 
jaar, en hem driemaal voor een duur van 
tien jaar, teruggebracht tot twintig jaar, 
ontzet van de in artikel 31, 1°, 3°, 4°, 5° en 
6°, van het Strafwetboek opgesomde 
rechten, dat het de derde eiser veroor
deelt tot twee gevangenisstraffen van ze
ven jaar, een van twee jaar en een van 
drie maanden, en tot een geldboete van 
200 frank, en hem tweemaal voor een 
duur van tien jaar en eenmaal voor een 
duur van vijf jaar, teruggebracht tot 
twintig jaar, ontzet van de in artikel 31, 
1° 3°, 4°, 5° en 6°, van het Strafwetboek 
opgesomde rechten, dat het de vierde ei
ser veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van zeven en een van twee jaar, en hem 
voor een duur van tien jaar en van vijf 
jaar ontzet van de in artikel 31, 1°, 3°, 4°, 
5° en 6°, van het Strafwetboek opgesom
de rechten; het arrest, alvorens de straf 
te bepalen, stelde dat « bij de vaststel
ling van de strafmaat en de aard van de 
tegen de beklaagde uit te spreken straf
fen gelet zal worden op hun persoonlijk
heid, hun gerechtelijk verleden, het ge
vaar dat zij vormen voor de samenle
ving, de zwaarwichtigheid van de ge
pleegde feiten en de ernst van de 
verstoring van de openbare orde », 

terwijl, overeenkomstig de artikele~ 
195, gewijzigd bij de wet van 27 apnl 
1987 en 211 van het Wetboek van Straf
vordering ieder veroordelend arrest 
nauwkeu~ig, maar op een wijze die be
knopt mag zijn, de redenen vermeldt 
waarop de rechter, als de wet hem d~.ar
toe vrije beoordeling overlaat, dergehJke 
straf of dergelijke maatregel uitspreekt, 
en bovendien de strafmaat rechtvaardigt 
voor elke uitgesproken straf; de wet van 
27 april 1987 tot doe! had, ene~zijds, de 
strafrechter bij de straftoemetmg ertoe 
te verplichten uitdrukkelijk de concrete 
gronden aan te geven waarom hij een of 
meer welbepaalde straffen oplegt, en, an
derzijds, op die manier de veroordeelden 
in kennis te stellen van de redenen 
waarom de rechter een strenge dan wel 
een milde straf oplegt; de wetgever, door 
een precieze redengeving te eisen, te 
kennen heeft gegeven dat de redenge
ving van de rechter duidelijk en aan het 
geval aangepast moet zijn, en heeft Wil
len bereiken dat de straf beter op het 
concrete geval zou worden toegemeten 
en dat stereotiepe formuleringen achter
wege zouden worden gelaten; het arrest, 
nu het, alvorens de strafmaat te bepalen, 
in de redengeving genoegen neemt met 
een intentieverklaring, namelijk dat bij 
de vaststelling van de strafmaat en de 
aard van de uit te spreken straffen gelet 
zal worden op de persoonlijkheid van de 
beklaagden, hun gerechtelijk verleden, 
het gevaar dat zij vormen voor de sa
menleving, de zwaarwichtigheid van de 
feiten en de ernst van de verstoring van 
de openbare orde, zich beperkt tot al
gemeenheden, en niet beantwoordt aan 
de letter en de geest van de wet van 27 
april1987, het arrest bijgevolg niet regel
matig verantwoordt waarom het de ont
zetting van de in artikel 31 van het 
Strafwetboek opgesomde rechten uit
spreekt en evenmin de strafmaat van de 
opgelegde gevangenisstraffen en ontzet
tingen van de in artikel 31 van het Straf
wetboek opgesomde rechten rechtvaar
digt· het derhalve de artikelen 195 en 211 
van' het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « bij de vaststelling van 
de strafmaat en de aard van de aan 
de (eisers) op te leggen straffen zal 
worden gelet op hun persoonlijk
heid, hun gerechtelijk verleden, het 
gevaar dat zij vormen voor de sa
menleving, de zwaarwegendheid van 
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de feiten en de ernst van de versto
ring van de openbare orde »; 

Overwegende dat het arrest, bene
vens de in het eerste middel weerge
geven consideransen die de gebruik
te taktiek omschrijven, ook wijst op 
de gegevens in verband met de per
soonlijkheid van de eisers, het ge
vaar dat zij opleveren en de zwaar
wegendheid van de gepleegde feiten; 

Dat aldus het arrest de keuze van 
de aard van de opgelegde straffen 
en de strafmaat rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de naamloze vennootschap Groep 4 
Securitas tegen Guy Menucci en 
Khaled Tabai, en van de Regie der 
Posterijen tegen Khaled Tabai : 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

II. Op de voorziening van Valerie 
Vertallier : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 
21lbis van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overvregende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik, bij vonnis van 
31 mei 1989, eiseres ontslagen heeft 
van de rechtsvervolging die tegen 
haar was ingesteld ter zake van het 
feit dat zij bewust en opzettelijk aan 
een vereniging met het oogmerk om 
misdrijven te plegen, wapens, muni
tie, instrumenten tot het plegen van 
misdaden, onderdak, schuilplaatsen 
of vergaderplaatsen heeft verstrekt 
(telastlegging F 10 zaak 434/89); 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Luik, op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, en met 
eenparige stemmen uitspraak doen
de bij verstek, bij het arrest van 20 

oktober 1989, eiseres wegens die te
lastlegging veroordeeld heeft tot een 
gevangenisstraf van twee j aar met 
uitstel voor de helft van de straf en 
beklaagde voor een duur van vijf 
jaar ontzet heeft van de in artikel 
31, 1°, 3°, 4°, 5° en 6°, van het Straf
wetboek opgesomde rechten; dat het 
bovendien haar onmiddellijke aan
houding heeft bevolen; 

Overwegende dat eiseres tegen 
dat arrest in verzet is gekomen, 
waarop het hof van beroep, na dat 
verzet ontvankelijk te hebben ver
klaard, zonder vast te stellen dat 
het met eenparige stemmen van al 
zijn leden uitspraak deed, << de gehe
le bestreden beslissing heeft beves
tigd »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering het hof van beroep, 
wanneer het een veroordeling uit
spreekt terwijl de correctionele 
rechtbank had vrijgesproken, met 
eenparige stemmen van de leden 
uitspraak moet doen; dat die regel 
in acht moet worden genomen, zelfs 
als het hof van beroep, op het verzet 
van de veroordeelde, opnieuw uit
spraak moet doen op het hoger be
roep en zelfs als het op verzet gewe
zen arrest de veroordeling die wet
tig was uitgesproken bij het ver
stekarrest, bevestigt; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij eiseres 
wordt veroordeeld, de vernietiging 
van de beslissing waarbij haar on
middellijke aanhouding wordt bevo
len, tot gevolg heeft; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiseres voorgedragen middel, 
dat niet kan leiden tot cassatie zon
der verwijzing, vernietigt het arrest 
van 7 december 1989; beveelt dat 
van dit 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 Brussel; ver
werpt de voorzieningen 'egen het 
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arrest van 20 oktober 1989 van het 
Hof van Beroep te Luik; veroordeelt 
iedere eiser in de kosten van zijn 
voorziening. 

7 februari 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 353 

1 e KAMER - 8 februari 1990 

1° COMMISSIE - COMMISSION AIR VOOR 
ZEEVERVOER - ART. 266 ZEEWET - EENJARI
GE VERJARING - TOEPASSING. 

2° VERJARING - Bl!RGERLIJKE ZAKEN -

TERMIJNEN - DUUR - COMMISSIONAIR 

VOOR ZEEVERVOER. 

3° SCHIP, SCHEEPV AART - ZEEVER
VOER - ART. 266 ZEEWET - EENJARIGE VER
JARING - TOEPASSING OP DE COMMISSIO
NAIR VOOR ZEEVERVOER. 

(BELGISCHE DIENST VOOR BEDRIJFSLEVEN EN 
LANDBOUW T. « COMPTOIR EUROPEEN DES CE

RK'\.LES ' VENN. NAAR FRANS RECHT 

ARREST 

( vertaling) 

(AR. nr. 8521) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van de Belgi
sche Dienst voor Bedrijfsleven en 
Landbouw: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 266, derde lid, van de wet van 21 
augustus 1879 houdende hoek II (titel IX) 
van het Wetboek van Koophandel, « Zee
vaart en binnenvaart », 

doordat het arrest, hoewel het aan
neemt dat verweerster, aan wie de leve
ring van 1.500 ton tarwe uit de haven 
van Gent met bestemming Dar-es-Sa-
laam (Tanzanie) was toegewezen, niet de 
hoedanigheid van vervoerder maar die 
van « commissionair voor vervoer » be
zat, toch beslist dat eisers rechtsvorde
ring tegen verweerster tot vergoeding 
van de schade wegens besmetting van de 
tarwe in het vervoerend schip, verjaard 
is met toepassing van artikel 266, derde 
lid, van de Zeewet, dat bepaalt dat « in 
elk geval de vervoerder en het schip van 
aile aansprakelijkheid wegens verlies of 
schade ontheven zijn, tenzij een rechts
vordering wordt ingesteld binnen een 
jaar nadat de goederen zijn of behoor
den te zijn afgeleverd »; 

en doordat het aldus beslist op grond : 
« dat de commissionair voor vervoer ten 
aanzien van zijn committent (thans ei
ser) persoonlijk de verbintenis aangaat 
die goederen te vervoeren, zelfs al laat 

1°, 2° en 3° De commissionair voor zee- hij dat vervoer geheel of gedeeltelijk 
vervoer kan aan zijn committent de door een derde uitvoeren ( ... ); dat in te
eenjarige verjaring tegenwerpen die genstelling tot (eisers) bewering ( ... ) de 
bij art. 266, derde lid, Zeewet ten voor- commissionair voor zeevervoer gelijkge
dele van de vervoerder is bepaald (1). steld moet worden met de vervoerder, 

------------------1 zoals de commissionairs die bij andere 
vormen van vervoer optreden », 

(1) Zie Cass., 19 juli 1900 (Pas., 1900 I 333) 
5 nov. 1936 (ibid., 1936, I, 407, noot P.L.'), 6 nov: 
1958 (ibid., 1959, I, 244), noot R.H.; J. LIBOU
TON, << L'intermediaire de transport en droit 
beige », in Les auxiliaires de transport dans 
les pays du Marche commun, Inst. dr. intern. 
transports, Actes du Colloque de Rauen, 1977, 
biz. 89. 

terwijl de Zeewet, in tegenstelling tot 
hetgeen voor de commissionair-vervoer
der over land is bepaald ( artikel 2 van de 
wet van 25 augustus 1891 betreffende de 
vervoerovereenkomst), de commissionair 
voor zeevervoer niet gelijkstelt met de 
vervoerder; voornoemd artikel 266, derde 
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lid, waarin een verjaring van een jaar 
wordt bepaald voor de rechtsvorderingen 
tot schadevergoeding tegen de vervoer
der, bijgevolg niet van toepassing is op 
de rechtsvordering tegen de commissio
nair-vervoerder, die gegrond is op diens 
niet-nakoming van zijn verbintenissen 
uit overeenkomst; met andere woorden, 
de overeenkomst van de commissionair 
voor zeevervoer met zijn opdrachtgever 
niet onder toepassing valt van de verja
ringsregels van de vervoerovereenkomst; 
artikel 266, derde lid, precies in zoverre 
het een korte verjaringstermijn oplegt 
op beperkende wijze moet worden uitge
legd en niet bij analogie tot de commis
sionair-vervoerder mag worden uitge
breid; het feit alleen dat de wet van 25 
augustus 1891 in een bijzondere bepaling 
de commissionair met de vervoerder 
heeft gelijkgesteld, aantoont dat die ge
lijkstelling niet vanzelfsprekend is en 
dat de wetgever, indien hij de commissi
onair voor zeevervoer met de vervoerder 
had willen gelijkstellen, dat ook in de 
Zeewet zou hebben bepaald; de wet inte
gendeel alles in het werk stelt om een 
onderscheid te maken tussen de overeen
komst van zeevervoer en die van, bij
voorbeeld, scheepshuur (zie respectieve
lijk de titels II en III van de Zeewet); 
daaruit volgt dat het arrest, door op 
grond van artikel 266, derde lid, van de 
Zeewet te beslissen dat eisers rechtsvor
dering tegen verweerster verjaard is, 
hoewel laatstgenoemde niet de vervoer
der van de litigieuze goederen was, die 
bepaling op onwettige wijze toepast en 
ze derhalve schendt : 

Overwegende dat de wet van 25 
augustus 1891 tot herziening van de 
titel van het Wetboek van Koophan
del betreffende de vervoerovereen
komst, zoals blijkt uit haar artikelen 
2, 3, 4, 5 en 7, eerste lid, de commis
sionair voor vervoer in rechte ge
lijkstelt met de vervoerder, inzon
derheid inzake de regels die hun 
aansprakelijkheid beheersen; 

Overwegende dat daarentegen 
geen enkele bepaling van de wet 
van 21 augustus 1879 houdende boek 
II van het Wetboek van Koophandel, 
<< Zeevaart en binnenvaart » ge
naamd, zegt dat de vervoerder en de 
commisionair voor vervoer moeten 
worden gelijkgesteld; dat evenwel 
de commissionair voor vervoer ten 
aanzien van zijn committent per-

soonlijk de verbintenis aangaat de 
goederen te vervoeren; dat de com
missionair voor vervoer, nu hij ten 
aanzien van zijn commitent en voor 
dat vervoer dezelfe verplichtingen 
aangaat als een eigenlijke vervoer
der, tegen zijn committent alle ver
weermiddelen van de vervoerder kan 
aanvoeren, en inzonderheid de ver
jaring bepaald bij artikel 266, derde 
lid, van de wet van 21 augustus 
1879; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster « de verbinte
nis heeft aangegaan in haar naam 
en voor rekening (van eiser) het 
graan te vervoeren » en daaruit be
sluit dat « dit de opdracht van een 
commissionair voor vervoer is »; 

Dat het arrest bijgevolg, door te 
beslissen dat verweerster zich kan 
beroepen op de korte verjaring die 
bij voornoemd artikel 266 ten voor
dele van de vervoerder is ingesteld, 
die bepaling niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: miskenning 
van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging en schending van arti
kel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat eisers 
rechtsvordering tegen verweerster met 
toepassing van artikel 266, derde lid, van 
de Zeewet verjaard is, 

terwijl verweerster die bepaling niet 
had aangevoerd; zij weliswaar de verja
ring van de rechtsvordering had opge
worpen, maar die exceptie op artikel 9 
van de wet van 25 augustus 1891 op de 
vervoerovereenkomst had gebaseerd; ei
ser tegen die exceptie niet heeft kunnen 
opwerpen dat de commissionair niet met 
de vervoerder kan worden gelijkgesteld, 
terwijl hij, indien hij had geweten dat, 
zeals het arrest ambtshalve beslist, arti
kel 266 van de Zeewet moest worden toe
gepast en niet artikel 9 van de wet op de 
vervoerovereenkomst, niet alleen zou 
hebben aangevoerd dat verweerster niet 
is opgetreden als een commissionair-ver
voerder maar als een commissionair-ver
zender, maar ook had kunnen betogen 
dat de verjaring van artikel 266 niet van 
toepassing is en dat er geen gelijkstel
ling kan zijn van de commissionair voor 
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zeevervoer en de vervoerder; het arrest 
in werkelijkheid, zodra het aan de door 
verweerster aangevoerde exceptie van 
verjaring een andere rechtsgrond geeft, 
overeenkomstig artikel 77 4, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek de herope
ning van de debatten moest bevelen al
vorens eisers rechtsvordering af te wij
zen; het arrest, door dat na te laten, 
genoemd artikel 774, tweede lid, schendt 
en eisers recht van verdediging miskent 
(miskenning van het in de aanhef van 
het middel aangewezen algemeen rechts
beginsel): 

Overwegende dat eiser in zijn 
aanvullende conclusie voor het hof 
van beroep betoogde dat, hoewel de 
verjaring van de rechtsvordering te
gen de met de vervoerder gelijkge
stelde commissionair voor vervoer 
dezelfde is als die welke van toepas
sing is op het vervoer dat hij op 
zich neemt, de korte verjaringen 
niet van toepassing zijn op de ande
re helpers bij het vervoer en, zeer 
subsidiair, dat de gelijkstelling van 
de commissionair voor vervoer met 
de vervoerder in zeevaartzaken uit
gesloten is; 

Dat de tot vrijwaring opgeroepen 
partijen in hun conclusie aan de 
vorderingen tot vrijwaring van ver
weerster en van de naamloze ven
nootschap A. Maas & co de korte 
verjaring, bepaald bij artikel 266 
van de wet van 21 augustus 1879, 
hebben tegengeworpen; 

Dat het arrest, door te zeggen dat 
eisers vordering op grand van die 
wetsbepaling verjaard is, noch arti
kel 774, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek schendt, noch het al
gemeen beginsel van het recht van 
verdediging miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Over de oproeping tot blndend
verklaring van het arrest voor de 
bovengenoemde ondernemingen Po
seidon Shipping Cy Inc., en Mediter
ranean Shipping Company : 

Over de door die verweersters op
geworpen grond van niet-ontvanke
lijkheid hierin bestaande dat de 

oproeping tot bindendverklaring van 
het arrest te laat is ingesteld; 

OverW-egende dat de naamloze 
vennootschap Maas, bij exploot van 
4 september 1989, dat op 19 septem
ber 1989 op de griffie van het hof is 
toegekomen, enerzijds de naamloze 
vennootschap Poseidon Shipping Cy 
Inc., met zetel te Piraeus (Grieken
land), en anderzijds, de onderne
ming Mediterranean Shipping Cy, 
met zetels te Panama City, Geneve 
(Zwitserland) en Monrovia (Liberia), 
tot bindendverklaring van het arrest 
heeft opgeroepen; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 1100 van het Gerechtelijk Wet
hoek, benevens de stukken die bij 
het dossier van de rechtspleging 
zijn gevoegd, in het proces uitslui
tend aangewend mogen worden de 
stukken die voldoen aan de voor
schriften van de artikelen 1097, 1098 
en 1099, alsmede de alden van af
stand of van hervatting van het ge
ding, de akten van overlijden inge
val het overlijden de rechtsvorde
ring doet vervallen, de machtiging 
om te pleiten en de stukken die 
overgelegd zijn ten bewijze dat de 
voorziening of de memorie van ant
woord toegelaten is; dat, ingevolge 
artikel 1103 van datzelfde wetboek, 
wanneer de termijnen bepaald bij 
de artikelen 1093 en 1094 verstreken 
zijn, noch de verandering van staat 
of van hoedanigheid van een partij, 
noch het overlijden van een partij, 
behoudens wanneer dit de rechts
vordering doet vervallen, noch het 
overlijden van de advocaat bij het 
hof die voor haar gesteld is, enige 
invloed heeft op de berechtiging van 
de voorziening; 

Overwegende dat uit die wetsbe
palingen volgt dat een oproeping tot 
bindendverklaring van het arrest op 
verzoek van een partij niet meer 
kan worden neergelegd na het ver
strijken van de bij artikel 1093 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
termijn, dat wil zeggen na het ver
strijken van een termijn van drie 
maanden te rekenen van de dag 
waarop het inleidend verzoekschrift 
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is betekend, te dezen op 21 septem
ber 1988; dat het Hof, nu de onder
neming Maas die vordering tot bin
dendverklaring van het arrest na 
het verstrijken van die termijn 
heeft ingediend, daarop geen acht 
kan slaan; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vorderingen tot 
bindendverklaring van het arrest; 
veroordeelt eiser in de kosten van 
zijn voorziening en de naamloze 
vennootschap A. Maas en ca in de 
kosten van haar vorderingen tot bin
dendverklaring van het arrest. 

8 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn, Gerard, 
Biitzler en Simont. 

Nr. 354 

1 e KAMER - 8 februari 1990 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ALGEl\IEKE BEGRIPPEN - ART. 
76Q[ATER, TWEEDE LID, Z.l.V.-WET - OVER
EE:'\KOMST GESLOTEN TUSSEN DEGENE DIE 
WEGE:'\S EEN 0:'1/GEVAL SCHADELOOSSTEL
Ll:'IIG VERSCHCLD!GD IS EN HET SLACHTOF
FER - AANVOER!CiiG TEGEN DE VERZEKE
Rl"iGS!NSTELLING \'OOR ZIEKTE EN l~\,"AL!

DITEIT - VOORW AARDE. 

Een dading die tussen het slachtoffer 
van een ongeval en de verzekeraar 
van de aansprakelijke derde werd aan
gegaan zonder instemming van de ver-

zekeringsinstelling voor ziekte en inva
liditeit, kan tegen die instelling niet 
worden aangevoerd, zelfs als degene 
die schadeloosstelling verschuldigd is, 
bij het aangaan van de dading niet 
wist dat de verzekeringsinstelling had 
betaald (1). (Artt. 70, § 2, vijfde lid 
[oud], 76quater, § 2, vijfde lid [nieuw], 
Z.I.V.-wet.) 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIST!SCHE 
MUTUALITEITEN T. LLOYD CONTI:'IIENTAL N.V.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8522) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 november 1987 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen; 

Over het middel: schending van arti
kel 70, § 2, vierde en vijfde lid, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, zoals het is gewijzigd bij artikel 1, 
1°, van het koninklijk besluit van 4 de
cember 1978, en van artikel 1240 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

doordat het bestreden vonnis, op de 
rechtsvordering van eiser tot terugbeta
ling van de vergoedingen inzake ziekte
en invaliditeitsverzekering die hij aan 
zijn aangeslotene, M. Verschoore, heeft 
betaald, beslist dat de dading tussen de 
aansprakelijke derde (verweerster) en 
het slachtoffer (Verschoore) in de weg 
staat aan de latere aanspraken van ei
ser, die slechts in de rechten treedt van 
zijn aangeslotene, op grond : dat artikel 
70, § 2, vijfde lid, van de wet van 9 au
gustus 1963, volgens hetwelk « de over
eenkomst die tot stand gekomen is tus
sen de rechthebbende en degene die 
schadeloosstelling verschuldigd is, niet 
tegen de verzekeringsinstelling kan wor
den aangevoerd zonder haar instemming 
... niet nader bepaalt tegen wie de verze
keringsinstelling de niet-tegenwerpbaar
heid van de overeenkomst kan aanvoe
ren ''• maar uit de woorden << zonder 
haar instemming » blijkt dat dit artikel 
aileen maar de betrekkingen tussen de 

(1) Cass., 10 nov. 1981, A.R. nr 6792 (AC., 
1981-82, nr- 172), 12 juni 1986, A.R. nr. 7414 
(ibid., 1985-86, nr 642). 
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Z.I.V.-verzekeraar en zijn rechthebbende 
beoogt; dat de aansprakelijke derde die 
met het slachtoffer een dading aangaat 
zonder te weten dat een Z.I.V.-verzeke
ring vergoedingen betaald heeft, van de
ze geen instemming zou kunnen krijgen; 
dat daaruit volgt dat hij zich kan beroe
pen op artikel 1240 van het Burgerlijk 
Wetboek, luidens hetwelk << de betaling, 
te goeder trouw gedaan aan iemand die 
in het bezit is van de schuldvordering, 
geldig is, al wordt ook de bezitter nader
hand uit dat bezit ontzet »; dat volgens 
De Page (III, p. 414, nrs. 432-433) artikel 
1240 een bepaling is ten gunste van de 
schuldenaar die zich niets te verwijten 
heeft, terwijl de echte schuldeiser nalatig 
is geweest doordat hij iemand anders 
zich van zijn recht meester heeft laten 
maken •, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziek
te- en invaliditeitsverzekering, de verze
keringsinstelling rechtens in de plaats 
treedt van de rechthebbende op de toege
kende prestaties van ziekte- en invalidi
teitsverzekering; artikel 70, § 2, vijfde lid, 
van dezelfde wet een beperking is op de 
gemeenschappelijke regel volgens welke 
de aansprakelijke derde tegen de ge
subrogeerde de excepties kan aanvoeren 
die hij ten aanzien van de subrogerende 
kon doen gelden en bijgevolg de betrek
kingen regelt tussen de Z.I.V.-verzeke
raar, die in de rechten is getreden van 
zijn aangeslotene, en degene die schade
loosstelling verschuldigd is; het bestre
den vonnis derhalve, door te beslissen 
dat de dading tussen verweerster en M. 
Verschoore tegen eiser kon worden aan
gevoerd op grand dat de in artikel 70, 
§ 2, vijfde lid, bedoelde onmogelijkheid 
om de dading aan te voeren aileen maar 
de betrekkingen tussen de Z.I.V.-verzeke
raar en zijn rechthebbende beoogt, arti
kel 70, § 2, vierde lid, schendt, inzonder
heid het vijfde lid, waarin wordt bepaald 
dat de overeenkomst die tot stand geko
men is tussen de rechthebbende op de 
Z.I.V.-prestaties en degene die schade
loosstelling verschuldigd is, niet tegen de 
verzekeringsinstelling kan worden aan
gevoerd zonder haar instemming; 

tweede onderdeel, artikel 70, § 2, vijfde 
lid, van de wet van 9 augustus 1963 in de 
weg staat aan de toepassing van artikel 
1240 van het Burgerlijk Wetboek; het be
streden vonnis dus niet wettig toepas-

sing kon maken van artikel 1240 van het 
Burgerlijk Wetboek om af te wijken van 
artikel 70, § 2, vijfde lid, van de wet van 
9 augustus 1963 (schending van de arti
kelen 70, § 2, vijfde lid, van de wet van 9 
augustus 1963 en 1240 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 70, § 2, vijfde lid, van de wet van 
9 augustus 1963, zoals dit luidde ten 
tijde van de feiten, het niet mogelijk 
is tegen de verzekeringsinstelling, in 
de zin van die wet, de overeenkomst 
aan te voeren die « zonder haar in
stemming » tussen degene die scha
deloosstelling verschuldigd is, en de 
rechthebbende daarvan is gesloten; 
dat die bepaling belet dat meer be
paald degene die schadeloosstelling 
verschuldigd is, ook al is hij te goe
der trouw, tegen die verzekeringsin
stelling de overeenkomst aanvoert 
die hij met de bij die instelling aan
geslotene heeft aangegaan; 

Dat het bestreden vonnis, door te 
beslissen dat de dading tussen ver
weerster en de bij eiser aangeslote
ne tegen eiser kan worden aange
voerd, op grond dat de in voormeld 
artikel 70, § 2, vijfde lid, bedoelde 
onmogelijkheid om de dading aan te 
voeren aileen de betrekkingen tus
sen de verzekeringsinstelling en de 
rechthebbende beoogt en dat degene 
die schadeloosstelling verschuldigd 
is zich op artikel 1240 van het Bur
gerlijk Wetboek kan beroepen, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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 
besllssing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doornik, zltting houdende in 
hager beroep. 
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8 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 355 

1 e KAMER - 8 februari 1990 

K00P- OVERDRACHT VAN BETWISTE RECH
TEN - BEGRIP. 

Krach tens de artt. 1699 en 1700 B. W. kan 
hij tegen wie een betwist recht is over
gedragen, zich daarvan bevrijden op 
voorwaarde dat v66r de overdracht van 
het recht waarvan de terugneming 
wordt gevraagd een proces is ingesteld 
en dat de terugnemer in een akte van 
de rechtspleging een betwisting van 
het recht zelf heeft opgeworpen (1). 

(POLAKOFF T. MAT·L.M.B. N.V., NOORDKREDIET 
BELG!E N.V., COMPAG:\IE IMMOBILIERE DC BOIS 

D'HACMONT N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8524) 

frank in hoofdsom heeft ontkend, « die 
de " Compagnie immobiliere du Bois 
d'Haumont" op haar algemene vergade
ring van 31 maart 1976 en in de daarop
volgende brieven van de maand april 
1976 jegens hem beweerde te bezitten » 
en « dat eveneens vaststaat dat de over
dracht van de schuldvordering aan de 
N.V. Mat-L.M.B. vermeldt dat de schuld
vordering betwist wordt », en vervolgens 
beslist dat eiser « de intrekking niet kan 
vragen van de schuldvordering die is 
overdragen aan de vennootschap » en 
dat het bijgevolg niet dienstig is na te 
gaan of de overdracht van schuldvorde
ring tussen de N.V. Mat-L.M.B. en de 
N.V. Noordkrediet Belgie met misken-
ning van zijn recht op terugneming met 
betrekking tot de voorgaande overdracht 
is gebeurd, op grond dat er aileen sprake 
is van overdracht van een betwist recht 
in de zin van de artikelen 1699 en 1700 
van het Burgerlijk Wetboek als er een 
proces is en betwisting van het recht zelf 
« in het kader van dat proces (hetzij in 
de, zelfs verbale, conclusie hetzij, in 
voorkomend geval, in een akte van ver
zet ... ) », wat te dezen niet het geval zou 
zijn geweest, aangezien de schuldvorde
ring op zijn minst sedert 31 maart 1976 
werd betwist en, hoewel de dagvaarding 
tot veroordeling van eiser tot betaling 
van die schuldvordering op 22 februari 
1977 v66r de overdracht van de schuld
vordering ten voordele van de N.V. Mat
L.M.B. was betekend, eiser pas op 29 no
vember 1978 tot verwerping van de 
vordering had geconcludeerd, 

terwijl, eerste onderdeel, de schuldvor
deringen betwist zijn in de zin van arti
kel 1699 van het Burgerlijk Wetboek 
wanneer er geheel of gedeeltelijk betwis-. 
ting is of kan zijn over het recht zelf 
vanwege degene waarvan wordt beweerd 
dat hij de schuldenaar is, hetzij omdat 
het proces reeds begonnen is, hetzij om-

RET HOF; - Gelet op het bestre- dat voor een proces moet worden ge
den arrest, op 30 maart 1988 door vreesd hoewel dat niet is aangevat: dat 
het Hof van Beroep te Brussel ge- artikel 1700 van het Burgerlijk Wetboek 
wezen; dienaangaande aileen een vermoeden in-

stelt luidens hetwelk « een zaak voor be
Over het eerste middel : schending van twist wordt gehouden zodra er een pro

de artikelen 1699, 1700 van het Burger- ces is en betwisting over het recht zelf >>; 
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, daaruit volgt dat het arrest, door zijn be-

doordat het arrest vooraf erop wijst slissing te Iaten steunen op de overwe
dat het vaststaat dat eiser het bestaan ging dat er aileen overdracht van het he
van de schuldvordering van 1.2SO.OOO twiste recht is als er tegelijkertijd, op 

------------------~ het ogenblik van de overdracht, een pro

(1) Cass., 7 feb. 1846 (Pas., 1846, I, 157); LAt:· 
RENT, d. XXIV, nrs. 586-596; DE PAGE, d. IV nr 
~7 . ' 

ces is en een betwisting over het recht 
zelf ingevolge een stuk van de rechtsple
ging, zodat het niet volstond dat, zeals te 
dezen, het recht in een buitengerechte-
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lijke akte werd betwist en dat er een 
dagvaarding tot betaling was, het wette
lijk begrip betwist recht miskent (schen
ding van de artikelen 1699 en 1700 van 
het Burgerlijk Wetboek) en derhalve niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van alle in het middel aangewezen bepa
lingen); 

tweede onderdeel, subsidiair, de over
dragen schuldvordering betwist is wan
neer er een proces is en betwisting over 
het recht zelf, zonder dat die betwisting 
noodzakelijk moet worden uitgedrukt in 
conclusie, verzet of enig andere akte van 
de rechtspleging; daaruit volgt dat het 
arrest, door zijn beslissing te laten steu
nen op de overweging dat er aileen over
dracht van het betwist recht is als er te
gelijkertijd, op het ogenblik van de 
overdracht, een proces is en een betwis
ting over het recht zelf ingevolge een 
stuk van de rechtspleging, zodat het niet 
volstond dat het recht, zoals te dezen, in 
een buitengerechtelijke akte werd be
twist en dat (er) een dagvaarding tot be
taling was, het wettelijk begrip betwist 
recht miskent (schending van de artike
len 1699 en 1700 van het Burgerlijk Wet
hoek) en bijgevolg niet naar recht is ver
antwoord (schending van alle andere in 
het middel aangewezen bepalingen) : 

W at de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat, naar luid van 
de artikelen 1699 en 1700 van het 
Burgerlijk Wetboek, hij tegen wie 
een betwist recht is overgedragen, 
zich daarvan door de overnemer 
kan doen bevrijden mits hij hem de 
werkelijke prijs van de overdracht 
met rente en kosten vergoedt, maar 
dat een zaak aileen voor betwist 
wordt gehouden als er een proces is 
en betwisting van het recht zelf; 

Overwegende dat artikel 1700 
geen vermoeden instelt maar de 
voorwaarden opsomt die tegelijk 
moeten vervuld zijn opdat een zaak 
of een recht in de zin van de wet be
twist zou zijn; 

Dat dit artikel, enerzijds, vereist 
dat een proces is ingesteld v66r de 
overdracht van het recht waarvan 
de terugneming wordt gevraagd en, 
anderzijds, dat een betwisting van 
het recht zelf door de terugnemer is 

opgeworpen in een stuk van de aan
gevatte rechtspleging; 

Dat het arrest bijgevolg, door te 
beslissen dat eiser de terugneming 
van de aan de eerste verweerster 
overgedragen schuldvordering niet 
kan voorstellen op grand dat de be
trokkene in zijn verweermiddelen 
geen betwisting over het recht zelf 
heeft uitgedrukt, de voornoemde be
palingen juist toepast en zijn beslis
sing naar recbt verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 februari 1990 - 1 • kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont, Van Ommeslaghe en Kirkpatrick. 

Nr. 356 

1 e KAMER - 8 februari 1990 

INKOMSTENBELASTINGEN - YOOR

ZIE"\I~G YOOR HET HOF VA~ BEROEP -
!\IECWE MIDDELE'Ii - FEITE'Ii !\lET AAli/GE
BRACHT YOOR DE DIRECTEl-R \"A"i DE BELAS
TI'\iGE'Ii 

Uit de artt. 273, 276, 278, 279 en 281 
W.LB. moet worden afgeleid dat de be
lastingschuldige voor het hoi van be
roep geen bezwaren kan aanvoeren die 



Nr. 356 HOF VAN CASSATIE 757 

berusten op feiten die niet voor de di
recteur van de belastingen zijn aange
bracht (1). 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1039 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

januari 1989 heeft ingediend, ... een aan
tal opmerkingen maakt tegen de hem ter 
kennis gebrachte indicienstaten en daar
uit afleidt dat zij willekeurig zijn >>, ver
volgens weigert rekening te houden met 
die verschillende passages van eisers 
conclusie en het beroep tegen de beslis
sing van de directeur verwerpt, op 
grond: « dat, krachtens artikel 278 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, het hof van beroep, op de voorzie
ning van een belastingplichtige tegen de 
beslissing van de directeur, niet zonder 
zijn bevoegdheid te overschrijden, buiten 
verval of het geval van rechterlijk ge
wijsde, kennis kan nemen van ~en be
zwaar dat niet aan de directeur Is voor
gelegd, overeenkomstig artikel 273 v:'ln 
het Wetboek van de Inkomstenbelastm
gen of waarover de directeur geen uit-

Over het tweede middel: schending spr~ak heeft gedaan, zelfs als hij het 
van de artikelen 273, 276, eerste lid, 278, ambtshalve had moeten onderzoeken; 
279, 281 van het Wetboek van de Inkom- dat men moet aannemen dat een grief 
stenbelastingen, en, voor zoveel nodig, aan de directeur is voorgelegd, met na-
247, 272 en 276, tweede lid, van hetzelfde me wanneer hij betrekking heeft op een 
wetboek, belastbaar feit waarover bij de directeur 

doordat het arrest, na in wezen te heb- geen betwisting aanhangig is gemaakt of 
ben vastgesteld dat eiser overeenkomstig waarover deze zich niet heeft uitgespro
artikel 247 van het Wetboek van de In- ken, met dien verstande dat als belast
komstenbelastingen in de personenbelas- baar feit geenszins wordt beschouwd de 
ting was aangeslagen, dat eiser tegen die belastbare grondslag in zijn geheel, 
aanslagen een bezwaarschrift heeft inge- maar wel ieder zelfstandig bestanddeel 
diend op grond dat « die aanvullende afzonderlijk; dat elk gegeven van de indi
aanslagen ten kohiere zijn gebracht aan cienstraat een eigen autonomie heeft, zo
de hand van een uiterst verward opge- dat het bezwaar betreffende het bestaan 
stelde indicienstaat, waarbij rekening van een lopende rekening (bezwaar sub 
wordt gehouden met boekingen en niet 1) uiteraard anders is dan het bezwaar 
met werkelijke feiten en waaruit geens- dat bij de directeur was voorgedragen »; 
zins blijkt dat hij een hogere graad van dat « het hof van beroep echter kennis 
gegoedheid had dan die welke overeen- kan nemen van bezwaren die noch in 
stemde met het bedrag van (zijn) aange- het bezwaarschrift zijn geformuleerd, 
geven inkomsten ... », dat (eiser) tijdens noch ambtshalve door de directeur on
de behandeling van het bezwaar ... al- derzocht, voor zover zij een overtreding 
:teen maar als argument aanvoerde dat van de wet of een schending van de op 
het vastgestelde tekort niet strookte met straffe van nietigheid voorgeschreven 
de werkelijkheid en dat het gebaseerd procedurevormen aanvoeren (artikel 278, 
was op boekingen in verband met de tweede lid, van het Wetboek van de In
transacties bij de deelneming van de komstenbelastingen; dat (eiser) tever
groep Mongelli in de vennootschap Cida- geefs aanvoert ... dat hij zich beroept ~p 
cier », dat de directeur der belastingen een overtreding van de wet en meer m 
dat bezwaar ten dele heeft verworpen en het bijzonder van artikel 247 van het 
dat eiser voor het hof van beroep: (1) in Wetboek van de Inkomstenbelastingen; 
zijn eerste conclusie « voor het eerst dat de bezwaren inzake overtreding van 
aanvoert dat men niet gelet heeft op het de wet uitsluitend betrekking hebben op 
verloop van zijn rekening bij de Gener"!- rechtsvragen in verband met de interpre
le Bankmaatschappij, en hij een depos1- · tatie van de aangegeven wettelijke bepa
toboekje bij die financiiHe instelling lingen, dat wil zeggen die kritiek oefe
neerlegt », (2) « in zijn derde aanvullende nen op de wettelijke bepalingen waarvan 
conclusie, die hij ter terechtzitting van 4 op de vastgestelde feiten toepassing 
-----------------1 wordt gemaakt; dat het bezwaar (sub 1) 

(1) Cass., 20 juni 1986, A.R. nr. F 1281 "'.; 
(AC., 1985-86, nr 664). 

in verband met het bestaan van de lo
pende rekening aileen maar betrekking 
heeft op een feitelijk bestanddeel van de 
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indicienstaat en bijgevolg geen overtre
ding van voormelde wetsbepaling aan
voert »; dat het bezwaar in de passages 
van de sub (2) bedoelde derde aanvullen
de conclusie, waarvan geen « spoor te 
vinden was noch in het bezwaarschrift, 
noch - voor zover het onder de toepas
sing valt van artikel 278, tweede lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen - in de voorziening, noch in een 
binnen de termijn van artikel 282 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen ter griffie neergelegd geschrift, niet 
ontvankelijk is krachtens de zoeven ver
melde wettelijke bepalingen », 

terwijl het hof van beroep, op een 
voorziening van de belastingschuldige te
gen de beslissing van de directeur der di
recte belastingen, kennis kan nemen van 
middelen die niet voor hem zijn aange
voerd, op voorwaarde dat die middelen 
de grenzen van het bij het hof van be
roep aanhangig geschil niet te buiten 
gaan, 

en terwijl, eerste onderdeel, zoals het 
arrest vaststelt, eiser voor de directeur 
had aangevoerd dat de indicienstaat was 
opgesteld « aan de hand van boekingen 
en niet van werkelijke feiten »; de di
recteur zijn beslissing heeft doen steu
nen op die indicienstaat, zoals die was 
gewijzigd door de inspecteur die het be
zwaarschrift heeft behandeld; eiser voor 
het hof van beroep aanvoerde dat de ad
ministratie geen rekening hield met het 
verloop van zijn rekening bij de Genera
le Bank, zodat hij zich voor het hof van 
beroep ertoe beperkte tot staving van de 
bij de directeur aangebrachte betwisting 
een nieuw middel voor te dragen waar
door hij wou aantonen dat de litigieuze 
aanslag nietig was omdat daarbij geen 
rekening was gehouden met werkelijke 
feiten; daaruit volgt dat het hof van be
roep niet naar recht heeft kunnen weige
ren acht te slaan op de passage in eisers 
conclusie, waarin hij aanvoerde dat de li
tigieuze aanslagen waren vastgesteld 
zonder inaanmerkingneming van het 
verloop van zijn rekening bij de Genera
le Bank (schending van alle vooraan in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen); 

tweede onderdeel, eiser, zoals in het 
arrest wordt vastgesteld, voor de di
recteur had aangevoerd dat de indicien
staat was opgesteld « rekening houdende 
met boekingen en niet met werkelijke 
feiten » en onder meer gebaseerd was 
« op boekingen in verband met transac
ties bij de deelneming van de groep 
Mongelli in de vennootschap Cidacier »; 

de directeur zijn beslissing heeft doen 
steunen op die indicienstaat, zoals die 
werd gewijzigd door de inspecteur die 
het bezwaarschrift heeft behandeld; eiser 
in de passages in zijn sub (2) bedoelde 
derde conclusie, onder meer aanvoerde 
dat in de door de administratie opgestel
de indicienstaat « het te verantwoorden 
bedrag verschilt naargelang men daarbij 
al dan niet rekening houdt met de zaak 
Mongelli; immers, in het ene geval het te 
verantwoorden bedrag 1.508.180 frank is, 
terwijl in het andere geval aileen maar 
een bedrag van 584.365 frank moet wor
den verantwoord; de administratie blijk
baar eenvoudigweg het gemiddelde van 
die beide gevallen heeft genomen; die 
werkwijze helemaal niet te verantwoor
den is; men enkel moet weten dat, als 
men rekening houdt met de zaak Mon
gelli, de indicienstaat van het jaar 1975 
helemaal klopt »; eiser, door aanvoering 
van die beschouwingen betreffende de 
zaak Mongelli, zich voor het hof van be
roep ertoe beperkte tot staving van de 
bij de directeur aangebrachte betwisting 
een nieuw middel voor te dragen waar
door hij wou aantonen dat de indicien
staat gebaseerd was op de boekingen in 
verband met de zaak Mongelli; daaruit 
volgt dat het hof van beroep niet naar 
recht heeft kunnen weigeren acht te 
slaan op het door eiser bij conclusie 
voorgedragen middel (schending van alle 
vooraan in het middel aangewezen wet
telijke bepalingen); 

derde onderdeel, eiser, zoals in het ar
rest wordt vastgesteld, voor de directeur 
had aangevoerd dat de indicienstaat was 
opgesteld « rekening houdende met boe
kingen en niet met werkelijke feiten »; 
de directeur zijn beslissing doet steunen 
op die indicienstaat, zoals die werd ge
wijzigd door de inspecteur die het be
zwaarschrift heeft behandeld; eiser in de 
passages in zijn sub (2) bedoelde derde 
conclusie onder meer aanvoerde dat de 
stijging van de lopende rekening Cida
cier, ten bedrage van 751.245 frank, zoals 
die in de « indicienstaat >> was opgeno
men, te wijten was aan een eenvoudige 
boeking die niet wijst op een uitgave; dat 
daarmee dus geen rekening was gehou
den in het kader van een « indicien
staat >>; zulks ook geldt voor het bedrag 
van 198.056 frank waarmee rekening 
werd gehouden in de zaak Platinerie de 
Hauster, aangezien het enkel gaat om 
een bedrag << dat niet als verlies wordt 
aangenomen >>; eiser, door aanvoering 
van die beschouwingen, zich voor het hof 
van beroE>p ertoE' bE>perktE>, tot staving 
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van de bij de directeur aangebrachte be
twisting, een nieuw middel voor te dra
gen waardoor hij wou aantonen dat de li
tigieuze aanslag nietig was, omdat hij 
was vastgesteld aan de hand van boekin
gen en niet van werkelijke feiten; da~r
uit volgt dat het hof van beroep met 
naar recht heeft kunnen weigeren acht 
te slaan op het door eiser bij conclusie 
voorgedragen middel (schending van alle 
vooraan in het middel aangewezen wet
telijke bepalingen); 

vierde onderdeel, eiser, zoals in het ar
rest wordt vastgesteld, voor de directeur 
ook had aangevoerd dat uit de door de 
administratie opgestelde indicienstaat 
« geenszins blijkt dat hij een hogere 
graad van gegoedheid had dan die welke 
overeenstemde met het bedrag van de 
destijds aangegeven inkomsten »; de di
recteur zijn beslissing heeft doen steu
nen op die indicienstaat, zoals die werd 
gewijzigd door de inspecteur die het be
zwaarschrift heeft behandeld; eiser in de 
passages in zijn sub (2) bedoelde derde 
conclusie onder meer aanvoerde dat de 
door de administratie opgestelde indi
cienstaat niet strookte met artikel 247 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen omdat hij was opgesteld aan de 
hand van verschillende belangrijke unie
ke uitgaven die geen tekenen of indicien 
van gegoedheid opleveren, in de zin van 
die wetsbepalingen, te weten de betaling 
in mindering op de kapitaalverhoging in 
de vennootschap Cidacier, de volstorting 
van het kapitaal Cidacier en de verho
ging van de lopende rekening Cidacier; 
eiser, door aanvoering van die beschou
wingen, zich voor het hof van beroep er
toe beperkte tot staving van de bij de di
recteur aangebrachte betwistingen een 
nieuw middel voor te dragen waardoor 
hij wou aantonen dat de litigieuze aan
slag nietig was omdat hij was vastge
steld aan de hand van een indicienstaat 
waaruit geen hogere graad van gegoed
heid bleek dan uit de aangegeven inkom
sten; daaruit volgt dat het hof van be
roep niet naar recht heeft kunnen weige
ren acht te slaan op het door eiser bij 
conclusie voorgedragen middel (scherr
ding van alle vooraan in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat in de vier onder
delen van het middel wordt aange
voerd dat eiser zich voor het hof 
van beroep ertoe beperkte nieuwe 
middelen voor te dragen tot staving 

van het bij de directeur der belastin
gen aangebrachte geschil en dat het 
arrest om de aangegeven redenen 
naar recht niet vermocht te weige
ren erop acht te slaan; 

Overwegende dat uit de artikelen 
273, 276, 278 en 279 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, aan
gevuld bij de wet van 16 maart 1976, 
alsmede uit artikel 281 van hetzelf
de wetboek valt af te leiden dat de 
belastingschuldige voor het hof van 
beroep geen bezwaren kan aanvoe
ren die berusten op feiten die niet 
voor de directeur der belastingen 
zijn aangebracht; 

Overwegende dat, zoals uit de ver
meldingen van het arrest blijkt, ei
ser in zijn bezwaarschrift voor de 
directeur der belastingen alleen 
maar aanvoerde dat de aanvullende 
aanslagen ten kohiere zijn gebracht 
aan de hand van een uiterst ver
ward opgestelde indicienstaat, waar
bij rekening wordt gehouden met 
boekingen en niet met werkelijke 
feiten, en waaruit geenszins blijkt 
dat hij een hogere graad van ge
goedheid had dan die welke over
eenstemde met het bedrag van de 
destijds aangegeven inkomsten; dat 
hij bij de directeur niet de in de vier 
onderdelen van het middel weerge
geven verweermiddelen heeft aange
voerd, die gebaseerd zijn op feiten 
waarvan in de administratieve fase 
van de procedure geen gewag is ge
maakt; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
door te beslissen zoals het doet, zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De 
Bruyn. 
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Nr. 357 

1 e KAMER - 9 februari · 1990 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BL'RGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - ONVERENIG
BAARHEID - ART. 292, TWEEDE LID, GER. W, 
- ANDER RECHTERLIJK AMBT - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID-
DEL - BL'RGERLIJKE ZAKEN. 

1° Er is geen sprake van een « ander 
rechterlijk ambt » noch derhalve van 
onverenigbaarheid in de zin van art. 
292, tweede lid, Ger. W., wanneer een 
raadsheer in het hof van beroep dat 
uitspraak moet doen, vroeger van de 
zaak kennis genomen heeft als lid van 
hetzelfde hof van beroep (1). 

2° Schending van art. 6.1 E. V.R.M door
dat een magistraat, die vroeger van de 
zaak kennis heeft genomen, aan de be
slissing heeft deelgenomen, kan niet 
voor de eerste maal voor het Hof wor
den aangevoerd (2). 

("SOCIETE DE GERANCE ET DE NAVIGATION (SO
GENA)• , VENN. NAAR FRANS RECHT, " M'CMEL
TER GESELLSCHAFT I:\ITERNATIONAL TRADING 
COMPANY (ML'MELTER) • VEN:\1. NAAR OOSTEN
RIJKS RECHT T. CHARTERING & MANAGEMENT 

COMPANY (CHARTMAN) N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6510) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1988 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen; 

Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 

doordat het arrest, dat de vorderingen 
van eiseressen tegen verweerster afwijst 
en dat om dezelfde redenen de vordering 
van deze laatste tegen de eiseressen, 
welke onder meer strekte tot het verkrij
gen van een schadevergoeding gelijk aan 
de wettelijke interesten op de door de ei
seressen ter zekerheid van hun vorderin
gen in handen van derden in beslag ge
nomen sommen vanaf het ogenblik 
waarop deze beslagen werden gelegd tot 
het tijdstip waarop zij werden opgeheven 
ingevolge een arrest van 28 maart 1984 
van de vierde kamer van het Hof van 
Beroep te Antwerpen, deels gegrond ver
klaart, werd gewezen door dezelfde rech
ters die voormeld arrest van 28 maart 
1984 hebben gewezen, dus door rechters 
die vroeger bij het uitoefenen van een 
ander rechterlijk ambt kennis hebben 
genomen van het geschil tussen partijen, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de beslissing, gewezen door 
een rechter die vroeger bij het uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt ken
nis heeft genomen van de zaak, nietig is, 
zodat het bestreden arrest door nietig
heid is aangetast en voormeld artikel 
schendt; 

tweede onderdeel, volgens artikel 6.1 
van het Europees Verdrag van de Rech
ten van de Mens van 4 november 1950, 

· goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
de zaak behandeld moet worden door 
een onpartijdige rechter, dit is een rech
ter waarvan geen van de partijen kan 
vermoeden of vrezen dat enige voorin
genomenheid ten aanzien van de partij
en aan de dag zal leggen; de omstandig
heid dat het bestreden arrest gewezen 
werd door dezelfde rechters als diegenen 
die vroeger naar aanleiding van de be
warende beslagen gelegd door de eise
ressen ten laste van verweerster ter ze-

Over het middel: schending van de ar- kerheid van hun vorderingen, kennis 
tikelen 292 van het Gerechtelijk Wetboek hebben genomen van het geschil tussen 
en 6.1 van het Europees Verdrag van de partijen, bij de eiseressen een gewettig
------------------1 de twijfel kon doen ontstaan aangaande 

de geschiktheid van de rechters om de 
(1} Zie Cass., 4 april 1984, A.R. nr. 3263 

(A.C., 1983-84, nr. 448), en cone!. eerste adv.
gen. J. Velu, toen adv.-gen. (Bull. en Pas., 1984, 
I, nr. 448} en 8 jan. 1985, A.R. nr. 8839 (A.C., 
1984-85, nr. 271} 

zaak om een onpartijdige wijze te behan
delen, zodat het bestreden arrest voor
melde verdragsbepaling schendt en door 
nietigheid is aangetast : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
(2} Zie Cass., 11 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. Overwegende dat uit de vermel-

31). dingen van de arresten van 28 
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maart 1984 en 27 april 1988 blijkt 
dat ze beide zijn gewezen door de
zelfde raadsheren van dezelfde ka
mer van hetzelfde hof van beroep; 

Dat het arrest van 27 april 1988 
niet gewezen is door rechters die in 
de zin van artikel 292, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek een 
ander rechterlijk ambt uitoefenden 
toen ze het arrest van 28 maart 1984 
we zen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft 
Overwegende dat de eiseressen er 

zich over beklagen dat artikel 6.1 
van het Verdrag van 4 november 
1950 geschonden is doordat het be
streden arrest gewezen is door de
zelfde rechters als die welke vroe
ger, naar aanleiding van de bewa
rende beslagen gelegd door de eise
ressen ten laste van verweerster ter 
zekerheid van hun vorderingen, 
kennis hebben genomen van het ge
schil tussen partijen; 

Overwegende dat de eiseressen 
zich daarover niet hebben beklaagd 
toen zij voor de behandeling van 
hun zaak verschenen voor de rech
ters die het bestreden arrest hebben 
gewezen; 

Overwegende dat de eiseressen, 
na de behandeling van hun zaak ten 
gronde voor die rechters, het in het 
onderdeel geformuleerde middel 
niet voor het eerst voor het Hof mo
gen aanvoeren; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

9 februari 1990 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en Dassesse. 

Nr. 358 

1 e KAMER - 9 februari 1990 

OVEREENKOMST - EINDE - ONTBI"l
DING - DRAAGWIJDTE. 

Art. 1184 B. W. houdt niet in dat de ant
binding van een overeenkomst pas ge
volg kan hebben vanaf de datum van 
de kennisneming door de schuldeiser 
van de wanprestatie van de schulde
naar (1). 

(HUIS THIELEMANS N.V. T. " YAMAHA MOTORS , 
N.V. NAAR NEDERLANDS RECHT, " YAMAHA AIO

TORS C0 LTD. , VENN. NAAR JAPANS RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 6512) 

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

I. Op de voorziening tegen de 
tweede verweerster : 

Overwegende dat het arrest, oor
delend dat er geen contractuele 
band bestaat tussen eiseres en twee
de verweerster, hun wederzijdse 
vorderingen afwijst; dat eiseres 
daarentegen geen middel aanvoert; 
dat de voorziening, in zoverre ze ge
richt is tegen tweede verweerster, 
niet ontvankelijk is zoals voor ver
weerster wordt aangevoerd, en 
slechts als een vordering tot bin
dendverklaring van het te wijzen ar
rest kan worden beschouwd; 

II. Op de voorziening tegen de 
eerste verweerster : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 2, 3, 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 
betreffende de eenzijdige beeindiging 
van voor onbepaalde tijd verleende con
cessies van alleenverkoop, als gewijzigd 
door de wet van 13 april 1971, 

(1) Zie Cass., 13 okt. 1986, A.R. nr. 2561 
(A.C., 1986-87, nr. 80), en 8 okt. 1987, A.R. nr. 
7809 (Ibid., 1987-88, nr. 82). 
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doordat het arrest, uitspraak doende 
over de bij conclusie en dus na 5 decem
ber 1975, datum van de dagvaarding, 
door de verweersters ingestelde tegen
vordering tot ontbinding van de conces
sie van aileenverkoop met ingang van 2 
juli 1975, na eerst te hebben vastgesteld 
dat de overeenkomst op het ogenblik van 
het insteilen van deze tegenvordering 
doch na 2 juli 1975 reeds een einde had 
genomen door de eenzijdige verbreking 
door eerste verweerster, oordeelt dat de
ze eenzijdige verbreking door eerste ver
weerster niet belet dat op grond van na 
deze eenzijdige verbreking bekomen ge
gevens over de ware aard van de omvor
ming (van eiseres), omvorming waarover 
het arrest oordeelt dat zij eiseres princi
pieel niet als een fout kan aangerekend 
worden, evenmin als het feit dat de ver
weersters daarvan alsook van de voorbe
reiding van deze omvorming niet onmid
dellijk en voiledig op de hoogte werden 
gebracht, de ontbinding op een datum 
voorafgaand aan deze eenzijdige verbre
king kon toegestaan worden, aangezien 
de omvorming een van de stappen was 
van een overname van eiseres door een 
concurrent, achterliggend motief dat het 
noodzakelijk vertrouwen voor de uitba
ting van de concessie verstoord had en 
de ontbinding verantwoordde, en daaruit 
afleidt dat de vordering van eiseres der
halve, bij gebrek aan voorwerp, onge
grond is omdat zij steunt op contractuele 
verbintenissen die, als gevolg van de 
door het arrest toegestane ontbinding, 
een einde zouden hebben genomen; het 
arrest, op grond van deze overwegingen 
en beslissingen, de oorspronkelijke vor
dering van eiseres derhalve ongegrond 
verklaart doch de tegenvordering uit
gaande van eerste verweerster gegrond 
verklaart en de concessieovereenkomst 
tussen partijen ontbonden verklaart ten 
laste van eiseres met ingang van 2 juli 
1975 en laatstgenoemde veroordeelt tot 
de kosten, 

terwijl, eerste onderdeel, de eenzijdige 
beeindiging van een voor onbepaalde tijd 
verleende concessie van aileenverkoop 
overeenkomstig de artikelen 1, 2, 3, 4 en 
6 van de wet van 27 juli 1961, gewijzigd 
bij wet van 13 april 1971, uitsluit dat die
gene die aldus de concessie beeindigd 
heeft, achteraf de gerechtelijke ontbin
ding krachtens artikel 1184 van het Bur
gerlijk Wetboek ten laste van de tegen
partij, wegens contractuele wanprestatie, 
vordert en bekomt; een dergelijke ge
rechtelijke ontbinding, gevorderd krach
tens artikel 1184 van het Burgerlijk Wet-

boek, zonder dat schadevergoeding wordt 
gevorderd, minstens slechts uitwerking 
zou kunnen hebben vanaf het insteilen 
van deze vordering tot gerechtelijke ant
binding en derhalve minstens geen voor
werp of uitwerking meer kan hebben 
wanneer voordien de concessieovereen
komst reeds beeindigd werd op grond 
van de bepalingen van de wet van 27 juli 
1961, gewijzigd bij wet van 13 april 1971; 
zodat het arrest niet zonder miskenning 
van aile in het middel ingeroepen wets
bepalingen kon oordelen dat, niettegen
staande de - in het arrest vastgestelde 
- eenzijdige beeindiging, door eerste 
verweerster, van de tussen partijen ge
sloten concessieovereenkomst, nader
hand de gerechtelijke ontbinding van de
zelfde overeenkomst - zonder dat scha
devergoeding werd gevorderd - ten 
laste van eiseres nog kon gevorderd wor
den en effectief kon uitgesproken wor
den (schending van aile in het middel in
geroepen wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, de ontbinding van 
een wederkerig contract, bij gebrek aan 
uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde, 
krachtens artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek in rechte moet gevorderd wor
den; slechts in uitzonderingsgevailen, on
der meer bij hoogdringendheid of kwade 
trouw of duidelijke incompetentie van de 
tegenpartij, die het voor de contractuele 
relatie noodzakelijke vertrouwen doen 
wegvailen, de ontbinding zonder vooraf
gaande tussenkomst van de rechter kan 
aangenomen worden; de rechter die in 
dit laatste geval achteraf geroepen is om 
controle uit te oefenen op het gerecht
vaardigd karakter van de ontbinding 
moet nagaan of op het ogenblik dat de 
ontbinding werd ingeroepen - buiten de 
rechter om - en rechtsgevolgen kreeg, 
reeds voldoende elementen aanwezig wa
ren om een dergelijke ontbinding zonder 
voorafgaande rechterlijke tussenkomst 
te rechtvaardigen; de rechter niet zonder 
miskenning van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, bij een dergelijke 
controle achteraf kan oordelen dat een 
partij gerechtigd was het contract te ont
binden voordat enige vordering hiertoe 
werd ingesteld, en daardoor op de beslis
sing van de rechter vooruit te lopen op 
grond van gegevens die zij slechts beko
men had nadat zij het contract reeds 
eenzijdig had verbroken, met andere 
woorden zonder vast te steilen dat deze 
partij op het ogenblik dat zij het con
tract eenzijdig ontbond, reeds terecht 
steunde op zwaarwichtige elementen die 
de ontbinding zonder voorafgaande rech-
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terlijke tussenkomst rechtvaardigen; zo
dat het arrest, dat oordeelt dat eerste 
verweerster de ontbinding van de con
cessieovereenkomst kon bekomen vanaf 
2 juli 1975, dit is voordat het geding 
werd ingeleid bij dagvaarding van 5 de
cember 1975, a fortiori voordat bij tegen
eis de ontbinding werd gevorderd, en al
dus « gerechtigd was op haar risico het 
contract te beeindigen en daardoor op de 
beslissing van de rechtbank en het (hof 
van beroep) vooruit te lopen >>, aileen op 
grand van « gegevens nopens de ware 
aard van de omvorming , (van eiseres in 
een naamloze vennootschap) die eerste 
verweerster slechts bekwam « nader
hand », dit is nadat zij reeds het contract 
eenzijdig had verbroken, waardoor het 
arrest duidelijk te kennen geeft dat eer
ste (verweerster) toen zij << op haar risi
co , het contract, zonder voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst, beeindigde of 
ontbond, niet steunde op elementen die 
een dergelijke ontbinding rechtvaardi
gen, de bovenvermelde regels zoals zij in 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek 
vervat liggen, schendt, derhalve ook deze 
wetsbepaling schendt en, in zoverre het 
arrest, op grand van deze overwegingen 
en beslissingen, de vordering van eise
res, strekkende tot betaling van vergoe
dingen op grand van de bepalingen van 
de wet van 27 juli 1961, gewijzigd door 
de wet van 13 april 1971, « zonder voor
werp , en << ongegrond ,, verklaart, om
dat deze vordering zou steunen « op con
tractuele verbintenissen die een einde 
hadden genomen », het arrest schending 
inhoudt zowel van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek als van de in het 
middel ingeroepen bepalingen van de 
wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij wet 
van 13 april 1971 : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van be
roep aan zijn beslissing de beschou
wing ten grondslag legt dat artikel 2 
van de wet van 27 juli 1961, krach
tens hetwelk aan een concessie 
slechts een einde kan worden ge
maakt met naleving van een rede
lijke opzeggingstermijn of betaling 
van een billijke vergoeding, slechts 
geldt voor de eenzijdige verbreking 
van de overeenkomst zonder ver
melding van reden en vreemd is aan 
de ontbinding wegens wanprestatie, 
die beheerst blijft door het gemene 
recht; dat het arrest oordeelt dat 

eerste verweerster, vooruitlopend op 
de rechterlijke beslissing, de over
eenkomst wegens een wanprestatie 
van eiseres heeft beeindigd; dat het 
arrest aldus beslist dat de beeindi
ging, door eerste verweerster, van 
de overeenkomst niet een beeindi
ging is als bedoeld in de wet van 27 
juli 1961; 

Overwegende dat het onderdeel, 
dat erop berust dat de appelrechters 
voortgaan op een beeindiging als be
doeld in de wet van 27 juli 1961, fei
telijke grondslag mist; 

Dat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest be

slist dat eiseres op 2 juli 1975 een 
handeling heeft verricht die het als 
een wanprestatie van dien aard aan
merkt dat de ontbinding van de 
overeenkomst ten laste van eiseres 
met ingang van 2 juli 1975 gerecht
vaardigd is; dat in het onderdeel 
niet wordt aangevoerd dat die be
slissing op zichzelf, afgezien van de 
kennis die eerste verweerster op 2 
juli 1975 had van de wanprestatie, 
onwettig is; dat zij dan niet in strijd 
komt met de in het middel vermelde 
wetsbepalingen door de omstandig
heid dat de wanprestatie van eiseres 
pas na 2 juli 1975 eerste verweerster 
ter kennis is gekomen; dat artikel 
1184 van het Burgerlijk Wetboek im
mers niet inhoudt dat de ontbinding 
van de overeenkomst pas kan in
gaan op de datum van de kennisne
ming, door de schuldeiser, van de 
wanprestatie van de schuldenaar; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

9 februari 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Geinger. 



764 HOF VAN CASSATIE Nr. 359 

Nr. 359 

3" KAMER - 12 februari 1990 

ARBEIDSONGEVAL - BESTAAN - BE
WIJS - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN ON
GEVAL EN LETSEL- VERMOEDEN- LETSEL 
ONTSTAAN NA DE PLOTSELI'ITGE GEBEURTE
NIS. 

De rechter kan het door art. 9 Arbeids
ongevallenwet gevestigde vermoeden 
dat er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de plotselinge gebeurtenis en 
het letsel, niet terzijde stellen op de 
enlrele grand dat een te lange tijd is 
verlopen tussen de gebeurtenis en het 
letsel. 

(VAN WAEYENBERGHE T. ONDERLI'ITGE MAAT
SCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6932) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1989 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, 9, 22 en volgende van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 en 
962 van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat een arbeidsongeval onder 
meer een plotselinge gebeurtenis vereist 
die een letsel veroorzaakt, en dat over
eenkomstig artikel 9 van de Arbeidson
gevallenwet (bij materiiHe vergissing is 
er op pagina 7 van het arrest sprake van 
artikel 3) de getroffene het bestaan dient 
te bewijzen van een letsel en een plotse
linge gebeurtenis, oordeelt, met betrek
king tot het oorzakelijk verband tussen 
deze plotselinge gebeurtenis en het let
sel, dat de door eiseres ingeroepen plot
selinge gebeurtenis, met name de uitge
voerde poging tot opheffen en/of op de 
zijde draaien van een zwaar persoon, die 
weliswaar niet « onbezield » was maar 
dan toch bewusteloos, een nefaste in
vloed lijkt te hebben gehad op de tussen
wervelschijf maar het echter twijfelach
tig voorkomt of die van die aard was dat 
een discushernia kan worden veroor
zaakt; het arbeidshof voorts, na te heb-

ben erkend dat een medisch deskundi
genonderzoek ter zake zou kunnen ver
antwoord zijn, dit door eiseres gevraagde 
onderzoek nochtans afwijst, op grond: 
dat het aileen maar de mogelijkheid van 
een (rechtstreeks of onrechtstreeks) ver
band tussen het ingeroepen feit overko
men op 1 augustus 1984 en de letsels, 
vastgesteld op 25 oktober 1984 en later, 
zou kunnen vaststellen maar geen uit
sluitsel hieromtrent zou kunnen verle
nen; dat het wettelijk vermoeden van 
causaal verband tussen beide, gesteld in 
artikel 9, geen toepassing kan vinden, 
vermits een veel te lange tijd verstreken 
is tussen het ingeroepen feit en het let
sel (bijna elf maanden); dat het niet vol
staat te bewijzen dat letsels kunnen ver
oorzaakt zijn door het ingeroepen feit 
maar dat eiseres moet aantonen dat ze 
in werkelijkheid door dat bepaald feit 
veroorzaakt zijn, en zij hiertoe in gebre
ke blijft; het arbeidshof aldus de vorde
ring van eiseres afwijst, 

terwijl, luidens artikel 9 van de Ar
beidsongevallenwet, het letsel, behou
dens tegenbewijs, vermoed wordt door 
een ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer 
de getroffene of zijn rechthebbenden, be
nevens het bestaan van een letsel, een 
plotselinge gebeurtenis aanwijzen; de 
plotselinge gebeurtenis weliswaar de oor
zaak van het letsel moet zijn, doch zich 
niet noodzakelijk moet voordoen op het 
ogenblik dat het letsel optreedt; de om
standigheid dat een letsel zich slechts la
ter manifesteert, niet wegneemt dat, 
wanneer naast het letsel tevens het be
staan van een plotselinge gebeurtenis 
wordt bewezen, overkomen tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
en die het letsel kan hebben veroor
zaakt, het bij genoemd artikel 9 gestelde 
vermoeden dient te worden geres
pecteerd; bovendien geenszins wordt ver
eist dat de getroffene of zijn recht
hebbenden dienen te bewijzen dat het 
ingeroepen letsel noodzakelijk werd ver
oorzaakt door de ingeroepen plotselinge 
gebeurtenis, doch een loutere mogelijk
heid hiertoe volstaat en aan de arbeids
ongevallenverzekeraar het bewijs van 
het tegendeel toestaat; het bewijs van 
een mogelijk oorzakelijk verband tussen 
letsel en plotselinge gebeurtenis mag ge
leverd worden door alle middelen rech
tens; het arbeidshof derhalve niet wettig 
het bestaan van een arbeidsongeval kan 
betwisten op grond van de vaststelling 
dat het wettelijk vermoeden van artikel 
9 van de Arbeidsongevallenwet niet kan 
worden toegepast, gelet op het tijdsver-
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loop tussen de ingeroepen plotselinge ge
beurtenis en het letsel, of van de overwe
ging dat een deskundigenonderzoek 
slechts de mogelijkheid van een oorzake
lijk verband tussen letsel en plotselinge 
gebeurtenis kan aanwijzen doch geen ze
kerheid in dat verband kan opleveren 
(schending van de artikelen 7 en 9 van 
de Arbeidsongevallenwet), en eiseres 
niet wettig het recht op bewijs, door alle 
middelen rechtens, en bijvoorbeeld door 
deskundigenonderzoek, van het mogelijk 
oorzakelijk verband tussen letsel en plot
selinge gebeurtenis kan ontzeggen 
(schending van artikel 962 van het Ge
rechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging), en derhalve evenmin wettig ei
seres het recht op vergoedingen kan wei
geren (schending van de artikelen 22 en 
volgende van de Arbeidsongevallenwet) : 

Overwegende dat, ingevolge het 
bepaalde in artikel 9 van de Ar
beidsongevallenwet, het voldoende 
is dat de getroffene of zijn rechtheb
benden aanwijzen, enerzijds, de 
aanwezigheid van een letsel en, an
derzijds, een plotselinge gebeurtenis 
waardoor dat letsel is kunnen ont
staan, opdat het letsel, behoudens 
tegenbewijs, vermoed wordt door 
een ongeval te zijn veroorzaakt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
te dezen aanneemt dat zich op 1 au
gustus 1984 een plotselinge gebeur
tenis heeft voorgedaan, en niet uit
sluit dat het door eiseres aangewe
zen letsel, dat op 25 oktober 1984 
bestond, veroorzaakt kan zijn door 
de in aanmerking genomen plotse
linge gebeurtenis; dat het evenwel 
het door artikel 9 van de Arbeidson
gevallenwet gevestigde vermoeden 
van causaliteit terzijde stelt, op de 
enkele grond dat een veel te lange 
tijd verstreken is « tussen het inge
roepen feit en het ingeroepen let
sel »; 

Dat het arrest aldus artikel 9 van 
de Arbeidsongevallenwet schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 

dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 

12 februari 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Simont. 

Nr. 360 

3• KAMER - 12 februari 1990 

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN 
HET WERK - NORMAAL TRAJECT - ARBEID 
TE LAAT BEGONNEN OF TE VROEG BEEIN
DIGD. 

Het traject dat de werknemer aflegt om 
naar het werk of van het werk naar 
huis te gaan, is niet abnormaal naar 
tijd door de enkele omstandigheid dat 
hij de arbeid te laat begint of te vroeg 
beeindigt (1). (Art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. STEENWINCKEL) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het arbeidshof oordeelt dat verweer
ster door een ongeval op de weg van het 
werk is getroffen, ook al is dit gebeurd 
alvorens haar dagtaak normaal was 
bei:Hndigd, omdat zij haar werk voortij
dig had verlaten. 

(1) Zie cone!. O.M. 
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Vraag is of een zodanig ongeval is ge
beurd op het normale traject van het 
werk naar huis in de zin van artikel 8, 
§ 1, tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet. 

Enig aanknopingspunt in de recht
spraak van het Hof ter beantwoording 
van deze vraag vindt men in de arresten 
die toepassing maken van de regel dat, 
naar de bewoordingen van het arrest 
van 26 januari 1977 (2), << het begrip nor
maal traject wordt bepaald naar tijd en 
ruimte >>. 

Dat het traject ook naar tijd normaal 
moet zijn, heeft geleid tot de rechtspraak 
die bepaalt onder welke voorwaarden het 
traject nog als normaal kan worden be
schouwd, wanneer de getroffene de wet 
naar het werk of naar huis heeft onder
broken (3). 

In deze zaak gaat het niet om een on
derbreking maar om een voortijdig ver
trek. Enig verband tussen beide wordt 
door het arrest van 3 december 1959 (4) 
gelegd. In het door dit arrest behandelde 
geval was het werk voortijdig beeindigd, 
maar de werknemer was niettemin op de 
weg naar huis door het ongeval getroffen 
op het tijdstip waarop hij ter plaatse wa
re geweest zo het werk op het gewone 
uur was beeindigd. Daaruit mag, volgens 
het Hof, niet worden afgeleid dat hij zich 
op het normale traject bevond. Maar de 
reden daarvan was dan wei dat hij het 
traject onderbroken had zonder wettige 
reden; het arrest stelt immers vast dat 
de getroffene na het werk << enkele bood
schappen deed, en wegens persoonlijke 
redenen, gedurende twee uren, bij zijn 
schoonbroer bleef >>. En de werknemer 
bevindt zkh niet meer op de weg naar of 
van het werk, wanneer hij die om per
soonlijke redenen heeft onderbroken (5). 
In de thans behandelde zaak heeft ver
weerster het traject niet onderbroken, 
maar is na het voortijdig stopzetten van 
het werk recht naar huis gegaan. 

In het arrest van 19 december 1968 (6) 
gaat het om een werknemer die vroeger 
dan normaal van huis was vertrokken 
omdat hij hoopte een meisje te ontmoe
ten, maar de afspraak miste omdat hij 
voordien op de normale weg naar het 
werk verongelukte. Het Hof oordeelt dat 
het om een ongeval op de weg naar en 
van het werk gaat, omdat het « zich 
heeft voorgedaan op de normale weg die 
verweerder moest volgen om zich naar 
zijn werk te begeven » en dat het ver
vroegd vertrek « niet op zich zelf aan het 
afgelegde traject zijn normaal karakter 
had ontnomen ». 

In dit arrest neemt het Hof dus aan 
dat het ongeval niet moet gebeuren op 
het tijdstip waarop de werknemer nor
maal ter plaatse had moeten zijn om 
naar zijn werk te gaan. Dat het traject 
normaal naar tijd moet zijn, betekent 
dus kennelijk niet dat de weg op het ge
wone uur moet worden afgelegd. 

Het arrest van 19 december 1968 over
weegt ook dat het vervroegd vertrek « de 
aan het traject verbonden risico's » niet 
heeft verhoogd. Het arrest maakt nog 
toepassing van de vroegere wetgeving, 
met name de besluitwet van 13 decem
ber 1945. Deze bepaalde dat het ongeval 
op de weg naar en van het werk moest 
te wijten zijn « aan een met die weg on
afscheidelijk verbonden risico >> (art. 1, 
vierde lid) en dat << de fout die geen en
kel verband houdt met de af te leggen 
weg ( ... ) in het risico niet begrepen 
(was) >> (art. 2, tweede lid). Deze bepalin
gen zijn in de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 niet overgenomen (7). Dat 
het traject normaal naar tijd moet zijn, 
kan thans dus niet meer worden verant
woord door het argument dat het tijds
verschil het risico kan bei:nvloeden. 

Die verantwoording moet veeleer wor
den gezocht in het verband tussen het 
werk en de af te leggen weg. 

Wanneer de weg onderbroken wordt
en hetzelfde geldt wanneer een omweg 
wordt gemaakt - , is men nog maar ai
leen op de weg van het werk naar huis, 

------------------i indien de werknemer nog kan worden 
geacht na de onderbreking - of tijdens 
of na de omweg - van huis uit naar het 
werk of van het werk naar huis te zijn 
vertrokken. Is de getroffene na het werk 
gaan winkelen, op familie- of vrienden-

(2) A.C. 1977, 592. 

(3) Zie o.m. Cass., 6 nov. 1978 (A.C., 1979, 
266) met cone!. O.M.; 25 feb. 1985, A.R. nr. 
7038 (A.C., 1984·85, nr. 380), en 30 sept. 1985, 
A.R. nr. 4771 (A.C., 1985·86, nr. 55). 

(4) A.C., 1960, 298. 

(5) Cass., 30 sept. 1985, A.R. nr. 4771 (A.C., 
1983-86, nr. 55). 

(6) A.C., 1969, 396, met noot W.G. 

(7) Zie daaromtrent : Gedr. St. Senaat, 
1969-1970, nr. 215, biz. 6 en 51, en 1970-1971, 
nr. 328, biz. 11 en 79. 
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b~zoek of op cafe geweest, dan gaat hij 
met van het werk naar huis, maar van 
het warenhuis, de winkel, het cafe of de 
ontmoetingsplaats. 

De strikte toepassing van die stelling 
zou ertoe leiden dat de geringste afwij
king, ook naar tijd, van de normale weg 
het voordeel van de arbeidsongevallen
wetgeving zou doen verliezen. Daarom 
neemt het Hof aan dat de getroffene 
niettemin wordt geacht van huis of van 
het werk te vertrekken, wanneer de on
derbreking of de omweg naar gelang van 
het geval door overmacht of een wettige 
reden verantwoord is (8). 

Buiten de gevallen van onderbreking 
moet de weg naar of van het werk de ar
beidstijd onmiddellijk voorafgegaan of 
erop volgen (9). Of de werknemer zich 
aan de voorgeschreven arbeidsregeling 
houdt, is daarbij zonder belang. Ook 
wanneer hij te laat begint te werken is 
hij naar het werk gegaan. Hij vertr~kt 
eveneens van het werk wanneer hij 
vroeger met arbeiden ophoudt dan is toe
gelaten. Hetzelfde geldt wanneer hij 
reeds op de arbeidsplaats aanwezig is 
voordat hij begint te werken of er nog 
b~~jft nadat zijn dagtaak be1Hndigd is, 
biJvoorbeeld omdat de arbeidstijden niet 
aangepast zijn aan de uurregeling van 
het openbaar vervoer. Dat is zelfs het ge
val w_~nneer hij, hoewel ter plaatse, op
zettehJk te laat zou beginnen werken of 
te vroeg zou stoppen. 

Daarom is het misschien juister te 
zeggen dat de weg naar en van het werk 
moet aansluiten bij de tijd die de werk
n~mer _op de arbeidsplaats doorbrengt; of 
m1ssch1en nog preciezer, de tijd die de 
werknemer in verband met het verrich
tei?- van de bedongen arbeid op de ar
beidsplaats doorbrengt. Want zo hij er 
om een andere reden aanwezig is, bij
voorbeeld om een vergadering of een fes
tiviteit bij te wonen die niets met zijn 
dienstbetrekking te maken heeft, gaat 
hij niet naar zijn werk of verlaat hij het 
met. 

. _Hoe ~an ook, zo~der belang is of hij · 
ZIJn d1enstbetrekkmg regelmatig uit
voert. Daaruit volgt dat de enkele om
standigheid dat de werknemer de arbeid 
te ~ao.t begint of te vroeg beeindigt, het 
traJect tussen verblijf- en arbeidsplaats 
n_iet abnor~aal maakt voor de toepas
smg van arhkel 8, § 1, tweede lid van de 
Arbeidsongevallenwet ' 

Het middel faalt naar recht. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 6939) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1987 (10) 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, meer bepaald derde lid, 1°, van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongeval
len, voor ongevallen op de weg van en 
naar het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, en 8, § 1, inzonder
heid tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest beslist dat het ongec 
val dat verweerster overkwam, moet 
worden beschouwd als een arbeidsonge
val op de weg van het werk, en dat zij 
derhalve door eiseres scb,adeloos moest 
worden gesteld, op de volgende gronden : 
<< De rechtspraak heeft, door de vereiste 
van "normaal in de tijd ", geen bijko
mend criterium aan de wet willen toe
voegen, waartoe zij trouwens niet be
voegd zou zijn, doch beslist, dat in 
bepaalde gevallen, ofwel het tijdstip of
wei de tijdsduur tussen het verlaten 'van 
het werk en het aankomen thuis, aanto~ 
nen dat het slachtoffer zich niet op een 
normale wijze, of zelfs helemaalt niet 
van zijn woning naar zijn werkplaat~ -------------------! begaf, of omgekeerd; de in dit verband 

(8) Z1e omtrent de onderbreking de reeds 
,-ermelde arresten Yan 6 november 1978 en 25 
februari 1975; omtrent de omweg o.m. Cass., 25 
jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 313); 17 dec. 1984, 
A.R. nr. 4517 (.4..C., 1984-83, nr. 241); en 17 feb. 
1986, A.R. nr. 7311 (.4..C., 1983-86, nr. 390}. 

(9) Buiten beschouwing blijven hier uiter
aard de gevallen \an uitbreiding ,-an en ge
l!Jkstellmg met de weg naar en >an het werk, 
gerpgpld door art. 8, § 1, dPrde lid, Pn § 2, van 
de Arbeidsonge\allPnwPt. 

door (verweerster) ingeroepen rechtsleer 
handelt uitsluitend over de " tijdsduur ;, 
als pertinente factor ( ... ) zoals ook de 
door (eiseres) en de eerste rechter inge
roepen rechtspraak ( ... ), welke recht
spraak als niet ter zake dienend moet af
gewezen worden; inderdaad gaat het in 
voorliggend geval niet om een onderbre-

(10) De voorziPning wPrd mgesteld op 1 au-
gustus 1989 . · 
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ken van de tijdsduur; integendeel, en ze
als niet betwist wordt, begaf (verweer
ster) zich langs de geografisch kortste 
weg, zeals gewoonlijk, rechtstreeks naar 
huis; het feit dat ze iets, weze het zelfs 
een half uur, te vroeg vertrok, verandert 
niets daaraan; dit maakt eventueel een 
tekortkoming uit van disciplinaire aard, 
die evenwel geen invloed heeft op de al 
dan niet toepasbaarheid van de Arbeids
ongevallenwet ( ... ), vermits, zoals hager 
uiteengezet, het tijdstip van het ongeval 
geen criterium op zich is, doch slechts 
dan de toepasselijkheid van de wetge
ving inzake arbeidsongevallen op de weg 
van het werk uitsluit, indien hierdoor 
aangetoond is - quod non in dit geval 
- dat het slachtoffer niet het " normaal 
traject " aflegde " om zich van huis naar 
de plaats van zijn werk te begeven of 
omgekeerd ", ofwel, dat omwille van het 
tijdstip en de omstandigheden van ver
trekken uit de plaats waar hij tewerkge
steld is, deze het karakter van "werk
plaats" verliest ( ... ), wat in casu evenmin 
het geval is •, 

terwijl artikel 2, derde lid, 1°, van de 
wet van 3 juli 1967 bepaalt dat voor het 
rijkspersoneel als arbeidsongeval wordt 
beschouwd het ongeval overkomen op de 
weg naar en van het werk dat aan de 
vereisten voldoet om dit karakter te heb
ben in de zin van artikel 8 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971; in
gevolge het eerste lid van artikel 8, § 1, 
van de Arbeidsongevallenwet als arbeids
ongeval wordt beschouwd, het ongeval 
dat zich voordoet op de weg van en naar 
het werk, en, ingevolge het tweede lid 
van hetzelfde artikel, onder de weg van 
en naar het werk wordt verstaan het 
normale traject dat de werknemer moet 
afleggen om zich van zijn verblijfplaats 
te begeven naar de plaats waar hij 
werkt, en omgekeerd; het normale tra
ject datgene is dat wordt genoodzaakt 
door de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, of dat daarmee in betrekking 
staat; het begrip << normaal traject » niet 
aileen in de ruimte maar ook in de tijd 
moet worden beoordeeld, nu de door de 
wet bedoelde verplaatsingen van en naar 
het werk hun oorzaak vinden in de band 
die zij met de arbeid hebben; het verla
ten van de arbeidsplaats vooraleer de ar
beidsdag ten einde is, voor gevolg kan 
hebben dat de verplaatsing elke band 
met de arbeid verliest, zodat het afgeleg
de traject abnormaal wordt in de tijd, 
tenzij de werknemer een wettige reden 
of overmacht kan inroepen naargelang 
de afwijking van de normale arbeidstijd 

gering dan wei substantieel is; het arrest 
derhalve, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster de arbeidsplaats verliet 
vooraleer haar arbeidsdag ten einde was, 
niet wettig kan beslissen dat het afgeleg
de traject normaal was in de tijd, zonder 
na te gaan of het abnormaal vroeg verla
ten van de arbeidsplaats een gering dan 
wei een substantieel karakter had en, 
eventueel, of verweerster daarvoor een 
wettige reden of overmacht kon inroe
pen: 

Overwegende dat, volgens artikel 
2, derde lid, 1°, van de wet van 3 juli 
1967, als arbeidsongeval wordt be
schouwd het ongeval overkomen op 
de weg naar en van het werk dat 
aan de vereisten voldoet om dit ka
rakter te hebben in de zin van arti
kel 8 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971; dat, krachtens 
voormeld artikel 8, de weg van en 
naar het werk het normale traject is 
dat de werlmemer moet afleggen 
om zich van zijn verblijfplaats te be
geven naar de plaats waar hij 
werkt, en omgekeerd; 

Overwegende dat het afgelegde 
traject van of naar het werk nor
maal is, indien het normaal is naar 
tijd en ruimte; 

Dat, om te oordelen of het afge
legde traject naar tijd normaal is, 
ook in aanmerking moet worden ge
nomen de tijd die de werknemer in 
verband met het verrichten van de 
bedongen arbeid op de arbeidsplaats 
doorbrengt; 

Dat het traject niet abnormaal 
naar tijd wordt door de enkele om
standigheid dat de werknemer de 
arbeid te laat begint of te vroeg be
eindigt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat verweerster haar werk 
weliswaar te vroeg verliet, maar dat 
zij << zich langs de geografisch kort· 
ste weg, zoals gewoonl.ijk, recht· 
streeks naar huis » begaf; 

Dat het arbeidshof op grond van 
die vaststellingen wetlig besllst dat 
het ongeval waardoor verweerster 
op weg naar huis werd getroffen, op 
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de weg van het werk is gebeurd en 
derhalve als arbeidsongeval moet 
worden aangemerkt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 februari 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws 
- Gelijkluidende conlusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Nelissen Grade en Biitzler. 

Nr. 361 

3• KAMER - 12 februari 1990 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
BASISLOON- TERUGBETALI:I!G VAN KOSTEN. 

Geen loon in de zin van art. 35, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet is de terug
betaling van kosten die de werknemer 
heeft gemaakt als gevolg van hem op
gelegde arbeidsvoorwaarden of -om
standigheden en die ten laste van de 
werkgever zijn (1). 

(VAN MAELE T. VERZEKERI'Ii'GSMAATSCHAPPIJ 
VAN DE SCHELDE N.V.) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. De voorziening stelt de vraag aan de 
orde of als loon voor de toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet in aanmerking 

(1) Zie cone!. 0.'.\1 

komt de zgn. « verfrissingsvergoeding • 
die aan de chauffeurs van vrachtwagens 
wordt toegekend ingevolge de C.A.O. van 
25 januari 1985, gesloten in het paritair 
comite voor het vervoer en algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk be
sluit van 22 juli 1985. 

Het arbeidshof omschrijft deze vergoe
ding als (( terugbetaling van de kosten 
die de werknemer heeft moeten doen en 
die verplicht door de werkgever moeten 
worden gedragen ». Eiser vecht deze om
schrijving niet aan, maar betoogt dat de 
vergoeding op die enkele grond niet bui
ten het begrip loon valt. 

2. Artikel 35 van de Arbeidsongevallen
wet verwees voor de omschrijving van 
het begrip loon oorspronkelijk naar de 
definitie van artikel 2 van de Wet Be
scherming Loon, volgens welke onder 
loon wordt verstaan het loon in geld en 
de in geld waardeerbare voordelen waar
op de werknemer ingevolge zijn dienst
betrekking recht heeft ten laste van de 
werkgever. 

In zijn advies nr. 530 van 15 juli 1976 
(2) stelde de Nationale Arbeidsraad 
reeds voor die bepaling te vervangen 
door de tekst die het thans geldende eer
ste en tweede lid van artikel 35 vormt in
gevolge het koninklijk besluit nr. 39 van 
31 maart 1982. 

Opzet van de Nationale Arbeidsraad 
was niet het begrip loon inhoudelijk te 
wijzigen, maar een duidelijker omschrij
ving te geven die, naar zijn oordeel, be
twistingen zou vermijden. 

Ik ben er niet van overtuigd dat de 
wetgever er goed aan gedaan heeft een 
eigen definitie in de Arbeidsongevallen
wet op te nemen in plaats van te verwij
zen naar de omschrijving van de Wet Be
scherming Loon. Het gevaar van uiteen
lopende interpretaties van een zelfde 
begrip in verschillende wetten wordt er 
maar groter om. Bevorderlijk voor de 
rechtszekerheid is dit alvast niet. 

Wezenlijk verschillend zijn beide defi
nities overigens niet. Essentieel in beide 
is dat het gaat om in geld waardeerbare 
voordelen die de werkgever aan zijn 
werknemer toekent ingevolge zijn 
dienstbetrekking. Waar de Wet Bescher
ming Loon daaraan toevoegt dat de 
werknemer op die voordelen recht moet 
hebben, geeft artikel 35 een lange op
somming van rechtsgronden die het 
recht kunnen doen ontstaan. 

(2) Verslag van de secretaris over de activi
teit van de Raad, 1976-1977, biz. 130 
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3. Dat beide omschrijvingen van het 
begrip loon gelijklopend zijn, blijkt overi
gens uit de opzet van de beide regelin
gen. 

Bedoeling van de Wet Bescherming 
Loon is, volgens de parlementaire voor
bereiding, het loon te beschermen door 
het « treffen van de nodige maatregelen 
opdat de gerechtigden in voldoende mate 
over zijn loon kan beschikken om in zijn 
levensonderhoud en dat van zijn gezin te 
voorzien » (3). Loon is dus elk voordeel 
dat de werknemer ontvangt om te beste
den aan uitgaven die tot het levenson
derhoud bijdragen, dat dus een bestand
deel van zijn inkomen vormt. 

Ter verantwoording van de in de Ar
beidsongevallenwet opgenomen definitie 
van << loon » merkt het Verslag aan de 
Koning bij het koninklijk besluit nr. 39 
van 31 maart 1982 op dat « de arbeidson
gevallenwet in feite het slachtoffer ver
goedt voor het verlies aan normaal be
roepsinkomen » (4). Dan bestaat het loon 
op basis waarvan die vergoedingen wor
den berekend, logischerwijze ook uit de 
voordelen die dat beroepsinkomen vor
men met uitsluiting van de elementen 
die daartoe niet behoren. 

4. Het tweede lid van artikel 35 be
paalt welke bedragen niet als loon wor
den beschouwd. Te dien aanzien merkt 
het Verslag aan de Koning op dat « ver
schillende betalingen uitdrukkelijk (wor
den) uitgesloten omdat ze niet als loon 
beschouwd worden of terugbetalingen 
zijn van gedane kosten, bijvoorbeeld de 
terugbetalingen voor verplaatsingskos
ten, de werkkledij en het arbeidsgereed
schap, enz. » (5). 

Er is ongetwijfeld reden om onder
scheid te maken tussen twee soorten van 
bedragen die uit het loonbegrip worden 
gelaten; maar dat onderscheid moet dan 
wel enigszins anders worden geformu
leerd dan in het Verslag wordt voorge
steld. 

In de eerste plaats zijn er de voorde
len die onder de omschrijving van het 
eerste lid van artikel 35 vallen en dus 
werkelijk loon zijn, maar waarvoor de 
wet bewust een uitzondering maakt. De
ze uitzonderingen beperken het begrip 
zoals het in het eerste lid is omschreven. 

Zij moeten daarom, zoals alle uitzonde
ringen, beperkend worden uitgelegd en 
toegepast. Dit geldt bijvoorbeeld de in 
artikel 35, tweede lid, genoemde slui
tingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding. 

In de tweede plaats zijn er bedragen 
die wezenlijk geen loon zijn. Ook wan
neer zij niet in het tweede lid van artikel 
35 worden vermeld, komen zij voor de 
vaststelling van het basisloon niet in 
aanmerking, omdat zij niet onder de om
schrijving van het eerste lid vallen. On
der oogpunt van wetgevingstechniek zou
den zij niet samen met de eerstgenoem
de bedragen in dezelfde opsomming van 
het tweede lid mogen worden vermeld. 
Het ware verkieslijker geweest dat ze ai
leen als voorbeelden in het Verslag aan 
de Koning waren opgenomen ter verdui
delijking van het in het eerste lid om
schreven begrip. 

5. Dat de toegepaste techniek tot ver
warring leidt, bewijst de vermelding van 
de terugbetaling van kosten in de opsom
ming van het tweede lid. Want sommige 
kostenvergoedingen zijn wezenlijk loon, 
andere zijn dat niet. De rechtspraak van 
het Hof illustreert zulks. 

Loon is, volgens het arrest van 24 mei 
1972 (6), de vergoeding voor reiskosten 
die de werkgever ingevolge de arbeids
overeenkomst aan de handelsvertegen
woordiger betaalt. De reden daarvan is 
dat de werknemer die kosten normaal 
zelf moet dragen. Neemt de werkgever 
ze ten laste, dan vermindert dit de uitga
ven die de werknemer moet doen en ver
hoogt dus indirect zijn inkomen; want 
het stelt hem in staat meer van zijn in
komen aan zijn levensonderhoud te be
steden. 

Hetzelfde kan worden gezegd, wan
neer de werkgever de betaling van de 
verplaatsingskosten van de werknemer 
op zich neemt. Terugbetaling van die 
kosten is dus loon, tenzij de wet ze uit
drukkelijk uitsluit, zoals artikel 35, twee
de lid, doet. 

Geen loon is, volgens de rechtspraak van 
het Hof (7), de werk- en beschermings
kledij die de werkgever verplicht is aan 
zijn werknemers te bezorgen. Hetzelfde 
kan dan worden gezegd, wanneer de 

------------------1 werkgever een zodanige verplichting na-
(3) Gedr. St., Kamer, 1962-63, nr. 471/1, biz. 1 

en 10; zie oak Gedr. St., Senaat, 1964-63, nr. 
115, biz. 8. 

(4) B.S., 3 april 1982, 38~6. 

(5) B.S., 3 april 1982, 38~6 

(6) A.C., 1972, 894, mE't cone!. O.c\I., in J.T.T., 
1972, 202. 

(7) Cass., 21 april 1980 (A.C., 1979-80, nr 531) 
en 26 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr 141). 
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komt door terugbetaling van de daarvoor 7. Men zou als onderscheidingscrite-
door de werknemer gedane kosten. rium van de twee soorten van terugbeta-

De terugbetaling van die kosten is dus lingen ook kunnen aannemen dat terug
in geen geval loon, ook niet indien de betalingen alleen dan geen loon zijn, 
wet ze niet uitdrukkelijk uitsluit. Artikel wanneer de werkgever wettelijk ver-
35, tweede lid, dat zulks wel doet, is juri- plicht is de kosten ten laste te nemen; 
disch overbodig. De vermelding van zo- onder « wettelijk » wordt dan verstaan 
danige bedragen is niet beperkend, wat zowel krachtens een door de wetgever 
wel het geval is met de vermelding van uitgevaardigde regeling als krachtens 
de bedragen die wezenlijk wel loon zijn. een verordening of algemeen verbindend 

6. Uit het onderscheid tussen twee verklaarde C.A.O., maar met uitsluiting 
soorten van kosten volgt dat niet om het van een vrijwillig door de werkgever 
even welke terugbetaling die niet in arti- aangegane verplichting. 
kel 35, tweede lid, is opgesomd, buiten Dit criterium is in de praktijk wellicht 
het begrip « loon » valt. Dit is alleen het gemakkelijker te hanteren dan het door 
geval wanneer het om een terugbetaling mij voorgestelde. Maar het lijkt mij no-
gaat die wezenlijk geen loon is. gal ver van de werkelijkheid af te staan. 

Daartoe volstaat niet dat de werkgever Dan zouden verplaatsingskosten bij-
de gedane kosten te zijnen laste neemt; voorbeeld geen loon zijn, wanneer een 
zoniet zou het begrip « loon » al te ge- C.A.O. de werkgever ertoe verplicht in 
makkelijk kunnen worden uitgehold; die kosten bij te dragen, maar zij zouden 
want de werkgever kan om het even wel- het wel zijn, wanneer dit contractueel 
ke kosten ten laste nemen, ook die wel- bedongen is. Loon zou dan ook zijn de 
ke niets met het verrichten van de be- terugbetaling van reis- en verblijfkosten 
dongen arbeid te maken hebben, bijvoor- die de werknemer krijgt wanneer hij in 
beeld kosten voor geneeskundige verzor- opdracht van de werkgever dienstreizen 
ging. hoeft te maken. 

Het volstaat ook niet dat de terugbe- Omdat het mij nogal irreeel voorkomt 
taalde kosten verband houden met de zodanige terugbetalingen als loon aan te 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. merken, gee£ ik er de voorkeur aan niet 
Want daaronder vallen bijvoorbeeld ook als loon te beschouwen de terugbetaling 
de reiskosten van de handelsvertegen- van alle kosten die de werknemer heeft 
woordiger en de verplaatsingskosten. gedaan als gevolg van hem opgelegde ar-

Naar mijn mening behoren terugbe- beidsvoorwaarden en -omstandigheden 
taalde kosten alleen dan niet wezenlijk en die ten laste van de werkgever zijn, 
tot het loon, wanneer de werkgever ver- wat ook de rechtsgrond van diens ver
plicht is ze ten laste te nemen, omdat de plichting is. 
werknemer ze gedaan heeft als gevolg 8. Past men het voorgestelde criterium 
van de hem opgelegde arbeidsvoorwaar- in deze zaak toe, dan lijdt het geen twij
den of -omstandigheden. De werkgever fel dat de verfrissingsvergoeding geen 
kan ertoe verplicht zijn ingevolge een loon is, ook al wordt er geen melding 
wettelijke regeling, bijvoorbeeld ter be- van gemaakt in artikel 35, tweede lid. De 
scherming van gezondheid en veiligheid werkgever is verplicht de vergoeding ten 
(8). Die verplichting kan ook voortvloeien laste te nemen krachtens de C.A.O. van 
uit de bedongen arbeidsvoorwaarden. Zo 25 januari 1985. En artikel 2, 2° en 3°, 
is het denkbaar dat de vergoeding voor van deze C.A.O. preciseert dat het gaat 
reiskosten van de handelsvertegenwoor- om << kosten inherent aan het beroep ten 
diger in een bepaald geval wezenlijk wel gevolge de naleving van de wegveilig
loon is, omdat tussen partijen is overeen- heidsmaatregeling » (9). 
gekomen dat de werkgever de te bezoe- Het .arbeidshof verantwoordt zijn be
ken klanten aanwijst, dat de vertegen- slissing door de enkele overweging dat 
woordiger verplicht is de door de werk- het om kosten gaat << die de werknemer 
gever uitgestippelde reisweg te volgen en heeft moeten doen en die verplicht door 
dat bovendien het te gebruiken vervoer- de werkgever moeten gedragen wor
middel wordt bepaald. Alsdan gaat het den ». Dit volstaat als verantwoording 
om kosten die voortvloeien uit door de niet, omdat het om een terugbetaling 
werkgever opgelegde arbeidsvoorwaar- 1-----------------
den. 

(8) Zie bijv. de werkkleding voorgeschreven 
door art. 103bis, 1, 2 en 3, van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming. 

(9) Dit wordt nog dmdehjker door de C.A.O 
van 31 maart 1987, die de verfnssmgsvE>rgoe
ding vervangt door eE'n << A.R.A.B -vE'rgoe 
ding » (zie vooral het nieuwe artikel 5.1.2). 
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gaat die niet in artikel 35, tweede lid, is 
vermeld. Wellicht werden de rechters bij 
het formuleren van de voormelde reden
geving misleid door de al te ruime com
mentaar in het Verslag aan de Koning, 
dat aile terugbetalingen van kosten daar
onder brengt. 

De onvolledige motivering ten spijt 
blijft de bestreden beslissing niettemin 
naar recht verantwoord, omdat de ver
frissingsvergoeding wezenlijk geen loon 
is en derhalve niet valt onder de begrips
omschrijving die artikel 35, eerste lid, 
van << loon » geeft. 

Het middel faalt. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 6964) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1989 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 24, 34, inzonderheid eerste lid, 35 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 (het eerste, derde en vijfde lid 
van artikel 24 ingevoegd, respectievelijk 
bij de wet van 1 augustus 1985, het ko
ninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 
1984 en het koninklijk besluit nr. 39 van 
31 maart 1982; het eerste lid van artikel 
35 vervangen bij koninklijk besluit nr. 39 
van 31 maart 1982 en nadien gewijzigd 
bij koninklijk besluit nr. 128 van 30 de
cember 1982) en, voor zover nodig, 2 en 5 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 25 januari 1985, gesloten in het Pari
tair Comite voor het Vervoer, tot vast
stelling van de verblijfs- en verfrissings
vergoedingen in de ondernemingen van 
vervoer van goederen met motorvoertui
gen, algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 22 juli 1985 (arti
kel 5 als gewijzigd bij collectieve ar
beidsovereenkomst van 25 juli 1986, alge
meen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 10 oktober 1986, en 
vervangen bij collectieve arbeidsovereen
komst van 31 maart 1987, algemeen ver
bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 9 september 1987), 1 van de bovenge
noemde algemeen verbindend verklaarde 
koninklijke besluiten en 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld : dat artikel 2 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 25 ja
nuari 1985, gesloten in het Paritair Comi
te voor het Vervoer, tot vaststelling van 
de verblijfs- en verfrissingsvergoedingen 
in de ondernemingen van vervoer van 
goederen met motorvoertuigen, alge
meen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 22 juli 1985, bepaalt dat die 
verfrissingsvergoeding een forfaitaire te
rugbetaling is van extra kosten, dat de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 25 
juli 1986, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 10 oktober 
1986, de oorspronkelijke bij artikel 5 ge
regelde berekeningswijze aanpast, en dat 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 
31 maart 1987, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 9 sep
tember 1987, de verfrissingsvergoeding 
vervangt door een minimum forfaitaire 
« A.R.A.B.-vergoeding » die moet gelden 
als terugbetaling van kosten, oordeelt : 
« Uit de voornoemde bepalingen kan 
slechts weerhouden worden dat een ver
frissingsvergoeding de terugbetaling is 
van de kosten die de werknemer heeft 
moeten doen en die verplicht door de 
werkgever moeten gedragen worden. De 
eerste rechter heeft derhalve ten on
rechte geoordeeld dat bedoelde verfris· 
singsvergoeding een in geld waardeer
baar voordeel is dat de werkgever moet 
toekennen en derhalve als loon moet 
worden beschouwd » en besluit : « In 
strijd met de bepaling door de eerste 
rechter van het basisloon waarop de ren
te van (eiser) moet worden berekend, 
moet het basisloon waarmede rekening 
zal worden gehouden teruggebracht wor
den op 692.817 frank, zodat de jaarlijkse 
rente slechts 6.928 frank bedraagt, 
driemaandelijks te betalen met een be
drag van 1.734 frank », 

terwijl, overeenkomstig het eerste lid 
van artikel 34 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, onder het voor de 
berekening van de vergoeding, waarop 
een werknemer krachtens artikel 24 van 
dezelfde wet recht heeft ingevolge een 
arbeidsongeval met blijvende arbeidson
geschiktheid, in acht te nemen basisloon 
wordt verstaan << het loon waarop de 
werknemer in de functie waarin hij is te
werkgesteld in de onderneming op het 
ogenblik van het ongeval, recht heeft 
voor de periode van het jaar dat het on
geval voorafgaat »; overeenkomstig het 
eerste lid van artikel 35 van dezelfde wet 
als loon wordt beschouwd « ieder bedrag 
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of ieder in geld waardeerbaar voordeel 
dat rechtstreeks of onrechtstreeks door 
de werkgever aan zijn werknemer wordt 
toegekend ingevolge de tussen hen be
staande arbeidsverhouding, alsmede het 
vakantiegeld, hetzij dat de toekenning 
ervan voortvloeit uit ( ... ) een collectieve 
overeenkomst gesloten in een paritair 
co!fiite of subcomite of in elk ander pari
tair o.rgaan - al dan niet bij koninklijk 
beslmt algemeen verbindend verklaard 

( ... ) »; overeenkomstig het tweede lid 
v~n dezelfde bepaling, voor de toepas
smg van de wet niet als loon worden be
schouwd,. onder meer, de bedragen die 
worden mtgekeerd als terugbetaling van 
de verplaatsingskosten die de werkne
mer werkelijk heeft gemaakt, ten laste 
van de werkgever; de collectieve arbeids
over~enkomst van 25 januari 1985, geslo
ten m het Paritair Comite voor het Ver
voer, tot vaststelling van de verblijfs- en 
verfrissingsvergoedingen in de onderne
mingen van vervoer van goederen met 
motorvoertuigen (algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 22 
juli 1985), in artikel 2 bepaalt dat de in 
artikelen 3 tot 5 omschreven vergoedin
gen worden beschouwd als zijnde een 
forfaitaire terugbetaling van volgende 
kosten : 1° extra-kosten die het beman
ningslid niet had moeten dragen indien 
hij niet had moeten overnachten· 2° kos
ten inherent aan het beroep t~n laste 
van de werkgever; 3° kosten ten gevolge 
van de naleving van veiligheidsmaatre
~elen; de door eiser in het basisloon ge
mcorporeerde vergoeding, verfrissings
vergoeding genaamd, omschreven wordt 
in artikel 5, volgens hetwelk de vergoe
ding dient te worden berekend op grond 
van de « arbeidstijd met de overbrug
gingstijd » (artt. 5.1.1. en 5.1.2.) en « on
der verfrissing wordt verstaan het ge
bruik van niet-alkoholhoudende dran
ken • (art. 5.3.); bij artikel 3 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 25 
juli .1~86, gesloten in hetzelfde paritair 
com1te (algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 10 oktober 
1986) slechts de berekeningsformule van 
de vergoeding wordt gewijzigd, door het 
optrekken van het basisbedrag van 90 
na~r 95 frank per uur; overeenkomstig 
arhkel 2 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 31 maart 1987, gesloten in 
h~tzelfde paritair comite (algemeen ver
bmdend verklaard bij koninklijk besluit 
van 9 september 1987) de zogenaamde 
verfrissingsvergoeding vervangen wordt 
d?or een. zogenaamde « A.R.A.B.-vergoe
dmg • d1e • geldt als terugbetaling van 

kosten die door het rijdend personeel 
worden gedaan, buiten de zetel van de 
onderneming vermeld in het arbeidsre
glement, doch eigen zijn aan de onderne
m~ng (~rt. 5.1.1), die « haar oorsprong 
(vmdt) m de A.R.A.B.-voorzieningen die 
van toepassing zijn voor de sedentaire 
werknemers ( ... ) •, die gerechtvaardigd 
wordt door « het mobiel karakter van het 
~~roep val?- chauffeur, waardoor onmoge
hJk vanmt de vervoerondernemingen 
kan gezorgd worden voor een aantal sa
nitaire voorzieningen (zoals bijvoorbeeld 
wasplaatsen, refters, toiletten, dranken 
enz.) (zodat) noodgedwongen (een) be~ 
roep (dient) gedaan te worden op de be
staande prive-accomodatie », en die 20 
frank bedraagt per aanwezigheidsuur 
of gedeelte ervan, zonder 240 frank per 
dag te mogen overschrijden; bedoelde 
vergoedingen, v~rfrissingsvergoeding en . 
A.R.A.B.-vergoedmg, bedragen zijn die 
door de werkgever aan zijn werknemer 
worden toegekend ingevolge de tussen 
hen bestaande arbeidsverhouding, en 
waarvan de toekenning voortvloeit uit 
een col.lectieve arbeidsovereenkomst ge
sloten m een paritair comite· deze ver
goedingen geenszins kunnen ;,.,orden op
g~vat als « terugbetaling van de verplaat
smgsonkosten » nu zij geen kosten 
uitmaken die noodzakelijk zijn om zich 
te verplaatsen van de wo.:mplaats naar 
het bedrijf of omgekeerd, of om zich te 
verplaatsen tijdens de arbeidsuren· zodat 
~et arbeidshof niet wettig de doo~ eiser 
mgeroepen verfrissingsvergoeding of 
A.R.A.B.-vergoeding kan weren uit het 
b~sisloon ter ~erekening van de vergoe
dmg voor bhJvende arbeidsongeschikt
heid ingevolge arbeidsongeval, op grond 
van de enkele vaststelling dat ze geen 
loon vormen, nu ze de terugbetaling zijn 
van de kosten die de werknemer heeft 
moeten doen en die verplicht door de 
werkgever moeten gedragen worden : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 35, eerste lid, van de Arbeidson
gevallenwet, als loon, ter bepaling 
van het basisloon voor de bereke
ning van de arbeidsongevallenver
goedingen, wordt beschouwd elk be
drag of in geld waardeerbaar voor
deel dat rechtstreeks of onrecht
streeks door de werkgever aan zijn 
werknemer wordt toegekend inge
volge de tussen hen bestaande ar
beidsverhouding, alsmede het va
kantiegeld; dat die bepaling ertoe 
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strekt het normale beroepsinkomen 
van de getroffene tot grondslag van 
de arbeidsongevallenvergoedingen 
te maken; 

Dat daaruit volgt dat niet als loon 
kan worden aangemerkt de terugbe
taling van kosten die de werknemer 
heeft gemaakt als gevolg van hem 
opgelegde arbeidsvoorwaarden of 
-omstandigheden en die ten laste 
van de werkgever zijn; 

Overwegende dat, luidens artikel 
2, 2° en 3°, van de in het middel ver
melde collectieve arbeidsovereen
komst van 25 januari 1985, de « ver
frissingsvergoeding » de terugbeta
ling vormt van « kosten inherent 
aan het beroep en ten laste van de 
werkgever » en als « kosten ten ge
volge de naleving van de wegveilig
heidsmaatregeling »; dat deze ver
goeding derhalve geen loon is in de 
zin van artikel 35, eerste lid, van de 
Arbeidsongevallenwet; 

Dat het arrest aldus, zonder 
schending van de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen, inzonder
heid de artikelen 24, 34, eerste lid, 
en 35 van de Arbeidsongevallenwet, 
beslist dat de vorenbedoelde vergoe
ding geen deel uitmaakt van het ba
sisloon ter berekening van de ver
goeding voor blijvende arbeidsonge
schiktheid; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

12 februari 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 362 

3• KAMER - 12 februari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN VAN CAS
SATIEBEROEP - BEGIN - ONDERNEMINGS
RAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZIN
GEN - BESLISSING VAN HET ARBEIDSGE
RECHT TER KENNIS GEBRACHT BIJ GE
RECHTSBRIEF. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN - GE
SCHILLEN - CASSATIEBEROEP - TERMIJN -
BESLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT TER 
KENNIS GEBRACHT BIJ GERECHTSBRIEF. 

1° en 2° Tardief en derhalve niet ontvan
kelijk is de voorziening die is ingesteld 
meer dan drie maanden nadat de be
slissing van het arbeidsgerecht over 
een geschil betreffende verkiezingen 
voor de ondernemingsraden en de vei
ligheidscomites bij gerechtsbrief ter 
kennis van de eiser is gebracht (1). 
(Artt. 57 en 1073, eerste lid, Ger. W.; 
art. 24, §§ 1, 1°, en 2, Bedrijfsorganisa
tiewet; art. 1, § 4, h, 1°, en i, Gezond
heid en Veiligheidswet; art. 81, 5°, K.B. 
31 juli 1986.) 

(CENTRALE DER VOEDING- EN HOTELARBEI
DERS T. G.B.-INNO-B.M. N.V.; BOND DER BEDIEN
DEN, TECHNIC! EN KADERS VAN BELGIE T. CEN
TRALE DER VOEDING- EN HOTELARBEIDERS 

E.A.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 6866 en 6974) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 april 1987 door de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen in 
laatste aanleg gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde vonnis zijn inge
steld; dat ze dienen te worden sa
mengevoegd; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, ambtshalve door het 
ope~baar ministerie tegen de voor-

(1) Cass., 24 april 1989, A.R. nr 8530 (A.C., 
1988-89, nr 481 ). 
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zieningen opgeworpen en overeen
komstig artikel 1097 van het Ge
rechtelijk Wetboek ter kennis ge
bracht: 

Overwegende dat artikel 57 van 
het Gerechtelijk Wetboek, krachtens 
hetwelk de termijn voor verzet, ho
ger beroep en voorziening in cassa
tie bij de betekening van de beslis
sing begint, tenzij de wet anders 
bepaalt, geen uitdrukkelijk afwij
kende bepaling vereist; dat het vol
doende is dat de afwijking af te lei
den valt uit wetsbepalingen die van 
toepassing zijn op de desbetreffende 
procedure; 

Overwegende dat artikel 1073, eer
ste lid, van hetzelfde wetboek, lui
dens hetwelk, behoudens wanneer 
de wet een kortere termijn bepaalt, 
de termijn om zich in cassatie te 
voorzien drie maanden is, te reke
nen van de dag waarop de bestre
den beslissing is betekend, enkel tot 
doel heeft de voorzieningstermijn te 
bepalen zonder afbreuk te doen aan 
het in voormeld artikel 57 gemaakte 
voorbehoud; 

Overwegende dat de te dezen voor 
de arbeidsrechtbank ingestelde vor
deringen gegrond waren op het ko
ninklijk besluit van 31 juli 1986 be
treffende de ondernemingsraden en 
de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werk
plaatsen, ter uitvoering onder meer 
van de artikelen 24, § 2, van de wet 
van 20 september 1948 en 1, § 4, i, 
van de wet van 10 juni 1952, volgens 
welke de Koning in bijzondere rege
len van rechtspleging kan voorzien; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 81, 5°, van voormeld koninklijk 
besluit van 31 juli 1986, de vonnis
sen en arresten gewezen in de bij 
dat koninklijk besluit bedoelde ge
schillen, bij gerechtsbrief ter kennis 
worden gebracht van de partijen; 

Overwegende dat de wetgever, 
door de kennisgeving bij gerechts
brief in te voeren, uitdrukkelijk ge
kozen heeft voor een spoedige en 
goedkope procedure; 

Dat in die procedure de kennisge
ving de termijn doet lopen om zich 
in cassatie te voorzien; 

Overwegende dat het vonnis op 9 
april 1987 bij gerechtsbrief ter ken
nis van de eisers is gebracht en dat 
de voorzieningen op 24 mei 1989 en 
25 augustus 1989 zijn ingesteld; 

Dat de voorzieningen, die niet zijn 
ingesteld binnen drie maanden na
dat het vonnis ter kennis werd ge
bracht, niet ontvankelijk zijn; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijk gegrond is; 

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

12 februari 1990 - a• kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Mar
chal - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Biitzler, De Gryse en Houte
kier. 

Nr. 363 

2• KAMER - 14 februari 1990 

1° STRAF - ALLERLEI - VERZOEK OM OP
SCHORTING VAN DE CITSPRAAK - AFWIJ
ZING - REDENEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - VERZOEK OM OPSCHORTING VAN DE 
UITSPRAAK - AFWIJZING - REDENEN. 

1° en 2° Wanneer de beklaagde in een 
omstandige nota verzoekt om de op
schorting van de uitspraak van de ver
oordeling, antwoordt de appelrechter 
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daarop regelmatig door een straf op te 
leggen en de gronden daarvan aan te 
geven (1). 

(RANKOUSSI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7908) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel volgens hetwelk uit 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 15 september 1989 van de 12• kamer 
van het Hof van Beroep te Brussel blijkt 
dat « beklaagde verzoekt om de opschor
ting van de uitspraak van de veroorde
ling »; de raadsman van beklaagde een 
nota heeft ingediend met een uiteenzet
ting van de redenen en middelen waar
om beklaagde de opschorting van de uit
spraak vraagt; het hof van beroep noch
tans in het bestreden arrest flergens 
melding maakt van dit door eiser over
eenkomstig de wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie gedane verzoek; het arrest 
bovendien geen motivering bevat in ver
band met dat verzoek; daaruit volgt : 1. 
dat het hof van beroep nagelaten heeft 
uitspraak te doen over een belangrijk, 
nauwkeurig geformuleerd en nadrukke
lijk verzoek en dat, 2. het arrest niet re
gelmatig met redenen is omkleed; uit de 
overige gronden van het arrest boven
dien niet kan worden opgemaakt of het 
hof van beroep het verzoek om opschor
ting heeft verworpen dan wel nagelaten 
heeft daarover uitspraak te doen; nu het 
hof van beroep over het verzoek geen 
uitspraak heeft gedaan, het Hof van Cas
satie geen toezicht heeft kunnen uitoefe
nen en niet heeft kunnen nagaan of de 
wet wel in acht genomen werd; het ont
breken van een redengeving in verband 
met de door beklaagde op de terechtzit
ting van 15 september 1989 gevraagde 
opschorting als een gebrek van het ar
rest moet worden beschouwd : 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te beslissen dat « de door 

wettig, doch niet toereikend is gelet 
op de zwaarwegendheid van de fei
ten » en dat « enkel de omstandig
heid dat (de feiten) lang geleden ge
beurd zijn en de overweging dat 
(eiser) de opbrengst van zijn daden 
van ontrouw heeft terugbetaald, ver
antwoorden dat de straffen, ook al 
worden ze verhoogd, binnen de vast
gestelde grenzen blijven ( ... ) », ant
woorden op de conclusie van eiser 
die zijn vroeger om opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling 
staafde met dezelfde omstandighe
den, namelijk dat de feiten lang ge
leden gebeurd waren en dat de 
schuld volledig is terugbetaald, en 
uitspraak doen over dat verzoek 
door een straf uit te spreken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

14 feburari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J.J. Deje
meppe, Brussel. 

Nr. 364 

1 e KAMER - 15 februari 1990 

BUITEN _d_e_e_e_r_s_te_r_e_c_h_te_r_u_it_g_e_sp_r_o_k_e_n_s_tr_a_f-1 10 AANSPRAKELIJKHEID 

OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
DADER - AANTASTING VAN EEN WETTIG BE
LANG - BEGRIP. 

(1) Cass., 5 okt. 1988, A.R. nr. 6753 (A.C., 
1988-89, nr. 71) 
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2° HUWELIJK ONDERSCHEIDEN RECH-
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGE
NOTEN - OVERSPEL - VORDERING IN RECH
TE GEGROND OP EEN ONGEOORLOOFDE TOE
STAND - GEVOLGEN. 

1 o en 2° De gene die aansprakelijk is voor 
het doden, mag het ongeoorloofd ka
rakter van een overspel niet aanvoe
ren om zich aan de burgerrechtelijke 
gevolgen van z1jn lout te onttrekken 
(1). Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE 
BESTUREN T. B ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8500) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 1988 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6, 144 tot 179, 213, 229, 231, 1101, 
1131, 1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest verweersters oor
spronkelijke vordering 

ontvangt en eiseres veroordeelt om aan 
verweerster het bedrag van 150.000 
frank, vermeerderd met de rente vanaf 
24 oktober 1980, te betalen als vergoe
ding voor de materii:He en morele schade 
ten gevolge van het overlijden door onge
val van de heer F ... N ... op grond: « dat 
F ... N ... bij zijn overlijden gescheiden 
was, terwijl (verweerster), die met hem 
samenwoonde, nog gehuwd was; dat de 
vraag of het overspelig concubinaat 
noodzakelijk ongeoorloofd moet zijn om
dat het strafrechtelijk wordt gestraft, se
dert de opheffing van de artikelen 387 en 
390 van het Strafwetboek bij de wet van 
20 mei 1987 nog aileen een historisch be
lang heeft; dat de decriminalisering van 
overspel evenwel de vraag of het onge
oorloofd is, laat bestaan; dat overspel im
mers, hoewel het volgens het strafrecht 

geen misdrijf meer is, toch een schen
ding blijft van de getrouwheidsplicht die 
krachtens de wet vanaf het huwelijk op 
de echtgenoten rust; dat overspel, als 
overtreding van de getrouwheidsplicht, 
een burgerlijke fout uitmaakt, wat 
krachtens artikel 229 van het Burgerlijk 
Wetboek een specifieke grond tot echt
scheiding oplevert; dat evenwel het fou
tief karakter van overspel in het burger
lijk recht zijn oorsprong de grenzen 
vindt in het contract dat beide echtgeno
ten de getrouwheidsplicht oplegt; dat dit 
contract niet ontsnapt aan het principe 
van de betrekkelijkheid van de overeen
komsten, vastgelegd in artikel 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek; dat die betrek
kelijkheid integendeel wordt versterkt 
aangezien, als het gaat om de burger
lijke sanctie op overs:pe_l di~ de rech~s
vordering tot echtsche1dmg 1s, deze met 
door de schuldeisers (artikel 1166 van 
het Burgerlijk Wetboek) en zelfs niet 
door de wettelijke vertegenwoordiger 
van de onbekwame echtgenoot kan wor
den ingesteld; dat, als men daarbij be
denkt dat overspel alleen een grond tot 
echtscheiding uitmaakt als het beledi
gend is, onmogelijk a priori en alvorens 
de echtgenoot die beweert beledigd te 
zijn, ten laste van de verweerder een 
burgerlijke veroordeling heeft verkregen, 
kan worden beslist dat het door hem ge
pleegde overspel ongeoorloofd was; dat 
zelfs na een dergelijke veroordeling een 
derde, wegens de betrekkelijkheid van 
de gevolgen van de verbintenissen, te de
zen die welke uit het huwelijk volgen, 
het ongeoorloofd karakter van het over
spel niet kan aanvoeren; dat beledigend 
overspel ongetwijfeld ongeoorloofd is, 
maar alleen binnen de contractuele 
rechtsorde tussen de echtgenoten en niet 
binnen de maatschappelijke orde, nu 
derden niet bevoegd zijn om een contrac
tuele £out van de ene echtgenoot ten na
delen van de andere aan te voeren », 

terwijl, eerste onderdeel, op grand van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek alleen de schade ten ge
volge van de krenking van een rechtma
tig belang kan worden vergoed; het 
arrest vaststelt dat verweerster bij het 
overlijden van de getroffene, met wie zij 
samenwoonde, nog gehuwd was; die vast
stelling noodzakelijk impliceert dat de 
verhouding van verweerster met de ge------------------1 troffene in strijd was met haar verplich

(1) Zie Cass., 1 feb. 1989, A.R. nr. 5819, vol
tallige zitting (A.C., 1988-89, nr. 322), en de 
cone!. van adv.-gen. Declercq in Bull. en Pas., 
1989, I, nr. 322. 

tingen uit een bestaand huwelijk en bij
gevolg wetsbepalingen van openbare or
de schond; overspel niet alleen ongeoor
loofd is tussen echtgenoten maar ook 
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hinnen de maatschappelijke orde, omdat 
de getrouwheidsplicht de openhare orde 
raakt; het arrest derhalve niet wettig 
heeft kunnen heslissen dat de heeindi
ging van de verhouding tussen verweer
ster en de getroffene het verlies was van 
een rechtmatig oordeel en hijgevolg, 
overeenkomstig de hepalingen van de ar
tikelen 1382 en 1382 van het Burgerlijk 
W ethoek, diende te worden vergoed 
(schending van de in het middel aange
wezen hepalingen, inzonderheid van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wethoek); 

tweede onderdeel, het huwelijk geen 
contract is in de zin van artikel 1101 van 
het Burgerlijk Wethoek, waarop artikel 
1165 van dat wethoek van toepassing zou 
zijn; het huwelijk, ook al zou het onder 
toepassing van laatstgenoemde hepaling 
vallen, toch aan en door derden kan wor
den tegengeworpen wat de externe ge
volgen ervan hetreft; de concuhant, door 
zijn verhouding met de overspelige echt
genoot, deelneemt aan een ongeoorloofde 
handeling en geen van heiden uit die 
toestand een rechtmatig voordeel kan 
halen; derden dat ongeoorloofd karakter 
kunnen aanvoeren, zoals zij de externe 
gevolgen van het huwelijk kunnen aan
voeren; daaruit volgt dat het arrest de 
oorspronkelijke vordering niet heeft kun
nen ontvangen en eiseres veroordelen tot 
vergoeding van verweersters schade ten 
gevolge van het overlijden van F ... N ... , 
op grond dat het door laatstgenoemde 
gepleegde overspel heperkt was door het 
contract dat de echtgenoten tot getrouw
heid verplicht, welk contract niet ont
snapt aan het in artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wethoek vastgelegde heginsel 
van de hetrekkelijkheid van de overeen
komsten, zodat derden het niet naleven 
van die overeenkomst niet kunnen aan
voeren, zonder : 1 o het hegrip huwelijk te 
miskennen (schending van de artikelen 
144 tot 179 van het Burgerlijk Wethoek) 
evenals het wettelijk hegrip contract 
(schending van artikel 1101 van het Bur
gerlijk Wethoek); 2° artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wethoek te schenden, door dit 
toe te passen op een figuur die geen 
overeenkomst is in de zin van de artike
len 1101 en 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek); 3° althans de externe gevolgen van 
het huwelijk te miskennen (schending 
van artikel 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek), en derhalve op onwettige wijze 
onrechtmatige schade te vergoeden 
(schending van de in het middel aange
wezen hepalingen, inzonderheid de arti-

kelen 6, 1131, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wethoek): 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot de ontvankelijkheid 
van verweersters rechtsvordering op 
grond van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, vaststelt dat F ... 
N ... bij zijn overlijden gescheiden 
was terwijl verweerster, die met 
hem samenwoonde, nog gehuwd 
was; dat het niettemin beslist dat 
die rechtsvordering ontvankelijk is, 
in hoofdzaak op grond dat overspel 
sedert de wet van 20 mei 1987 geen 
misdrijf meer is, en dat het ongeoor
loofd karakter van het overspel, 
hoewel dat een burgerlijke fout en 
een grond tot echtscheiding of schei
ding van tafel en bed blijft als het 
beledigend is, door derden, inzon
derheid door degene die voor het 
overlijden aansprakelijk is, wegens 
de betrekkelijkheid van de gevolgen 
van de verbintenissen uit het huwe
lijk, niet kan worden aangevoerd; 

Overwegende dat krenking van 
een belang weliswaar aileen tot een 
rechtsvordering tot vergoeding kan 
leiden als het gaat om een rechtma
tig belang; 

Overwegende evenwel dat diegene 
die aansprakelijk is voor het doden, 
zich niet kan beroepen op het onge
oorloofde karakter van een overspel, 
dat wil zeggen van een feitelijke 
toestand die het prive-leven van de 
tegenpartij raakt, die thans niet 
meer onder toepassing van de straf
wet valt, en die, volgens de bepalin
gen van de artikelen 213, 229 van 
het Burgerlijk Wetboek junctis arti
kel 1305 van het Gerechtelijk Wet
hoek, aileen de echtgenote van de 
getroffene in rechte wettig zou kun
nen aanvoeren bij een eventuele 
rechtsvordering tot echtscheiding of 
tot scheiding van tafel en bed; dat 
de exceptie op grond van dat over
spel bij gevolg de voor het doden 
aansprakelijke persoon niet kan 
ontslaan van de burgerlijke gevol
gen van zijn eigen aansprakelijk
heid en evenmin verweerster, die 
door het doden schade heeft gele-
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den, de rechtsvorderihg tot vergoe
ding kan ontn:emen die zij in een 
dergelijk geval, op grond van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
kan instellen; · 

Dat het overspelig karakter van 
het samenwonen van verweerster 
met wijlen F ... N ... bijgevolg niet uit
sluit dat verweersters belang bij die 
vergoeding rechtmatig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 februari 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gel1jkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 365 

1 e KAMER - 15 februari 1990 

1° VERBINTENIS - BETALING - TOERE
KENI:'IIG VAN DE BETALINGEN- SCHULD DIE 
INTEREST GEEFT - BEGRIP. 

2° VERBINTENIS - BETALING - TOERE
KENI:\!G VAN DE BETALINGEN OP DE VERVAL
LEN OVEREENGEKOMEN INTERESTEN - GE
VOLGEN. 

1° De regel van art. 1254 B. W. dat de 
scbuldenaar van een scbuld die inte
rest geeft, niet buiten de toestemming 
van de scbuldeiser, de gedeeltelijke be
taling die bij doet, kan toerekenen op 

bet kapitaal eerder dan op de interes
ten, is aan geen enkele voorafgaande 
voorwaarden onderworpen (1). 

2° De toerekening van de betalingen op 
de vervallen overeengekomen interes
ten, eerder dan op bet kapitaal, beeft 
niet tot gevolg dat die interesten ook 
nag interest opbrengen. (Artt. 1154 en 
1254 B.W.) 

(THIBAUT T. STAD THUIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8538) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1988 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over bet middel: schending van de arti
kelen 1154, 1254 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, hoewel het vaststelt 
dat eiser voor het urbanistische werk ho
norariumstaten heeft opgemaakt, te we
ten van 1.175.580 frank op 22 oktober 
1975, van 175.439 frank op 15 september 
1975, en van 3.170.682 frank op 22 okto
ber 1975, dat die bedragen respectieve
lijk op 9 augustus 1978, 6 juli 1981 en 3 
augustus 1978 zijn betaald door verweer
ster en dat ze op die data overeengeko
men compensatoire interesten hadden 
opgebracht, respectievelijk 412.999 frank, 
124.309 frank en 1.047.880 frank, ver
weerster veroordeelt tot betaling van die 
moratoire interesten alleen, maar beslist 
dat eiser de betalingen van verweerster 
er niet eerst op kan toerekenen, op 
grand: a) dat eiser, ofschoon verweerster 
niet betaalde, haar nooit in gebreke stel
de om zijn honorariumstaat van 
1.175.580 frank van 22 oktober 1975 te be
talen, niet reclameerde en haar zelfs 
geen afrekening van verschuldigde inte
resten deed toekomen; dat de betaling 
van de schuldenares op 9 augustus 1978 
dus alleen maar kon worden toegere
kend op de hoofdsom, die toen de enige 
vaststaande schuld was; dat derhalve 
moet worden aangenomen dat de hoofd-

(1} Zie Cass., 20 feb. 1969 (A.C., 1969, 580) 
en de cone!. van eerste adv.-gen. Mahaux in 
Bull. en Pass., 1969, I, 549; zie P. VAN OMME
SLAGHE, « Examen de jurisprudence 
(1974-1982), Les obligations », Rev. crit. jur. b., 
1988, biz. 33 e.v., inz. biz. 109, III, nr. 203. 
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som voiledig is betaald op 9 augustus 
1978; dat hetzelfde geldt voor de toereke
ning van de betalingen van verweerster 
op 3 augustus 1978 en 6 juli 1981, aange
zien v66r de laatste betaling geen inte
rest werd gevorderd, en dat de interes
ten dus tot op die data moeten worden 
berekend; b) dat de eerste rechter te
recht oordeelt dat de voorwaarden van 
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
niet vervuld waren v66r de dagvaarding 
van 25 mei 1984, terwijl dat artikel te de
zen toepasselijk is; dat men zich tever
geefs afvraagt welke overeenkomst par
tijen zouden hebben gesloten om interest 
op interest te doen opbrengen; dat zulks 
ook geldt voor de andere twee honora
riumstaten, waarbij dezelfde datum van 
25 mei 1984 in aanmerking moet worden 
genom en, 

terwijl, eerste onderdeel, de schulde
naar van een schuld die interest geeft, 
niet buiten de toestemming van de 
schuldeiser de betaling die hij doet, kan 
toerekenen op het kapitaal eerder dan 
op de interesten; artikel 1254 van het 
Burgerlijk Wetboek door die regel aan 
de schuldeiser het recht verleent om de 
betalingen van zijn schuldenaar eerst 
toe te rekenen op de vervailen interes
ten, zonder dat vereist is dat hij hem 
vooraf in gebreke stelt, hem een recla
matie of een afrekening van interesten 
doet toekomen; daaruit volgt dat het ar
rest, door eiser het recht te ontzeggen 
om de betalingen van verweerster toe te 
rekenen als bepaald in artikel 1254 van 
het Burgerlijk Wetboek, op grond aileen 
dat eiser haar nooit in gebreke heeft ge
steld haar schuld te vereffenen, niet re
clameerde en haar zelfs geen afrekening 
van verschuldigde interesten deed toeko
men, zodat de hoofdsom de enige vast
staande schuld was, die wetsbepaling 
schendt door de toepassing ervan afhan
kelijk te steilen van voorwaarden die zij 
niet bevat (schending van artikel 1254 
van het Burgerlijk Wetboek), en zijn be
slissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van aile in het middel aange
wezen bepalingen); 

tweede onderdeel, eiser, door de beta
lingen van verweerster eerst toe te reke
nen op de reeds door het bedrag van zijn 
honoraria opgebrachte interesten en 
door betaling te vorderen van het nog op 
die honoraria verschuldigde saldo en van 
de interesten op dat saldo, gebruik 
maakte van het recht dat artikel 1254 
van het Burgerlijk Wetboek hem toe
kent, en voorts geenszins in strijd met 
het voorschrift van artikel 1154 van het 

Burgerlijk Wetboek interesten op inte
resten vorderde; daaruit volgt dat het ar
rest, door te oordelen dat artikel 1154 
van het Burgerlijk Wetboek te dezen toe
passelijk was en een beletsel opleverde 
voor de toerekening door eiser, overeen
komstig artikel 1254 van hetzelfde wet
hoek, deze beide wetsbepalingen schendt 
(schending van de artikelen 1154 en 1254 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
In zoverre het middel schending 

van artikel 97 van de Grondwet aan
voert: 

Overwegende dat het middel niet 
nader bepaalt in welk opzicht die 
bepaling zou zijn geschonden; dat 
het middel in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

W at het overige van het middel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de tussen partijen gesloten 
overeenkomsten bepaalden dat, als 
het aan eiser verschuldigde honora
rium niet binnen de vastgestelde 
termijn werd betaald, de vertraging 
van verweerster in de uitvoering 
van haar verbintenis tot betaling 
van moratoire interest zou leiden; 

Dat het arrest echter oordeelt dat, 
wat de eerste honorariumstaat van 
22 oktober 1975 betreft, nu er geen 
ingebrekestelling is geweest of eiser 
geen afrekening van interesten 
heeft toegezonden, de betaling van 
verweerster op 9 augustus 1978 ai
leen maar kon worden toegerekend 
op de hoofdsom, te weten de enige 
op die datum vaststaande schuld, en 
dat zowel wat de honorariumstaat 
van 15 september 1975 als wat de 
tweede honorariumstaat van 22 ok
tober 1975 betreft, hetzelfde geldt 
voor de toerekening van de betalin
gen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1254 van het Burgerlijk Wet
hoek, de schuldenaar van een 
schuld die interest geeft, buiten de 
toestemming van de schuldeiser de 
gedeeltelijke betaling die hij doet, 
niet kan toerekenen op het kapitaal 
eerder dan op de interesten; dat die 
regel, die tot voordeel strekt van de 
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schuldeiser, aan geen enkele vooraf
gaande voorwaarde onderworpen is; 

Overwegende dat het arrest, door 
eiser het recht te ontzeggen om de 
gedeeltelijke betalingen zo toe te re
kenen dat de hoofdsom van de 
schuldvordering interesten blijft op
brengen zolang de schuld niet voile
dig is aangezuiverd, op grond dat 
verweerster niet in gebreke was ge
steld en geen afrekening van de in
teresten had ontvangen, de toereke
ning van de betalingen afhankelijk 
stelt van een voorwaarde die artikel 
1254 van het Burgerlijk Wetboek 
niet bevat, en derhalve die bepaling 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen het 
onderdeel opgeworpen en hierin be
staande dat het van belang is ont
bloot, aangezien het arrest zijn be
slissing naar recht verantwoordt op 
grand aileen dat verweerster op de 
dag van de betalingen niet in gebre
ke was gesteld om haar schuld te 
vereffenen, zodat zij niets anders 
kon doen dan de betalingen op de 
hoofdsom toe te rekenen : 

Overwegende dat het middel ten 
betoge dat de appelrechter zijn be
slissing niet naar recht verant
woordt, juist kritiek oefent op de in 
de grond van niet-ontvankelijkheid 
weergegeven reden; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de toerekening 

van de betalingen op de vervailen 
overeengekomen interesten, eerder 
dan op het kapitaal, niet tot gevolg 
heeft dat die interesten ook nog in
terest opbrengen; 

Dat daaruit volgt dat het arrest, 
door de vordering tot betaling van 
moratoire interesten op het bedrag 
van het niet betaalde honorarium 

ongegrond te verklaren op grond ai
leen dat « de voorwaarden van arti
kell154 van het Burgerlijk Wetboek 
niet vervuld waren v66r de dagvaar
ding van 25 mei 1984 », zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoofdberoep en het inciden
teel hoger beroep, alsmede de nieu
we vordering van Pol Thibaut ont
vankelijk verklaart; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Luik. 

15 februari 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Simont en De 
Bruyn. 

Nr. 366 

1 e KAMER - 15 februari 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - EINDBESLISSING OP TUS
SENGESCHIL - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
LASTINGZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSA
TIEBEROEP - VOORBARIG CASSATIEBEROEP 
- ARREST VERKLAART EEN TUSSENKOMST 
ONTV ANKELIJK EN BEVEELT EEN ONDER
ZOEKSMAATREGEL. 
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1 o In burgerlijke zaken is de beslissing, 
die een tussenkomst waarvan de ont
vankelijkheid niet wordt betwist, ont
vankelijk verklaart en die, alvorens 
over de zaak zelve uitspraak te doen, 
een onderzoeksmaatregel beveelt, geen 
eindbeslissing op tussengeschil in de 
zin van art. 19 Ger. W. (1). 

2° Niet ontvankelijk is de voorziening 
die v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een arrest dat een tussenkomst, 
waarvan de ontvankelijkheid niet 
wordt betwist, ontvankelijk verklaart, 
en dat, alvorens over de zaak zelve uit
spraak te doen, een onderzoeksmaatre
geld beveelt. (Art. 1077 Ger. W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. PAUQUAY E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1040 F) 

. HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arrest het 
verzoekschrift tot vrijwillige tussen
komst van de naamloze vennoot
schap « Hesbayefrost », van de echt
genoten Haspeslagh-Lambrecht en 
van Caroline Vanden Avenne ont
vankelijk verklaart, die partijen ak
te verleent van hun wil tot tussen
komst in de rechtspleging en hun, 
alvorens uitspraak te doen over de 
grond van het beroep, toestaat elk 
stuk over te leggen waaruit de om
vang en duur van de beweerde im
produktiviteit van de litigieuze on
roerende goederen zou blijken; 

Overwegende dat eiser, zoals uit 
de stukken van de rechtspleging 
blijkt, in zijn conclusie voor het hof 
van beroep de ontvankelijkheid van 
die vrijwillige tussenkomst niet 
heeft betwist; 

Overwegende dat in burgerlijke 
zaken de beslissing die, zoals te de
zen, een tussenkomst waarvan de 

Nota arrest nr. 366 : 
(1) Zie Cass., 6 dec. 1974 (A.C., 1975, 408) en 

10 sept. 1981, A.R. nr. 6349 (ibid., 1981-82, nr. 
25), en de noot 1. 

ontvankelijkheid niet wordt betwist, 
ontvankelijk verklaart en die, alvo
rens ten gronde uitspraak te doen, 
een onderzoeksmaatregel beveelt, 
geen eindbeslissing op tussengeschil 
is in de zin van artikel 19 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat de voorziening, nu zij voor de 
eindbeslissing is ingesteld, krach
tens artikel 1077 van het Gerechte
lijk Wetboek niet ontvankelijk is; 

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

15 februari 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal. 

Nr. 367 

1 e KAMER - 16 februari 1990 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST - VORDERING GEGROND OP EEN 
MISDRIJF. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT - ARTT. 8.3, TWEEDE LID, EN 10.1, 
1°- BESTUURDER DIE, ZONDER AAII,>VIJSBA
RE REDEN, VAN DE RIJBAAN IS GEREDEN
ALS ZODANIG GEEN BEWIJS VOOR OVERTRE
DING VAN DIE BEPALINGEN. 

1° In burgerlijke zaken moet de partij 
die een op een misdrijf gegronde vor
dering heeft ingesteld, het bewijs van 
de aanwezigheid van de bestanddelen 
van het misdrijf leveren (1). 

Nota arrest nr. 367 : 

(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 626) 
en 23 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 302). 
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2° De enkele omstandigheid dat een be
stuurder, zonder aanwijsbare reden, 
van de rijbaan is gereden, ]evert als 
dusdanig niet het bewijs op dat hij een 
overtreding van de artt. 8.3, tweede lid, 
en 10.1, 1°, Wegverkeersreglement 
heeft gepleegd (2). 

(ASSl:RANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND 
N.V. T. EUROPESE LLOYD N.V.) 

(A.R. nr. 6508) 

16 februari 1990 - 1° kamer - Voor
zi tter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts1 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 368 

3• KAMER - 19 februari 1990 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - 01\'DERNEMI;\/GSRAAD 
- VERKOZEN PERSONEELSAFGEVAARDIGDE 
OF KANDIDAAT - ONTSLAG OM EEN DRIN
GENDE RED EN - KE;\1!\ISGEVING VAN DE OP
ZEGGING DOOR DE WERKGEVER - OPSCHOR
TE!\DE VOORWAARDE - ARBEIDSRECHT
BA!\K - BEOORDELING VAN HET DRINGEKD 
KARAKTER VAN DE AANGEVOERDE REDEN -
GEVOLG. 

Een duidelijk en zonder wilsgebrek aan 
een peschermde werknemer gegeven 
ontslag om een dringende reden beein
digt onmiddellijk en definitief de ar
beidsovereenkomst, ook al is de drin-

(2) Zie Cass., 20 jan. 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 535), 30 nov 1964 (ibid., 1963, I, 321) en 
30 april 1980 (A.C., 1979-80, nr 553}. 

gende reden niet vooraf door het 
arbeidsgerecht aangenomen (1). (Art. 
21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet.) 

(MANUFACTURE DES CRISTAlJX DUVAL SAINT· 
LAMBERT N.V. T. GRAFFART, S.E.T.C.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8683) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 september 1988 
door het Arbeidshof te Luik gewe: 
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 35, inzon
derheid tweede lid, van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978, 21, § 2, 
inzonderheid eerste en tweede lid, van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd bij de wetten van 16 januari 1967, 
17 februari 1971, 23 januari 1975 en bij 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, artikel 5, § 1, 

doordat het arrest vooraf in zijn. eigen 
vaststellingen of met verwijzing naar de 
uiteenzetting van de feiten van de eerste 
rechter te kennen geeft : a) dat eiseres 
aan de verweerder Graffart bij brief van 
17 mei 1988 heeft medegedeeld dat zij 
om de door haar opgegeven dringende 
redenen onmiddellijk een einde maakte 
aan zijn arbeidsovereenkomst, b) dat zij, 
op 18 mei 1988, aan verweerder heeft gee 
schreven dat zij, gelet op zijn hoedanig
heid van niet verkozen afgevaardigde in 
de ondernemingsraad, haar beslissing tot 
ontslag schorste en de dringende rede
nen aan het arbeidsgerecht voorlegde, 
c) dat zij op dezelfde dag, namelijk 18 
mei 1988, ter griffie van de arbeidsrecht
bank daartoe een verzoekschrift heeft 
neergelegd, en vervolgens, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, de vorde
ring van eiseres om het bestaan van een 
dringende reden te doen aannemen, niet 
ontvankelijk verklaart, zulks hoofdzake
lijk op grond dat het koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978 volstrekt in 
overeenstemming is met de wet van 3 ju
li 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, waaraan het toevoegt dat de 

(1) Zie Cass., 28 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
54 7); 2 mei 1983, A.R. nr. 6841 (ibid., 1982-83, 
nr. 480); 13 feb. 1984, A.R. nr 4151 (1bid., 
1983-84, nr 322). 
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werkgever de beschermde werknemers 
enkel kan ontslaan onder de opschorten
de voorwaarde dat het arbeidsgerecht 
erin toestemt; dat eiseres kennelijk de 
arbeidsovereenkomst van verweerder bij 
haar brief van 17 mei 1988 in duidelijke 
bewoordingen definitief zijn arbeidsover
eenkomst heeft bei:iindigd, zonder enig 
voorbehoud of verwijzing naar voormeld 
koninklijk besluit of een procedure om 
het bestaan van een dringende reden tot 
bei:iindiging te doen erkennen; dat zoda
nige bei:iindiging definitief is, zodat de 
werkgever 's anderendaags niet mocht 
trachten die bei:iindiging te vervangen 
door een schorsing van overeenkomst, 
zelfs als de wettelijke termijn van drie 
dagen nog niet was verstreken; dat die 
beeindiging onherroepelijk was, ook als 
was zij te wijten aan onwetendheid of 
kennelijk dwaling van de werkgever, die 
niet onoverwinnelijk was; dat de werkge
ver niet kan beweren dat hij in zijn 
tweede brief van 18 mei 1988 slechts een 
« verduidelijking » verschafte op zijn ont
slagbrief van 17 mei 1988; dat de wettek
sten niet tegenstrijdig zijn, zodat hij 
evenmin kan beweren dat hij overeen
komstig artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 eerst de overeenkomst van verweer
der diende te beeindigen en pas nadien 
de overeenkomst te schorsen overeen
komstig het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978; dat de rechter de drin
gende reden zou aannemen; dat de werk
gever wei degelijk in de opzegging mel
ding moet maken van de wettelijke 
voorwaarde dat de reden door de recht
bank vooraf wordt aangenomen, om te 
vermijden dat die opzegging als een defi
nitief ontslag kan worden beschouwd; 
dat de niet-ontvankelijkheid van de vor
dering van de werkgeefster ex het ko
ninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 
dient te worden bevestigd, daar de be(Hn
diging vooraf door haarzelf ter kennis is 
gebracht; 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, wanneer, zeals te 

dezen, de werkgever om te voldoen zo
wel aan artikel 35 van de wet van 10 
april 1978 als aan de vereisten van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, de beschermde werknemer om een 
dringende reden ontslaat en binnen de 
bij dat koninklijk besluit gestelde ter
mijn van drie dagen tevens de vordering 
instelt ten einde de dringende reden 
door het arbeidsgerecht te doen aanne
men, moet worden beschouwd dat het 
ontslag is gegeven onder de opschorten
de voorwaarde dat die dringende reden 

door de rechter wordt erkend, ook al 
werd de voorwaarde niet uitdrukkelijk in 
de ontslagbrief vermeld; uit de verplich
ting voor de werkgever om de zaak bin
nen die zeer korte termijn bij het ar
beidsgerecht aanhangig te maken, im
mers moet worden afgeleid dat hij 
bovendien niet uitdrukkelijk behoeft te 
zeggen dat het ontslag onder de opschor
tende voorwaarde is gegeven, daar het 
enkele feit dat hij zijn vordering binnen 
de gestelde termijn voor de rechter heeft 
gebracht, aantoont dat hij die voorwaar
de aan het ontslag heeft willen verbin
den; daaruit volgt dat het arrest, door en
kel op basis van de bewoordingen van de 
brief van eiseres van 17 mei 1988 te be
slissen, dat zij verweerder toen definitief 
en onherroepelijk had ontslagen, zonder 
ermee rekening te houden dat eiseres 
reeds op 18 mei 1988 bij het arbeidsge
recht een vordering aanhangig had ge
maakt om de dringende reden tot out
slag te doen aannemen, niet naar recht 
is verantwoord (schending van aile voor
aan in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen, behoudens artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat een duidelijk en 
zonder wilsgebrek aan een be
schermde werknemer gegeven ant
slag om een dringende reden, de 
overeenkomst beiHndigt, ook al is de 
dringende reden niet vooraf door 
het arbeidsgerecht aangenomen; dat 
de beeindiging onmiddellijk en defi
nitief is, ongeacht de omstandigheid 
dat de werkgever, na de kennisge
ving van de beeindiging, bij de ar
beidsrechtbank een vordering heeft 
ingediend tot erkenning van de drin
gende reden; 

Dat uit die vordering niet kan 
worden afgeleid dat de beeindiging 
dle vooraf, al was het de dag tevo
ren, ter kennis was gebracht, onder 
opschortende voorwaarde was ge
schied, zij het stilzwijgend; clat het 
arrest derhalve naar recht beslist 
dat « na de beeindiging ( ... ) de werk
gever 's anderendaags niet kon 
trachten die beeindiging eenzijdig te 
vervangen door een schorsing van 
de overeenkomst, zelfs als de ter-
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IDlJn van drie dagen nog niet was 
verstreken »; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Overwegende dat de oproeping tot 
bindenverklaring van het arrest, we
gens verwerping van de voorziening, 
zonder belang is geworden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
denverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

19 februari 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Draps. 

Nr. 369 

3• KAMER - 19 februari 1990 

1° ARBEIDSONGEVAL- ALGEMENE BE· 
GRIPPEN - ONGEVAL - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - ALGEMENE BE
GRIPPEN - ONGEVAL - PLOTSELINGE GE
BEURTENIS - BEGRIP. 

3° ARBEIDSONGEVAL- ALGEMENE BE
GRIPPEN - ONGEVAL - PLOTSELINGE GE
BEVRTENIS - DAGTAAK - BIJZONDER ELE
MENT - BEGRIP. 

1 o Een arbeidsongeval vereist onder 

2° De uitoefening van de gewone en nor
male dagtaak kan een plotselinge ge
beurtenis zijn op voorwaarde dat, in 
die uitoefening een element aanwijs
baar is dat het letsel kan veroorzaakt 
hebben (2). (Art. 9 Arbeidsongevallen
wet.) 

3° Inzake arbeidsongevallen is niet ver
eist dat het bijzonder element in de 
gewone en normale uitvoering van de 
dagtaak, waardoor letsel is kunnen 
ontstaan en dat kan worden vastge
steld, te onderscheiden is van de uit
voering van de arbeidsovereenkomst. 
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet.) 

(GILLAIN, PEETERS E.A. T. A.G. VAN 1830 N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8721) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 januari 1989 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, 9 en 10 tot 21 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arbeidshof voordien vast
stelt dat de werlmemer echtgenoot en 
vader van de eisers, is overleden drie da
gen nadat hij op 16 december 1980 op de 
plaats waar hij werkte zeer erg onwel is 
geworden (trombose), dat de arbeidson
gevallenverzekeraar elke schadeloosstel
ling weigerde omdat niet vaststond dat 
het een plotselinge gebeurtenis was, dat 
de rechthebbenden betoogden dat de 
trombose en het overlijden veroorzaakt 
waren door een heftige discussie, twee 
uur te voren, die zij als de plotselinge 
gebeurtenis aanmerken, en dat de eerste 
rechter die stelling niet aannam, daar 
het bewijs niet was geleverd van een ge
beurtenis die te onderscheiden is van de 
normale uitvoering van de overeen
komst, en vervolgens beslist dat de 
vraag niet was of de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst tot een trombose 

meer het bestaan van een plotselinge (2) Cass., 11 jan. 1982, A.R. nr. 3371 (A.C., 
gebeurtenis die letsel veroorzaakt (1). 1981-82, nr. 285), en cone!. adv.-gen. Lenaerts 
(Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.) in R.W. 1981-82, kol. 1872, zie inz. kol. 1873; 16 -----------------1 dec. 1985, A.R. nr. 4896 (A.C., 1985-86, nr. 263); 

(1) Cass., 21 sept. 1987, A.R. nr. 5735 (A.C., 
1987-88, nr. 42), en de voetnoot; 25 jan. 1988, 
A.R. nr 5918 (ibid., 1987-88, nr 315). 

20 okt. 1986, A.R. nr. 7455 (ibid., 1986-87, nr. 
102); 25 jan. 1988, A.R. nr. 5918 (ibid., 1987-88, 
nr. 315); P. DENIS, Droit de Ia securite sociale, 
5de uitg., Brussel, 1986, nr. 212 met de verwij
zingen. 
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kan leiden, maar wei of die trombose al 
dan niet door een plotselinge gebeurtenis 
kan worden veroorzaakt; dat volgens de 
deskundige het overlijden waarschijnlijk 
niet helemaal vreemd is aan de uitvoe
ring van het werk en dat « gematigde 
stress » een rol heeft kunnen spelen bij 
het ontstaan van het hersenletsel, dat dit 
antwoord enkel erop wijst dat men een 
trombose kan hebben als men zich nogal 
zenuwachtig maakt bij de uitvoering van 
zijn werk, maar dat zulks niets afdoet 
aan de bewijslevering van de plotselinge 
gebeurtenis; dat op dit gebied het ge
recht op onaantastbare wijze oordeelt of 
er bijzondere omstandigheden bestaan 
waardoor een trauma zou kunnen ver
oorzaakt zijn; dat, nu het letsel bewezen 
was, ook nog de plotselinge gebeurtenis 
diende te worden bewezen « te weten 
een bijzondere gebeurtenis die te onder
scheiden is van de uitvoering van de 
overeenkomst »; dat << zo al de gebeurte
nis niet normaal behoeft te zijn, zij niet
temin te onderscheiden moet zijn van de 
uitvoering van de arbeidsovereen
komst »; dat te dezen, de getroffene een 
werk met grote verantwoordelijkheid 
had, waardoor hij vaak naar het buiten
land diende te reizen om overeenkom
sten aan te gaan waarbij zeker belang
rijke besprekingen moesten worden ge
voerd, dat men dus best kan begrijpen 
dat het beroep van de getroffene hoofd
zakelijk van intellectuele aard is, waar
door hij geregeld en beroepshalve diende 
dee! te nemen aan soms harde discussies 
en onderhandelingen, dat zodanige werk
zaamheden, hoe dan ook, bij de meeste 
mensen met een zeker plichtsbesef, een 
blijvende inspanning teweegbrengen die 
eigen is aan het beroep, benevens wat de 
drukte van het moderne leven mee
brengt en wat het prive-leven ook al kan 
meebrengen, dat de rechthebbenden niet 
vooraf behoefden erop te wijzen dat er 
ongeveer twee uur v66r de hersenbloe
ding, op 16 december 1980, in de late 
voormiddag en gedurende een goed half 
uur een discussie was geweest, dat de 
getroffene een discussie zou gehad heb
ben over een beroepsverslag dat hij op 
de zetel van Geneve had afgegeven en 
dat niet in de smaak viel van bepaalde 
personen, dat men niet inziet in welk op
zicht dergelijke discussie vooral te on
derscheiden waren van de uitvoering van 
de overeenkomst, dat uit het dossier zelf 
niet met zekerheid blijkt dat er een plot
selinge psychologische agressie zou ge
weest zijn ten gevolge van een uiterst 
heftige discussie die te onderscheiden is 
van de uitvoering van de overeenkomst 

en eruit besloot dat te dezen de plotse
linge gebeurtenis niet bewezen was, dat 
het hoger beroep van de eisers niet ge
grond was en derhalve dat de vordering 
tot betaling van een vergoeding wegens 
arbeidsongeval niet kon worden aange
nomen, 

terwijl het inzake arbeidsongevallen 
voldoende is dat de getroffene of zijn 
rechthebbenden het bestaan van een let
sel en van een plotselinge gebeurtenis 
waardoor het letsel kon zijn veroorzaakt, 
aanwijzen, zodat dit letsel alsdan, met 
toepassing van artikel 9 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, behou
dens tegenbewijs, vermoed wordt door 
een ongeval te zijn veroorzaakt; dat de 
gewoonlijke en normale uitvoering van 
de dagtaak die plotselinge gebeurtenis 
kan zijn, op voorwaarde dat in die uit
voering iets kan worden vastgesteld 
waardoor het letsel is kunnen ontstaan; 
derhalve niet vereist is dat de door de 
getroffene of zijn rechthebbenden aange
voerde plotselinge gebeurtenis te onder
scheiden is van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst; de werkzaamheid bij 
de normale uitvoering van de arbeids
overeenkomst een plotselinge gebeurte
nis kan zijn, wanneer tijdens die uitvoe
ring iets kan worden vastgesteld waar
door het letsel is kunnen ontstaan; het 
voldoende is dat de getroffene of zijn 
rechthebbenden een gebeurtenis kan 
aanwijzen die het aangevoerde letsel 
kan veroorzaken of verergeren, ongeacht 
of die gebeurtenis al dan niet behoort tot 
de dagtaak van de getroffene; de eisers 
bij conclusie voor het arbeidshof aan
voerden << dat te dezen de plotselinge ge
beurtenis (bestond) in de heftige discus
sie tussen de getroffene en de heer 
Welle, directeur van de vennootschap 
Weltab, de werkgever van de getroffene, 
en die op dinsdag 15 (lees : 16) december 
1980, tussen 9 h. 50 en 10 h. 30 heeft 
plaatsgevonden, toen de getroffene heel 
vermoeid was omdat hij voor het werk 
gedurende een maand naar Korea was 
geweest, en was teruggekeerd 's zater
dags voordat hij opnieuw op kantoor in 
Belgie aan het werk ging »; « die terug
keer van de andere kant van de wereld, 
48 uur voordat hij zijn werk op kantoor 
hervatte, gepaard ging met de vermoeid
heid te wijten aan het uurverschil en de 
noodzaak op opnieuw anders te leven 
dan wat hij gedurende een maand had 
gedaan »; << de grote vermoeidheid van de 
getroffene het bijzonder element kan zijn 
op grond waarvan de rechters een tot de 
normale arbeidstaak behorende hande-
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ling als een plotselinge gebeurtenis aan
merken », « om tot het bestaan van een 
plotselinge gebeurtenis te besluiten, het 
niet voldoende is aan te tonen dat de ge
troffene zijn dagelijks werk verrichtte 
toen het letsel zich voordeed ( ... ) maar 
het voldoende is iets vast te stellen in de 
uitvoering van dat werk waardoor het 
letsel kon zijn veroorzaakt, maar de ge
troffene of zijn rechthebbenden geens
zins behoeven te bewijzen dat de gebeur
tenis abnormaal is », de eerste rechter 
« die noch het plotselinge karakter van 
de gebeurtenis, noch het bewijs dat (de 
eisers) ervan leverden en die de discus
sie aanmerkten als die plotselinge ge
beurtenis, heeft willen aannemen op 
grond dat die gebeurtenis niet te onder
scheiden was van de normale uitvoering 
van het werk, een voorwaarde toevoegt 
waarin de wet niet voorziet » en « de eer
ste rechter, door te zeggen dat de plotse
linge gebeurtenis - de heftige discussie ' 
in een staat van zeer grote vermoeidheid 
- te onderscheiden is van de normale 
uitvoering van het werk, het wettelijk 
begrip " arbeidsongeval" miskent •, « te 
dezen vaststond dat de getroffene, ener
zijds, zeer vermoeid was door de reis 
van Korea in dienst van zijn werkgever 
en, anderzijds, dat zulks gepaard ging 
met een zekere zenuwachtigheid en 
stress, ook al was dat niet abnormaal, bij 
de heftige discussie met een be_stuurslid 
over het beroepsverslag dat hij naar de 
zetel te Lausanne had gezonden » en dat 
« uit die grote vermoeidheid en spanning 
moet worden afgeleid dat de ongerust
heid over wat dinsdag tijdens de verga
dering zou worden gezegd, de getroffene 
op het ogenblik van het onderhoud met 
de directeur Welle in zodanige crisistoe
standen had gebracht, dat de discussie 
met de directeur, toen het beroepsrisico 
critiek was geworden, blijkbaar de dis
cussie is geweest die hij niet meer had 
moeten meemaken »; het arbeidshof de 
discussie tussen de getroffene, die ver
moeid was, en de directeur niet als een 
plotselinge gebeurtenis aan te merken 
op grond dat men niet inziet in welk op
zicht zodanige discussie vooral te onder
scheiden zou zijn van de uitvoering van 
de overeenkomst en dat niet was bewe
zen dat er een plotslinge psychologische 
agressie is geweest ten gevolge van een 
zeer heftige discussie die te onderschei
den is van de uitvoering van de overeen
komst, derhalve het begrip « arbeidson
geval >> heeft miskend en meer in het 
bijzonder het begrip « plotselinge gebeur
tenis », doordat hij een voorwaarde er
aan toegevoegd heeft waarin de wet niet 

. --

voorziet, en aan de eisers derhalve niet 
wettig het recht op schadeloosstelling 
overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet 
kon ontzeggen (schending van de voor
aan in het middel aangewezen bepalin
gen): 

Overwegende dat het inzake ar
beidsongevallen voldoende is dat de 
getroffene of zijn rechthebbenden 
het bestaan van een letsel en van 
een plotselinge gebeurtenis, waar
door het letsel kon zijn veroorzaakt, 
aanwijzen, zodat het letsel alsdan 
met toepassing van artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, behoudens tegenbewijs, ver
moed wordt door een ongeval te zijn 
veroorzaakt; 

Overwegende dat de gewoonlijke 
en normale uitvoering van de dag
taak die plotselinge gebeurtenis kan 
zijn, op voorwaarde dat in die uit
voering iets kan worden vastgesteld 
waardoor letsel is kunnen ontstaan; 
dat niet vereist is dat hetgeen wordt 
vastgesteld, te onderscheiden is van 
de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst; 

Dat het arrest, door het plotse
linge karakter van de door de eiser 
aangevoerde gebeurtenis niet te wil
len aannemen op grond dat die ge
beurtenis niet te onderscheiden was 
van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 
1971, veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

19 februari 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Anders-
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luidende conclusie (3) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Dassesse. 

Nr. 370 

3" KAMER - 19 februari 1990 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- OPZEGGINGSVERGOEDING - BEGRIP -
VERGOEDING ZOWEL KRACHTENS DE WET 
ALS KRACHTENS DE OVEREENKOMST VER
SCHULDIGD - ARTT. 6 EN 39, § 1, ARBEIDS
OVEREENKOMSTENWET. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- OPZEGGINGSVERGOEDING - VERGOEDIN
GEN EN VOORDELEN BEDOELD IN ART. 2, § 1, 
2°, SLUITINGSFONDSWET - BEGRIP. 

3° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 

VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDI;:I!G VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - VERGOEDI;:~TGEN EN VOORDELEN BE
DOELD IN ART. 2, § 1, 2°, SLUITINGSFONDSWET 
- BEGRIP. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- OPZEGGINGSVERGOEDING - VERGOEDIN
GEN EN VOORDELEN BEDOELD IN ART. 2, § 1, 
2°, SLUITINGSFONDSWET - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLVITI;:I!G 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKKE
MERS - INDEPLAATSSTELLING - ART. 8, 
EERSTE LID, SLVITINGSFONDSWET. 

Nota arrest nr. 369: 

(3) Het O.M. was van oordeel dat uit de vast
stellingen en vermeldingen van het bestreden 
arrest bleek dat de feitenrechter niet had ge
wezen op het bestaan in de gewone en norma
le uitvoering van de dagtaak van de getroffe
ne, van een bijzonder element dat letsel had 
kunnen veroorzaken; volgens het O.M. had het 
bestreden arrest, wellicht impliciet, maar ze
ker geoordeeld dat de door eisers aangevoerde 
discussie het letsel niet had kunnen veroorza
ken 

5° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLU!TING 

VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - VERGOEDINGEN EN VOORDELEN BE
DOELD IN ART. 2, § 1, 2°, SLUITINGSFONDSWET 

- INDEPLAATSSTELLING - ART. 8, EERSTE 

LID, SLUITINGSFONDSWET. 

6° INDEPLAATSSTELLING FONDS 
TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN 
WERKNEMERS - ART. 8, EERSTE LID, SLUI
TINGSFONDSWET VERGOEDINGEN EN 
VOORDELEN BEDOELD IN ART. 2, § 1, 2°, SLUI
TINGSFONDSWET OPZEGGINGSVERGOE
DING VAN EEN WERKNEMER. 

1" De compensatoil'e opzeggingstei"mijn 
waai"op een werknemer recht heeft en 
waarvan de betaling, overeenkomstig 
art. 6, Arbeidsovereenkomstenwet 
door de werkgever moet worden ge~ 
daan, in de gevallen en onder de voor
w_aarden als bepaald in art. 39, § 1, van 
die wet, is zowel krachtens de wet als 
krachtens de overeenkomst verschul
digd (1). (Artt. 6 en 39, § 1, Arbeids
overeenkomstenwet.) 

2° en 3° De compensatoire opzeggings
vergoeding waarop een werknemer 
recht heeft, is een krachtens de wet 
verschuldigde vergoeding en voordeel, 
die het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemin
gen Ontslagen Werknemers aan de 
werknemer moet betalen wal1lleer de 
werkgever die pecuniaire verplichting 
niet nakomt (2). (Art. 2, § 1, 2°, Slui
tingsfondswet.) 

4°, 5° en 6° Het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers 
treedt van rechtswege in de rechten en 
vorderingen van de wei"knemel' tegen
over de werkgever-schuldenaar voor 
de inning bij deze Jaatste van de com
pensatoire opzeggingsvergoeding die 
het, met toepassing van art. 2, § 1, 2", 
Sluitingsfondswet, aan de werkneme1 
heeft betaald (3). (Artt. 2, § 1, 2°, en 8, 
eerste lid, Sluitingsfondswet.) 

Nota's arrest nr. 370 : 

(1) (2) en (3) Z1e de verwijzingen in cone!. 
O.M 111 Bull. en Pas., 1990, I, nr 370 
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(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA
GEN WERKNEMERS T. ETABL!SSEMENTS BAL-

TEAU N.V. IN VEREFFENING, LIENART) 

ARREST ( l'ertaJing) 

(A.R. 8746) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1988 door het 
Arbitragehof te Luik gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 2 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming 

·van het loon der werknemers, 19, 3"bis, 
(wet 13 januari 1977, enige artikel), van 
de wet van 16 december 1851 betreffende 
de herziening van het hypothecair stel
sel, dat is titel XVIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, 8, eerste lid, 
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, en 39, § 1, van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978, 

doordat het arrest beslist dat eisers 
schuldvordering die volgt uit de aan de 
werknemers van de vennootschap in ver
effening Ets. Balteau betaalde compensa
toire opzeggingsvergoedingen niet be
voorrecht was, op grond dat : « volgens 
artikel 8 (van de wet van 30 juni 1967 tot 
uitbreiding van de opdracht van de het 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers), het Fonds (thans ei
ser) van rechtswege in de rechten en 
vorderingen treedt van de werknemer te
genover de werkgever-schuldenaar voor 
de inning bij deze laatste van de lonen, 
vergoedingen en voordelen die het bij 
toepassing van artikel 2 heeft betaald; de 
compensatoire opzeggingsvergoeding 
noch een loon noch een vergoeding of 
een voordeel is als bepaald bij de wet 
van 12 april 1965, nu die bewoordingen 
het loon in het algemeen bedoelden; de 
opzeggingsvergoeding niet verschuldigd 
is ingevolge de arbeidsovereenkomst 
maar ingevolge de beeindiging ervan; het 
F.V.O.W. niet in de rechten treedt van de 
werknemer voor de opzeggingsvergoe
ding en dus geen voorrecht heeft voor de 
bedragen die het deswege heeft be
taald »; het arrest aldus klaarblijkelijk 

geen uitspraak heeft gedaan over de 
vraag of het recht van de werknemer op 
de betaling van een opzeggingsvergoe
ding bevoorrecht was (artikel 19, 3°bis, 
van de Hypotheekwet); het heeft gewei
gerd eisers schuldvordering in het be
voorrecht passief van de vennootschap 
Ets. Balteau op te nemen omdat eiser 
niet in de rechten zou zijn getreden van 
de werknemers waaraan hij de opzeg
gingsvergoedingen heeft betaald, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 8, eer
ste lid, van de wet van 30 juni 1967 be
paalt dat « het Fonds van rechtswege in 
de rechten en vorderingen treedt van de 
werknemer tegenover de werkgever
schuldenaar voor de inning bij deze laat
ste van de lonen, vergoedingen en voor
delen die het bij toepassing van artikel 2 
heeft betaald >>; het Fonds ingevolge die 
bepaling, bij verzuiming van de werkge
ver, aan de ten gevolge van de sluiting 
van ondernemingen ontslagen werkne
mers dient te betalen : « 1° de lonen ver
schuldigd krachtens de individuele of 
collectieve arbeidsovereenkomsten; 2" de 
vergoedingen of voordelen verschuldigd 
krachtens de wet of de collectieve ar
beidsovereenkomsten »; de compensa
toire opzeggingsvergoeding waarop de 
werknemer ten laste van de werkgever 
recht heeft, het krachtens de overeen
komst verschuldigde loon is, zelfs al 
hangt ze samen met de beeindiging er
van, aangezien ze verschuldigd is we
gens het bestaan van die overeenkomst 
die de werkgever zonder opzegging op 
onwettige wijze heeft beeindigd, en daar
om wordt berekend op basis van het 
loon dat overeenstemt met de duur van 
de opzeggingstermijn (artikel 39, § 1, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978); die vergoeding, ook al neemt men 
aan - quod non - dat ze geen krach
tens de arbeidsovereenkomst verschul
digd loon is, in die onderstelling « een 
krachtens de wet verschuldigde vergoe
ding » is, nu artikel 39, § 1, van de voor
noemde wet van 3 juli 1978 bepaalt dat 
als de overeenkomst voor onbepaalde 
tijd is gesloten, de partij die de overeen
komst beiHdigt zonder dringende reden 
of zonder inachtneming van de opzeg
gingstermijn vastgesteld in de wet, . ge
houden is de andere partij een vergoe
ding te betalen die gelijk is aan het 
lopend · loon dat overeenstemt met de 
duur van de opzeggingstermijn; de op
zeggingsvergoeding derhalve hoe dan 
ook een loon of een vergoeding is die het 
Fonds met toepassing van artikel 2 van 
de wet van 30 juni 11J67 aan de werkne-
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mer betaalt; die bepaling niet preciseert 
dat de verplichting van het Fonds nood
zakelijk beperkt is tot betaling van lonen 
in de zin van artikel 2 van de wet van 12 
april 1965; daaruit volgt dat het arrest 
niet naar recht heeft kunnen beslissen 
dat eiser voor de opzeggingsvergoeding 
niet in de rechten van de werknemer is 
getreden, op grond van de onjuiste reden 
dat ze niet krachtens de arbeidsovereen
komst zou verschuldigd zijn of geen loon 
in de zin van de wet van 12 april 1965 
zou uitmaken (schending van de artike
len 2 en 8, eerste lid, van de wet van 30 
juni 1967 en, subsidiair, van de artikelen 
39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 en 2 
van de wet van 12 april 1965); 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 19, 
3" bis, van de Hypotheekwet de schuld
vordering van de werknemer ten aanzien 
van de werkgever bevoorrecht is op aile 
roerende goederen, voor zover zij betrek
king heeft op « het loon zoals bepaald in 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965 » 
betreffende de bescherming van het loon 
van de werknemers; de opzeggingsver
goeding waarop de werknemer ten laste 
van de werkgever recht heeft, een loon 
is in de zin van het wet van 12 april 
1965, aangezien luidens artikel 2 van die 
wet onder loon wordt verstaan zowel het 
loon in geld als de in geld waardeerbare 
voordelen waarop de werknemer « inge
volge zijn dienstbetrekking » recht heeft 
ten laste van de werkgever; de werkne
mer « ingevolge zijn dienstbetrekking » 
niet aileen recht heeft op het loon en op 
de voordelen die met de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst samenhangen, 
maar ook op de vergoedingen die ver
band houden met de betHndiging ervan, 
onder meer de opzeggingsvergoedingen; 
daaruit volgt dat het arrest, in zoverre 
het bedoelt dat eisers schuldvordering, 
die volgt uit de betaling van de compen
satoire opzeggingsvergoeding, niet be
voorrecht is, niet enkel omdat eiser niet 
in de rechten van de werknemers van de 
vennootschap Ets. Balteau is getreden, 
nu de door hem betaalde opzeggingsver
goedingen geen loon of voordeel uitma
ken dat ingevolge de arbeidsovereen
komst is verschuldigd (artikel 2 van de 
wet van 30 juni 1967), maar ook nog om
dat de compensatoire opzeggingsvergoe
ding « noch een loon noch een vergoe
ding of voordeel uitmaakt als bepaald bij 
wet van 12 april 1965 », het wettelijk be
grip loon als aangewezen in artikel 2 van 
die wet miskent (schendlng van die be
paling) en, bijgevolg, op onwettige wijze 
beslist dat eisers schuldvordering niet 

bevoorrecht is op grond van artikel 19, 
3"bis, van de Hypotheekwet (schending 
van die bepaling en van artikel 8, eerste 
lid, van de wet van 30 juni 1967, dat ei
ser het recht toekent om, ingevolge su
brogatie in de rechten van de werkne
mers, aanspraak te maken op het voor
recht van genoemd artikel 19, 3"bis): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 2, § 1, 

van de wet van 30 juni 1967 tot ver
ruiming van de opdracht van het 
Fonds tot Vergoeding van de in Ge
val van Sluiting van Ondernemin
gen Ontslagen Werknemers, aan die 
werknemers moet betalen : « 1 o de 
lonen verschuldigd krachtens de in
dividuele of collectieve arbeidsover
eenkomsten, 2° de vergoedingen en 
voordelen verschuldigd krachtens de 
wet of collectieve arbeidsovereen
komsten »; dat naar luid van artikel 
8, eerste lid, van die wet « het Fonds 
van rechtswege in de rechten en 
vorderingen treedt van de werkne
mer tegenover de werkgever-schul
denaar voor de inning bij deze laat
ste van de lonen, vergoedingen en 
voordelen die het bij toepassing van 
artikel 2 heeft betaald »; 

Overwegende dat artikel 39, § 1, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 bepaalt dat in de ge
vallen en onder de voorwaarden die 
het bepaalt een compensatoire op
zeggingsvergoeding moet worden 
bepaald; dat, nu krachtens artikel 6 
van die wet aile met die tekst strij
dige bedingen nietig zijn voor zover 
zij ertoe strekken de rechten van de 
werknemer in te korten, de bepaling 
van artikel 39, § 1, moet worden be
schouwd als behorend tot elke ar
beidsovereenkomst, in zoverre ze de 
werkgever verplicht die vergoeding 
te betalen; dat de aan de werknemer 
toekomende compensatoire opzeg
gingsvergoeding dus krachtens de 
wet en de overeenkomst verschul
digd is; 

Dat het Fonds derhalve, door de 
werknemers, jegens wie de werkge
ver zijn geldelijke verplichtingen 
niet is nagekomen, de compensatoi
re opzeggingsvergoeding te betalen, 



Nr. 371 HOF VAN CASSATIE 791 

een verplichting uitvoert die artikel 
2, § 1, 2°, van de wet van 30 juni 
1967 aan het Fonds oplegt en, inge
volge artikel 8, eerste lid, van die 
wet in de rechten van de werkne
mers tegenover hun werkgever 
treedt; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat eiser in dat geval niet in de 
rechten van de werknemers treedt, 
de artikelen 2, § 1, 2°, en 8, eerste 
lid, van de wet van 30 juni 1967 
schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

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

19 februari 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 371 

2• KAMER - 20 februari 1990 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BEROEPEN 
BESLISSING - TUSSENVONNIS - VONNIS AL
VORENS RECHT TE DOEN - VERNIETIGING -

3° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. 
- AANVULLEND PROTOCOL NR. 7, ART. 2.1 -
RECHTSPRAAK IN TWEE INTANTIES. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 
14.5 I.V.B.P.R. - RECHTSPRAAK IN TWEE IN
STANTIES. 

50 BEWIJS - STRAFZAKEN - DOUANE EN 
ACCIJNZEN- MISDRIJF- BEWIJSMIDDELEN. 

6° DOUANE EN ACCIJNZEN - MIS
DRIJF - BEWIJS. 

7° DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE 
- STRAFVORDERING - VERJARING - IN
VLOED OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING TOT HET BETALEN VAN DE ONTDOKEN 
RECHTEN. 

8° DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE 
- RECHTSVORDERING TOT INVORDERING 
VAN ONTDOKEN RECHTEN - CIVIELRECHTE
LIJKE VORDERING - BERECHTING DOOR 
STRAFRECHTER. 

1° In strafzaken is de appelrechter, die 
een tussenvonnis of vonnis alvorens 
recht te doen vernietigt of wijzigt, ver
plicht de zaak aan zich te trekken en 
over de zaak zelf uitspraak te doen, 
mits die vernietiging of wijziging niet 
gegrond is op het feit dat de eerste 
rechter niet bevoegd was of niet wette
lijk was geadieerd (1). (Art. 215 Sv.) 

2° Art. 6.1 E. V.R.M waarborgt de recht
zoekende die strafrechtelijk vervolgd 
wordt geen rechtspraak in twee in
stanties (2). 

3° Bij de uitlegging van art. 6.1. E. V.R.M. 
dient geen acht te worden geslagen op 
art. 2.1 van het op 22 nov. 1984 te 
Straatsburg opgemaakte Protocol nr. 7 
tot aanvulling van dat verdrag, waarb1j 
ten behoeve van ieder die wegens een 
strafbaar feit is veroordeeld, de regel 
van rechtspraak in twee instanties 
wordt ingevoerd, aangezien dat proto
col nag geen werking heeft in de natio
nale rechtsorde (3). 

HERVORMING - VERPLICHTING VOOR DE 1----------------
APPELRECHTER - GRENZEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTAN
TIES. 

(1) Cass., 4 juni 1986, A.R. nr. 4965 (A.C., 
1985-86, nr. 618. 

(2) (3) en (4) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6302 
(A.C., 1987-88, nr. 355). 
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4° Uit de enkele omstandigheid dat de 
appelrechters de beslissing van de eer
ste rechter hebben vernietigd en over 
de zaak zelf uitspraak hebben gedaan 
bij wege van een nieuwe beslissing 
valt geen schending af te leiden van 
art. 14.5 L V.B.P.R. (4). 

5° en 6° Het bewijs van een misdrijf in
zake douane en accijnzen mag worden 
geleverd door alle regelmatig verkre
gen en regelmatig aan de rechter over
gelegde gegevens, waaromtrent de par
tijen tegenspraak hebben kunnen voe
ren. 

7° Verjaring van de strafvordering we
gens ovel'treding van de wetten inzake 
douane en accijnzen heeft geen in
vloed op de te bekwamer tijd ingestel
de vordering tot invordering van ont
doken rechten (5). 

8° De rechtsvordering van de adminis
tratie tot invordering van de ontdoken 
rechten naar aanleiding van misdrij
ven bedoeld in artt. 281 en 282 Douane 
en accijnzenwet is een burgerrechte
Jijke rechtsvordering die samengaat 
met de strafvordering. (Art. 283 Dou
anen en accijnzenwet.) 

(TIMPERMAN 
T. BELGISCHE STAAT - MI"'. V. FI"'ANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 3175) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. ... 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
vordering van verweerder tot het be
talen van ontdoken rechten : 

Over het eerste middel: schending van 
de wet, en onder meer, van de artik~len 
215 van het Wetboek van Strafvordermg, 
14.5 van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rechten 

van New York (wet van 15 mei 1981, B.S. 
6 juli 1983) in het kort I.P.B.P.R., 2.1 van 
het Zevende Protocol van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens (E.V.R.M.), 

doordat het arrest, na eerst vastgesteld 
te hebben dat de strafvordering, op het 
ogenblik van de uitspraak van het tus
senvonnis van een eerste rechter, dat ai
leen maar een onderzoeksmaatregel be
val (dit is per 7 april 1986), reeds was 
verjaard, om die reden (« derhalve ») 
<< evoceert » overeenkomstig artikel 215 
van het Wetboek van Strafvordering, dat 
ter zake van toepassing is, en de zaak 
aan zich trekt, en aldus het vonnis van 
de eerste rechter tenietdoet, zowel op 
strafrechtelijk als op civielrechtelijk ge
bied, en opnieuw wijzend, op civielrec~
telijk gebied, de vordering van de Adml
nistratie der Douane en Accijnzen ge
grond verklaart, en eiser nu veroordeelt 
tot betaling van de rechten en de verwijl
rente, subsidiairlijk, en/ofwel, in v_oorko
mend geval, genoemd tussenvonms van 
de eerste rechter (ook) tenietdoet, omdat 
het van mening is dat, de bevolen onder
zoeksmaatregel (ook) overbodig is, zowel 
op strafrechtelijk als op civielrechtelijk 
gebied, en om die reden evoceert, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 215 
van het Wetboek van Strafvordering ai
leen evocatie toelaat, wanneer het vonnis 
van de eerste rechter, waartegen hoger 
beroep, << wordt tenietgedaan wegens 
schending of niet hersteld verzuim van 
vormen, door de wet voorgeschreven op 
straffe van nietigheid >>, en het niet-weer
houden van de verjaring op strafrechte
lijk vlak, in een tussenvonnis, dat alleen 
maar een onderzoeksmaatregel beveelt, 
die ook nuttig kan zijn op het civielrech
telijk gebied, dat mede gei:mpliceerd was 
in de vordering van de Administratie der 
Douanen en Accijnzen, en/of (subsidiair
lijk) het overbodig vinden van de bevo
len onderzoeksmaatregel niet een nietig
heid uitmaakt wegens schending of niet 
hersteld verzuim van vormen, door de 
wet voorgeschreven op straffe van nietig
heid, en dus niet toeliet te evoceren, en 
zeker, wat het niet-inroepen van de ver
jaring betreft, geen reden is van het te
nietdoen van het tussenvonnis, voor zo
ver dit het civielrechtelijk gebied betreft, 
en dus nog minder toeliet te evoceren op 
het civielrechtelijk terrein, zodat, onder ------------------1 meer artikel 215 van het Wetboek van 

(4) Zie nota 2 vorige biz. 

(5) Cass., 26 feb. 1985, A.R. nr. 7912 (A.C., 
1984-85, nr. 381). 

Strafvordering wordt geschonden, 
en terwijl, tweede onderdeel, derge

lijke evocatie tot gevolg heeft, en tot ge
volg heeft gehad, dat eiser nu maar over 
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een graad van jurisdictie heeft beschikt, 
zeker wat het civielrechtelijk aspect van 
de zaak betreft, zodat, onder meer, de 
boven geciteerde artikelen van het Ver
drag van New York (I.P.B.P.R.) en van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens werden ge
schonden, gezien deze de dubbele graad 
van jurisdictie voorschrijven : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 215 van het Wetboek van Straf
vordering, dat geen beperkende be
paling is, het appelgerecht verplicht 
is de zaak aan zich te trekken en 
over het geheel van de zaak zelf uit
spraak te doen telkens als het een 
op een tussengeschil gewezen von
nis of vonnis alvorens recht te doen 
vernietigt of wijzigt, mits die vernie
tiging of wijziging niet gegrond is 
op het feit dat de eerste rechter niet 
bevoegd was of niet regelmatig was 
geadieerd; 

Overwegende dat de eerste rech
ters het debat ambtshalve heropen
den en bevalen dat Marc Vanhoutte 
en Freddy Vanhauwaert als getui
gen zouden gehoord worden ter te
rechtzitting van 26 mei 1986, dag 
waarop de zaak in voortzetting voor 
behandeling werd gesteld; 

Overwegende dat het arrest die 
beslissing vernietigt, beslist die ge
tuigen niet te horen, vaststelt dat de 
strafvordering door verjaring verval
len is en de zaak civielrechtelijk ten 
gronde beslecht; 

Dat de appelrechters zodoende ar
tikel 215 van het Wetboek van Straf
vordering niet schenden; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden de 
rechtzoekende die strafrechtelijk 
vervolgd wordt, geen rechtspraak in 
twee instanties waarborgt; dat er, 
wat dat betreft, geen acht dient te 
worden geslagen op artikel 2.1 van 
het op 22 november 1984 te Straats
burg opgemaakte Protocol nummer 

7 tot aanvulling van dat verdrag 
waarbij ten behoeve van ieder die 
wegens een strafbaar feit is veroor
deeld, de regel van rechtspraak in 
twee instanties wordt ingevoed, aan
gezien dat protocol nog geen wer
king heeft in de nationale rechtsor
de; 

Overwegende dat, anderzijds, 
geen schending van artikel 14.5 van 
het op 19 december 1966 te New 
York opgemaakte en bij de wet van 
15 mei 1981 goedgekeurde Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten kan worden 
afgeleid uit de enkele omstandig
heid dat het bestreden arrest de be
slissing van de eerste rechter ver
nietigt en over de zaak zelf uit
spraak doet bij wege van een nieu
we beslissing; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : schending van 
de wet en onder meer van de artikelen 
325 A.W. 1977 inzake douane, 3 en 4 van 
het Strafwetboek, 

doordat het arrest stelt dat de terzake 
door de Belgische douane aan de Spaan
se douane gevraagde bescheiden en in
lichtingen, en die ook van de Spaanse 
douane werden bekomen, en die essen
tieel zijn om het vereiste bewijs te leve
ren, op wettelijke wijze werden gevraagd 
en bekomen, gelet op de a contrario in
terpretatie van artikel 325 A.W. 1977, 

terwijl principieel de Belgische douane 
haar onderzoekingen niet buiten de 
grenzen van de Belgische Staat kan uit
breiden, noch van een vreemde Staat in
lichtingen of bescheiden kan vorderen, 
tenzij een verdragrechtelijk akkoord dit 
toelaat, en artikel 325 A.W. 1977 niet die 
wettelijke basis biedt, vermits het aileen 
toelaat inlichtingen en bescheiden te ver
strekken aan een vreemde mogendheid, 
mits dan nog een verdragrechtelijk ak
koord betreffende de wederkerigheid dit 
toelaat, te meer dat de a contrario inter
pretatie in een materie van openbare or
de, zoals onderhavige er een is, niet 
wordt aangenomen, gezien de strikte in
terpretatie is geeist : 

Overwegende dat het bewijs van 
een misdrijf inzake douane en ac-
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cijnzen mag geleverd worden door 
aile regelmatig verkregen en regel
matig aan de rechter overgelegde 
gegevens, waaromtrent de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat in dit verband 
het vragen van inlichtingen of be
scheiden door een bevoegde Belgi
sche overheid aan een overheid van 
een vreemd land geen verdragsrech
telijke toelating vereist; 

Dat artikel 325 van de algemene 
wet inzake douane en accijnzen, dat 
het verstrekken van inlichtingen of 
bescheiden door de Belgische Admi
nistratie der Douane en Accijnzen 
aan bevoegde overheden van vreem
de Ianden betreft, derhalve te dezen 
geen toepassing vindt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel: schending van 
de wet, en onder meer van de artikelen 
266 A.W. 1977, 265 A.W. 1977, 13 van de 
samengeschakelde wetten op de handels
vennootschappen, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, op grond van arti
kel 266, § 1, A.W. 1977, eiser-nu veroor
deelt tot het betalen van rechten en tak-' 
sen, die aan de Schatkist werden ont
trokken, alsmede tot de rente, mits hij 
de werkelijke overtreder zou zijn, en dat 
het zich niet zou uitspreken over de 
« medeaansprakelijkheid » van de 
P.V.B.A. leoma, vermits deze niet werd 
gedagvaard, 

terwijl artikel 266 A.W. 1977 de gevol
gen van de penale veroordeling bepaalt, 
doch vermits die penale vordering is ver
jaard de penale veroordeling niet is uit
gesproken, met het gevolg dat ook arti
kel 266 A.W. 1977 niet toepasselijk is, en 
de eraan gehechte conclusie dat eiser-nu 
zou kunnen worden veroordeeld tot rech
ten en taksen, en ermee verband hou
dende rente, vervalt, en terwijl, ander
zijds, waar aileen de civielrechtelijke 
veroordeling kan uitgesproken zijn, ai
leen de vennootschap kan worden ver
oordeeld tot de rechten, vermits zij door 
haar orgaan (eiser-nu) de burgerlijke 
fout heeft bedreven, wat evenwel niet 
mogelijk is omdat ze niet is gedagvaard : 

Overwegende dat verweerder in 
de op 28 maart 1985 aan eiser bete
kende dagvaarding vorderde dat ei-

ser zou worden veroordeeld tot het 
betalen van de ontdoken invoerrech
ten; dat die civielrechtelijke vorde
ring was ingesteld vooraleer de 
strafvordering tegen eiser vervallen 
was door verjaring nu het arrest 
vaststelt dat de laatste nuttige slui
tingsdaad werd gesteld op 14 februa
ri 1983; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 283 van de bij koninklijk besluit 
van 18 juli 1977, bekrachtigd door de 
wet van 6 juli 1978, gecoordineerde 
algemene bepalingen inzake douane 
en accijnzen, de rechtsvordering tot 
invordering van de ontdoken rech
ten een burgerrechtelijke rechtsvor
dering is die samengaat met de 
strafvordering; dat de regels van de 
verjaring van de strafvordering 
evenwel op de civielrechtelijke vor
dering niet van toepassing zijn, zo
dat de verjaring de strafvordering 
geen invloed heeft op de te bekwa
mer tijd ingestelde civielrechtelijke 
vordering; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring van de administratie tot invor
dering van de ontdoken rechten, in
zake douane en accijnzen, overeen
komstig artikel 2262 van het Burger
lijk Wetboek, verjaart na dertig 
jaar; 

Overwegende dat, hoewel te dezen 
de strafvordering vervallen was 
door verjaring, het hof van beroep 
uitspraak diende te doen over de 
rechtsvordering van verweerder tot 
betaling van de ontdoken invoer
rechten; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen « Uit de statuten van de 
vennootschap leoma (stukken 5 
strafdossier) blijkt dat (eiser) statu
taire zaakvoerder werd benoemd 
voor de duur van de vennootschap 
en uit de vaststellingen van de Bel
gische en Spaanse douanediensten 
blijkt dat hij persoonlijk met het 
oog op de vastgestelde fraude aan 
de Spaanse firma's waarmede hij 
handel dreef, gevraagd heeft de dub
bele facturatie op te stellen waar
door de verschuldigde invoerrechten 
niet onverkort konden worden ge-
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ind. Hij dient derhalve als de werke
lijke overtreder te worden be
schouwd in de zin van artikel 266, 
paragraaf 1, van de algemene wet 
inzake douane en accijnzen. Hij is 
derhalve gehouden tot het betalen 
van de rechten en taksen welke 
door de fraude aan de schatkist wer
den onttrokken, zomede van de 
eventueel verschuldigde nalatig
heidsinteresten. Het hof (van be
roep) dient zich niet uit te spreken 
over de eventuele medeaansprake
lijkheid van de P.V.B.A. leoma die 
niet mede werd gedagvaard »; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende de persoonlijke gedragin
gen van eiser, waaruit zij diens 
strafbare handelingen als dader of 
mededader afleiden, vaststellen en 
de feitelijke omstandigheden aan
wijzen waaruit blijkt dat de rechts
persoon door toedoen van eiser 
heeft gehandeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 februari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 372 

2• KAMER - 20 februari 1990 

CASSATIEMIDDELEN - AARD - STRAF
ZAKEN - AANVOERING IN DE AKTE VAN 
VOORZIENING. 

Een aanvoering in de akte van voorzie
ning in strafzaken ]evert geen cassa
tiemiddel op (1). 

(VERMAUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 3576) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de te dezen in 
de akte van voorziening gedane aan
voering geen cassatiemiddel ople
vert; 

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

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

20 februari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal. 

Nr. 373 

2• KAMER - 20 februari 1990 

STRAF - ALLERLEI - STRAFMAAT - MOTI
VERING - STRAF - UITVOERING - UITSTEL. 

(1) In zijn akte van voorziening gewaagde ei
ser van het « niet beantwoorden van het mid
del van schending van het E.V.R.M. zoals ge
acteerd in het zittingsblad ». 
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De bijzondere motiveringsplicht van art. 
195 Sv. heeft geen betrekking op het al 
dan niet verlenen van uitstel van uit
voering van de straf (1). 

(ADNOUB T. VISE; GROSS, VILLATORO JIMENEZ) 

ARREST 

A.R. nr. 4192) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 17 november 1989 
en 14 december 1939 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

II. Op de voorziening van Miloude 
Gross tegen het arrest van 17 no
vember 1989 : 

Over het middel, door eiser als volgt 
geformuleerd : « Aangezien eiser in eer
ste aanleg met name bij vonnis van de 
25e Kamer der Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen op 21 april 1988 voor het 
feit D in zaak II veroordeeld werd tot 
een gevangenisstraf van 6 maanden met 
uitstel voor een periode van 5 jaar als
mede tot een geldboete van 100 frank, en 
voor het feit G, VI, in zaak 2 tot een ge
vangenisstraf van 2 maanden met uitstel 
voor een periode van 5 j aar alsmede tot 
een geldboete van 200 frank; eiser bij ar
rest van de 8e kamer van het hof van be
roep van 17 november 1989 dan veroor
deeld werd voor feit D va.n zaak II tot 
een effektieve gevangenisstraf van 6 
maanden en voor feit G van zaak VI in 
zaak 2 tot een gevangenisstraf van 3 
maanden, evenmin met uitstel; eiser ech
ter moet vaststellen dat er in het arrest 
niet wordt aangeduid waarop deze hoe
grootheid van straftoemeting gebaseerd 
is; er enkel in de motivering vermeld is 
dat de strafmaat voor wat betreft het feit 
van heling dient te worden aangepast re
kening houdend met de persoonlijkheid 
van beklaagde; hierdoor de gevangenis
straf voor het feit G, VI, in zaak 2 dan 
ook werd opgetrokken van 2 maanden 
tot 3 maanden; er echter nergens enige 
motivering te vinden is voor wat betreft 

het niet Ianger verlenen van uitstel, zo
wel wat feit D van zaak II betreft als feit 
G, VI, van zaak 2; dit een schending uit
maakt van de wet van 27 april 1987 
waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat 
de straftoemeting client te worden gemo
tiveerd en dit ter stimulering van de be
zinningsplicht; waar vast staat dat geen 
motivering met betrekldng tot de hoe
grootheid van de strafmaat en meer be
paald met betrekking tot het niet meer 
verlenen van uitstel in het arrest werd 
voorzien, deze wet van 27 april 1987 dan 
ook flagrant werd geschonden en de nie
tigheid van het arrest client te ·worden 
uitgesproken , : 

Overwegende dat de appelrechters 
de strafmaat rechtvaardigen door de 
consideransen op pagina's 13 en 14 
van het arrest; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de bijzondere 
motiveringsplicht van artikel 195 
van het Wetboek van Strafvordering 
geen betrekking heeft op het al dan 
niet verlenen van uitstel van uitvoe
ring van de straf; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

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

20 februari 1990 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 

~-~----------------1 advocaat-generaal - Advocaten: mrs. D. 
(1) Zie Cass. 24 okt. 1989, A.R. nr. 2431, 

{A.C., 1989-90, nr. 113). 
Verbist, Antwerpen, en R. Jespers, Ant
werpen. 
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Nr. 374 

2e Y • .l\Jv!ER - 21 februari 1990 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN - AR
REST VAN DE Ki\.MER VAN INBESCHULDI
G!NGSTELLING TOT CORRECTIONALISER!NG 
VAN DE AAN DE VERDACHTE TEN LASTE GE
LEGDE MISDADE!\1 - ARREST GEWEZEN BUI
TEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN HET 0.1\1. 
- WETTIGHEID. 

2° OPENB.A.AR MINISTERIE - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING TOT CORRECTIONALISERING VAN DE 
AAN DE VERDACHTE TEN LASTE GELEGDE 
MISDADEN - ARREST GEWEZEN BU!TEN DE 
TEGENWOORDIGHEID VAN HET O.M. - WET· 
TIGHEID. 

3° RECHTEN VAN DE MENS 
l.V.B.P.R. - RECHT OP RECHTSPRAAK IN 
TWEE INSTANTIES IN STRAFZAKEN - BEPA
LINGEN NIET VAN TOEPASS!NG OP PERSONEN 
DIE RECHTSTREEKS NAAR HET HOF VAN BE
ROEP WORDEN VERWEZEN. 

1° en zo Geen enkele bepaling van Sv. of 
van enige andere wet schrijft voor dat 
de arresten van de kamer van inbe
schuldigingstelling, die in de regel met 
gesloten deuren uitspraak doet, in te
genwoordigheid van het O.M. worden 
gewezen (1). 

3° Wegens het door Belgie gemaakt vooJ·
behoud betreffende art. 14.5 I. V.B.P.R., 
dat het recht toekent om de veroorde
ling en het vonnis opnieuw te doen be
oordelen door een hager rechtscollege, 
is die bepaling van het Verdrag niet 
toepasselijk op degene die wegens mis
drijven die samenhangen met misdrij
ven welke ten laste worden gelegd aan 
een in art. 479 Sv. bedoeld persoon, 
rechtstreeks naar het lwf van beroep 
wordt venvezen (2). 

(A VENIERE T. HOTERMANS; 
COLLARD T. KREFIMA N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7667) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van Jean
Noel Aveniere, burgerlijke partij; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de partij tegen 
wie zij is gericht; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van Emile 
Collard, beklaagde : 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 273, 408, 413 van het Wet
boek van Strafvordering, 2, 780, 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de wet 
van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden, alsook van de regel, 
neergelegd in artikel 6 van laatstge
noemde wet, dat thans is opgeheven en 
vervangen was door artikel 5 van de wet 
van 4 september 1891, 

doordat het hof van beroep zich be
voegd verklaard heeft om uitspraak te 
doen over de aan eiser ten laste gelegde 
valsheid, gebruik van valse stukken en 
bedrieglijk onvermogen, en hem wegens 
die feiten veroordeeld heeft tot een ge
~angenisstraf met uitstel en een geldboe
.e, 

terwijl op valsheid en gebruik van val
se stukken criminele straffen staan, zo
dat het hof van beroep daarvoor slechts 
bevoegd was, voor zover de kamer van 
inbeschuldigingstelling op regelmatige 

--~------------------1 wijze verzachtende omstandigheden had 
aangenomen; het hof van beroep niet 

(1) Cass., 25 jan. 1977 (AC., 1977, 588). 

(2) Zie Cass., 19 sept. 1984, A.R. nr. 3562 
(A.C., 1984-85, nr. 52), en 9 april 1986, A.R. nr. 
4967 (ibid., 1985-86, nr. 484). 

van oordeel kon zijn dat aan die voor
waarde was voldaan, aangezien het op 24 
februari 1988 (lees 23 maart 1988) gewe
zen arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling nietig was; noch het pro-
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ces-verbaal van de terechtzitting van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
24 februari 1988 (lees 23 maart 1988) 
noch het op dezelfde dag gewezen arrest 
immers vermelden dat een lid van het 
openbaar ministerie tegenwoordig was 
op de terechtzitting; het hof van beroep, 
nu het in de onmogelijkheid verkeerde 
na te gaan of de rechtspleging voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling regel
matig was en derhalve of de als misda
den aan te merken feiten, die aan eiser 
ten laste gelegd waren, rechtsgeldig wa
ren gecorrectionaliseerd, zich niet be
voegd kon verklaren om daarvan kennis 
te nemen: 

Overwegende dat het middel, nu 
het is voorgedragen tot staving van 
een voorziening die enkel tegen het 
veroordelend arrest is ingeste!d, niet 
ontvankelijk is in zoverre het onre
gelmatigheden aanvoert in het ar
rest waarbij de feiten werden gecor
rectionaliseerd; 

Overwegende dat voor het overige 
geen enkele be paling van het Wet
boek van Strafvordering of van een 
andere wet voorschrijft dat de arres
ten van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, die in de regel met ge
sloten deuren uitspraak doet, moe
ten worden gewezen in tegenwoor
digheid van het openbaar ministerie; 

Dat derhalve zodanig arrest geen 
opgave dient te doen van de identi
teit van de magistraat van het open
baar ministerie die de terechtzitting 
waarop het is gewezen, heeft bijge
woond; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 14.5 van het Internationaal 
Verdrag inzage burgerrechten en politie
ke rechten, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981, 

doordat het hof van beroep op de con
clusie waarin eiser kritiek uitte op het 
feit dat hem een instantie was ontzegd 
omdat hij in eerste en laatste aanleg 
voor het hof van beroep terechtstond, en 
die vroeg, in hoofdorde, dat zijn zaak 
niet samen met die van de beklaagde 
Neuroth zou worden behandeld en, in 
bijkomende orde, dat het hof van beroep 
zijn uitspraak in zijn zaak zou uitstellen 
totdat uitspraak zou zijn gedaan in de 

zaak Neuroth, antwoordt dat • het recht 
van verdediging niet is geschonden door 
het feit dat de beklaagden, die geen hoe
danigheid bezaten waardoor het hof (van 
beroep) bevoegd was, aldus slechts be
schikten over een instantie die uitspraak 
doet over de zaak zelf; dat, wanneer een 
onderzoek wordt ingesteld tegen een per
soon op wie de artikelen 479 en volgende 
van het Wetboek van Strafvordering van 
toepassing zijn, de in die bepalingen ver
vatte bijzondere regels inzake bevoegd
heid en rechtspleging, op grand van sa
menhang, eveneens van toepassing zijn 
op de anderen die in dezelfde zaak be
trokken zijn; artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden de 
justitiabele, tegen wie een strafvervol
ging is ingesteld, geen rechtspraak in 
twee instanties waarborgt; dat dienaan
gaande geen acht hoeft te worden gesla
gen op artikel 2.1 van het Aanvullend 
Protocol nr. 7 bij dat verdrag, opgemaakt 
op 22 november 1984 te Straatsburg, dat 
voor een ieder die wegens een strafbaar 
feit is veroordeeld de regel van de recht
spraak in twee instanties invoert, maar 
dat op heden geen directe werking heeft 
in de interne rechtsorde; dat de recht
spraak in twee instanties geen algemeen 
rechtsbeginsel is; dat aldus het recht van 
verdediging niet wordt geschonden door 
de appelrechter die na een tussenvonnis 
of een vonnis alvorens recht te doen te 
hebben vernietigd, gewijzigd of tenietge
daan, de zaak aan zich trekt en uit
spraak doet over de zaak zelf, ofschoon 
zulks niet was gebeurd voor de eerste 
rechter; dat dezelfde regel geldt wanneer 
beklaagden die niet onder toepassing 
vallen van artikel 479 van het Wetboek 
van Strafvordering, wegens samenhang 
rechtstreeks, in eerste en laatste aanleg, 
terechtstaan voor het hof », 

terwijl krachtens de in het middel aan
gehaalde wettelijke bepaling « een ieder 
die wegens een strafbaar feit is veroor
deeld het recht heeft zijn veroordeling 
en vonnis opnieuw te doen beoordelen 
door een hager rechtscollege overeen
komstig de wet »; de Belgische regering 
weliswaar voorbehoud heeft gemaakt bij 
de goedkeuring van het lnternationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politie
ke rechten, doch dat voorbehoud geen 
betrekking heeft op eiser : 

Overwegende dat onder meer uit 
de gedingstukken blijkt dat eiser te 
zamen met een medebeklaagde, die 
ten tijde van de feiten waarvan hij 
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werd verdacht plaatsvervangend 
rechter was in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik en wegens 
die hoedanigheid voor het hof van 
beroep moest verschijnen, voor het 
Hof van Beroep te Luik is vervolgd 
als dader of mededader van vals
heid, gebruik van valse stukken en 
het bewerken van het onvermogen 
van andere medebeklaagden; 

Overwegende dat artikel 48.2 van 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt op 19 december 1966 te 
New York, bepaalt « dat dit verdrag 
moet worden bekrachtigd »; 

Overwegende dat Belgie ter gele
genheid van de neerlegging, op 21 
april 1983, van zijn bekrachtigings
oorkonde van dat internationaal ver
drag het voorbehoud heeft gemaakt 
dat § 5 van artikel 14 van het Ver
drag niet van toepassing zou zijn op 
personen, die « krachtens de Belgi
sche wet rechtstreeks naar een ho
ger rechtscollege, zoals Hof van Cas
satie, hof van beroep of assisenhof 
worden verwezen »; 

Dat het aldus gemaakte voorbe
houd van toepassing is op eiser die, 
overeenkomstig artikel 226 van het 
Wetboek van Strafvordering ver
volgd werd wegens misdrijven die 
samenhangen met misdrijven welke 
ten laste worden gelegd aan een in 
artikel 479 van dat wetboek vermeld 
persoon, aangezien het hof van be
roep, krachtens die wetsbepalingen, 
in een dergelijk geval bij een en 
hetzelfde arrest en zonder dat daar
tegen hoger beroep kan worden in
gesteld, uitspraak moet doen over 
de samenhangende misdrijven waar
van de stukken terzelfder tijd zijn 
voorgelegd; 

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

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 

tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

III. Op de voorziening van Emile 
Collard tegen de beslissing op de 
door hem tegen de verweerder Ho
termans ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

21 februari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Stranard, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. P. Gerard. 

Nr. 375 

2• KAMER - 21 februari 1990 

1° ONVERDEELDHEID BOEDELBE-
SCHRIJVING - DOEL - VERKLARINGEN TEN 
LASTE OF TEN BATE VAN DE BOEDEL. 

2° ONVERDEELDHEID BOEDELBE-
SCHRIJVING- KARAKTER EN AARD VAN DE
ZE AKTE. 

3° ONVERDEELDHEID BOEDELBE-
SCHRIJVI~G - DOEL VAN DEZE AKTE. 

4° ONVERDEELDHEID BOEDELBE-
SCHRIJVI~G - VERDUISTERI~G BEDOELD IN 
ART 1183, 11°, GER.W. - BEGRIP 

5° MEINEED - MEINEED BIJ BOEDELBE
SCHRIJVI~G, OPGEMAAKT MET HET OOG OP 
DE VEREFFEKI~G EN VERDELING \"A'\' I:E~ 
ONVERDEELDHEID - BEGRIP 
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1° De boedelbeschrijving als bedoeld in 
artt. 1175 en 1183 Ger. VI. strekt ertoe 
de samenstelling van een na.laterl
schap, van een gemeenschap of van 
een onverdeeldheid vast te stellen; het 
desbetreffende proces-verbaal moet 
met name de verklaringen van de par
tijen ten laste of ten bate van de boe
del bevatten, alsmede de aan de partij
en gestelde vragen en de daarop 
gegeven antwoorden (1). 

2° De boedelbeschrijving als bedoeld in 
artt. 1175 en 1183 Ger. W. is niet aileen 
een akte tot bewaring van recht; zij 
heeft ook tot doel alle baten en fasten 
van een onverdeelde boedel vast te 
stellen; de door de partijen bij de boe
delbeschrijving af te leggen verklarin
gen ten bate en ten Jaste van de hoe
del moeten de inlichtingen aa.rwullen 
die volgen uit de uiterlijke stand !'811 

zaken of uit de ontleding van de titels 
en stukken, zodat al die gegevens wor
den vastgesteld (2). 

3° De boedelbeschrijving als bedoeld in 
de artt. 1175 en 1183 Ger. W ligt ten 
grondslag aan de vereffenings- en ver
delingsverrichtingen, en .bet desbetref
fende proces-verbaal is een bewijs
ki·aclltige akte aan de wnal'lleidsge
trouwheid waarvan de partljen wette
Iijk verplicht zijn mee te werken (3). 

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

ARREST ( veria]ing) 

(A.R. nr. 7817) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

. I. In zoverre de voorziening ge
ncht is tegen de besl.issing op de 
strafvordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 226, tweede lid, van het Strafwet
boek, 1183, 8°, en 1183, 11°, van het Ge
rechtelijk Wetboek en luidend als volgt: 
bij de op 19 maart 1985 door notaris Van
derhoven opgemaakte boedelbeschrijving 
van de goederen die afhangen van de ge
meenschap, heeft eiser op de vraag van 
de notaris geantwoord dat hij « daarover 
geen verklaring af te leggen had »; er 
was sprake van een bedrag van 7.574.569 
frank, dat op 28 september 1982 zou ge
staan hebben op het credit van een reke
ning van de gemeenschap; zowel de Cor
rectionele Rechtbank te Aarlen als het 
Hof van Beroep te Luik hebben claaruit 
afgeleid dat het enkele feit zich van elke 
verklaring te onthouden, reeds gelijk
stond met het afleggen van een valse 
eed; eiser heeft vervolgens de eed afge-

40 Onder verduistering, in de zin van art. legd dat hij niet in het bezit is geweest 
1183, 11°, Ger. W., moet worden ver- van de voorwerpen of de plaatsen heeft 
staan iedere daad of iedel'e nalatigheid bewoond, dat hij niets heeft verduisterd 
die ertoe strekt een goed te onttrekken en dat hij van zodanige verduistering 
aan de boedel (4). geen kennis draagt; het hof leidt daaruit 

af dat eiser niet kon volhouden of beto-
50 Aan de bij art. 226, tweede lid, S'w. gen dat h.ij nlets had verduisterd en van 

strafbaar gestelde meineed maakt zich zodanige verduistering geen kennis 
schuldig de partij die bij de boedelbe- droeg, aangezien hij tijdens het debat 
schrijving, welke wordt opgemaakt heeft toegegeven in het bezit te zijn ge
met het oog op de vereffening en ver- weest van het bedrag van 7.574.569 
deling van een onverdeeldheid, de bij frank, dat toebehoort aan de gemeen
art. 1183, 11°, Ger. W. voorgeschreven schap; concluant heeft bij zijn ondervra
eed aflegt dat zij niets heeft verduis- ging door de notaris niet de door artikel 
terd en dat zij van zodanige verduiste- 226, tweede lid, van het Strafwetboek 
ring geen lrennis draagt, terwijl het strafbaar gesteld.c- valse eed afgelegd, 
antwoord van die partij op een vraag daar hij zich van elke verklaring, zowel 
van de met de opmaak van de boedel- bevestigende als ontkennende, heeft ont· 
beschrijving belaste notaris neerkomt houden; als men die redeni:'I'ing van het 
op een verzuim, bedoeld om goederen hof aanneemt, kan men ook passief en 
aan de onverdeeldheid te onttrekken uit « nalatlgheid , een valse eed afleg
(5). gen; de aan eiser gerichte vraag heeft _..;_;, ___ ~------·~------1 bovendien betrekl,ing op een periode v66r 

(1) tot (5) Zie Cass., 29 old. 1973 (A.C., 1974, 
237) en cone!. eerste adv.-gen. Mahaux (BulL 
en Pas., 1974, I, 221), 8 dec. 1981, A.R. nr. 
6795 (A.C., 1981-82, nr. 233), en 22 dec. 1987, 
A.R. nr. 1266 (ibid., 1987-88, nr. 249). 

de neerlegging van het verzoekschrift 
tot echtscheiding dat geleid heeft tot het 
vonnis dat de echtscheiding toestaat en 
de overschrijving ervan; de echtgenot2n 
leefden op dat ogenblik nog samen, zo-
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dat er tussen hen geen sprake kon zijn 
van verduistering van gemeenschapsgoe
deren; eiser heeft immers zijn ver
zoekschrift tot echtscheiding neergelegd 
op 2 mei 1984, terwijl zijn echtgehote het 
hare indlende op 1 december 1982; voor 
de gevolgen tussen de partijen werkt de 
echtscheiding terug tot op de dag van 
neerlegging van het verzoekschrift; ten 
overvloede is eiser van oordeel geen val
se eed te hebben afgelegd, omdat tijdens 
het samenleven en zonder dat de echt
scheidingsprocedure was ingesteld, de 
goederen van de gemeenschap niet door 
zijn toedoen waren verduisterd, aange
zien zij in het gemeenschappelijk vermo
gen bleven; concluant heeft, door zich te 
onthouden van elke specifieke verkla
ring, bij de boedelbeschrijving geen val
se eed afgelegd door de waarheid te ver
draaien; het hof heeft, door de telastleg
ging bewezen te verklaren, een onjuiste 
toepassing gemaakt van de artikelen van 
het Strafwetboek en van het Gerechte
lijk Wetboek, die in de tekst van de on
derhavige memorie zijn weergegeven : 

Overwegende dat volgens de arti
kelen 11'75 en 1183, 8°, van het Ge
rechtelijk Wetboek de boedelbe
schrijving tot doel heeft de omvang 
van de nalatenschap, van de ge
meenschap of van de onverdeelheid 
vast te stellen en het proces-verbaal 
dat ter gelegenheid daarvan wordt 
opgemaakt, onder meer de door de 
partijen ten laste of ten bate van de 
boedel gedane verklaringen moet 
bevatten, alsook de hun gestelde 
vragen en de daarop gegeven ant
woorden; 

Overwegende dat de boedelbe
schrijving niet aileen een bewaren
de maatregel is, maar ook strekt tot 
vaststelllng van aile baten en lasten 
van een onverdeelde boedel; dat de 
verklaringen die de partijen ten ba
te of ten laste van de boedel moeten 
doen, tot doel hebben de inlichtin
gen zoals die blijken uit een klaar
blijkelijke stand van zaken of de 
ontleding van de titels en papieren 
aan te vullen, zodat al die gegevens 
worden vastgesteld; 

Overwegende dat de boedelbe
schrijving aldus de basis zelf blijkt 
te zijn van de vereffening en verde
ling en dat het proces-verbaal van 

de boedelbeschrijving een bewijs
stuk is waarvan de partijen wette
lijk verplicht zijn aan de juistheid 
ervan mee te werken; dat de boedel
beschrijving niet alleen in de vorm 
van een authentieke alde moet wor
den opgemaakt, maar dat de echt
heid ervan bovendien, naar het ver
eiste van artikel 1183, no, van het 
Gerechtelijk Wetboek, gewaarborgd 
wordt door de eed die moet worden 
afgelegd door de partijen die zich 
bevinden in de bij dat artikel be
paalde voorwaarden; dat artikel 226, 
tweede lid, van het Stafwetboek op 
de valse eed in dergelijke zaken cor
rectionele straffen stelt; 

Overwegende dat, in hun algeme
ne context, de bepalingen met be
trekking tot de boedelbeschrijving 
beogen dat onder verduistering in 
de zin van artikel 1183, no, van het 
Gerechtelijk Wetboek moet worden 
verstaan : elke daad of elke nalatig
heid die ertoe strekt een goed te 
onttrekken aan de boedel waartoe 
bet behoort; 

Overwegende dat uit de eigen 
vaststellingen van het arrest, alsook 
uit deze die het arrest uit het beroe
pen vonnis overneemt, blijkt dat ei
ser, to en hem bij de door notaris 
Vanderhoven op 19 maart 1985 opge
maakte boedelbeschrijving gevraagd 
werd waarvoor hij het bedrag van 
7.574.569 frank had gebruikt dat hij 
op 28 september 1982 afgehaald had 
van een op zijn naam en op naam 
van zijn echtgenote bij de Banque 
GE'merale du Luxembourg geopende 
rekening, aileen zegde dat hij 
« daarover geen verklaring af te leg
gen had », dat hij, nadat de notaris 
zijn aandacht had gevestigd op de 
burgerlijke en strafrechtelijke 
sancties waaraan hij zich blootstel
de als hij een gedeelte van de baten 
zou verbergen, de bij artikel 1183, 
11°, van bet Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven eed aflegde dat hij 
« niets verduisterd had en dat hij 
van zodanige verduistering geen 
kennis droeg », waarop eiser, na te 
hebben toegegeven dat hij in het be
zit was geweest van bet bedrag van 
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7.574.569 frank, verklaarde dat dit 
bedrag in maart of april 1983 het 
voorwerp was geweest en van een 
minnelijke verdeling tussen hem 
zelf en verweerster en door hem 
was uitgegeven de dag van de boe
delbeschrijving; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit die vaststellingen wettig hebben 
kunnen afleiden dat het antwoord 
van eiser aan de notaris neerkwam 
op een verzuim bedoeld om goe
deren van de onverdeeldheid te ver
bergen ten nadele van die onver
deeldheid, dat eiser « niet kon 
volhouden of betogen dat hij niets 
had verduisterd en dat hij van zoda
nige verduistering geen kennis 
droeg, dat hij aldus de waarheid 
heeft verdraaid », dat hij dus schul
dig is aan de hem ten laste gelegde 
overtreding van artikel 226, tweede 
lid, van het Strafwetboek; 

Dat het geen belang heeft dat de 
aan eiser gestelde vraag ook betrek
king heeft op een periode v66r de 
neerlegging van het verzoekschrift 
tot echtscheiding; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

Overwegende dat het arrest zich 
beperkt tot het onontvankelijk ver
klaren van het hoger beroep van ei
ser tegen het vonnis dat, alvorens 
uitspraak te doen over de ontvanke
lijkheid en de gegrondheid van de 
burgerlijke rechtsvordering, de her
opening van de debatten beval; dat 
die beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de me
morie die verweerster op de griffie 
van het Hof heeft neergelegd zonder 
de medewerking van een advocaat 
bij dat Hof, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

21 februari 1990 - 2° kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. P. Darge, S. Nerenhausen en M. 
Thiry, Aarlen. 

Nr. 376 

2• KAMER - 21 februari 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERMIJNEN - STRAFVORDERING -
VOORBARIGE CASSATIEBEROEPEN - MIN
DERJARIGE VERDACRTE- ARREST WAARBIJ 
DE JEUGDKAMER VAN RET ROF VAN BEROEP 
BESLIST DE ZAAK UIT RANDEN TE GEVEN EN 
ZE NAAR RET O.M. TE VERWIJZEN MET RET 
OOG OP VERVOLGING VOOR RET BEVOEGDE 
GERECRT, ALS DAARTOE GROND BESTAAT -
GEEN GESCRIL INZAKE BEVOEGDREID -
CASSATIEBEROEP V66R DE EINDBESLISSING. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
door de minderjarige v66r de eindbe
slissing ingesteld tegen een arrest van 
de jeugdkamer van het hoi van beroep 
dat, zonder uitspraak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, beslist de 
zaak uit handen te geven, de burger
Jijke rechtsvorderingen bij de zaak 
voegt en deze verwijst naar het O.M 
met het oog op vervolging voor het be
voegde gerecht, als daartoe grand be
staat (1) (Art. 416 Sv.; art. 38 Jeugdbe
schermingswet.) 

Zie Cass., 22 juli 1988, A.R. nr. 6869 (A.C., 
1987-88, nr 681). 
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(M ... T. C.D.A. C.V., DE DECKER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8080) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1989 ge
wezen door de jeugdkamer van het 
Hof van Beroep te Bergen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het beschikkende ge
deelte van het arrest waarbij wordt 
beslist dat er geen gronden zijn om 
in het kader van de wet van 8 april 
1965 maatregelen te treffen voor de 
als misdrijk omschreven feiten die 
v66r 2 maart 1987 zijn begaan; 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de overige, als misdrijf omschreven 
feiten aan de jeugdrechter worden 
onttrokken : 

Overwegende dat het arrest dat, 
zonder uitspraak te doen over een 
bevoegdheidsgeschil, de onttrekking 
van de zaak aan de jeugdrechter be
veelt, de burgerlijke rechtsvorderin
gen van de verweersters bij de zaak 
voegt en deze verwijst naar het 
openbaar ministerie met het oog op 
vervolging, als daartoe grond be
staat, voor het bevoegde gerecht, 
een voorbereidende beslissing en 
een beslissing van onderzoek is die, 
krachtens artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering, pas na het 
eindvonnis kan worden bestreden; 

Dat de voorziening voorbarig en 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

21 februari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 377 

2• KAMER - 21 februari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDE
RING - VOORBARIGE CASSATIEBEROEPEN -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHT!LDI
GINGSTELLING WAARBIJ HET HOGER BEROEP 
VAN DE VERDACHTE TEGE~ EEN BESCHIK
KING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD - GEEN T!ITSPRAAK 
OVER EEN GESCHIL INZAKE DE BEVOEGD
HEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN -
VOORZIENING VAN DE VERDACHT V66R DE 
EINDBESLISSING INGESTELD. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJ~ - STRAFVORDE
RING - VOORBARIGE CASSATIEBEROEPEN -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHT!LDI
GINGSTELLI~G HOUDENDE NIET-ONTV ANKE
LIJKVERKLARING VAN HET HOGER BEROEP 
VAN DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIK
KING TOT VERWIJZING WAARBIJ DE CORREC
TIONELE RECHTBANK WEIGERT HEM OP
NIEUW IN VRIJHEID TE STELLEN - GEEN 
UITSPRAAK OVER EEN GESCHIL INZAKE DE 
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGE
RECHTEN - VOORZIENING VAN DE VERDACH
TE V66R DE EINDBESLISSING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHl'LDIGINGSTELLI!IiG 
WAARBIJ HET HOGER BEROEP VA'Il EEN \'ER 
DACHTE TEGEN EE"' BESCHIKKI'I.G VA'i DE 
RAADKAMER NIET O'llTVA!IiKEL!JK WORDT 
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VERKLAARD - BESCHIKKING GEWEZEN BIN
NEN VIJF DAGEN NA DE TENUITVOERLEG
GING VAN EEN NIEUW BEVEL TOT AANHOU
DI;IIG - BESCHIKKING WAARBIJ NAGELATEN 
WORDT UITSPRAAK TE DOEN OVER DE BE
VESTIGING VAN HET AANHOUDINGSBEVEL 
VOORALEER DE VERDACHTE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN 
- ONTVANKELIJKHEID. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -BEVES
TIGI:'l"G VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING DAT MOET 
WORDEN BEVESTIGD BINNEN VIJF DAGEN NA 

DE TENUITVOERLEGGING - BEVEL NIET BE
VESTIGD V66R DE BESCHIKKING TOT VER
WIJZI;IIG NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK - WETTIGHEID. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DING - OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSGE
RECHTEN. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSGERECH
TEN. 

7° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - OPDRACHT 
VAN DE VONNISGERECHTEN. 

8° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DI'\/G - BESLISSING VAN DE ONDERZOEKS
GERECHTEN DIENAANGAANDE GAAT NOOD
ZAKELIJK VOORAF AAN DE VERWIJZING VAN 
DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. 

9° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKINGEN 
VAN DE RAADKAMER EN TEGEN DE BESLIS
SI:"<GEN VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK - ART. 20 WET VOORLOPIGE HECHTE
NIS - STAND VAN ZAKEN ONGEWIJZIGD 
VOORW A..1\RDEN. 

10° VOORLOPIGE HECHTENIS - AR
REST VAN DE KAMER VAN l'\BESCHULDI
GI'\/GSTELLI:"<G HOCDENDE NIET-ONTVANKE
LIJKVERKLARI'IIG VAN HET HOGER BEROEP 
VA'II DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIK
KI'IIG VA'II DE RAADKAMER WAARI:-< NAGELA
TEN WORDT GITSPRAAK TE DOEN OVER DE 
BEVESTIGI'IIG VA'II EEN KIELW BEVEL TOT 
AA'\HOCDI'IIG - ARREST GEWEZEC~i MEER 
DAN VIJFTIEC~i DAGEN CliA DE VERKLARI'IIG 

VAN HOGER BEROEP- WETTIGHEID VAN DE 
BESLISSING - VOORWAARDE. 

11° CASSATIE - VERNIETIGING - OM
VANG - STRAFZAKEN - GEVOLGEN VAN DE 
ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE -
VERNIETIGING VAN HET ARREST VAN DE KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING HOU
DENDE NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING 
VAN HET HOGER BEROEP VAN DE VERDACH
TE TEGEN DE BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARIN NAGELATEN WORDT UIT· 
SPRAAK TE DOEN OVER DE BEVESTIGING 
VAN EEN NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING. 

1° Niet ontvankelijk is door de verdachte 
v66r de eindbeslissing ingestelde voor
ziening tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, zonder 
uitspraak te doen over een gescilil in
zake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten, het hoger beroep van 
de verdachte tegen de beschikldng van 
de raadkamer waarbij hij naar de cor
rectionele rechtbank wordt verwezen, 
niet ontvankelijk verklaart (1). (Art. 
416 Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is de door de ver
dachte v66r de eindbeslissing ingestel
de voorziening tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een ge
schil inzake de bevoegdheid van de on
derzoeksgez·echten, het hoger beroep 
van de verdachte tegen de beschikldng 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank waarin geweigerd of nagela
ten wordt hem opnieuw in vrijheid te 
stellen, niet ontvankelijk verklaart (2). 
(Art. 416 Sv.) 

3° Ontvankelijk is de voorziening die, 
v66r de eindbeslissing over de zaak 
zelf, door de op grond van art. 8 Wet 
Voorlopige Hechtenis aangehouden 
verdachte ingesteld wordt tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling houdende niet-ontvanke
lijkverklaring van het hoger beroep te
gen een binnen vijf dagen na de 
tenuitvoerlegging van het bevel tot 

(1) Cass., 19 en 27 nov. 1985, 11 maart en 20 
mei 1986, A.R. nrs. 9973, 4695, 89 en 482 (A.C., 
1985-86, nrs. 191, 212, 441 en 576; 22 maart 
1988, A.R. nr. 2222 {ibid., 1987-88, nr. 462); noot 
R.D., Cass., 15 dec. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 254). 

(2) Cass., 16 okt. 1985 en 20 mei 1986, A.R. 
nrs. 4618 en 540 (A.C., 1985-86, nrs. 103 en 578, 
noot supra), en noot 1 Cass., 9 mei 1972 (1972, 
840). 
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aanhouding gewezen beschikking 
waarin de kamer nagelaten heeft om, 
alvorens de aangehouden verdachte 
naar de correctionele rechtbank te ver
wijzen, over de bevestiging van het be
vel uitspraak te doen in de bij art. 4 
van bovenvermelde wet voorgeschre
ven vorm. 

4° Het op grand van art. 8 Wet Voorlopi
ge Hechtenis verleende bevel tot aan
houding kan niet worden gehandhaafd 
als het niet binnen vijf dagen na de 
tenuitvoerlegging ervan door de raad
kamer wordt bevestigd, zelfs als de 
raadkamer binnen die termijn de ver
wijzing van de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank beveelt (3). 

5° Wanneer de onderzoeksrechten over
eenkomstig de artt. 4 en 8 Wet Voorlo
pige Hechtenis uitspraak moeten doen 
over de bevestiging van een bevel tot 
aanhouding, moeten zij onder meer 
nagaan of dat bevel wettig is; en meer 
bepaald of het bevel is uitgevaardigd 
en betekend op het ogenblik van de 
aanhouding of uiterlijk binnen vieren
twintig uur overeenkomstig art. 7 Gw. 
en of is voldaan aan de voorwaarden 
die bij de artt. 1 en 8 van die wet be
paald zijn voor het verlenen van een 
aanhoudingsbevel (4). 

6° en 7° Wanneer de onderzoeksgerech
ten op grand van art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis of art. 130 Sv. uitspraak 
moeten doen over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis en de vonnis
gerechten op grand van art. 7 Wet 
Voorlopige Hechtenis uitspraak moe
ten doen over een verzoek tot voorlopi
ge invrijheidstelling, hoeven ze zich 
niet meer uit te spreken over de gel
digheid of de regelmatigheid van het 
bevel tot aanhouding (5). 

8° Het toezicht op de geldigheid of de re
gelmatigheid van het bevel tot aanhou
ding dOOI' de onderzoeksgerechten in 
het kader van de controle op de voorlo
pige hechtenis gaat noodzakelijkerwijs 

vooraf aan de beslissing waarbij de 
verdachte met toepassing van art. 130 
Sv. naar de correctionele rechtbank 
verwezen wordt. 

go Totdat over de hogere beroepen waar
van sprake is in de artt. 19 en 20 Wet 
Voorlopige Hechtenis is beslist, blijft 
de stand van zaken ongewijzigd, voor 
zover die beslissing valt binnen vijf
tien dagen nadat het hager beroep is 
ingesteld; zodra die termijn is verstre
ken, wordt de verdachte in vrijheid ge
steld. Die termijn wordt evenwel ge
schorst tijdens de duur van het op 
verzoek van de verdediging verleende 
uitstel (6). (Art. 20 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

10° Onwettig is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat het ha
ger beroep van de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer die na
laat uitspraak te doen over de bevesti
ging van een nieuw bevel tot aanhou
ding, niet ontvankelijk verklaart en 
dat meer dan vijftien dagen na het in
stellen van hager beroep door de ver
dachte is gewezen, indien die termijn 
niet is geschorst wegens een op ver
zoek van eiser of diens raadsman ver
leend uitstel (7). (Art. 20 Wet Voorlopi
ge Hechtenis.) 

11° De vernietiging van het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
in zoverre die kamer het hager beroep 
van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer niet ontvankelijk 
verklaart naarmate die beschikking 
nagelaten heeft uitspraak te doen over 
de bevestiging van een nieuw bevel tot 
aanhouding, heeft de vernietiging van 
het arrest tot gevolg, in zoverre daar
bij het hager beroep tegen die beschik
king niet ontvankelijk wordt verklaard 
wat de beslissing betreft om de ver
dachte onder bevel tot aanhouding 
naar de correctionele rechtbank te ver
wijzen, ofschoon de tegen laatstge
noemd niet definitief beschikkend ge
deelte ingestelde voorziening voorals
nog niet ontvankelijk is; ze heeft 
tevens de vernietiging van die beschik-

(3) Zie Les Novelles, Procedure penale, dl. I, king tot gevolg in zoverre deze nalaat 
nr. 176. uitspraak te doen over de bevestiging 

(4) c 29 van het nieuwe bevel tot aanhouding 
1982-83~~~. 421).aart 1983

• A.R. nr. 7934 (A.C., en beslist dat de verdachte onder bevel 
tot aanhouding naar de correctionele 

(5) Cass., 11 juni en 18 juli 1985, A.R. nrs. rechtbank wordt verwezen. 
9597 en 9752 (A.C., 1984-85, nrs. 618 en 662), 9 1----------------
dec. 1986 en 4 feb. 1987, A.R. nrs. 972 en 5606 
(ibid., 1986-87, nrs. 218 en 328). 

(6) en (7) Cass., 29 jum 1982, A.R. nr 7426 
(A.C., 1981-82, nr 660). 
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(YARD EN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8125) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 december 1989 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat uit de ge
dingstukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt : - dat de onder
zoeksrechter te Brussel op 14 au
gustus 1989 tegen eiser een bevel 
tot aanhouding heeft uitgevaardigd 
wegens onttrekking van kinderen; 

dat het Hof van Beroep te Brus
sel, kamer van inbeschuldigingstel
ling, zijn arrest van 4 september 
1989, . het ~evel tot aanhouding 
v~n e1ser met heeft bevestigd en 
d1ens onmiddellijke invrijheidstelling 
heeft bevolen, als hij niet om een 
andere reden gevangen werd gehou
den; - dat het Hof in zijn arrest 
van 8 november 1989 de door de pro
cureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Brussel tegen voormeld ar
rest ingestelde voorziening heeft 
verworpen; - dat de onderzoeks
rechter te Brussel op 13 november 
1989, op grond van de artikelen 1, 
eerste lid, en 8 van de wet van 20 
april 1874 tegen eiser een nieuw be
vel tot aanhouding heeft verleend 
wegens onttrekking van kinderen; 
- dat op dezelfde dag de procureur 
des Konings te Brussel de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel schriftelijk heeft 
gevorderd om eiser uit dien hoofde 
onder bevel tot aanhouding naar de 
Correctionele Rechtbank te Brussel 
te verwijzen; - dat de verdediging 
van eiser op de terechtzitting van 17 
november 1989 van de raadkamer 
een conclusie heeft neergelegd 
waarin zij onder meer uiteenzette 
dat « zij weliswaar bij schrijven van 
13 november 1989 verwittigd was 
dat de raadkamer op 17 november 
1989 uitspraak zou doen over de re
geling van de procedure in de zaak 

van (eiser), doch dat zij niet op de 
hoogte was gebracht van het nieuw 
bevel tot aanhouding dat op 13 no
vember 1989 (tegen eiser) was uitge
vaardigd, en evenmin wist dat de 
raadkamer over het al dan niet 
handhaven van de voorlopige hech
tenis van (eiser) uitspraak zou doen 
op de terechtzitting van 17 novem
ber 1989, ofschoon « artikel 4, derde 
lid, van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis » bepaalt 
dat « de griffier bij aangetekende 
brief aan de door de verdachte aan
gewezen raadsman kennis geeft van 
de datum waarop de raadkamer uit
spraak zal doen over de voorlopige 
hechtenis »; dat de verdediging van 
eiser, na de schending van het spe
cificiteitsbeginsel inzake uitlevering 
en van het beginsel non bis in idem 
te hebben aangevoerd, in dezelfde 
conclusie het bestaan van nieuwe 
gegevens die het nieuw bevel tot 
aanhouding van eiser zouden kun
nen rechtvaardigen betwistte en om 
die redenen de raadkamer vroeg de 
onmiddellijke invrijheidstelling van 
eiser te bevelen; - dat de raadka
mer, bij de op grond van artikel 130 
van het Wetboek van Strafvordering 
gewezen beschikking van 17 novem
ber 1989, eiser, onder bevel tot aan
houding, naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft wegens 
de in de vordering omschreven te
lastlegging; - dat die beschikking 
op de door eisers verdediging neer
gelegde conclusie antwoordt « dat de 
vordering tot regeling van de proce
dure het misdrijf situeert in de pe
riode van 23 juni 1988 tot en met 13 
november 1989; dat dus de feiten 
waarvoor de onderzoeksrechter De 
Ruyver op 13 november 1989 een 
nieuw bevel tot aanhouding heeft 
verleend, binnen dat tijdvak vallen; 
dat het dus normaal en wettig was 
dat de raadkamer op dezelfde te
rechtzitting uitspraak moest doen 
zowel over het nieuw bevel tot aan
houding als over de vordering tot 
verwijzing (artikel 130 van het Wet
hoek van Strafvordering) waarvoor 
(eisers) raadsman regelmatig was 
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opgeroepen door de griffier van de 
raadkamer; dat de raadsman (van 
eiser) op de terechtzitting van die 
dag verschenen is en verweer heeft 
gevoerd over beide bovengenoemde 
procedures; dat het recht van verde
diging dus geenszins is geschonden; · 
dat het onderzoek voldoende bezwa
rende gegevens tegen (eiser) aan 
het licht heeft gebracht om hem 
naar de correctionele rechtbank te 
kunnen verwijzen wegens de in de 
vordering tot verwijzing vermelde 
feiten· dat uit de gegevens van het 
onder~oek blijkt dat (eiser) zijn kin
deren blijft onttrekken aan de bewa
ring van zijn echtgenote, en dat er 
dus redenen zijn om te vrezen dat 
hij daarmee zal doorgaan, indien hij 
in vrijheid zou worden gesteld; dat 
hij dus bij de verwijzing naar de 
correctionele rechtbank moet aange
houden blijven »; - dat eiser tegen 
die beschikking op 20 november 
1989 hoger beroep heeft ingesteld; 
- dat het Hof van Beroep te Brus
sel, kamer van inbeschuldigingstel
ling in een arrest van 19 december 
1989 aan het openbaar ministerie 
akte heeft verleend van diens vorde
ring die ertoe strekt het hoger be
roep van eiser niet ontvankelijk te 
doen verklaren, daarna de herope
ning van de debatten heeft bevolen, 
de behandeling van de zaak naar 
een nader te bepalen datum heeft 
verdaagd en beslist heeft dat het 
dossier aan de procureur-generaal 
zou worden teruggezonden opdat de
ze zou handelen als naar recht, op 
grond « dat, met toepassing van de 
wet van 23 augustus 1989 die artikel 
5 van de wet van 20 april1874 op de 
voorlopige hechtenis heeft gewij
zigd, de raadslieden van eiser be
richt hebben gekregen dat het dos
sier te hunner inzage was gelegd 
met het oog op de verschijning van 
de verdachte voor het hof (van be
roep); dat die wet te dezen evenwel 
niet van toepassing is; dat (eiser) 
geen bericht heeft gekregen van de 
datum van zijn verschijning en 
evenmin inzage heeft mogen nemen 
van het dossier, zoals nochtans ver
eist is krachtens het enig artikel, 

§ XV, van de wet van 25 oktober 
1919 tot tijdelijke wijziging van de 
rechterlijke inrichting en van de 
rechtspleging voor de hoven en 
rechtbanken; dat het deze in onder
havig geval toepasselijke wet en 
niet de wet op de voorlopige hechte
nis is die geldt op straffe van nietig
heid, zodat het recht van verdedi
ging (van eiser) bij nietinachtne
ming ervan wordt geschonden; dat 
derhalve de rechtspleging, zoals ze 
thans wordt gevoerd voor het hof, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
onregelmatig is; dat dus de debatten 
moeten worden heropend opdat het 
recht van verdediging zou kunnen 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
de wet »; - dat het bestreden arrest 
het hoger beroep van eiser niet ont
vankelijk verklaart op grond dat 
« behalve in het bij artikel 539 van 
het Wetboek van Strafvordering be
paalde geval waarvan de ~oepas
singsvoorwaarden te dezen met ver
enigd zijn, het hoger beroep van een 
beklaagde tegen de beschikking van 
de raadkamer die zijn verwijzing 
naar het vonnisgerecht beveelt, in 
beginsel niet ontvankelijk is; dat het 
hoger beroep tegen de daaropvol
gende beslissing om hem onder aan
houdingsbevel te verwijzen, al even
min geregeld wordt in het W etboek 
van Strafvordering, de wet op de 
voorlopige hechtenis of in enige an
dere wetsbepaling; dat de omstan
digheid dat de bestreden beschik
king is gewezen zonder dat de 
raadkamer en, eventueel in hoger 
beroep, de kamer van inbeschuldi
gingstelling uitspraak hebben mo~
ten doen binnen de perken van arh
kel 4 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, geen gevolgen heeft voor 
een recht van hoger beroep, dat de 
beklaagde zou kunnen hebben tegen 
een beslissing tot verwijzing naar 
het vonnisgerecht; dat artikel 19 van 
de wet op de voorlopige hechtenis 
nergens een recht van hoger beroep 
toekent aan de beklaagde die, zoals 
te dezen, niet alleen naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen, 
maar daarbij bovendien, zoals te de-
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zen, verwezen wordt onder een op 
grond van artikel 8 ve~~eend be~~~ 
tot aanhouding; dat hiJ voor ZlJn 
voorlopige hechtenis vanaf dat ogen
blik beschikt over de bij artikel 7 
van de wet op de voorlopige hechte
nis bepaalde middelen; dat de be
streden beschikking uitsluitend is 
gewezen op grond van de artikelen 
127 tot 136 van het Wetboek van 
Strafvordering en niet op grond van 
de wet op de voorlopige hechtenis; 
dat voorts moet worden vastgesteld 
dat (eiser) bij zijn verschijning voor 
de raadkamer daarbij niet nodig ge
oordeeld heeft gebruik te maken 
van de mogelijkheid om de eventu
ele verdaging van de zaak te vra
gen, waardoor de onder~?eksgerech
ten verplicht zouden ZlJn geweest 
uitspraak te doen in het kader van 
de wet op de voorlopige hechtenis, 
meer bepaald op artikel 4 van die 
wet, en de bij dat artikel voorge
schreven termijn in acht hadden 
moeten nemen; dat ten slotte en om 
dezelfde redenen artikel 20 van de 
wet op de voorlo~ige . hechtenis 
evenmin van toepassmg IS » • 

I In zoverre de voorziening ge
rich.t is tegen de beslissing waarbij 
het hoger beorep van eiser tegen ~e 
beschikking van de raadkamer, m 
zoverre hij daarbij verwezen wordt 
naar de correctionele rechtbank, 
niet ontvankelijk wordt verklaard : 

Overwegende dat het hier gaat 
om een voorbereidende beslissing 
en een beslissing van onderzoek in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat het arrest geen uitspraak doet 
over een geschil inzake de bevoegd
heid van de onderzoeksgerechten, 
zodat de voorziening, nu het v66r de 
eindbeslissing is ingesteld, niet ont
vankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het hoger beroep van eiser tegen de 
beschikking van de raadkamer, in 
zoverre die beschikking de verwij
zing van eiser onder bevel tot aan-

houding beveelt, niet ontvankelijk 
wordt verklaard: 

Overwegende dat krachtens bo
vengenoemde wetsbepaling niet ont
vankelijk is de door een verdachte 
v66r de eindbeslissing ingestelde 
voorziening tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
dat, zonder uitspraak te doen ov~r 
een geschil inzake de bevoegdhe1d 
van de onderzoeksgerechten, het ho
ger beroep van de verdachte tegen 
de beschikking tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank die zijn 
invrijheidstelling weigert of ver
zuimt te bevelen, niet ontvankelijk 
verklaart; dat immers de verwijzing 
van de verdachte onder bevel tot 
aanhouding wegens het hem ten las
te gelegde misdrijf enkel betrekking 
heeft op de tenuitvoerlegging van de 
verwijzingsbeschikking en geen ver
band houdt met de afzonderlijke in
stantie, bepaald bij de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechte
nis, waarbij een onmiddellijke voor
ziening ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing die niet 
ontvankelijk verklaart het hoger be
roep van eiser tegen de beschikking 
van de raadkamer, in zoverre deze 
geen uitspraak doet over de beve~ti
ging van het bevel tot aanh~udmg 
binnen vijf dagen na de tenmtvoer
legging ervan : 

Overwegende dat ontvankelijk is 
de voorziening die de verdachte, te
gen wie een bevel tot aanhouding is 
verleend op grond van artikel 8 van 
de wet van 20 april 1874, v66r de 
eindbeslissing over de zaak zelf 
heeft ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat niet ontvankelijk verklaart 
het hoger beroep tegen een binnen 
vijf dagen na de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhouding gewe
zen beschikking van de raadkamer 
waarin deze nalaat om, alvorens de 
verdachte onder bevel tot aanhou
ding te verwijzen naar de correctio
nele rechtbank, overeenkomstig de 
bij artikel 4 van de bovengenoemde 
wet voorgeschreven vorm uitspraak 
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te doen over de bevestiging van dat 
bevel; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 1, 4, 8, 
19 en 20 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, 215 van het Wet
hoek van Strafvordering, 5.4 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, en 9.4 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging; 

Overwegende dat het nieuwe, op 
grond van artikel 8, eerste lid, van 
de wet van 20 april 1874 verleende 
bevel tot aanhouding, krachtens het 
tweede lid van dat artikel, door de 
raadkamer binnen vijf dagen na de 
tenuitvoerlegging ervan moet wor
den bevestigd in de bij artikel 4 van 
deze wet voorgeschreven vorm; dat 
bijgevolg, enerzijds, het nieuwe be
vel niet kan worden gehandhaafd 
als het niet binnen voornoemde ter
mijn door de raadkamer, op verslag 
van de onderzoeksrechter en na de 
procureur des Konings te hebben 
gehoord, is bevestigd en dat, ander
zijds, wanneer de verdachte de 
wens te kennen gegeven heeft zich 
door een raadsman te laten bij
staan, de voorzitter van de raadka
mer die over de bevestiging uit

' spraak moet doen, ten minste ach-
tenveertig uren tevoren de plaats, 
de dag en het uur van verschijning 
moet doen optekenen in een bijzon
der register dat ter griffie wordt ge
houden en dat de griffier hiervan bij 
aangetekende brief bericht geeft 
aan de aangewezen raadsman; 

Overwegende dat uit de opzet van 
deze wet, alsook uit het onderling 
verband tussen enerzijds de artike
len 4 en 8 en anderzijds artikel 5 
dat uitdrukkelijk voorziet in het ge
val dat er over de telastlegging uit
spraak is gedaan v66r de maande
lijkse beslissing over de handhaving 
van de hechtenis, blijkt dat het 
nieuwe bevel tot aanhouding niet 
kan worden gehandhaafd als het 
niet binnen vijf dagen te rekenen 
van de tenuitvoerlegging wordt be-

vestigd door de raadkamer, zelfs als 
deze binnen die termijn de verwij
zing van de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank beveelt; 

Overwegende dat de onderzoeks
gerechten, wanneer zij over de be
vestiging van een bevel tot aanhou
ding uitspraak moeten doen over
eenkomstig de artikelen 4 en 8 van 
deze wet, onder meer de wettigheid 
van dat bevel dienen na te gaan; dat 
zij meer bepaald moeten nagaan of 
het bevel tot aanhouding is uitge
vaardigd en betekend op het ogen
blik van de aanhouding of uiterlijk 
binnen vierentwintig uur overeen
komstig artikel 7 van de Grondwet 
en of voldaan is aan de voorwaar
den die bij de artikelen 1 en 8 van 
die wet zijn gesteld voor de uitvaar
diging van zodanig bevel; 

Overwegende dat daarentegen de 
onderzoeksgerechten, wanneer ze 
krachtens artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 of krachtens artikel 
130 van het Wetboek van Strafvor
dering uitspraak moeten doen over 
de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, en de vonnisgerechten, 
wanneer ze krachtens artikel 7 van 
de wet van 20 april 1874 uitspraak 
moeten doen over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling, de gel
digheid of de regelmatigheid van 
het bevel tot aanhouding niet meer 
hoeven na te gaan; 

Overwegende dat aldus de contro
le op de geldigheid of de regelmatig
heid van het bevel tot aanhouding 
door de onderzoeksgerechten die 
toezicht uitoefenen op de voorlopige 
hechtenis noodzakelijkerwijze voor
afgaat aan de beslissing waarbij de 
verdachte op grand van artikel 130 
van het Wetboek van Strafvordering 
naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen; 

Overwegende dat zo het onder
zoeksgerecht de aangehouden ver
dachte binnen vijf dagen te rekenen 
van de tenuitvoerlegging van het 
nieuw bevel tot aanhouding zou 
kunnen verwijzen naar de correctio
nele rechtbank, zonder vooraf de 
wetttigheid van dat bevel te moeten 
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nagaan, de voorschriften zouden 
worden miskend van de artikelen 
5.4 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en 9.4 van 
het Internatinaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten 
krachtens welke een ieder die door 
arrestatie of gevangenhouding 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 
gevangenhouding en zijn invrij
heidstelling beveelt indien de gevan
genhouding onrechtmatig is; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 19 van de wet van 20 april 1874 
de verdachte tegen wie een bevel tot 
aanhouding is uitgevaardigd, voor 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling hoger beroep kan instellen te
gen de beschikkingen van de raad
kamer gegeven in de gevallen be
doeld in de artikelen 4 en 8 van de 
wet van 20 april 1874; 

procedures, nalaat het bevel tot aan
houding te bevestigen, doch zich er
toe beperkt de verdachte onder be
vel tot aanhouding naar de correc
tionele rechtbank te verwijzen op 
grond van artikel 130 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat wegens dat verzuim niet meer 
kan worden nagegaan of de raadka
mer haar verplichting om de wettig
heid van het nieuwe bevel tot aan
houding van eiser te controleren, is 
nagekomen; 

Dat het hof van beroep, door het 
hoger beroep van eiser tegen de be
schikking van de raadkamer, in zo
verre zij verzuimd had uitspraak te 
doen over de bevestiging van het 
nieuw bevel tot aanhouding, niet 
ontvankelijk te verklaren, de wettig
heid van dat bevel niet heeft nage
gaan; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer betrekking had 
onder meer op de gevallen bedoeld 
in de artikelen 4 en 8 van de wet 
van 20 april 1874, zodat de artikelen 
19 en 20 van die wet te dezen van 
toepassing waren; 

Overwegende dat het arrest is ge
wezen op 29 december 1989, dat is 
buiten de door artikel 20 voorge
schreven termijn van vijftien dagen 
en dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat die termijn is geschorst wegens 
verdaging verleend op verzoek van 
eiser of diens raadsman; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 20 van deze wet de kamer van 
inbeschuldigingstelling over een der
gelijk beroep uitspraak doet, met 
voorrang hoven alle andere zaken, 
het openbaar ministerie en de ver
dachte of zijn raadsman gehoord; 
dat de stand van zaken ongewijzigd 
blijft totdat over het hoger beroep is 
beslist, voor zover dit geschiedt bin
nen vijftien dagen nadat het hoger 
beroep is ingesteld; dat die termijn 
evenwel wordt geschorst tijdens de 
duur van het uitstel verleend op ver-
zoek van de verdediging; Dat derhalve het arrest de in het 

middel aangewezen wetsbepalingen 
Overwegende dat te dezen de be- schendt; 

roepen beschikking van de raadka-
mer, na in haar redengeving te heb- Overwegende dat de vernietiging 
ben vastgesteld dat zij op de te- van het arrest, in zoverre dat arrest 
rechtzitting van 17 november 1989 het hoger beroep van eiser tegen de 
zowel over het nieuw bevel tot aan- beschikking van de raadkamer niet 
houding als over de vordering tot · ontvankelijk verklaart, waar deze 
verwijzing uitspraak moest doen en verzuimt uitspraak te doen over de 
dat de raadsman van de verdachte, bevestiging van het nieuw bevel tot 
ofschoon geroepen voor de regeling aanhouding, de vernietiging van het 
van de procedure, verschenen was arrest tot gevolg heeft, in zoverre 
en verweer gevoerd had over beide dat arrest het hoger beroep tegen 
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dezelfde beschikking niet ontvanke
lijk verklaart waar deze beslist dat 
eiser onder bevel tot aanhouding 
verwezen wordt naar de correctione
le rechtbank, ofschoon de voorzie
ning tegen dit beschikkende gedeel
te, dat geen eindbeslissing is, voor
alsnog niet ontvankelijk is, en te
vens de vernietiging van die be
schikking tot gevolg heeft, in zover
re deze verzuimt uitspraak te doen 
over de bevestiging van het nieuw 
bevel tot aanhouding en beslist dat 
eiser onder bevel tot aanhouding 
naar de correctionele rechtbank ver
wezen wordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eisers 
hoger beroep tegen de op 17 novem
ber 1989 gewezen beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel niet 
ontvankelijk verklaart, waar die be
schikking verzuimt uitspraak te 
doen over de bevestiging van het 
nieuwe bevel tot aanhouding van 13 
november 1989 binnen vijf dagen te 
rekenen van de tenuitvoerlegging 
ervan en beslist dat eiser onder be
vel tot aanhouding naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen; 
vernietigt de beroepen beschikking, 
in zoverre deze verzuimt uitspraak 
te doen over de beve:;tiging van het 
nieuwe bevel tot aanhouding en be
slist dat eiser onder bevel tot aan
houding naar de correctionele recht
bank verwezen wordt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissingen; 
veroordeelt eiser in een derde van 
de kosten; laat het overige gedeelte 
ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

21 februari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste · 
advocaat-generaal. 

Nr. 378 

2• KAMER - 21 februari 1990 

1° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE
RECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKERING - ARTI. 
1, 6 EN 9 W.A.M.-WET - VOOR BELGIE, LUXEM
BURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPE
LIJKE RECHTSREGELS. 

2o VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RI:I!G - ARTT. 1, 6 EN 9 W.A.M.-WET - VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GE
MEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS. 

3° BENELUX - ART. 6 VERDRAG BENELUX

GERECHTSHOF - PREJUDICIELE VRAAG -
VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BEL
GIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, DIE ALS DUS
DANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VAN HET VERDRAG- VRAAG OPGEWORPEN 
IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHAN
GIGE ZAAK- VERPLICHTING VAN HET HOF 
VAN CASSATIE. 

1° en 2° De regels vervat in de artt. 1, 6 
en 9 W.A.M.-wet zijn met ingang van 1 
juli 1976 voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechts
regels geworden, die als dusdanig zijn 
aangewezen krachtens art. 1 Verdrag 
Benelux-Gerechtshof (1). 

3° Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die als dusdanig is aangewezen krach
tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechts
hof, voor het Hoi van Cassatie is gere
zen, moet het Hoi in de regel die 
vraag aan Benelux-Gerechtshof voor
leggen (2). (Art. 6 Verdrag Benelux-Ge
rechtshof, ondertekend op 31 maart 
1965 te Brussel en goedgekeurd bij de 
wet van 18 juli 1969.) 

(O.C.M.W. ELSENE T. PORRE, GROEP JOSI N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7737) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1989 in hoger 

(1) en (2) Zie Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 
6824 (A.C., 1988-89, nr. 619). 
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beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing op de tegen de 
verweerder Alain Porre, beklaagde, 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser, die in 
geen kosten van de strafvordering 
is veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om zich tegen die beslissing in 
cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering: 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiser, burgerlijke partij, zijn voorzie
ning heeft doen betekenen aan de 
partij waartegen zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
tegen de verweerster naamloze ven
nootschap Groep Josi, vrijwillig tus
sengekomen partij : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 98, § 2, van de organieke wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn, 1, 6 en 
9 van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank de civielrechte
lijke vordering van eiser die strekt tot 
terugbetaling van de hospitalisatiekosten 
en de kosten van de aan het slachtoffer 
van een verkeersongeval verstrekte 
maatschappelijke dienstverlening en die 
zowel is ingesteld tegen de voor het on
geval aansprakelijke beklaagde als tegen 
de naamloze vennootschap Groep Josi, 
W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde 
(hierna verweerster genoemd), afwijst in 
zoverre ze tegen verweerster is gericht, 
op grond dat « artikel 98, § 2, van de wet 
van 8 juli 1976 aan het O.C.M.W. een ei
gen recht toekent om de kosten te verha
len op degenen die aansprakelijk zijn 

voor de verwonding of ziekte die het ver
strekken van de hulpverlening noodzake
lijk heeft gemaakt; ( ... ) dat het O.C.M.W., 
hoewel het over een eigen recht beschikt 
ten aanzien van degene die voor de ver
wondingen aansprakelijk is, in dat op
zicht geen gebruik kan maken van de 
rechtstreekse vordering die is ingevoerd 
bij artikel 6 van de wet van 1 juli 1956; 
dat die rechtstreekse vordering enkel 
toekomt aan de benadeelde in de zin van 
artikel 1 van de wet van 1 juli 1956; dat 
de O.C.M.W.'s in werkelijkheid geen be
nadeelden blijken te zijn in de zin van 
die wet, aangezien zij, verre van schade 
te lijden, niet meer doen dat hun ver
plichtingen nakomen in het kader van 
hun opdracht », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 98, 
§ 2, van die wet van 8 juli 1976 bepaalt 
dat « de kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening eveneens krachtens een 
eigen recht door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn worden 
verhaald ( ... ) op degenen die aansprake
lijk zijn voor de verwonding of ziekte die 
het verstrekken van de hulpverlening 
noodzakelijk heeft gemaakt. Wanneer de 
verwonding of ziekte het gevolg is van 
een misdrijf, kan de vordering terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechters als de pu
blieke vordering worden ingesteld »; uit 
de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 23 juni 1960 tot wijziging van ar
tikel 30 van de wet van 27 november 
1891 op de openbare onderstand - de 
wet van 1960 ligt aan de oorsprong van 
voormeld artikel 98, § 2 - blijkt dat de 
wetgever, door aan de commissies van 
openbare onderstand een « eigen recht » 
te verlenen tegen « degenen die aanspra
kelijk zijn voor de verwonding of ziekte 
die het verstrekken van de hulpverlening 
noodzakelijk heeft gemaakt », aan die 
commissies de mogelijkheid wilde bieden 
om de vergoeding van een eigen schade 
te vorderen overeenkomstig de regels 
van de aquiliaanse aansprakelijkheid; de 
Raad van State in zijn advies over het 
regeringsamendement bij het oorspron
kelijk wetsvoorstel, welk amendement 
aan de basis ligt van de tekst van de wet 
van 23 juni 1960, onderstreepte dat blij
kens dat amendement en de eraan gege
ven verantwoording « de commissies van 
openbare onderstand voor de rechtban
ken kunnen optreden also£ zij benadeel
de derden waren en de rechten en de 
rechtsvorderingen die de benadeelde der
de bezit op grond van de regels van de 
delictuele en quasi-delictuele aansprake
lijkheid konden uitoefenen »; het in de 
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Kamer namens de commisie voor Volks
gezondheid en Gezin uitgebrachte ver
slag preciseert dat « de tekst, door de 
commissie van openbare onderstand in 
staat te stellen als benadeelde op te tre
den, haar het recht toekent zich te be
roepen op de wet van 1 juli 19566 »; die 
verklaring niet is tegengesproken tijdens 
de parlementaire voorbereiding en 
geenszins onverenigbaar is met de be
woordingen van de wet van 23 juni 1960; 
zij dus moet worden gevolgd bij de uit
legging van die wet van 8 juli 1976 die 
de bewoordingen ervan bijna letterlijk 
overneemt; daaruit blijkt dat het open
baar centrum voor maatschappelijk wel
zijn wel degelijk een « benadeelde » is in 
de zin van artikel 1 van de wet van 1 juli 
1956; het bestreden vonnis bijgevolg, 
door de door eiser tegen verweerster in
gestelde rechtsvordering tot terugbeta
ling van de kosten van de aan het slacht
offer van het ongeval verstrekte maat
schappelijke dienstverlening af te wijzen 
op grond dat eiser geen « benadeelde » is 
in de zin van artikel 1 van de wet van 1 
juli 1956, alle in het middel vermelde be
palingen (met uitzondering van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek) schendt; 

tweede onderdeel (subsidiair), het 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn krachtens artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, de kosten van de 
maatschappelijke dienstverlening kan 
verhalen op de persoon die aansprake
lijk is voor de verwonding die het ver
strekken van de hulpverlening noodzake
lijk heeft gemaakt; het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn welis
waar door de verstrekking van die 
hulpverlening handelt in het kader van 
zijn wettelijke opdracht; de uitvoering 
van een wettelijke opdracht evenwel een 
krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek vergoedbare schade is, wanneer 
de wet die aan een overheid een bepaal
de taak oplegt, uitdrukkelijk bepaalt dat 
de daaruit voortvloeiende kosten door 
haar kunnen worden verhaald op de per
soon wiens fout het optreden van de 
overheid noodzakelijk heeft gemaakt; ar
tikel 98, § 2, van de wet van 8 juli 1976 
inzake maatschappelijke hulpverlening 
een gelijkaardige regel bevat; het bestre
den vonnis bijgevolg, door de rechtsvor
dering van eiser tegen verweerster tot 
terugbetaling van de kosten van de aan 
het slachtoffer van het ongeval verstrek
te maatschappelijke dienstverlenging af 
te wijzen op grond dat eiser geen « bena
deelde » is in de zin van artikel 1 van de 

wet van 1 juli 1956, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en de 
overige in het middel vermelde bepalin
gen schendt : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het middel on

der meer de schending aanvoert van 
de artikelen 1, 6 en 9 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, waarvan 
het de inhoud weergeeft; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van de feitenrechters blijkt 
dat zich op 1 januari 1988 te Elsene 
een verkeersongeval heeft voorge
daan waarbij het door de verweer
der (Alain Porre) bestuurde voertuig 
en een voertuig van de gemeentepo
litie van Elsene betrokken waren; 
dat verweerder ten gevolge van dat 
ongeval is gedagvaard wegens het 
onopzettelijk toebrengen van slagen 
en verwondingen aan zijn inzitten
de, mevrouw Manantah, en aan een 
van de inzittenden van het andere 
voertuig, alsook wegens overtredin
gen van het Wegverkeersreglement; 
dat de verweerster Groep Josi, 
W.A.M.-verzekeraar van verweerder, 
vrijwillig in het proces is tussenge
komen, dat eiser zich tegen ver
weerder en diens verzekeraar, de 
verweerster Groep Josi, burgerlijke 
partij heeft gesteld ten einde terug
betaling te krijgen van de kosten 
van de door haar wegens dat onge
val aan mevrouw Manantah ver
strekte maatschappelijke dienstver
lening; 

Dat het bestreden vonnis de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerster afwijst op de in 
het middel weergegeven gronden; 

Overwegende dat het middel be
rust op de stelling dat eiser, open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, een « benadeelde » is in de 
zin van de artikelen 1, 6 en 9 van 
voormelde wet van 1 juli 1956; 

Overwegende dat de artikelen 1, 6 
en 9 van de wet van 1 juli 1956 over
eenkomen met de artikelen 1, 6 en 9 
van de gemeenschappelijke bepalin-
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gen behorende bij de Benelux-Over
eenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen; 

Overwegende dat luidens artikel 1 
van het Aanvullend Protocol bij die 
Benelux-overeenkomst als gemeen
schappelijke rechtsregels voor de 
toepassing van de hoofdstukken III, 
IV en V van het Verdrag betreffende 
de instelling en het statuut van een 
Benelux-Gerechtshof worden aange
wezen de bepalingen van de Bene
lux-Overeenkomst betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, van de 
Bijlage bij die overeenkomst en van 
het Protocol van ondertekening, 
voor zover, wat betreft de bepalin
gen van de Bijlage, de inhoud daar
van is opgenomen in de wetgeving 
van de Staat, waarin de vraag van 
uitleg is gerezen; 

Overwegende dat de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, de ge
meenschappelijke bepalingen beho
rende bij die overeenkomst en het 
Protocol van ondertekening op 24 
mei 1966 zijn ondertekend te Lu
xemburg, zijn goedgekeurd bij de 
wet van 19 februari 1968 en in wer
king zijn getreden op 1 juni 1976; 
dat het Aanvullend Protocol op 26 
september 1968 te Brussel is onder
tekend, bij de wet van 2 februari 
1971 is goedgekeurd en op 1 juli 
1976 in werking is getreden; 

Overwegende dat de rechtsregels 
van de artikelen 1, 6 en 9 van de 
wet van 1 juli 1956, met ingang van 
1 juli 1976, voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregels zijn, die als zodanig 
zijn aangewezen krachtens artikel 1 
van het Verdrag betreffende de in
stelling en het statuut van een Be
nelux-Gerechtshof; 

Overwegende dat een beslissing 
over de uitlegging van die artikelen 
vereist is om uitspraak te kunnen 
doen; dat het Hof dus verplicht is de 
vraag om uitlegging voor te leggen 
aan het Benelux-Gerechtshof; 

Om die redenen, stelt de uit
spraak uit totdat het Benelux-Ge
rechtshof uitspraak zal hebben ge
daan over de volgende vraag om 
uitlegging van de artikelen 1, 6 en 9 
van de gemeenschappelijke bepalin
gen behorende bij de Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen : is het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, wan
neer het krachtens het eigen recht, 
dat het bezit op grond van artikel 
98, § 2, van de organieke wet van 8 
juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk wel
zijn, voor de strafgerechten de kos
ten van maatschappelijke dienstver
leging verhaalt op degenen die aan
sprakelijk zijn voor de verwonding 
of ziekte die het verstrekken van de 
hulpverlening noodzakelijk heeft ge
maakt, krachtens de voornoemde ar
tikelen 1 en 6 een benadeelde in de 
zin van de bovengenoemde artikelen 
1, 6 en 9?; houdt de kosten aan. 

21 februari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Lahousse - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. - Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en Van Ommeslaghe. 
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK - BE
GRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter waarin hij elk oor
zakelijk verband tussen de aan een be
stuurder ten laste gelegde fout en een 
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wegverkeersongeval uitsluit, en derhal
ve evenmin diens weigering om na te 
gaan of het rijgedrag van die bestuur
der al dan niet een lout opleverde, als 
hij zich daarbij beperkt tot overwegin
gen waaruit niet blijkt dat ook zonder 
de aangevoerde lout het litigieuze on
geval zich zou hebben voorgedaan zo
als het in concreto is gebeurd (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(BECKER, GENERAL! BELGIUM N.V. T. JOHNEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8578) 

cadam was bedekt" (zie strafonderzoek) 
en die gezien vanuit de rijrichting van 
de bromfietser uiterst links van de voor
rangsweg lag. De autobestuurder heeft 
de fout begaan die berm op te rijden, of
schoon dat niet nodig was om naar links 
en naar rechts te kunnen kijken (zie fo
to's). Hij was gestopt of was op het punt 
te stoppen op het ogenblik van de aanrij
ding van de bromfietser, die zonder twij
fel voorrang had op die plaats. Ook al 
had (verweerder) op die berm in de an
dere richting gereden, dus uiterst rechts 
op de hoofdweg, zou de autobestuurder 
hem evenmin hebben opgemerkt. Het 
heeft dus geen zin meer na te gaan of 
verweerder, die een defect aanvoert en 
zich op veiligheidsoverwegingen beroept, 
op een niet-reglementaire plaats stond, 

HET HOF; - Gelet op het bestre- aangezien een voorrangschuldig bestuur
den arrest, op 30 juni 1988 door het der die gehouden was voorrang te verle
Hof van Beroep te Luik gewezen; nen alvorens de berm over te rijden, 

daardoor niet in zijn verwachtingen kon 
Over het middel: schending van de ar- worden bedrogen ,, 

tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 9.1.1, 15.3 en 16.5 van het ko- terwijl, eerste onderdeel, wanneer 
ninklijk besluit van 1 december 1975 twee bestuurders in een ongeval betrok
houdende algemeen reglement op de po- ken zijn, de rechter niet een van beiden 
litie van het wegverkeer, volledig aansprakelijk kan verklaren 

doordat het arrest vooraf, op grond voor het ongeval, tenzij hij vaststelt of-
wel dat de andere bestuurder geen enke

van een eigen redengeving en met ver- le fout treft, ofwel dat de hem verweten 
wijzing naar de vaststellingen van de f · t k 1· "k b d 
eerste rechter vaststelt dat « het geschil out me in oorza e IJ ver an staat 

met het ongeval; het ontbreken van een 
betrekking heeft op de aansprakelijkheid oorzakelijk verband tussen de fout die 
voor een ongeval dat zich 0 P 22 augustus verweten wordt aan een voorrangge-
1983 om 17 u. 15 te Eupen heeft voorge- rechtigd bestuurder, wiens voertuig in 
daan tussen de auto van eiser die uit een 

( 
botsing is gekomen met het voertuig van 

zijweg met omgekeerde driehoek ver- een voorrangschuldige bestuurder, en die 
keersbord B1) kwam en de bromfiets 
van verweerder « die op de berm van de botsing niet kan worden afgeleid uit de 

overweging dat het rijgedrag van de 
hoofdweg, links gezien van uit zijn rij- voorranghebbende bestuurder niet beant
richting reed omdat zijn voertuig defect woordde aan de normale verwachtingen 
was »; dat het vervolgens beslist dat ei- van de voorrangschuldige bestuurder en 
ser volledig aansprakelijk is voor het on- dus voor hem geen niet te voorziene hin
geval, bijgevolg eiser en eiseres, zijn dernis vormde, noch uit de overweging 
W.A.M.-verzekeraar, veroordeelt om aan dat de voorrangschuldige bestuurder, nu 
verweerder het provisionele bedrag van hiJ. zelf een fout had begaan, niet kan 
15.000 frank te betalen en een deskundi- aanvoeren dat de voorranghebbende be-

. genonderzoek beveelt op de volgende stuurder voor hem een niet te voorziene 
gronden: « aangezien (eiser) uit de weg hindernis opleverde; de omstandigheid 
"Am Kiesel" met verkeersbord B1 (om-
gekeerde driehoek) kwam, moest hij dat uit die overweging de aansprakelijk-
voorrang verlenen aan alle andere weg- heid van de voorrangschuldige bestuur
gebruikers op de weg Herbesthal-Eupen; der voor het ongeval blijkt, niet uitsluit 
die verplichting gold voor de gehele dat ook de voorranghebbende bestuurder 
breedte van de weg die hij ging oprijden mogelijks een fout heeft begaan zonder 

welke het ongeval zich niet zou hebben 
met inbegrip van de gelijkgrondse berm voorgedaan en dat hij dus eveneens aan-

-'-'d_i_e_i_n_ze_e_r_g_o_ed_e_s_t_a_at_w_a_s_e_n_m_e_t_m_a-1- sprakelijk is voor het ongeval; het ont
breken van een oorzakelijk verband tus
sen de fout van de voorranggerechtigde 
bestuurder en het ongeval immers niet 
kan voortvloeien uit de enkele omstan-

(1) Zie Cass., 26 feb. 1981, A.R. nr. 6252 
(AC., 1980-81, nr. 382), en 28 sept. 1989, A.R. 
nr 8373 (1bid., 1989-90, nr 63). 
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digheid dat dit ongeval zich zonder de 
fout van de voorranghebbende bestuur
der niet zou hebben voorgedaan; de ei
sers te dezen betoogden dat verweerder 
voor het ongeval aansprakelijk was aan
gezien hij « op een voor voetgangers be
stemde berm reed », « en zijn rijgedrag 
onregelmat1.g was, gelet op de aard en de 
gesteldheid van de plaats alsook op de 
rijrichting van de bromfiets; het arrest 
beslist dat eiser, die een voorrangsweg 
opreed, de fout heeft begaan de gelijk
grondse berm over te rijden en dat hij 
ten gevolge van die fout geen enkele be
stuurder die op de berm in de richting 
van verweerder of in een andere richting 
reed « opmerkte » en dat « het derhalve 
geen zin meer heeft na te gaan of (ver
weerder) ( ... ) op een niet reglementaire 
plaats stond, aangezien een voorrangheb
bende bestuurder die gehouden is voor
rang te verlenen alvorens de berm over 
te rijden, daardoor niet in zijn verwach
tinge~ kan worden bedrogen »; het arrest 
aldus de beslissing dat verweerder niet 
aansprakelijk is voor het ongeval baseert 
op de overweging ofwel dat de voorrang
gerechtigde verweerder voor eiser geen 
niet te voorziene hindernis opleverde, of
we! dat eiser zich wegens de fout die hij 
zelf eerst had begaan niet kon beroepen 
op het niet te voorziene karakter van de 
hindernis; uit die overwegingen noch uit 
enige andere vaststelling van het arrest 
blijkt dat het ongeval zich ook zonder de 
aan verweerder verweten fout zou heb
ben voorgedaan, zoals het gebeurd is; het 
arrest bijgevolg de beslissing waarbij ei
ser volledig aansprakelijk wordt ver
klaard voor het ongeval niet naar recl:lt 
verantwoordt (schending van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de beslissing dat een 
aan de bestuurder verweten fout niet in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val aileen wettig is wanneer de rechter 
vaststelt dat het ongeval, zoals het ge
beurd is, zich ook zonder die aldus bega
ne fout zou hebben voorgedaan; het ont
breken van een oorzakelijk verband niet 
kan worden afgeleid uit de enkele over
weging dat het ongeval zich ook had 
kunnen voordoen in andere, !outer denk
beeldige omstandigheden, die verschillen 
van de werkelijke omstandigheden; de 
eisers te dezen betoogden dat verweer
der, die richting Welkenraedt reed, aan
sprakelijk was voor het ongeval, omdat 
hij « op een voor voetgangers bestemde 
berm reed », en zijn « rijgedrag onregel
matig was gelet op de aard en de ge-

steldheid van de plaats, alsook op de rij
richting van de bromfiets »; het arrest, 
nu het verklaart dat « ook al had ver
weerder op die berm in de andere rich
ting gereden, dus uiterst rechts op de 
hoofdweg, de autobestuurder hem even
min zou hebben opgemerkt », elk oorza
kelijk verband tussen de aan verweerder 
verweten fout en het ongeval lijkt uit te 
sluiten op grond dat het ongeval zich ook 
zou hebben voorgedaan, indien verweer
der op de berm in de tegenovergestelde 
richting had gereden en geen fout had 
begaan; het arrest, als het aldus moet 
worden verstaan, het ontbreken van een 
oorzakelijk verband hieruit afleidt dat 
het ongeval zich ook zou hebben voorge
daan in totaal denkbeeldige omstandig
heden, die verschillen van de werkelijke 
omstandigheden; het arrest bijgevolg de 
beslissing waarbij eiser volledig voor het 
ongeval aansprakelijk wordt verklaard, 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het verkeer op een 
gelijkgrondse berm langs een rijbaan 
aan strikte regels is gebonden, aange
zien de bestuurders de rijbaan moeten 
volgen (artikel 9.1.1 van het Wegver
keersreglement) en de gelijkgrondse 
berm aileen mogen volgen om te kruisen 
of in te halen, wimneer de weg niet 
breed genoeg is (artikel 15.3 en 16.5 van 
het Wegverkeersreglement); de beslis
sing dat een aan de bestuurder verweten 
fout niet in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval aileen dan wettig is 
wanneer de rechter vaststelt dat zonder 
die fout het ongeval zich niet zou hebben 
voorgedaan, zoals het gebeurd is; het 
ontbreken van een oorzakelijk verband 
niet kan worden afgeleid uit de overwe
ging dat het ongeval zich ook zou heb
ben kunnen voordoen in andere omstan
digheden, die niet iedere fout aan de 
zijde van die bestuurder uitsluiten; de ei
sers te dezen betoogden dat verweerder 
aansprakelijk was voor het ongeval om
dat hij « op een voor voetgangers be
stemde berm » gereden had en « zijn rij
gedrag onregelmatig was gelet op de 
aard en de gesteldheid van de plaats als
ook op de rijrichting van de bromfiets »; 
het arrest, nu het verklaart dat, « ook al 
had verweerder op die berm in de ande
re richting gereden, dus uiterst rechts op 
de voorrangsweg, de autobestuurder hem 
evenmin zou hebben opgemerkt », elk 
oorzakelijk verband tussen de aan ver
weerder verweten fout en het ongeval 
lijkt uit te sluiten op grond dat het onge-
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val zich in ieder geval zou hebben voor
gedaan, indien verweerder in de tegen
overgestelde richting had gereden op de 
berm, die zich in die veronderstelling 
rechts van de rijbaan zou bevinden; het 
arrest, zo het aldus moet worden ver
staan, het ontbreken van een oorzakelijk 
verband grondt op omstandigheden die 
niet elke fout aan de zijde van verweer
der uitsluiten; uit die vaststellingen van 
het arrest immers niet blijkt dat ver
weerder, indien hij in de andere richting 
had gereden op de berm, geen fout zou 
hebben gedaan; het arrest bijgevolg de 
beslissing waarbij eiser volledig aanspra
kelijk wordt verklaard voor het ongeval, 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 9.1.1, 15.3 en 16.5 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer) : 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst dat de voorrangschuldige eiser 
Becker « de fout had begaan » de 
gelijkgrondse berm '' uiterst links 
van de voorrangsweg in de rijrich
ting »van verweerder over te rijden 
zonder daartoe genoodzaakt te zijn; 
dat het vervolgens beslist dat, ook al 
had hij in de tegenovergestelde rich
ting gereden, dus uiterst rechts van 
de hoofdweg, eiser hem ook dan 
niet zou hebben opgemerkt; dat het 
daaruit afleidt dat het « geen zin 
meer heeft na te gaan of (verweer
der) die een defect aanvoert en zich 
op veiligheidsoverwegingen beroept, 
op een niet reglementaire plaats 
stond, aangezien een voorrangschul
dig bestuurder die gehouden was 
voorrang te verlenen alvorens de 
berm over te rijden daardoor niet in 
zijn verwachtingen kon worden be
drogen »; 

Overwegende dat, ook al is de be
slissing waarbij de eiser Becker 
aansprakelijkheid wordt verklaard 
door die overwegingen naar recht 
verantwoord, deze nochtans niet im
pliceren dat het litigieuze ongeval, 
zoals het « in concreto » gebeurd is, 
zich ook zou hebben voorgedaan in 
het geval dat verweerder rechts in 
plaats van links op de voorrangsweg 
zou hebben gereden; 

Dat het hof van beroep, nu het 
niet wettig elk oorzakelijk verband 
tussen het rijgedrag van verweerder 
en het ongeval heeft uitgesloten, de 
weigering om na te gaan of dat ge
drag te dezen al dan niet een fout 
opleverde, niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het beslist dat de eiser Becker een 
fout in oorzakelijk verband met het 
ongeval heeft begaan; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden· 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

22 februari 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 
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HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
VERKOOPRECHT - ART 48.1 PACHTWET -
VERVREEMDING VAN DE VERHUCRDE LAND
EIGENDOM - VERPLICHTING VAN DE EIGE
NAAR - AANBOD VAN VERKOOP - KEN'\IS
GEV!NG AAN DE PACHTER - KENl'i:ISGEY!'\JG 
- BEGRIP 
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De kennisgeving, die art. 48.1 Pachtwet 
oplegt aan de eigenaar die het goed 
aan iemand anders dan de pachter, 
houder van het recht van voorlwop, uit 
de hand wil verkopen, geldt alleen als 
aanbod van verkoop indien de kenmer
ken van het in het aanbod bedoelde 
goed kunnen worden bepaald in de zin 
van art. 1129, tweede lid, B. W. (Art. 
48.1 Pachtwet). 

(MINET, JACQUES T. LAMORT E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8622) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Charleroi; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1101, 1108, 1129, 1134, 1582, 1583, 
1589 van het Burgerlijk Wetboek, 47, 48 
en 51 van afdeling 3 van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek 
« Regels betreffende de pacht in het bij
zonder », en gewijzigd bij artikel 1 van 
de wet van 4 november 1969 en, voor zo
veel nodig, schending van dat artikel 1 
en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, op de 
conclusie waarin de eisers betoogden dat 
het aanbod van 14 december 1981 uiter
mate vaag was, waardoor aan de ver
weerders sub II een bijkomende opper
vlakte kon en is kunnen worden toege
kend, de rechtsvordering tot indeplaats
stelling van de eisers afwijst in hoofd
zaak op grond dat de verkoop van 28 
januari 1982 percelen betrof waarvoor op 
14 december 1981 een aanbod was ge
daan, en voor dezelfde prijs werd geslo
ten, « dat het bij de akte gevoegde plan 
hetzelfde is als het plan bij het aanbod 
van voorkoop, met dit verschil dat het 
verkochte deel van het perceel 305 -
waarvoor in het aanbod uitdrukkelijk 
werd bepaald dat de lengte na opmeting 
zou worden vastgesteld, waarbij de voor
lopige onbepaalde lengte op het plan 
schematisch werd aangeduid door de be
grenzing in stippellijn van de oostelijke 
grens - uiteindelijk naar het oosten is 
verlegd, zodat de totale oppervlakte 6 ha 
bedroeg », en dat de eisers door het aan
bod van 14 december 1981 niet op een 
dwaalspoor zijn gebracht, 

terwijl het aanbod van verkoop waar
van ingevolge de dwingende bepaling 
van artikel 48.1 van de Pachtwet aan de 
pachter kennis moet worden gegeven, 
ten minste de wezenlijke gegevens van 
de voorgenomen verkoop moet bevatten 
zodat de aanvaarding door de pachter 
volstaat om de lwop tussen hem en de 
verpachter tot stand te doen komen; dat 
aanbod, benevens de prijs, ook het voor
werp van de verkoop moet aanwijzen en 
dat voorwerp bepaald of althans bepaal
baar moet zijn (artikelen 1108, 1129, 
1582, 1583 en 1589 van het Burgerlijk 
Wetboek); het aanbod zonder aanwijzing 
van een dergelijk bepaald of bepaalbaar 
voorwerp nietig is (artikelen 1108 en 
1129 van het Burgerlijk Wetboek) en der
halve ten aanzien van artikel 48.1 van de 
Pachtwet onregelmatig is, zodat de ver
koop aan een derde, na een dergelijk 
door de pachter niet aangenomen aan
bod, met miskenning van zijn recht van 
voorkoop heeft plaatsgehad en voor hem 
de bij artikel 51 van die wet bepaalde 
rechtsvordering tot indeplaatsstelling 
openstelt; daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, op de conclusie die de vaagheid 
van het aanbod van verkoop van 14 de
cember 1981 beklemtoonde, nu het overi
gens aanneemt dat de in dat aanbod be
doelde percelen niet bepaald waren, de 
rechtsvordering tot indeplaatsstelling 
van de eisers niet heeft kunnen afwijzen 
zonder na te gaan of het voorwerp van 
het aanbod van 14 december 1981 be
paald of althans bepaalbaar was en der
halve regelmatig was ten aanzien van ar
tikel 48.1 van de Pachtwet; het bestreden 
vonnis anders immers niet naar recht is 
verantwoord (schending van alle in het 
middel aangewezen bepalingen en inzon
derheid van de artikelen 1129 van het 
Burgerlijk Wetboek en 48.1 van de 
Pachtwet): 

Overwegende dat artikel 48.1 van 
de Pachtwet bepaalt dat de eigenaar 
die het goed uit de hand wil verko
pen aan iemand anders dan de 
pachter, houder van het recht van 
voorkoop, aan deze laatste kennis 
moet geven van de inhoud van de 
akte die is opgesteld onder de op
schortende voorwaarde van niet-uit
oefening van het recht van voor
koop; 

Overwegende dat die kennisge
ving aileen als aanbod van verkoop 
geldt als de kenmerken - onder 
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meer de oppervlakte - van het in 
aanbod bedoelde goed, in de zin van 
artikel 1129, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, kunnen worden 
bepaald; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, hoewel het vaststelt dat het 
aanbod van 14 december 1981 « be
trekking heeft op zes hectaren 
grond voor de prijs van 2.100.000 
frank en dat het plan van de bedoel
de percelen of delen van percelen 
schematisch en vatbaar voor wijzi
ging is, nu rekening moet worden 
gehouden met een latere opme
ting », toch oordeelt dat de eisers 
door dat aanbod niet op een dwaal
spoor zijn gebracht, aangezien « de 
voorwaarden waaronder de verkoop 
is gebeurd, niet gunstiger zijn dan 
die welke hun waren aangeboden, 
nu de overeengekomen prijs en de 
totale oppervlakte onveranderd zijn 
gebleven en, wat de definitieve lig
ging van het perceel betreft, de zeer 
beperkte wijziging na opmeting kon 
worden voorzien »; 

Overwegende dat de feitenrech
ters, door op grond van die vaststel
lingen en overwegingen te beslissen 
dat « de verpachters bij de litigieuze 
verkoop het recht van voorkoop van 
de pachters niet hebben miskend », 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 februari 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde

Nr. 381 

1 e KAMER - 22 februari 1990 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BVR
GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- MAATRE
GEL VAN INWENDIGE AARD - ART. 1046 
GER.W. - BEGRIP. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN - BCR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VIT
SPRAAK OVER EEN RECHTSVRAAG- BEG RIP. 

30 HOGER BEROEP - BCRGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VIT
SPRAAK OVER EEN RECHTSVRAAG - BEG RIP. 

4o VORDERING IN RECHTE - l'>LEI· 
DING - DAGVAARDI:\!G - STAAT ALS VER· 
WEERDER - ART. 705 GER.W. - VOR:vl - GE
VOLG. 

5° STAAT - VORDERING 1:\! RECHTE -
STAAT ALS VERWEERDER - ART. 705 GER.W. 
- DAGVAARDI;:IIG- VORM- GEVOLG. 

6° RECHTERLIJKE MACHT - VORDE
RING IN RECHTE - STAAT ALS VERWEERDER 
- ART. 705 GER.W. - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER. 

1° De beslissing waarbij de rechter uit
spraak doet over een feitelijke of 
rechtsvraag is geen maatregel van in
wendige aard (1). (Art. 1046 Ger.W.) 

2° en 3° Wanneer een vordering in rechte 
tegen de Staat wordt ingesteld maar 
de minister aan wie de gedinginleiden
de dagvaarding werd betekend, betwist 
dat het onderwerp van het geschil tot 
de bevoegdheid van zijn departement 
behoort en de betrokken minister in 
zijn plaats wil stellen, dient de rechter 
na te gaan of de wettelijke voorwaar
den voor die indeplaatsstelling zijn 
vervuld; zijn beslissing dienaangaande 
doet uitspraak over een rechtsvraag en 
is derhalve vatbaar voor hager beroep 
(2). (Art. 705 en 1046 Ger.W.) 

4° en 5° De dagvaarding tot inleiding van 
een vordering in rechte tegen de Staat 
wordt betekend aan het kabinet van 

lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- 1----------------
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. De Gryse en 
Draps. 

(1) en (2) Zie Cass., 3 okt. 1983, A.R. nr 6764 
(A.C., 1983-84, nr 59). 
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de minister tot wiens bevoegdheid het 
onderwerp van het geschil behoort; de 
aldus aangesproken minister kan on
der de wettelijke voorwaarden en bin
nen de wettelijke termijn de betrok
ken collega in zijn plaats stellen; doet 
hij zulks niet dan wordt de rechtsple
ging voortgezet op de oorspronkelijke 
aan de Staat betekende dagvaarding 
(3). (Art. 705, eerste, tweede, derde en 
vijfde lid, Ger.W.) 

6" Wanneer de minister aan wie een 
dagvaarding tot inleiding van een vor
dering in rechte tegen de Staat is bete
kend, betwist dat het onderwerp van 
het geschil tot de bevoegdheid van zijn 
departement behoort, maar niet tevens 
de betrokken minister in zijn plaats 
heeft gesteld, is de rechter niet be
voegd om zelf, in plaats van de Staat 
die nagelaten heeft zulks binnen de 
wettelijke termijn te doen, de bevoeg
de minister aan te wijzen; in zodanig 
geval moet de rechter oordelen dat, in 
de bij hem aanhangige rechtspleging, 
de Staat als verweerder, overeenkom
stig de wet, wordt vertegenwoordigd 
door de minister, die door de dagvaar
ding in de zaak werd betrokken (4). 
(Art. 705, eerste, tweede, derde en vijf
de lid, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE T. VER
NAILLEN E.A.; BELGISCHE STAAT - MIN. V. BIN-

1\El\LA!\DSE ZAKEN T. VERNAILLEN E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 8713 en 8845) 

kelen 705 en 1046 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het grondwettelijke be
ginsel van de scheiding der machten, 

doordat het arrest het hager beroep 
van de Belgische Staat, vertegenwoor
digd door de minister van Landsverdedi
ging, ontvankelijk verklaart op grand: 
« dat de beslissing of maatregel van in
wendige aard niet vatbaar is voor hager 
beroep (artikel 1046 van het Gerechtelijk 
Wetboek); dat de maatregel van inwendi
ge aard een beschikking is waarbij de 
behandeling van de zaak wordt voorbe
reid en geregeld zonder enige uitspraak 
op de vordering of over het onderzoek 
ervan; de bestreden beslissing geen 
maatregel van inwendige aard is, aange
zien daarin wordt gezegd dat de Staat 
rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd 
door de minister van Landsverdediging, 
en de andere betrokken ministeritHe de
partementen buiten de zaak worden ge
steld; dat zij aldus uitspraak doet over 
een rechtskwestie en dat zij derhalve 
vatbaar is voor hager beroep; dat, in zo
verre de eerste rechter de zaak naar de 
rol heeft verwezen om de zaak in gereed
heid te brengen, zijn beslissing welis
waar een beslissing van inwendige aard 
is, maar dat hij, nu hij over een rechts
kwestie uitspraak heeft gedaan, appellant 
onmiddellijk heeft bezwaard, zodat deze 
hager beroep kon instellen ( ... ); ( ... ) dat 
de echtgenoten Vernaillen-Gies er de na
druk op leggen dat enkel de Staat 
rechtspersoonlijkheid bezit en dat de mi
nisteriele departementen blijven deel uit
maken van de Staat, de enkele persoon 
met werkzaamheden die in gespeciali
seeerde sectoren zijn onderverdeeld en 
zij bewezen dat te dezen niet de Staat 
maar wel het departement van Lands: 

HET HOF; - Gelet op het bestre- verdediging in hager beroep is gekomen 
den arrest, op 24 oktober 1988 door aangezien de Staat niet tegen zichzetl 
het Hof van Beroep te Brussel ge- kan optreden; ( ... ) dat, hoewel de Staat 
wezen; een en ondeelbaar is, iedere minister af-

Overwegende dat de onder de zonderlijk de zaken behandelt die onder 
zijn departement ressorteren en de des-

nummers 8713 en 8845 op de alge- betreffende uitgaven vereffent; dat ieder 
mene rol van het Hof ingeschreven ministerieel departement een adminis
voorzieningen tegen hetzelfde arrest tratieve en budgettaire eenheid is en 
zijn gericht; dat zij dienen te wor- rechten en verplichtingen heeft; dat zijn 
den gevoegd; autonomie als zodanig juridisch is vast-

gesteld ( ... ); dat, wegens de budgettaire 
Over de middelen samen, het ene op- autonomie en de eigen bevoegdheden 

geworpen door de Belgische Staat, minis- van elk departement, de identiteit van de 
ter van Justitie : schending van de arti- eventuele schuldenaar van de door de 
------------------1 echtgenoten Vernalllen-Gies gevorderde 

vergoedingen niet zonder belang is; dat 
(3) en (4) Zie Cass., 21 april 1989, A.R. nr. 

6123 (AC, 1988-89, nr 479), en 8 jan. 1990, 
A.R nr 8100, supl'a, nr 277 

overigens het in de zaak betrokken de
partement de bezwaren in verband met 
die schuld vrij moet kunnen behandelen; 
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dat niets zich derhalve ertegen verzet 
dat de Staat, vertegenwoordigd door de 
betrokken minister, in hoger beroep 
komt tegen een beslissing waarbij zijn 
departement betrokken is, indien hij oor
deelt dat het onderwerp van de verde
ring tot de bevoegdheid van een ander 
miister behoort; dat, als de stelling van 
de echtgenoten Vernaillen-Gies wordt 
aangenomen, zulks aan de Staat het 
recht zou ontnemen om hoger beroep in 
te stellen in geval van betwisting tussen 
twee of meer ministeritHe departemen
ten », en beslist, wat de toepassing van 
artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek 
betreft : « dat elk ministerieel departe
ment namens de Staat als verweerder 
optreedt voor de betwiste verplichtingen 
die tot zijn bevoegdheid behoren; dat 
soms moeilijk kan worden uitgemaakt 
wie de minister is tot wiens bevoegdheid 
het voorwerp van het geschil behoort, zo
dat de eiser zich verplicht ziet om ter
zelfder tijd of achtereenvolgens verschil
lende departementen in de zaak te 
betrekken; dat daardoor tijd en geld ver
loren gaan, zodat de wetgever de moei
lijkheden van sommige rechtzoekenden 
heeft willen voorkomen door de regeling 
in artikel 705 van het Gerechtelijk Wet
boek (Verslag Van Reepinghen, Gedr. St. 
Senaat, nr. 60, zitt. 1963-64, p. 177-178); 
dat volgens die regeling de minister die 
zijn bevoegdheid afwijst, zich terugtrekt 
en vervangen wordt door de betrokken 
minister; dat, als die indeplaatsstelling 
echter niet in der minne kan gebeuren 
- in welk geval zij bij eenvoudige con
clusie geschiedt - omdat de andere mi
nister op zijn beurt zijn bevoegdheid af
wijst, de rechter dient uit te maken welk 
departement in de zaak moet blijven en 
de Staat moet vertegenwoordigen; dat de 
rechter daardoor het beginsel van de 
scheiding der machten niet miskent, 
maar de rechterlijke functie ten voile uit
oefent », 

terwijl de bepalingen van artikel 705 
van het Gerechtelijk Wetboek, naar de 
uitdrukkelijke bedoeling van de wetge
ver, ertoe strekken, wat de dagvaarding 
van de Staat betreft, de moeilijkheden 
op te lossen die hieruit voortvloeien, 
enerzijds, dat de Staat een en ondeel
baar is en aileen rechtspersoonlijkheid 
bezit, en anderzijds, dat de ministeriiHe 
departementen, hoewel zij geen persoon
lijkheid hebben die verschilt van die van 
de Staat, niettemin een budgettaire auto
nomie hebben; dat zo al, om de oplossing 
van de geschillen te bespoedigen, het 
eerste lid van artikel 705 voorschrift dat 

de Staat wordt gedagvaard « aan het ka
binet van de minister tot wiens bevoegd
heid het onderwerp van het geschil be
hoort », het tweede lid ervan echter 
bepaalt dat de minister die in de zaak 
betrokken is, « niet mag betwisten dat 
het voorwerp van het geschil tot de be
voegdheid van zijn departement behoort 
tenzij hij tevens de betrokken minister 
in zijn plaats stelt, hetgeen geschiedt bij 
eenvoudige conclusie >>; artikel 705, waar
in men eveneens de werkelijke moeilijk
heden wil vermijden om uit te maken 
wie de bevoegde minister is na een rege
ringsverandering en bijgevolg na wijzi
gingen in de verdeling van de ministe
rii:He bevoegdheden, aldus uitsluitend 
« de minister die in de zaak is betrok
ken » verplicht ervoor te zorgen dat bij 
de betwisting van zijn bevoegdheid de 
betrokken minister « tevens >> en << bij 
eenvoudige conclusie » inderdaad in de 
plaats van de in de zaak van de in de 
zaak betrokken minister wordt gesteld; 
daaruit volgt dat de wetgever helemaal 
geen gewag maakt van enig optreden en 
beslissing van de rechter op dat stuk, 
wat nog wordt bevestigd in het derde lid 
van artikel 705, volgens hetwelk « behal
ve in spoedeisende gevallen, de rechter 
niettemin aan de Staat uitstel kan verle
nen om hem te laten uitmaken welke 
minister bevoegd is en om hem in zijn 
verweer te laten voorzien »; de overwe
ging dat, als die indeplaatsstelling niet 
in der minne kan gebeuren, de rechter 
moet uitmaken welk departement in de 
zaak moet blijven en de Staat moet ver
tegenwoordigen, aan artikel 705 een re
gel toevoegt die het niet bevat en die b<J
vendien in strijd is met de bedoeling van 
de wetgever om de oplossing van de ge
schillen te bespoedigen, en bijgevolg on
verenigbaar is met de bewoordingen er
van, niettegenstaande de omstandigheid 
dat wegens de budgettaire autonomie 
van elk departement de identiteit van de 
eventuele schuldenaar van de gevorder
de vergoedingen niet zonder belang is; 
dat volgens artikel 705 en rechter im
mers, om te vermijden dat abusievelijk 
dagvaardingen worden gericht tegen de 
Staat, die door een kennelijk niet be
voegde minister wordt vertegenwoordigd, 
niet mag beslissen dat de kosten van die 
dagvaardigen niet zullen worden begroot 
(vierde lid); de bedoeling van de wetge
ver om elk geschil en gerechtelijke pro
cedure over de bevoegdheid van de in 
een zaak betrokken minister uit te slui
ten tot slot bevestigd wordt in de be
woordingen van het vijfde lid ; « ••• dat 
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voor het overige aile rechten en excep
ties onverkort blijven •; 

daaruit volgt, eerste onderdeel, dat, nu 
voormelde indeplaatsstelling buiten elke 
beslissing van de rechter geschiedt en 
het beroepen vonnis zich ertoe beperkt 
overeenkomstig artikel 705 van het Ge
rechtelijk Wetboek vast te steilen « dat 
de te dezen in de zaak betrokken minis
ter van Landsverdediging, door aileen 
maar bij conclusie de volgens hem be
voegde minister aan te wijzen, die minis
ter niet in zijn plaats heeft gesteld », 
voor recht te zeggen dat de Belgische 
Staat regelmatig is vertegenwoordigd 
door de minister van Landsverdediging, 
de andere vrijwillig tussengekomen de
partementen buiten de zaak te steilen en 
de zaak naar de rol te verwijzen om de 
partijen in te steilen over de zaak zelf 
conclusie te nemen, de eerste rechter 
zich niet heeft uitgesproken over een be
twiste feitelijke of rechtskwestie, en 
evenmin daarover vooraf heeft beslist, 
zodat zijn beslissing, gelet tevens op zijn 
onbevoegdheid, zowel overeenkomstig ar
tikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek 
als met toepassing van het grondswets
beginsel van de scheiding der machten, 
geen van de partijen onmiddellijk kan 
bezwaren, in de zin van artikel 1046 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en het arrest 
ten onrechte beslist dat het hoger beroep 
van de Belgische Staat, vertegenwoord
igd door de minister van Landsverdedi
ging, ontvankelijk is (schending van de 
artikelen 705, 1046 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van voormeld grondwetsbe
ginsel); 

legenheid te geven uit te maken wie de 
bevoegde minister is » - als de betwis
ting van zijn bevoegdheid door de in de 
zaak betrokken minister en« bij eenvou
dige conclusie » (schending van artikel 
705 van het Gerechtelijk Wetboek en van 
voormeld grondwetsbeginsel); 

het ander, opgeworpen door de Belgi
sche Staat, minister van Binnenlandse 
Zaken : schending van de artikelen 116 
van de Grondwet, 705 van het Gerechte
lijk Wetboek, 5 van de wet van 29 okto
ber 1846 op de inrichting van het Reken
hof, 2, 3, 11 van de wet van 28 juni 1963 
tot wijziging en aanvulling van de wet
ten op de Rijkscomptabiliteit, artikel 3 
van deze wet, zoals het luidde v66r de 
wijziging ervan bij artikel 1 van de wet 
van 28 juni 1989, en van het algemeen 
beginsel van de scheiding der machten, 

doordat het arrest de beslissing van de 
eerste rechter wijzigt, voor zover deze 
heeft geoordeeld dat de Staat zelf en niet 
de rechter moet uitmaken welk departe
ment bevoegd is om de Staat te verte
genwoordigen, op grond : dat, luidens ar
tikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de in de zaak betrokken minister niet 
mag betwisten dat het voorwerp van het 
geschil tot de bevoegdheid van zijn de
partement behoort, tenzij hij tevens de 
betrokken minister in zijn plaats stelt, 
hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclu
sie; dat elk ministerieel departement na
mens de Staat als verweerder optreedt 
voor de betwiste verplichtingen die tot 
zijn bevoegdheid behoren; dat soms 
moeilijk kan worden uitgemaakt wie de 

tweede onderdeel, gesteld zelfs dat het minister is tot wiens bevoegdheid het 
hoger beroep ontvankelijk is, het hof van voorwerp van het geschil behoort, zodat 
beroep, door te beslissen « dat, als die in- de eiser zich verplicht ziet om terzelfder 
deplaatsstelling echter niet in der minne tijd of achtereenvolgens verschillende 
kan gebeuren - in welk geval zij bij departementen in de zaak te betrekken; 
eenvoudige conclusie geschiedt - omdat dat daardoor tijd en geld verloren gaan, 
de andere minister op zijn beurt zijn be- zodat de wetgever de moeilijkheden van 
voegdheid afwijst, de rechter dient uit te sommige rechtzoekenden heeft willen 
maken welk departement in de zaak voorkomen door de regeling in artikel 
moet blijven en de Staat moet vertegen- 705 van het Gerechtelijk Wetboek; dat 
woordigen; dat de rechter daardoor het volgens die regeling de minister die zijn 
beginsel van de scheiding der machten bevoegdheid afwijst, zich terugtrekt en 
niet miskent, maar de rechterlijke vervangen wordt door de betrokken mi
functie ten voile uitoefent », aan artikel nister; dat, als de indeplaatsstelling ech-
705 van het Gerechtelijk Wetboek een re- ter niet in der minne kan gebeuren - in 
gel toevoegt die onverenigbaar is met de welk geval zij bij eenvoudige conclusie 
bewoordingen en de bestaansreden er- geschiedt - omdat de andere minister 
van, en het grondwetsbeginsel van de op zijn beurt zijn bevoegdheid afwijst, de 
scheiding der machten miskent, aange- rechter client uit te maken welk departe
zien de indeplaatsstelling slechts kan ge- ment in de zaak moet blijven en de 
schieden bij de Staat, terzelfder tijd - Staat moet vertegenwoordigen; dat de 
behoudens wanneer de rechter « aan de rechter daardoor het beginsel van de 
Staat » uitstel verleent « om hem de ge- 1 scheiding der machten niet miskent, 
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maar de rechterlijke functie ten valle uit
oefent, 

de Grondwet en de wet uitsluitend aan 
het verlenen (schending van de artikelen 
116 van de Grondwet, 5 van de wet van 
29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof en van het algemeen beginsel 
van de scheiding der machten); het ar
rest derhalve niet naar recht is verant
woord: 

W at het eerste onderdeel van het 
middel van de Belgische Staat, mi
nister van Justitie betreft: 

Overwegende dat, enerzijds, de 
beslissing waarbij de rechter uit
spraak doet over een feitelijke of 
een rechtskwestie, geen maatregel 
van inwendige aard is, in de zin van 
artikel 1046 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
indeplaatsstelling, als bedoeld in ar
tikel 705, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek weliswaar ge
schiedt « buiten elke beslissing van 
de rechter », maar deze dient na te 
gaan of de wettelijke voorwaarden 
voor die indeplaatsstelling vervuld 

.zijn; dat zijn beslissing op dat stuk 
uitspraak doet over een rechtsvraag; 

Overwegende dat te dezen het ar
rest, nu het vaststelt dat het beroe
pen vonnis << beslist dat de Staat 
rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt 
door de minister van Landsverdedi
ging, en de andere betrokken minis
terii:He departementen buiten de 
zaak stelt », terecht oordeelt dat die 
beslissing << geen maatregel van in
wendige aard is », maar << uitspraak 
doet over een rechtskwestie », wat 
voldoende is om de beslissing, waar
bij het hoger beroep van de Belgi
sche Staat, minister van Landsver
dediging, ontvankelijk wordt ver
klaard, naar recht te verantwoorden; 

Dat het eerste onderdeel faalt 
naar recht; 

W at het tweede onderdeel van het 
middel van de Belgische Staat, mi
nister van Justitie, en het middel 
van de Belgische Staat, minister van 
Binnenlandse Zaken, betreft : 

terwijl uit de artikelen 2, 3 en 11 van 
de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en 
aanvulling van de wetten op de Rijks
comptabiliteit volgt dat elk ministerieel 
departement voor de Rijkscomptabiliteit, 
een afzonderlijke juridische entiteit is; 
daaruit volgt dat elke minister de zaken 
die onder zijn departement ressorteren, 
afzonderlijk behandelt en de desbetref
fende uitgaven vereffent; artikel 705, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
evenwel bepaalt dat de minister die door 
een eiser in de zaak is betrokken, niet 
mag betwisten dat het voorwerp van het 
geschil tot de bevoegdheid van zijn de
partement behoort, tenzij hij tevens de 
betrokken minister in zijn plaats stelt, 
hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclu
sie; de wetgever, door die bepaling in te 
voeren, heeft willen voorkomen dat de 
eiser moeilijkheden zou ondervinden ten 
gevolge van de verplichting om de Staat, 
in de persoon van de bevoegde minister, 
te dagvaarden, zoals dit in beginsel is 
voorgeschreven bij artikel 705, eerste lid; 
uit artikel 705, tweede en derde lid, blijkt 
dat als er geen indeplaatsstelling in der 
minne is, de door de eiser aangewezen 
minister bevoegd blijft; bovendien artikel 
705, tweede lid, slechts geldt voor de be
trekkingen tussen de Staat en de eiser; 
wat de betrekkingen onder de ministers 
zelf betreft, voormeld artikel 705 niet af
wijkt van de artikelen 116 van de Grand
wet en 5 van de wet van 29 oktober 1846 
op de inrichting van het Rekenhof, 
krachtens welke eventuele conflicten 
over de aanwijzing van de bevoegde mi
nister van administratieve aard zijn en 
onder het toezicht van het Rekenhof val
len; het algemeen beginsel van de schei
ding der machten, waarvan artikel 705 
van het Gerechtelijk Wetboek evenmin 
afwijkt, de rechter verbiedt te beslissen 
dat een bepaald departement aansprake
lijk is met uitsluiting van een ander; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat de rechter moet uitmaken 
welk departement bevoegd is, aan artikel 
705 van het Gerechtelijk Wetboek een 
draagwijdte geeft die aan deze bepaling 
niet heeft (schending van artikel 705 van 
het Gerechtelijk Wetboek, miskent dat 
voor de Rijkscompatbiliteit elk ministe
rieel departement een afzonderlijke juri
dische entiteit is (schending van de arti
kelen 2, 3 en 11 van de wet van 28 juni 
1963 tot wijziging en aanvulling van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit), en aan Overwegende dat in het eerste lid 
de rechter een bevoegdheid toekent die 1 van artikel 705 van het Gerechtelijk 
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Wetboek als regel wordt gesteld dat 
« de Staat wordt gedagvaard aan het 
kabinet van de minister tot wiens 
bevoegdheid het voorwerp van het 
geschil behoort », en in het tweede 
en derde lid van hetzelde artikel 
worden vastgesteld de voorwaarden 
waaronder en de termijn waarbin
nen de in de zaak betrokken minis
ter de betrokken minister in zijn 
plaats kan stellen; 

Dat dit artikel aan de rechter ech
ter niet het recht verleent om zelf 
de bevoegde minister aan te wijzen 
in de plaats van de Staat, die zulks 
niet binnen de wettelijke termijn 
zou hebben gedaan; dat in zodanig 
geval de rechter moet oordelen dat 
in de bij hem aanhangige procedure: 
de Staat als verweerder overeen
komstig de wet vertegenwoordigd 
wordt door de minister die door de 
dagvaarding in de zaak is betrok
ken; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel van de Belgische Staat, mi
nister van Justitie, en het middel 
van de Belgische Staat, minister van 
Binnenlandse Zaken, in zoverre ge
grond zijn; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen; vernietigt het bestreden ar
rest, behoudens in zoverre dit het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; 
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 Bergen. 

Nr. 382 

1 e KAMER - 23 februari 1990 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BE
ROEP - KAMERS BESTAANDE UIT EEN OF 
DRIE RAADSHEREN - TOEWIJZING VAN DE 
ZAKEN - BETWISTING - OP TE WERPEN 
V66R ELK ANDER MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN- NIEUWE MID
DELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - KAMERS BE
STAANDE UIT EEN OF DRIE RAADSHEREN -
TOEWIJZING VAN DE ZAKEN - BETWISTING 
- ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIE
MIDDEL. 

1° Krachtens de artt. 88, § 2, en 109 
tweede lid, Ger. W. moet een incident 
in verband met de verdeling van de za
ken onder de kamers een zelfde hof 
van beroep hetzij door een van de par
tijen v66r ieder ander middel, hetzij 
df:!Or de rechter ambtshalve bij de ope
nmg van de debatten, worden opge
worpen en voorgelegd aan de eerste 
voorzitter van het hof van beroep, die 
oordeelt of de zaak anders moet wor
den toegewezen; bij ontstentenis daar
van blijft de zaak definitief aan de ka
mer toegewezen (1). 

zo Niet ontvankelijk is het middel dat 
berust op een incident in verband met 
de verdeling van de zaken onder de 
kamers van een zelfde hoi van beroep, 
wanneer het noch door een der partij
en v66r ieder ander middel noch door 
de rechter ambtshalve bij de opening 
van de debatten werd opgeworpen en 
aan de eerste voorzitter van het hof 
van beroep werd voorgelegd. 

(HERMAN HEYLEN P.V.B.A. 
T. ABDIJ VAN 'T PARK, V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6308) 

22 februari 1990 - 1• kamer - Voor-
zitter en verslaggever: de h. Sace afde- HET HOF; - Gelet op het bestre
lingsvoorzitter - Gelijkluidende ~onclu- den arrest, op 1 december 1987 door 
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene- r----------------
raal - Advocaten: mrs. Biitzler, Simont 
en DeBruyn. (1) Zie Cass., 10 nov. 1988, A.R. nr. 8132 

(A.C., 1988-89, nr. 146) en noot 1. 
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het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 109bis, vooral § 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat uit de bewoordingen van het 
arrest blijkt dat het werd uitgesproken 
door een « alleenzetelend raadsheer », de 
heer Bellemans, 

terwijl, krachtens artikel 109bis, meer 
bepaald § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, het hoger beroep tegen beslissin
gen in burgerlijke zaken gewezen door 
een kamer van de rechtbank van eerste 
aanleg met een rechter, in elk geval 
wordt toegewezen aan de kamers met 
drie raadsheren in het hof, indien zulks 
wordt aangevraagd door de eiser in zijn 
hoofdakte van hoger beroep, en terwijl 
eiseres in haar verzoekschrift tot hoger 
beroep van 13 oktober 1986 uitdrukkelijk 
verzocht had << de zaak en behandeling 
ervan, te laten verzenden naar de kamer 
bestaande uit drie magistraten •; het te 
dezen een beroep betrof tegen een von
nis in burgerlijke zaken, gewezen door 
een kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven met een rechter, zodat 
het arrest, door in de aangeduide om
standigheden toch "te zijn uitgesproken 
door een alleenzetelend raadsheer, arti
kel 109bis, vooraf § 2, van het Gerechte
lijk Wetboek schendt en, door niet te 
antwoorden op het uitdrukkelijk gefor
muleerde verzoek, althans niet te moti
veren waarom dit verzoek, impliciet 
werd afgewezen, eveneens schending in
houdt van de grondwettelijke motive
ringsplicht (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over het eerste middel : 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid van het middel, opgeworpen 
door de verweersters : 

Overwegende dat artikel 109bis, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt : << Met uitzondering van de 
vorderingen betreffende de staat 
van personen, worden eveneens toe
gewezen aan de kamers met een 
raadsheer : 1 o het hoger beroep te
gen beslissingen in burgerlijke za
ken gewezen door een kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg met 
een rechter; 2° ( ... ) Het in het eerste 
lid genoemde hoger beroep wordt in 

elk geval toegewezen aan de kamers 
met drie raadsheren in het hof, in
dien zulks wordt aangevraagd door 
de eiser in zijn akte van hoger be
roep •; 

Overwegende dat uit de procedu
restukken blijkt : 1. dat eiseres op 
13 oktober 1986 hoger beroep heeft 
ingesteld tegen het vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven, dat op 26 september 1986 
door een kamer met een rechter 
was gewezen; 2. dat eiseres in haar 
verzoekschrift tot hoger beroep 
heeft vermeld : << Dat verzoekster 
hierbij uitdrukkelijk vraagt de zaak 
en behandeling ervan te laten ver
zenden naar de kamer bestaande uit 
drie magistraten »; 3. dat het hoger 
beroep niettemin werd toegewezen 
aan een kamer met een raadsheer 
en het bestreden arrest door een al
leenrechtsprekend raadsheer is ge
wezen; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 88, § 2, en 109, tweede lid, 
van het Gerechtelijk W etboek, een 
incident in verband met de verde
ling van de zaken onder de kamers 
van een zelfde hof van beroep, het
zij door een van de partijen v66r ie
der ander middel, hetzij door de 
rechter ambtshalve bij de opening 
van de debatten moet worden opge
worpen en voorgelegd aan de eerste 
voorzitter van het hof van beroep, 
die oordeelt of de zaak anders moet 
worden toegewezen; dat, bij ontsten
tenis daarvan, de zaak definitief aan 
de kamer toegewezen bijft; 

Overwegende dat, nu uit de proce
durestukken blijkt dat eiseres ten 
gronde heeft geconcludeerd zonder 
op te werpen dat haar hoger beroep 
aan een kamer met drie raadsheren 
had moeten worden toegewezen, het 
middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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23 februari 1990 1• kamer - Vaar-
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever de h. Matthijs - An
dersluidende canclusie (2) van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advaca
ten : mrs. De Gryse, Nelissen Grade en 
Biitzler. 

Nr. 383 

1 e KAMER - 23 februari 1990 

1° HOGER BEROEP - BL'RGERLIJKE ZA
KEN - RECHTPLEGING I!'< HOGER BEROEP -
OPROEPI!'<G VOOR DE RECHTER - TERMIJN 
- SA!'<CTIE. 

2o HOGER BEROEP - BL'RGERLIJKE ZA
KEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE -
RECHTSPLEGI!'<G TOT HERZIENING - HOGER 
BEROEP - TERMIJN VAN VERDAGING -
SANCTIE. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE - RECHTSPLEGING TOT HERZIE
NING - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- TERMIJN VAN VERDAGING - SANCTIE. 

1° De bepaling van art. 710 Ger. W. val
gens welke de termijnen van dagvaar
ding ap straffe van nietigheid zijn 
vaargeschreven, mag, in de regel, geen 
taepassing vinden ap de aproeping in 
hager beroep. 

2° en 3° De termijn van verdaging van 
acht dagen bedaeld bij art. 7, derde lid, 
Onteigeningswet Autasnelwegen is 
niet gesteld ap straffe van nietigheid. 

(WEGENFONDS- MIN. VAN OPENBARE WERKEN 
T. THOELEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6731) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juli 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt : 

Over het middel: schending van arti
kel 7, in het bijzonder derde lid, van de 
wet betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringendheid inzake de onteigenin
gen ten algemenen nutte, vervat in arti
kel 5 van de wet van 26 juli 1962 betref
fende de onteigeningen ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
de autosnelwegen, en van de artikelen 
707, 710, 860 en 862, in het bijzonder § 1, 
1°, en§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 

daardat het vannis, na overwogen te 
hebben dat « in geval van hoger beroep 
tegen een vonnis waarbij de rechter de 
vordering van de onteigenaar afwijst, de 
termijn van dagvaarding in beroep altijd 
acht dagen (bedraagt) », en verder dat 
« de termijn van dagvaarding ... gesteld 
is op straffe van nietigheid » , en na 
vastgesteld te hebben dat de gerechts
brief, waarbij de huidige verweerster op
geroepen werd om voor de rechtbank te 
verschijnen op 18 juli 1988, haar werd 
ter hand gesteld op 12 juli 1988, zodat ei
ser haar « geen wachttermijn van mini
maal acht dagen heeft gelaten •, beslist 
dat de nietigheid van de dagvaarding in 
beroep ambtshalve door de rechtbank 
dient uitgesproken te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 7, der
de lid, van de bovenvermelde wet van 26 
juli 1962 bepaalt dat hoger beroep tegen 
het vonnis waarbij de vrederechter de 
vordering van de onteigenaar afwijst, 
moet worden ingesteld binnen de 15 da
gen na de uitspraak, en dat de termijn 
van « verdaging » (ajournement) altijd 
acht dagen bedraagt, en terwijl deze ter
mijn van acht dagen geen wachttermijn 
is, maar de termijnen binnen dewelke de 
zaak op de rechtbank in beroep moet 
worden ingeleid, zodat het vonnis, dat 
oordeelt dat de « dagvaarding • ten on------------------1 rechte v66r het verstrijken van deze ter

(2) Het O.M. was van oordeel dat nu de ap
pelant van meet af aan gevraagd had voor drie 
raadsheren te verschijnen en aan dat verzoek 
niet werd voldaan, het vraagstuk we! voor het 
Hof mocht worden opgeworpen. 

mijn van acht dagen ter zitting van de 
rechtbank werd ingeleid en dat het be
roep daarom nietig is, een schending in
houdt van het bovenvermeld artikel 7, 
derde lid, van de wet van 26 juli 1962, en 
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een onjuiste toepassing maakt van dear
tikelen 707 en 710 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

tweede onderdeel, geen proceshande
ling nietig kan worden verklaard indien 
de wet de nietigheid ervan niet uitdruk
kelijk heeft bevolen, en termijl geen en
kele wetsbepaling de nietigheid voor
schrift als sanctie op het niet naleven 
van de ter zake besproken termijn van 
« verdaging » van acht dagen, als be
paald in artikel 7, derde lid, van de bo
venvermelde wet van 26 juli 1962, en ter
wijl de ter zake toepasselijke termijn 
van << verdaging » niet mag verward of 
vereenzelvigd worden met de termijn 
van << dagvaarding >>, bepaald in artikel 
710 van het Gerechtelijk Wetboek, waar
uit blijkt dat het vonnis, dat het door ei
ser ingestelde beroep nietig verklaart 
wegens het niet naleven van deze << op 
straffe van nietigheid >> voorgeschreven 
termijn, een schending inhoudt van het 
meer vermeld artikel 7, derde lid, en te
vens ook een schending van artikel 860 
en een onjuiste toepassing van de artike
len 707 en 710 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

derde onderdeel, zelfs indien ter zake 
een nietigheid zou moeten vastgesteld 
worden (quod non), geen enkele wets be
paling deze nietigheid met rechtsverval 
zou sanctionneren, en terwijl de rechter, 
naar luid van artikel 861 van het Gerech
telijk Wetboek, een proceshandeling ai
leen dan nietig kan verklaren indien het 
aangeklaagde verzuim of de aangeklaag
de onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie op
werpt, en terwijl enerzijds ter zake geen 
exceptie werd opgeworpen en geen mel
ding vna schade in de belangen van de 
verweerster werd vastgesteld, en ander
zijds de aangeklaagde onregelmatigheid 
niet valt onder de gevallen waarin over
eenkomstig artikel 862 van het Gerechte
lijk Wetboek van de regel van artikel 861 
afgeweken wordt, waaruit blijkt dat de 
rechtbank, zelfs indien ter zake een nie
tigheid aan te klagen bleek, het hoger 
beroep van eiser niet mocht nietig ver
klaren, zodat de uitspraak die deze nie
tigverklaring uitspreekt een schending 
inhoudt van de artikelen 861 en 862, 
voornamelijk § 1, 1°, en § 2, van het Ge
rechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat artikel 7, derde 
lid, van de wet van 26 juli 1962 be
treffende de onteigeningen ten alge
menen nutte en de concessies voor 
de bouw van de autosnelwegen be-

paalt : « Hoger beroep tegen het 
vonnis waarbij de rechter de vorde
ring van de onteigenaar afwijst en 
beslist dat er derhalve geen aanlei
ding bestaat om de procedure voort 
te zetten, wordt ingesteld binnen 
vijftien dagen na de uitspraak. De 
termijn van verdaging bedraagt al
tijd acht dagen; de akte van hoger 
beroep bevat, op straffe van nietig
heid, de bezwaren die tegen het von
nis worden ingebracht. Geen enkel 
ander bezwaar kan in aanmerking 
worden genomen. Op het hoger be
roep wordt beschikt op de inleiden
de terechtzitting of uiterlijk acht da
gen later »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat eiser, onteige
naar, door een op 8 juli 1988 ter grif
fie van de rechtbank ingediend ver
zoekschrift waarin hij de griffie 
vroeg om verweerster op te roepen 
voor de terechtzitting van 18 juli 
1988, tijdig hoger beroep heeft inge
steld tegen het vonnis van de vrede
rechter dat zijn vordering tot ontei
gening had afgewezen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eisers hoger beroep niet ont
vankelijk verklaart, op grond dat ei
ser de door voormeld artikel 7, der
de lid, bepaalde « termijn van verda
ging van acht dagen », die volgens 
de rechtbank een wachttermijn is 
en krachtens artikel 710 van het Ge
rechtelijk Wetboek op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, niet 
heeft nageleefd; dat er immers min
der dan acht dagen verlopen zijn 
tussen 12 juli 1988, dag waarop het 
verzoekschrift tot hoger beroep door 
de postdienst bij gerechtsbrief aan 
verweerster is ter hand gesteld, en 
18 juli 1988, dag van de terechtzit
ting; 

Overwegende dat uit de wording
geschiedenis van de wet van 26 juli 
1962 blijkt dat de wetgever, bezorgd 
om de afhandeling van het hoger 
beroep tegen een beslissing waarbij 
de vordering tot onteigening is afge
wezen, te bespoedigen, onder meer, 
dit in het voordeel van de onteige
naar, elke mogelijke verlenging van 
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de termijn van dagvaarding (« ver
daging » = ajournement) van acht 
dagen heeft uitgesloten; 

Dat de aangehaalde wetsbepaling 
geen nietigheid stelt op niet-nale
ving van de termijn van acht dagen 
en die nietigheid toen in de regel 
was uitgesloten door artikel 1039bis 
van het W etboek van Rechtsvorde
ring, ingevoerd door het koninklijk 
besluit nummer 300 van 30 maart 
1936; 

Overwegende dat artikel 710 van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens 
hetwelk de termijnen van dagvaar
ding zijn voorgeschreven op straffe 
van nietigheid en dezelfde regel van 
toepassing is op de andere vormen 
van oproeping die de wet bepaalt, 
niettegenstaande het bepaalde in ar
tikel 1042 van dat wetboek, in de re
gel geen toepassing kan vinden op 
de oproeping in hoger beroep, nu ar
tikel 1056 zelf geen termijn van dag
vaarding bepaalt en artikel 1057 ai
leen de vermelding, in de akte van 
hoger beroep, van de « termijn van 
verschijning », dat is de termijn van 
dagvaarding of oproeping, op straffe 
van nietigheid voorschrijft; 

Dat uit voorgaande overwegingen 
volgt dat, ook in het kader van de 
huidige regeling, de termijn van 
dagvaarding van artikel 7, derde lid, 
van de genoemde wet van 26 juli 
1962, niet op straffe van nietigheid 
is gesteld, zodat toepassing van de 
artikelen 861 en 862 van het Gerech
telijk Wetboek uitgesloten is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 860 van het Gerechtelijk Wet
hoek, geen proceshandeling nietig 
kan worden verklaard, indien de 
wet de nietigheid ervan niet uit
drukkelijk heeft bevolen, en de ter
mijnen, behoudens de termijnen om 
een rechtsmiddel aan te wenden, 
slechts dan op straffe van verval 
worden bepaald, wanneer de wet 
het voorschrijft; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door de nietigheid van het 
hoger beroep en dientengevolge de 
niet-ontvankelijkheid ervan uit te 

spreken, de genoemde wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

23 februari 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Matthijs - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en De Gryse. 

Nr. 384 

1 e KAMER - 23 februari 1990 

1° HOGER BEROEP - BUGERLIJKE ZA
KEN - RECHTSMACHT VAN DE RECHTERS I-"J 
HOGER BEROEP - BEPERKING - SCHEN
DING DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
- GEVOLG. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE 
KRACHT VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZA
KEN - HOGER BEROEP - BEPERKING VAN 
HET HOGER BEROEP- RECHTSMACHT VAN 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP - MISKEN
NING - GEVOLG. 

1 o en 2° Art. 1068 Ger. W. wordt door de 
rechter in hager beroep geschonden 
wanneer hij uitspraak doet over een 
punt van het bestreden vonnis dat, in
gevolge de beperking van het hager 
beroep, bij hem niet aanhangig is, en 
derhalve in kracht van gewijsde is ge
gaan. 
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(G ... T. P ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 6927) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1989 gewe
zen door de jeugdkamer van het 
Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 602, 1050, 
1068 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel houdende het beschikkingsbegin
sel, zoals vervat onder meer in artikel 
1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na het hoofd- en in
cidenteel beroep tegen het vonnis d.d. 26 
september 1988 van de Jeugdrechtbank 
te Antwerpen onontvankelijk te hebben 
verklaard bij ontstentenis van tijdig be
roep, op het incidenteel beroep van ver
weerster tegen het vonnis d.d. 24 oktober 
1988 van dezelfde jeugdrechtbank een 
bezoekrecht toestaat « elke eerste zater
dag van de maand van 14 tot 18 uur, het 
kind te brengen door (eiseres) en terug 
te brengen door (verweerster) », 

tezwijl, zo krachtens de in artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek vervatte 
devolutieve kracht van het hager beroep 
het geschil zelf aanhangig is bij de rech
ter in hager beroep, deze nochtans dient 
te oordelen binnen de grenzen van de 
ontvankelijk aangetekende hoofd- en in
cidentele beroepen en, nu het arrest te
gen het vonnis d.d. 26 september 1988 
van de jeugdrechtbank, waarbij de be
slissing genomen werd aan verweerster 
een bezoekrecht toe te staan om de twee 
maanden, onontvankelijk heeft ver
klaard, het hof van beroep niet meer ge
vat was van de betwistingen nopens het 
principe van het bezoekrecht, zoals het 
zelf aanneemt, en evenmin nopens de 
frequentie van dit recht waarover door 
een in kracht van gewijsde gegaan von
nis reeds was beslist; zodat het arrest 
door het in het vonnis d.d. 26 september 
1988 definitief vastgelegde bezoekrecht 
om de twee maanden te wijzigen in een 
bezoekrecht om de maand op het inci
denteel beroep van verweerster tegen 
het vonnis d.d. 24 oktober 1988 zich niet 
enkel uitspreeks buiten de door het voor
werp van dit vonnis a quo d.d. 24 okto
ber 1988 afgebakende grenzen van zijn 
saisine (schending van de artikelen 8, 
602, 1050, 807, 1068, 1138, 2°, van het Ge-

rechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel houdende het beschik
kingsbeginsel), maar tevens het gezag 
van gewijsde miskent verbonden aan het 
vonnis d.d. 26 september 1988 (schending 
van de artikelen 23, 24, 25, 26, 27 en 28 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat de jeugdrecht
bank bij vonnis van 26 september 
1988 besliste dat « (verweerster} een 
bezoekrecht heeft over het kind 
(V.G.} om de twee maanden gedu
rende vier uren in de namiddag », 
en << voor de behandeling van de mo
daliteiten van de uitvoering van dit 
bezoekrecht de heropening van de 
debatten » beval; dat de jeugdrecht
bank vervolgens in het vonnis van 
24 oktober 1988 de wijze van uitoefe
ning ervan bepaalde en aan ver
weerster een tweemaandelijks be
zoekrecht toekende over haar klein
kind V.G. « elke eerste zondag van 
de oneven maanden van 14 tot 18 
uur, kind te halen en terug te bren
gen door (verweerster) ten huize 
van (eiseres) »; 

Overwegende dat tegen beide von
nissen door eiseres principaal hoger 
beroep en door verweerster inciden
teel hoger beroep werden ingesteld; 

Overwegende dat het arrest, na de 
hogere beroepen tegen het vonnis 
van 26 september 1988 niet ontvan
kelijk en die tegen het vonnis van 
24 oktober 1988 ontvankelijk te heb
ben verklaard, aan verweerster een 
bezoekrecht toekent « elke eerste 
zaterdag van de maand van 14 tot 
18 uur, kind te brengen door (eise
res} en terug te brengen door (ver
weerster) », dit wil zeggen een 
maandelijks bezoekrecht; 

Overwegende dat, nu uit de beslis
sing van het arrest betreffende de 
niet-ontvankelijkheid van de tegen 
het vonnis van 26 september 1988 
ingestelde hogere bervepen volgt dat 
dit vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan, het hof van beroep, door op 
het hoger beroep tegen het vonnis 
van 24 oktober 1988 uitspraak te 
doen over de frequentie waarmee 
het bezoekrecht zou worden uitgeoe
fend, uitspraak doet over een punt 
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van de vordering dat niet meer aan
hangig was; 

Dat het arrest zodoende artikel 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het aan 
verweerster een maandelijks in de 
plaats van een tweemaandelijks be
zoekrecht toekent; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

23 februari 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal - Advocaat: mr. Delahaye. 

Nr. 385 

1 e KAMER - 23 februari 1990 

1° VORDERING IN RECHTE - OOR

ZAAK VAN DE VORDERING- BEGRIP. 

2° VORDERING IN RECHTE - WIJZI
GING VAN DE VORDERING - BEGRIP. 

3° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- RECHTSMACHT- OMVANG. 

als onderhuurster de feitelijke bezet
ting van het goed door een derde geor
ganiseerd en gedoogd heeft, terwijl de 
vordering gesteund was op de delictu
ele of quasi-delictuele fouten die die 
verweerster had begaan voor een con
tract ten name van de hoofdhuurster 
te sluiten (1). 

2° en 3° Het recht van de partijen om de 
grenzen van de vordering zelf te bepa
len, wordt door de rechter geschonden 
wanneer hij de oorzaak van de vorde
ring wijzigt (2). 

(VANDERLEENEN Q.Q. T. WATERFORD CRYSTAL 
N.V., LAMMERS, A.G. VAN 1824 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6978) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 702 en 807 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel, ge
naamd het beschikkingsbeginsel, zoals 
afgeleid uit het artikel 1138, lid 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing het be
roepen vonnis bevestigde, waarbij de 
P.V.B.A. Madison International Giftshop 
en de heer Lammers werden veroordeeld 
tot vrijwaring van verweerster en, her
vormend voor het overige, eiser veroor
deelt verweerster te vrijwaren voor aile 
veroordelingen ten hare laste uitgespro
ken in hoofdsom, interesten en kosten 
op grond van volgende overwegingen : 
« In feite heeft de P.V.B.A. Madison 
Gifts (thans aanwezig in het geding in 
de persoon van de curator van het faillis
sement) gedurende gans de duur van de 
verhuring het verhuurde goed bezet en 
uitgebaat en van het voordeel van de 
huurovereenkomst genoten; deze bezet
ting is na 2.10.1987 (datum van het fail
lissement) verder gezet met de instem
ming van de curator die in de verhuurde 
lokalen de likwidatie van de stocks heeft 

1° De oorzaak van de vordering wordt (1) en {2) Vgl. Cass., 3 dec. 1984, A.R. nr. 
door de rechter gewijzigd wanneer hij 4331 (A.C., 1984-85, nr. 208) en 25 jan. 1985, 
de verweerster veroordeelt omdat zij A.R. nr. 4306 (A.C,, 1984-85, nr. 311). 
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georganiseerd; het gaan hier om een fei
telijke bezetting die door de huurster 
Waterford Crystal, optredend door haar 
bestuurder Lammers, in het voordeel 
van Madison Gifts werd georganiseerd 
en gedoogd, zonder enig bewijs van het 
bestaan van een geldige overeenkomst 
van onderverhuring », zoals blijkt uit de 
door het vonnis weerhouden feitelijke 
vaststellingen; « Appellant Lammers » -
in wiens hoofde het vonnis een inbreuk 
op de artikelen 62 van de gecoi:irdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
weerhoudt - « is derhalve samen met 
de P.V.B.A. Madison Gifts, thans in fa
ling, in het raam van de huidige proce
dure die betrekking heeft op de uitvoe
ring van de verbintenissen voortvloeien
de uit de handelshuurovereenkomst van 
30 oktober 1984, tot algehele vrijwaring 
van de N.V. Waterford Crystal gehou
den », 

terwijl, eerste onderdeel, tussen partij
en voor de appelrechter een betwisting 
bestond omtrent de juiste oorzaak van 
de door verweerster tegen de gefailleer
de vennootschap ingestelde vordering in 
vrijwaring en tussenkomst, eiser aanvoe
rende dat deze was gesteund op het be
staan van een « onderhuurovereen
komst », terwijl verweerster zich beriep 
op een (quasi) delictuele fout in hoofde 
van gefailleerde vennootschap; het be
streden vonnis de eis in tussenkomst en 
vrijwaring, deels met bevestiging van 
het beroepen vonnis, ten aanzien van ei
ser gegrond verklaarde, na te hebben be
slist dat gefailleerde vennootschap sa
men met de heer Lammers gehouden 
was tot algehele vrijwaring van verweer
ster, zonder de oorzaak van de aldus las
tens eiser en gefailleerde vennootschap 
toegewezen vordering te preciserl'm, zo
dat het bestreden vonnis dat nalaat de 
oorzaak der vordering, in zoverre gericht 
tegen eiser en gefailleerde vennootschap, 
aan te wijzen, niet regelmatig met rede
nen is omkleed, nu het het Hof in de on
mogelijkheid stelt zijn wettigheidscontro
le uit te oefenen (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, in burgerlijke zaken 
de feitenrechter niet vermag ambtshalve 
de oorzaak van de vordering, die voor 
hem aanhangig werd gemaakt, te wijzi
gen; de oorzaak bestaat in het rechtsfeit 
of de rechtshandeling die als grondslag 
van de vordering dient, met andere 
woorden de rechtstitel door een partij 
als grondslag van haar eis aangevoerd; 
te dezen de vordering in vrijwaring, in-

gesteld door verweerster tegen gefailleer
de vennootschap en eiser, was gestoeld 
op de delictuele en quasi-delictuele fou
ten, begaan door de heer Lammers en de 
P.V.B.A. Madison International Gifts 
door een contract ten name van verweer
ster te onderschrijven, hoewel zij voor 
eigen rekening handelden, zodat, voor 
zover het Hof zou aannemen dat het be
streden vonnis als oorzaak van de vorde
ring de door verweerster georganiseerde 
en gedogen feitelijke bezetting door de 
P.V.B.A. Madison van het kwestieus on
roerend goed weerhield, de rechtbank al
dus ambtshalve de oorzaak van verweer
sters vordering heeft gewijzigd (scherr
ding van de artikelen 702 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel, genaamd met be
schikkingsbeginsel, afgeleid uit artikel 
1138, lid 2, van het Gerechtelijk Wet" 
boek); 

derde onderdeel, eiser in zijn be
roepsconclusie aanvoerde dat verweer
ster ten onrechte haar onderhuurder in 
vrijwaring had opgeroepen, nu het 
hoofdhuurcontract en het eventueel niet 
naleven van de bepalingen hiervan door 
de hoofdhuurder vreemd bleven aan de 
onderhuurder; eiser voorts betoogde dat 
in geval de onderhuurder zijn huurver
plichtingen niet naleeft ten opzichte van 
zijn onderverhuurder, hij over een zelf
standige vordering beschikte, die ter za
ke trouwens werd uitgeoefend door het 
indienen van een verklaring van schuld
vordering uit hoofde van gebruiksvergoe
ding en onder aile voorbehoud van huur
gelden, en dat voornoemde schuldvorde
ring, hangende voor de rechtbank van 
koophandel onder nummer 30, naar de 
debatten werd verwezen; zodat door de 
vordering toe te wijzen zonder voor
noemd verweer te weerleggen het bestre
den vonnis niet regelmatig is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, voor zover het Hof 
zou oordelen dat de appelrechter heeft 
aangenomen dat de vordering in vrijwa
ring een quasi-delictuele grondslag had, 
uit het bestreden vonnis nochtans enkel 
blijft dat in hoofde van de heer Lam
mers, bestuurder van de N.V. Waterford 
Crystal, thans verweerster, een fout 
werd weerhouden, dewelke aanleiding 
gaf tot zijn quasi-delictuele en bestuur
dersaansprakelijkheid; daarentegen las
tens de gefailleerde vennootschap en/of 
eiser geen enkele fout werd weerhouden, 
noch de fout van de heer Lammers hen 
werd toegeschreven; er enkel werd \'ast-
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gesteld dat de feitelijke bezetting werd 
georganiseerd door verweerster door toe
doen van haar bestuurder, zodat de 
rechtbank in het bestreden vonnis op 
grond van de door haar gedane vaststel
lingen niet wettig kon besluiten tot de 
quasi-delictuele aansprakelijkheid van de 
gefailleerde vennootschap en/of eiser en 
bijgevolg tot hun veroordeling tot vrijwa
ring van verweerster (schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat verweerster in 

haar conclusie stelde: « ( ... ) de vor
dering in vrijwaring is gesteund op 
de delictuele en quasi-dilectuele fou
ten die de heer Lammers en de 
P.V.B.A. Madison International Gifts 
begingen door een contract ten na
me van concluante te onderschrij
ven, hoewel zij voor eigen rekening 
handelden »; dat het bestreden von
nis de gefailleerde P.V.B.A. Madison 
International Giftshop veroordeelt 
op grond van de « feitelijke bezet
ting ( ... ) door de huurster ( ... ) in het 
voordeel van Madison Gifts geor
ganiseerd en gedoogd »; 

Overwegende dat het vonnis, door 
de gefailleerde vennootschap tot 
vrijwaring te veroordelen op die 
grond, de oorzaak van de vordering 
wijzigt en daardoor het recht van 
partijen om de grenzen van de vor
dering zelf te bepalen, miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat om de overige onder
delen en middelen nader te onder
zoeken, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het met gedeelte
lijke bevestiging van het beroepen 
vonnis, eiser q.q. reroordeelt om 
verweerster te vrijwaren en hem in 
de kosten van hoger beroep veroor
deelt; verwerpt de voorziening voor 
het overige; verklaart het arrest bin
dend voor Lammers Roland en de 
N.V. A.G. van 1824; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte-

lijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning in zoverre zij gericht is tegen 
Lammers Roland en de N.V. A.G. 
van 1824; houdt de overige kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven, zitting houdende in hoger 
beroep. 

23 februari 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Geinger. 

Nr. 386 

1• KAMER - 23 februal'i 1990 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING EN VENNOOTSCHAPSBELAS
TING - BEDRIJFSINKOMSTEN - BEDRIJFS
VERLIEZEN - BEGRIP. 

Een bedrijfsverlies, in de zin van de artt. 
43 en 114 W.I.B., is het negatief saldo 
van een of meer bepaalde werkzaam
heden in een bepaalde belastingperi
ode; ingevolge art. 44 W.I.B. maakt het 
verlies opgeleverd door een in een be
paalde belastingperiode werkelijk ge
dane verrichting met bednjfskarakter 
een bedrijfslast van die belastingperi
ode uit (1). 

(1) Vgl. Cass., 2 mei 1956 (A.C., 1956, 724); 23 
maart 1972 (A.C., 1972, '102); 20 nov. 1974 (A.C., 
1975, 346); 8 sept. 1989, A.R. nr. F 1733 N, su
pra, nr. 15; VAN HoL'TrE, Algem. Beginselen, 
3e uitg., nrs. 270 en 280; CLAEYS BOL'l:AERT, 
R. W., 1957-1958, kol. 202. 
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(SIMONS EN ZOON N.V. T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1785 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 20, 1°, 21, 22, 43, 44, 96 en 114 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 

doordat het arrest oordeelt dat « het 
vroeger ten onrechte boeken van die 
R.M.Z.-bijdragen bij het actief van de 
vennootschap, niet met zich brengt dat 
dit een bezit vormt van de vennootschap 
en door een latere ingreep in die boek
houding een bedrijfsverlies wordt in de 
zin van artikel 43 van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen; dat de R.M.Z.
bijdragen nooit een schuldvordering ge
weest zijn, in hoofde van de eiseres •, en 
zodoende, in de grond, niet aanneemt 
dat de winst zou worden bei:nvloed door 
waarderingen, en bepaald verkeerde boe
kingen, en de rechtzetting ervan, 

terwijl de winst van een vennootschap 
het verschil is tussen het maatschappe
lijk kapitaal en het maatschappelijk ver
mogen, of tussen het maatschappelijk 
vermogen bij het begin van het jaar en 
het eind van het jaar (Cass., 13 april 
1978, Pas. 1978, I, 899), en deze winst nu 
precies wordt weergegeven en terugge
vonden in de balans der vennootschap 
en de j aarrekeningen waarop de aangifte 
steunt (art. 218 W.I.B.), waarop ingevolge 
artikel 245 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen moet worden belast, 
wat tot gevolg heeft dat bepaalde activa 
en/of passiva moeten worden gewaar
deerd en fouten worden begaan in het 
boeken of waarderen van bepaalde pes
ten in de boekhouding, en welke ver
keerde boekingen de winst bei:nvloeden, 
en meebrengt dat die boekingsfouten 
mogen worden verbeterd en rechtgezet 
met het gevolg dat die rectificatie op
nieuw gevolgen heeft voor de winst, en 
wat ter zaken concreet betekent dat het 
foutief boeken van de « Speciale Bijdra
ge-R.M.Z. » als een actief - waar het in 
de grond om een aftrekbare uitgave gaat 
- waarbij voor ieder der jaren 1966 tot 
en met 1976 werd belast, mag worden 
rechtgezet het jaar dat de boekingsfout 

werd ontdekt, dit in 1975, en deze recht
zetting daardoor een bedrijfsverlies 
wordt dat mag worden afgetrokken van 
de winst van 1975, vermits in 1975 wordt 
geconstateerd dat aan die actiefpost 
geen werkelijk bezit beantwoordt, en die 
post op 0 frank mag worden gewaar
deerd; zodat het arrest de aangewezen 
wetsartikelen schendt door te oordelen 
dat de onderhavige Speciale Bijdragen
R.M.Z. alleen als een bedrijfsuitgave af
trekbaar ingevolge artikel 44 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
kunnen worden beschouwd voor het jaar 
der uitgave, terwijl het in de grond gaat 
om de rechtzetting van een boekingsfout 
waardoor die uitgaven als een actief wer
den geboekt, en dus niet werden afge
trokken als een uitgave, en waardoor ge
constateerd wordt, in de boekhouding, 
dat er geen actief aan beantwoordt, en 
op 0 moet worden gewaardeerd, zodat 
die post als een bedrijfsverlies moet wor
den beschouwd, aftrekbaar ingevolge de 
artikelen 43, 1°, of 21 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat het geschil betrekking 
heeft op de kwestie of eiseres, die in 
de jaren 1966 tot 1974 bepaalde uit
gaven, namelijk speciale bijdragen 
voor de sociale zekerheid, niet in 
haar belastingaangifte had opgege
ven maar ze integendeel in haar 
jaarrekeningen als activa had ge
boekt, gerechtigd is het gecumu
leerd bedrag van die uitgaven als 
bedrijfsverlies van het jaar 1975, 
aanslagjaar 1976, te beschouwen, nu 
zij in dat jaar de bedoelde niet be
staande activa had afgeboekt; dat 
het middel stelt dat eiseres vorenbe
doeld betwist recht bezit; 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waarin de artikelen 20, 1°, 
21, 22 en 96 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen zouden zijn 
geschonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat een bedrijfsver
lies in de zin van de artikelen 43 en 
114 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen het negatief saldo is 
van een of meer bepaalde activitei
ten tijdens een bepaalde belasting
periode; dat, ingevolge artikel 44 
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van hetzelfde wetboek, het « ver
lies » opgeleverd door een in een be
paalde belastingperiode werkelijk 
gedane verrichting met bedrijfska
rakter, een bedrijfslast van die be
lastingperiode uitmaakt; 

Overwegende dat de vaststellin
gen van het arrest inhouden dat de 
litigieuze boeking van 1975 bedrijfs
uitgaven betreft die in werkelijkheid 
in de loop van de jaren 1966 tot 1974 
zijn gedaan; 

Dat het arrest derhalve naar recht 
beslist dat het gecumuleerde bedrag 
van die bedrijfsuitgaven in 1975 niet 
als een bedrijfsverlies in aanmer
king kan worden genomen; dat het 
arrest aldus de artikelen 43, 44 en 
114 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen niet schendt; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

23 februari 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en P. Delafontaine, 
Kortrijk. 

Nr. 387 

1 e KAMER - 23 februari 1990 

1° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- ALGEME!I:E BEGRIPPE:Il - BETEKE!I:I:I!G 
AAN EE:\1 GEMEENTE - AFGIITE VA:\1 HET EX
PLOOT - PLAATS E!li PERSOON 

2° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- INTREKKING VAN EEN ARREST - VOOR
WAARDEN. 

3° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- INTREKKING VAN EEN ARREST- RECHTS
PLEGING. 

1° Nu krachtens art. 42, eerste lid, 3", 
Ger. W. de betekeningen aan de ge
meente op het gemeentehuis worden 
gedaan, is wettig een betekening ten 
gemeentehuize gedaan, ten overstaan 
van de gemeentesecretaris. 

2° Uit de wettelijke opdracht en be
voegdheid zelf van het Hof volgt dat 
het bevoegd is en de verplichting heeft 
om, buiten het geval bedoeld bij art. 
1113 Ger. W., met name een arrest 
waarbij het de voorziening niet ont
vankelijk heeft verklaard, in te trek
ken, indien de beslissing uitsluitend 
berust op een feitelijke vergissing die 
niet aan de verzoeker tot intrekking te 
wijten is en waartegen die geen ver
weer heeft kunnen voeren (1). 

3° De rechtspleging tot intrekking van 
een voor het Hof gewezen arrest is, bij 
analogie te vinden in art. 1114 Ger. W. 
(2). 

(VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 
T. GEMEENTE OUDERGEM) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1849 N) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, door mr. Geinger, advo
caat bij het Hof van Cassatie, aan 
het Hof gericht namens eiseres, en 
luidende als volgt : << Huidige ver
zoekster heeft de eer Uw Hof hier
bij te verzoeken door het door Uw 
Hof gewezen arrest d.d. 13 oktober 
1989 (3) (A.R. nr. F 1780 N bis) in te 
trekken. Inderdaad werd de voorzie
ning, die door verzoekster oorspron-

(1) Vgl. cone!. proc.-gen. Leclercq, v66r Cass., 
15 aug. 1855 (Bull. en Pas., 1855, I, 373-376). 

(2) Vgl. Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 5543 (A.C., 
1987-88, nr. 544), en de noot B.J.B. 

(3) '.\liet gepub!iceerd. 
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kelijk werd ingesteld tegen de be
slissing, gewezen op 13 september 
1988 door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Brabant 
in zoverre deze uitspraak deed over 
de bezwaarschriften, die door ver
zoekster werden ingediend tegen de 
aanslagen inzake de belasting op 
tweede verblijfplaatsen geheven 
door de Gemeente Oudergem voor 
het dienstjaar 1987, verworpen op 
grand van een ambtshalve opgewor
pen middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, waartegen 
mijn verzoekster geen verweer heeft 
kunnen voeren. Dit middel van niet
ontvankelijkheid is gestoeld op het 
feit dat uit de opzet van artikel 7 
van de wet van 23 december 1986 
betreffende de invordering en de ge
schillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen, en het met 
het tweede lid van het artikel door 
de wetgever beoogde doel volgt 
" dat, wanneer geen beroep tegen de 
beslissing van de bestendige deputa
tie openstaat, het verzoekschrift tot 
cassatie en het exploot van de bete
kening ervan a an de verweerder, op 
straffe van nietigheid, moeten wor
den afgegeven ter griffie van de pro
vincieraad, binnen drie maanden te 
rekenen vanaf de kennisgeving van 
de beslissing van de bestendige de
putatie, door de provinciegriffier, bij 
een ter post aangetekende brief "; 
uw Hof besliste vervolgens tot de 
niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening, nu " te dezen het ver
zoekschrift tot cassatie en het ex
ploot van betekening aan verweer
ster door eiseres afgegeven zijn ter 
griffie van dit Hof ". Echter blijkt 
uit het ontvangstbewijs, afgeleverd 
door de heer J. Vandeputte, Provin
ciegriffier van het Provinciaal Gou
vernement van Brabant, op 22 de
cember 1988, waarvan het origineel 
bij huidig verzoekschrift wordt ge
voegd, dat betrokken voorziening tot 
cassatie met bijlagen alsook het ori
gineel van het exploot van beteke
ning ervan aan oorspronkelijke ver
weerster in cassatie door ondergete
kende advocaat bij het Hof van 
Cassatie werden afgegeven ter grif-

fie van het Provinciaal Gouverne
ment van Brabant. Uit het voor
gaande meent verzoekster te kun
nen afleiden dat het arrest van Uw 
Hof ten onrechte het oorspronkelijk 
door mijn verzoekster ingesteld cas
satieberoep tegen de bestreden be
slissing van de Bestendige Deputa
tie voor zover deze uitspraak deed 
over de aanslagen in het dienstj aar 
1987, heeft verworpen ten gevolge 
van een niet aan verzoekster te wij
ten materHHe vergissing, waartegen 
zij niet v66r voormeld arrest in de 
gelegenheid werd gesteld haar ver
weer voor te dragen, nu het ambts
halve opgeworpen middel tot onont
vankelijkheid haar niet voorafgaan
delijk werd ter kennis gebracht en. 
overeenkomstig artikel 1107 Gerech
telijk Wetboek na de conclusie van 
het Openbaar Ministerie de debat
ten onmiddellijk worden gesloten. 
Bij deze beschouwingen, Besluit 
voor verzoekster, ondergetekende 
advocaat bij het Hof van Cassatie, 
dat het U behage, Hooggeachte Da
mes en Heren, het hierbovenver
meld arrest van Uw Hof in te trek
ken en uitspraak te doen bij wege 
van een nieuwe beschikking binnen 
de grenzen van de oorspronkelijke 
door mijn verzoekster ingestelde 
voorziening in cassatie tegen de be
streden beslissing, gewezen door de 
Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad van Brabant op 13 septem
ber 1988, voor zover deze uitspraak 
deed over de bezwaarschriften door 
verzoekster ingediend tegen de aan
slagen in de belasting op de tweede 
verblijfplaatsen voor het dienstjaar 
1987; kosten als naar recht. Brussel, 
15 november 1989 (get.) H. Gein
ger »; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 13 oktober 1989 (4), gewezen in 
de zaak nr. F 1780 Nbis van de alge
mene rol, waarbij de voorziening 
van eiseres betreffende de beslis
sing inzake de aanslagen in de be
lasting op de tweede verblijfplaat
sen, dienstjaar 1987, niet ontvanke
lljk is verklaard, op grand dat het 
verzoekschrift tot cassatie en het ex-
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ploot van betekening aan verweer
ster door eiseres ter griffie van dit 
Hof en niet ter griffie op de provin
cieraad werden afgegeven; 

Gelet op de beslissing, op 13 sep
tember 1988 door de Bestendige De
putatie van de Provincieraad van 
Brabant gewezen; 

Over het eerste middel van niet-ont
vankelijkheid van het verzoekschrift, 
door verweerster opgeworpen, en hierop 
gegrond dat de betekening van het ver
zoekschrift gedaan is aan haar gemeen
tesecretaris a.i., die geen deel uitmaakt 
van haar college van burgemeester en 
schepenen: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 42, eerste lid, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek, de betekeningen aan 
de gemeente worden gedaan « op 
het gemeentehuis »; dat te dezen uit 
het deurwaardersexploot blijkt dat 
het verzoekschrift is betekend ten 
gemeentehuize van verweerster, 
sprekende met de heer Georges Pre
vost, gemeentesecretaris a.i.; 

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

Over het tweede middel van niet-ont
vankelijkheid van het verzoekschrift, 
door verweerster opgeworpen, en hierop 
gegrond dat het Gerechtelijk Wetboek 
geen rechtspleging met betrekking tot de 
intrekking van cassatiearresten inhoudt : 

Overwegende dat uit de wettelijke 
opdracht en bevoegdheid zelf van 
het Hof volgt dat het bevoegd is en 
de verplichting heeft om, buiten het 
geval bedoeld bij artikel 1113 van 
het Gerechtelijk Wetboek, met name 
een arrest waarbij het de voorzie
ning niet ontvankelijk heeft ver
klaard, in te trekken, indien de be
slissing uitsluitend berust op een 
feitelijke vergissing die niet aan de 
verzoeker tot intrekking is te wijten 
en waartegen hij geen verweer 
heeft kunnen voeren; 

Dat de rechtspleging ter zake, bij 
analogie, moet worden gevonden in 
artikel 1114 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het derde middel van niet-ont
vankelijkheid van het verzoekschrift, 
door verweerster opgeworpen, en hierop 
gegrond dat het Hof de geloofw<l;ar~ig
heid van de akte zou aantasten md1en 
het de gedane vaststelling ter zake van 
de afgifte door eiseres van de voorzie
ning ter griffie van het Hof zou intrek
ken; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet mogelijk is zonder het 
onderzoek van de grand van het 
door eiseres aan het Hof gerichte 
verzoek; 

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

Over het verzoekschrift zelf : 

Overwegende dat, uit de stukken 
van het rechtsplegingsdossier van 
de zaak nr. F 1780 Nbisvan de alge
mene rol, alsmede uit het door eise
res neergelegde ontvangstbewijs 
van 22 december 1988, opgesteld 
door de griffier van de Provincie
raad van Brabant, blijkt dat de cas
satievoorziening van eiseres en het 
exploot van betekening aan ver
weerster op 22 december 1988 zijn 
neergelegd ter griffie van de Provin
cieraad van Brabant; 

Overwegende dat de beslissing 
van het arrest van 13 oktober 
1989 van het Hof, in de zaak nr. 
F 1780 Nbis van de algemene rol, 
waarbij de voorziening van verzoek
ster niet ontvankelijk is verklaard, 
uitsluitend ten gevolge van een fei
telijke vergissing, die aan een ver
warring betreffende de ontvangst
melding van het verzoekschrift ter 
griffie van het Hof en niet aan ver
zoekster te wijten is, gewezen is op 
grand : « dat het verzoekschrift tot 
cassatie en het exploot van beteke
ning aan verweerster, door eiseres 
afgegeven zijn ter griffie van het 
Hof » en niet ter griffie van de pro
vincieraad; 
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Dat met aanneming van de gran
den van het verzoekschrift, het ar
rest moet worden ingetrokken en, 
bij wege van nieuwe beslissing, uit
spraak moet worden gedaan op de 
voorziening; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 104bJs van de Provinciewet 
van 30 april 1836, aldus ingevoegd bij ar
tikel 6 van de wet van 6 juli 1987, 5 en 21 
van het koninklijk besluit van 17 sep
tember 1987 betreffende de procedure 
voor de bestendige deputatie in de geval
len waarin deze een rechtsprekende taak 
vervult, alsook van het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van het 
recht van verdediging, 

doordat de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant op 13 sep
tember 1988 uitspraak deed over de door 
eiseres op 22 juni 1987, 5 oktober 1987 en 
5 januari 1988 ingediende bezwaarschrif
ten tegen de aanslagen vastgesteld op 
haar naam, wat betreft de belasting op 
de tweede verblijven op de panden, gele
gen aan de Waversesteenweg 1047, 1055, 
1057 en 1071 en ingekohierd voor het 
dienstjaar 1985 onder het artikelnummer 
3686, voor het dienstjaar 1986 onder de 
artikelnummers 3675, 3676 en 3677 en 
voor het dienstjaar 1987 onder de artikel
nummers 4415, 4416, 4417 en 4418, 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 21 van het koninklijk besluit van 
17 september 1987 de voorzitter van de 
bestendige deputatie hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van partijen, de sa
menvoeging van verscheidene zaken kan 
bevelen, indien er grand bestaat om hier
over door een zelfde beslissing uitspraak 
te doen, in welk geval van die beschik
king door de griffier aan de partijen ken
nis wordt gegeven; in onderhavige zaak 
bij een zelfde beslissing uitspraak werd 
gedaan over de bezwaarschriften door ei
seres op 22 juni en 5 oktober 1987 inge
diend alsook over de vier door eiseres op 
5 januari 1988 voor het dienstjaar 1987 
ingestelde bezwaarschriften; uit de stuk
ken van het dossier evenwel niet blijkt 
dat te dezen de bij artikel 21 van het ko
ninklijk besluit van 17 september 1987 
voorziene kennisgeving aan eiseres 
plaatsvond; zodat, door desalniettemin de 
zaken samen te behandelen zonder de 
samenvoeging van de zaken ter kennis 
van eiseres te hebben gebracht, de be
slissing niet regelmatig is gewezen 
(schending van artikel 21 van het ko
ninklijk besluit van 17 september 1987) 

en aldus het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging van eise
res miskent; 

tweede onderdeel, luidens artikel 
104bis, 3° en 6°, van de Provinciewet de 
behandeling van de zaak door de besten
dige deputatie van de provincieraad op 
tegenspraak geschiedt en de partijen en 
hun advocaten ter terechtzitting na de 
uiteenzetting van de zaak door een lid 
van de bestendige deputatie hun monde
linge opmerkingen naar voren kunnen 
brengen; de provinciegriffier hen daartoe 
overeenkomstig artikel 5 van het konink
lijk besluit van 17 september 1987 kennis 
geeft van de datum van de openbare te
rechtzitting; te dezen eiseres bij schrij
ven van 3 uni 1988 werd medegedeeld 
dat haar bezwaarschriften met betrek
king tot betrokken aanslagen inzake ge
meentebelasting op de tweede verblijf
plaatsen te Oudergem, en onder meer 
deze ingesteld tegen de aanslagen van 
het dienstjaar 1987, niet konden worden 
behandeld in vergadering van 7 juni 
1988, en zulks in tegenstelling tot de 
brief uitgaande van de bestendige depu
tatie van 18 mei 1988, waarbij de behan
deling van de zaak betrekking hebbende 
op het bezwaarschrift van 22 juni 1987 
op de zitting van 7 juni werd aangekon
digd, en dat aan eiseres de nieuwe da
tum later zou worden medegedeeld; voor
melde bezwaarschriften, met inbegrip 
van deze betrekking hebbend op het aan
slagjaar 1987, uiteindelijk werden behan
deld op de zitting van 13 september 1988, 
zonder dat uit de stukken van het dos
sier kan worden afgeleid dat aan eiseres 
kennis werd gegeven van de nieuwe da
tum van de openbare terechtzitting 
waarop ze werden behandeld; zodat, door 
over voormelde bezwaarschriften, waar
onder deze met betrekking tot het 
dienstjaar 1987, uitspraak te doen, zon
der eiseres in de gelegenheid te hebben 
gesteld, door kennisgeving van de datum 
van de openbare terechtzitting, om al
daar haar verweermiddelen mondeling te 
laten gelden, de bestendige deputatie het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van het recht van verdediging mis
kent en de artikelen 104bis, meer be
paald 3° en 6°, van de Provinciewet, aldus 
ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 6 
juli 1987 en 5 van het koninklijk besluit 
van 17 september 1987 schendt: 

Overwegende dat artikel 104bis 
eerste lid, van de Provinciewet, m' 



838 HOF VAN CASSATIE Nr. 387 

gevoegd bij de wet van 6 juli 1987, 
voor zover hier van belang, bepaalt: 
<< In alle gevallen waarin de besten
dige deputatie een rechtsprekende 
taak uitoefent: ( ... ) 3° geschiedt de 
behandeling op tegenspraak; ( ... ) 5° 
is de terechtzitting openbaar; 6° 
wordt ter terechtzitting door een lid 
van de bestendige deputatie een uit
eenzetting van de zaak gegeven, 
waarna partijen en hun advocaten 
hun mondelinge opmerkingen naar 
voren kunnen brengen »; dat het 
tweede lid bepaalt << De Koning re
gelt de procedure »; 

Overwegende dat de artikelen 5, 
derde lid, en 21 van het koninklijk 
besluit van 17 september 1987 be
treffende de procedure voor de be
stendige deputatie in de gevallen 
waarin deze een rechtsprekende 
taak vervult, respectievelijk luiden: 
<< Artikel 5. De griffier deelt aan de 
partijen mede op welke dagen en 
uren zij inzage van het dossier kun
nen nemen. Hij zendt de memories 
van antwoord zonder verwijl aan de 
verzoekende partij. Hij geeft de par
tijen kennis van de datum van de 
openbare terechtzitting »; << Artikel 
21. Indien er grand bestaat om door 
een zelfde beslissing uitspraak te 
doen over verscheidene zaken, kan 
de voorzitter hetzij ambtshalve het
zij op verzoek van partijen de sa
menvoeging ervan bevelen », aldus 
het eerste lid, en << De griffier geeft 
van die beschikking kennis aan par
tijen », aldus het tweede lid; 

Overwegende dat voormeld ko
ninklijk besluit van 17 september 
1987 in werking is getreden op 1 ok
tober 1987 en derhalve toepasselijk 
is op de gedingen inzake de aansla
gen in de dienstjaren 1985 en 1986, 
welke door eiseres respectievelijk 
bij verzoekschrift van 5 oktober 
1987 en 22 juni 1987 bij de bestendi
ge deputatie aanhangig zijn ge
maakt en waarover deze uitspraak 
heeft gedaan op 13 september 1988, 
bij een zelfde beslissing, te zamen 
met de aanhangig gemaakte gedin
gen betreffende aanslagen in het 
dienstjaar 1987; 

Overwegende dat uit de rechtsple
gingsstukken niet blijkt dat aan ei
seres door de provinciegriffier ken
nis is gegeven van de datum van de 
terechtzitting van 13 september 
1988, waarop de zaken zijn berecht, 
noch dat hij haar kennis heeft gege
ven van een beschikking van de 
voorzitter tot voeging van de zaken; 

Dat dientengevolge de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen zijn geschonden en het recht 
van verdediging van eiseres is mis
kend; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het Hof geen 

uitspraak behoeft te doen over het 
tweede en derde middel, die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, trekt het arrest 
van 13 oktober 1989 in de zaak nr. 
F 1780 N bis van de algemene rol in 
en doet, bij wijze van nieuwe beslis
sing, uitspraak op de voorziening; 
vernietigt de bestreden beslissing 
van 13 september 1988 van de Pro
vincieraad van Brabant, in zoverre 
ze uitspraak doet over de aanslagen 
in het dienstjaar 1987, kohierartike
len 4415, 4416, 4417 en 4418; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ar
rest van het Hof van 13 oktober 
1989, in de zaak algemene rol nr. 
F 1780 N bis, en van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing van 13 sep
tember 1988 van de Provincieraad 
van Brabant; legt de kosten betref
fende het verzoekschrift tot intrek
king ten laste van de Staat; houdt 
de overige kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
Antwerpen. 

23 februari 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal Advocaten : mrs. 
Geinger en R. Vanhaesendonck, Brussel. 
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Nr. 388 

1 e KAMER - 23 februari 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - VERWEERDERS - ONTBONDEN VEN
NOOTSCHAP. 

2° INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE
EN I!'.'VALIDITEITSVERZEKERING- VERZEKE
RINGSINSTELLING - TEGENWERPELIJKE EX
CEPTIES. 

3° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -
I:'i!DEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKE
RINGSINSTELLING - TEGENWERPELIJKE EX
CEPTIES. 

1° Niet ontvankelijk is een voorziening 
die gericht is tegen een ontbonden 
vennootschap (1). 

2° en 3° De excepties die tegen de ge
rechtigde op de prestaties van de ziek
te- en invaliditeitsverzekering ontstaan 
nadat de verzekeringsinstelling in zijn 
plaats is getreden, kunnen in de regel 
niet tegen de verzekeringsinstelling 
worden tegenworpen (2). (Art. 70, § 2, 
Z.I.V.-wet.) (3) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. JULIEN PRAET N.V., AXA-BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6717) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de naamloze vennoot
schap Julien Praet: 

Overwegende dat, volgens de bij
lage bij het Belgisch Staatsblad van 
6 oktober 1988, de vennootschap met 
ingang van 1 augustus 1988 ontbon
den is en tweede verweerster in 
haar rechten is getreden; 

Dat de voorziening, ingesteld op 
22 maart 1989, derhalve niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de naamloze vennoot
schap Axa-Belgium: 

Over het middel : schending van arti
kel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziek
te- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd 
bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 decem
ber 1978, 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring van verweerster gegrond acht en 
die van eiser afwijst op grond van de 
volgende overwegingen : « Dat de vorde
ring van de L.C.M. gesteund is op de 
subrogatie waarover zij beschikt als mu
tualiteit en rechtstreeks is gericht tot 
(verweerster) als motorrijtuigenverzeke
raar; ( ... ) dat (verweerster) terecht stelt 
dat de vordering van de L.C.M. tot beta
ling van haar uitgaven ongegrond is in 
de mate dat deze uitgaven de rechten 
overschrijden die de L.C.M. ingevolge 
subrogatie van haar verzekerde heeft 
overgenomen; dat de rechtstreekse vor
dering die gericht is tot (verweerster) 
noodzakelijkerwijze beperkt is tot de 
rechten waarover Van Helmont zelf be
schikte ten gevolge van de aanrijding 
waarvan deze het slachtoffer was, dit is 
tot het bedrag dat uiteindelijk werd aan
vaard als schuldvordering waarover Van 
Helmont beschikte; dat dit de loutere 
toepassing is van het algemeen principe 
volgens hetwelk de gesubrogeerde door 
de betaling gedaan aan de schuldeiser in 
de plaats wordt gesteld van deze schuld

-------------------1 eiser met betrekking tot deze laatstes 

(1) Zie Cass., 30 sept. 1971 (A.C., 1972, 113) 
en 9 maart 1978 (A.C., 1978, 791). 

(2) Zie Cass., 22 juni 1988, A.R. nr. 6270 
(A.C., 1987-88, nr. 652). 

(3) Thans art. 76quater, § 2, Z.I.V.-wet inge
volge art. 44 Programmawet 30 dec. 1988. 

rechten ten opzichte van de verantwoor
delijke, in casu Geysen; dat, hoewel de 
L.C.M. 162.247 frank aan haar verzeker
de betaalde, de rechtstreekse vordering 
ingevolge subrogatie slechts kan gegrond 
zijn ten belope van de definitieve scha
debedragen die aan Van Helmont wer
den toegekend; dat deze schadebedragen 
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door het arrest van 6 april 1981 van het 
Hof van Beroep te Brussel op 25.883 
frank werden gebracht voor wat betreft 
de medische onkosten en op 36.247 frank 
voor wat betreft het loonverlies; dat deze 
schadebedragen de omvang van de rech
ten die Van Helmont uit het verkeerson
geval put, bepalen; dat de L.C.M. dan 
ook hoogstens in deze rechten (62.130 
frank) en in de mate dat zij dit bedrag 
ook daadwerkelijk aan haar verzekerde 
betaalde, kan gesubrogeerd zijn » ; uit 
die bewoordingen blijkt dat het bestre
den arrest oordeelt dat de omvang van 
de rechten die de indeplaatsgestelde ver
zekeringsinstelling, eiser, put uit de wet
telijke subrogatie ex artikel 70, § 2, vier
de lid, van de wet van 9 augustus 1963 in 
de rechten van haar sociaal verzekerde, 
mede bepaald wordt door het arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel van 6 
april 1981, hoewel de indeplaatsgestelde 
verzekeringsinstelling het hoger beroep 
niet gevolgd had; het bestreden arrest 
bijgevolg oordeelt dat een exceptie, ont
staan in de rechtsverhouding indeplaats
steller-schuldenaar ingevolg het arrest 
van 6 april 1981 van het Hof van Beroep 
te Brussel, tegenstelbaar is aan de inde
plaatsgestelde verzekeringsmaatschappij, , 

terwijl op grond van artikel 70, § 2, 
vierde lid, van de wet van 9 augustus 
1963, de verzekeringsinstelling, eiser, 
rechtens in de plaats treedt van de recht
hebbende op de prestaties verleend ter 
uitvoering van de ziekte- en invaliditeits
verzekering; deze indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling als voorwerp 
heeft het geheel van de rechten en vor
deringen die de rechthebbende, op grond 
van de geleden schade, mocht uitoefe
nen, uit kracht van het gemeen recht of 
van een andere wetgeving, tegen diegene 
die de schade moet herstellen; binnen 
deze perken de indeplaatsgestelde verze
keringsinstelling deze rechten en vorde
ringen kan uitoefenen voor het geheel 
van de door haar uitbetaalde 'bedragen; 
deze indeplaatsstelling echter ook met 
zich brengt dat de excepties, die door 
diegene die de schade moet herstellen, 
konden worden ingeroepen tegen de in
deplaatssteller, tegenstelbaar blijven aan 
de indeplaatsgestelde verzekeringsinstel
ling; dit laatste echter alleen geldt voor 
de excepties die reeds bestonden voordat 
de subrogatie plaatsvond, en niet voor de 
excepties die pas ontstonden na de uitbe
taling van de prestaties, die de over
dracht verwezenlijkte van de schuldvor
dering, vermits vanaf die betaling, het 
schuldvorderingsrecht door de inde-

plaatsgestelde verzekeringsinstelling ver
worven is, en geen enkele nieuwe rechts
handeling of akte die de indeplaatsstel
ler betreft, dit recht nog kan aantasten; 
zodat het bestreden arrest, door te oorde
len dat bij het bepalen van de rechten 
die de indeplaatsgestelde verzekeringsin
stelling, eiser, uit de indeplaatsstelling 
bekwam, het arrest van het Hof van Be
roep te Brus~el van 6 april 1981 tussen
gekomen tussen de indeplaatssteller en 
diegene die de schade moet bedragen, 
zijnde verweerster, in aanmerking dien
de te worden genomen, nu vaststaat, 
enerzijds, dat de indeplaatsstelling 
plaats heeft gevonden in 1978, namelijk 
het jaar van de uitkering van de vergoe
dingen en dus v66r het uitspreken van 
het arrest van 6 april 1981, en, ander
zijds, dat eiser geen partij was in het ge
ding beslecht door het genoemde arrest 
van 6 april daar zij het hoger beroep niet 
had gevolgd, en het beroepen vonnis van 
de correctionele rechtbank te Leuven 
van 19 februari 1980 voor haar kracht 
van gewijsde had verkregen, aan de in
deplaatsgestelde verzekeringsmaatschap
pij een exceptie tegenstelt die pas ont
staan is tegen de indeplaatssteller na de 
indeplaatsstelling, en daardoor artikel 
70, § 2, vierde lid, van de wet van 9 au
gustus 1963 schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser als verzekeringsinstel
ling in de plaats getreden is van 
Jenny Van Helmont, die getroffen 
was door een door de verzekerde 
van verweerster veroorzaakt onge
val, dat ten laste van de N.V. Julien 
Praet, rechtsvoorgangster van ver
weerster, bij vonnis van 19 febuari 
1980 van de correctionele rechtbank 
aan eiser een bedrag van een frank 
provisioneel werd toegekend met ra
ming van zijn eis op 100.000 frank, 
en dat, in hoger beroep, bij arrest 
van 6 april 1981 de schuld van de 
dader tegenover de getroffene werd 
vastgesteld, maar dat eiser niet me
de optrad in de appelprocedure; 

Overwegende dat de verzekerings
instelling, ingevolge de te dezen toe
passelijke tekst van artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963, in 
de plaats van haar gerechtigde 
treedt doordat zij verzekeringspres
taties heeft verstrekt; dat de excep
ties die tegen de gerechtigde na het 
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verstrekken van de verzekerings
prestaties zijn ontstaan, dit is na de 
subrogatie, de verzekeringsinstel
ling, in de regel, niet kunnen wor
den tegengeworpen; 

Overwegende dat het arrest ervan 
uitgaat dat de gerechtelijke vaststel
ling van het bedrag van de schuld
vordering van de getroffene, de ge
rechtigde van eiser, voor eiser geldt 
ongeacht het tijdstip waarop die 
rechterlijke beslissing tegen de ge
rechtigde is gewezen; 

Dat het arrest aldus de voormelde 
wetsbepaling schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
het hager beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

23 februari 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Matthijs - An
dersluidende conclusie (4) van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 389 

3• KAMER - 26 februari 1990 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - GROXDEN - GROVE 
BELEDIGINGEN - BEGRIP - BEDOELING OM 
TE BELEDIGEN. 

Nota arrest nr. 388: 

(4) Het O.M. was van oordeel dat het middel 
mede steunde op miskenning van het gezag 
van gewijsde en derhalve niet ontvankelijk 
was, nu geen desbetreffende wetsbepaling als 
geschonden bepaling werd vermeld. 

Grove beledigingen vereisen dat de 
schuldige echtgenoot met vrije wil 
handelingen verricht waarvan hij moet 
weten dat de gevolgen krenkend zijn 
voor de andere echtgenoot, en dat die 
krenking zwaar is; niet vereist is dat 
de handelingen worden gesteld met de 
bedoeling de andere echtgenoot te be
ledigen (1). (Art. 231 B.W.) 

(R ... T. S ... ) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het tweede middel verwijt het hof van 
beroep als grove beledigingen in de zin 
van artikel 231 van het Burgerlijk Wet
hoek aileen aan te merken feiten die ge
pleegd worden met de bedoeling te bele
digen. 

Eiser voert aan dat de schuldige echt
genoot de handelingen weliswaar met 
vrije wil moet hebben verricht en in het 
bewustzijn dat zij voor de partner kren
kend waren, maar dat niet vereist is dat 
die handelingen gesteld zijn met het bij
zonder opzet te krenken en te beledigen. 

Hij verwijst daarbij naar het arrest 
van 18 september 1981 (2), volgens het
welk naar recht verantwoord is de beslis
sing « dat eiser met vrije wil handelin
gen heeft verricht waarbij hij moest 
weten dat de gevolgen krenkend zouden 
zijn voor verweerster en dat die kren
king zwaar was » • 

• 
• • 

De auteurs van het « Overzicht van de 
Rechtspraak Personen- en Familierecht 
1981-1987 », in het Tijdschrift voor Pri
vaatrecht menen dat dit arrest niet in te
genspraak is met de vigerende cassatie
rechtspraak (3). Over welke rechtspraak 
het gaat, zeggen zij niet. Zij bespreken 
dit arrest in de toelichting bij hun stel
ling dat grove beledigingen << de intentie 
om te beledigen » vereisen (4). Tot sta
ving van die stelling verwijzen zij naar 
Farrier en Vieujean (5). 

Nota's arrest nr. 389 : 

(1) Zie cone!. O.M. 

(2) R. W., 1981-82, 1743. 

(3) T.P.R., 1988, biz. 475. 

(4) Ibid. 

(5) Op. cit., biz. 473 
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Bij Vieujean (6) vind ik die mening 
niet terug; alleen stelt bij • rien ne peut 
blesser qui ne provienne d'une volonte 
consciente et libre ». 

Farrier (7) betoogt dat voor grove bele
diging vereist is : 

• 1. em een grove tekortkoming aan de 
huwelijksverplichtingen; 

2. im een bewust handelen; 
3. met het inzicht de mede-echtgenoot 

te krenken ». 

Hij verwijst daarbij naar twee arres
ten van het Hof van Beroep te Brussel. 
Dit van 7 juni 1968 (8) vereist wel een 
« dol special •, maar omschrijft dit als 
« le caractere outrageant de la faute •; in 
het tweede arrest van 2 december 1981 
(9) is geen sprake van inzicht of bedoe
ling. 

Farrier verwijst ook naar Delva (10). 

handeling is gesteld met de bedoeling 
om te krenken, vind ik bij deze auteur 
niet (13). Bij Delva zelf komt die stelling 
uit de aangehaalde passussen overigens 
ook niet zo duidelijk naar voren. 

In de rechtsleer wordt wei meer aan
gemerkt dat grove beledigingen de be
doeling om te beledigen vereisen. Maar 
dan wil men eigenlijk zeggen dat de be
ledigende handelingen vrijwillig en be
wust moeten gesteld zijn. 

Pierard (14) merkt bijvoorbeeld op dat 
volgens Laurent « (I') intention de nuire • 
vereist is (15), maar dat hij volgens de 
auteurs van het « Supplement aux Prin
cipes de droit civil • daarmee niet be
doeld heeft dat er van grove beledigin
gen alleen sprake kan zijn wanneer er 
een « intention speciale de nuire » is. Pi
erard zelf stelt: « il faut que le fait ( ... ) 
ait ete commis consciemment et volontai
rement » (16). Pasquier (17) omschrijft 
« !'intention » in dezelfde zin : • la cause 
de divorce doit emaner de la volonte li
bre de son auteur » m.a.w., de gedragin
gen moeten toerekenbaar zijn (18). Pau
wels (19) is in elk geval van mening dat 
niet vereist is « dat de schuldige echtge
noot de bedoeling heeft zijn partner te 
beledigen ». 

.. 
.. . 

Deze omschrijft gewelddaden, mishande
lingen en grove beledigingen als « alle 
vorm van erg wangedrag dat lichamelijk 
of moreel kwetsend is en dat opzettelijk 
en bewust werd gedaan •, maar voegt er 
aan toe « dus niet in een bevlieging van 
woede of als krankzinnige ». Voorts 
merkt hij op dat « niet alleen meer de 
opzettelijk gestelde beledigende gedra
gingen ( ... ) maar ook' alle onrechtstreek
se beledigingen van erge aard ( ... ) in 
aanmerking komen ». « Voor de vaststel
ling van de wil om te beledigen d.w.z. de 
animus injuriandi », moet de rechter 
« niet alleen de opzettelijk gestelde bele- Het Hof heeft bij arrest van 1 februari 
digende gedragingen • in aanmerking 1957 (20) als regel geformuleerd dat het 
nemen. « Doch ook de gewilde onrecht- beledigend karakter van de gedragingen 
streekse beledigingen met een grof ka- moet worden beoordeeld, « gelet op al de 
rakter, zoals b.v. gewoonlijke en erger- omstandigheden eigen aan de zaak en op 
niswekkende dronkenschap » (11). Ten het inzicht om te beledigen dat die om
slotte suggereert Delva dat ook volgens standigheden gebeurlijk laten uitschij
De Page « een intentioneel element om nen ». Sedertdien heeft het Hof die 
te beledigen vereist is » (12), maar de uit- rechtspraak herhaaldelijk bevestigd, ook 
gesproken stelling dat van grove beledi- 1-al_w_o_r_d_e_n_s_o_m_s_a_n_d_e_re_t_e_r_m_e_n_o_f_w_o_or_
ging alleen sprake kan zijn wanneer de 

(6) « Divorce et separation de corps pour 
cause determinee en droit civil >>, in Le conten
tieux conjugal, 61. 

(7) « Personen- en familierecht, Artikeisge
wijze commentaar met overzicht van recht
spraak en rechtsieer >>, B. W., art. 231, nr. 8. 

(8) Pas., 1968, II, 251 

(9) Rev. trim. Dr. fam., 1984, 309. 

(10) Personen- en familierecht, 1982, 262. 

(11) Ibid., biz. 263. 

(12) Ibid., biz. 262. 

(13) Traite eJementaire de droit civil beige, I, 
nrs. 853, 854, 863 e.v. 

(14) Divorce et separation de corps, I, biz. 
149. 

(15) Principes de dmit civil, III, nr. 190. 

(16) Loc. cit. 

(17) Precis du divorce et de la separation du 
corps, biz. 17, nr. 5. 

(18) Zie ook biz. 50, nr. 43. 

(19) Noot onder Cass., 16 jan. 1976, R. W., 
1975-76, 2357. 

(20) A. C., 1957, 418. 
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den gebruikt; deze WlJZlgen er evenwel 
de zin niet van, maar zijn veeleer van 
taalkundige aard (21). In deze arresten is 
weliswaar sprake van « het inzicht om te 
beledigen ». Maar daarmee stelt het Hof 
niet als regel dat de bedoeling om te 
krenken een noodzakelijk vereiste van 
de grove belediging is; die bedoeling is 
alleen een van de elementen die de rech
ter bij de beoordeling van de feitelijke 
omstandigheden van de zaak in aanmer
king moet nemen. 

Dat blijkt duidelijk uit het arrest van 
18 september 1981. Het antwoordt im
mers op een middel, waarin wordt be
toogd dat uit de vermelde rechtspraak 
volgt dat « de wil om te beledigen » bete
kent dat « het gedrag van een echtge
noot moet plaatsgehad hebben met de 
bedoeling de rechten van de andere echt
genoot te miskennen en als dusdanig 
moet gewild zijn ». Door dit middel op de 
aangehaalde grond te verwerpen, stelt 
het Hof duidelijk dat zijn rechtspraak 
die draagwijdte niet heeft. 

Het arrest van 6 april 1962 (22) wijkt 
daarvan uiteraard niet af, wanneer het 
vaststelt dat de feiten erop wijzen dat de 
schuldige echtgenoot heeft gehandeld 
« avec une mechancete caracterisee ». 
Een bevestiging dat de rechtspraak de 
voormelde strekking niet heeft, vindt 
men in het arrest van 6 december 1974 
(23) dat de overweging van het hof van 
beroep beaamt, volgens welke niet het 
opzet van de schuldige echtgenoot deter
minerend is, doch wel de kennis dat de 
gedraging noodzakelijk door de andere 
echtgenoot als beledigend moet worden 
beschouwd. 

Het arrest van 6 oktober 1988 (24) ten 
slotte oordeelt dat de ongegronde weige
ring van een van de echtgenoten om, 
spijt de aandrang van de andere, binnen 
het huwelijk een kind te hebben, een 
grove belediging kan opleveren. Van 
enig opzet of bedoeling om te beledigen 

(21) Cass., 5 nov. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 
302), 29 maart 1973 (A.C., 1973, 763), met concl. 
proc.-gen. Ganshof van der Meersch in Bull. 
en Pas., 1973, I, 725; Cass., 10 jan. 1975 (A.C., 
1975, 528), 19 nov. 1976 (A.C., 1977, 317), 6 okt. 
1978 en 31 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 154 en 617) 
en 24 juni 1982 (J.T., 1982, 815). 

(22) Bull. en Pas., 1962, I, 883. 

(23) A.C., 1975, 410. 

(24) A.R. nr. 6292 (A.C., 1988-89, nr. 77). 

is daarbij geen sprake. Dit is evenmin 
het geval in het arrest van 2 mei 1980 
(25). 

• 
.. . 

Terecht stellen de autem·s van het ver
melde « Overzicht van de Rechtspraak » 
dus dat het arrest van 18 september 
1981, waarop het middel steunt, niet in 
tegenspraak is met de vigerende recht
spraak. Maar in tegenstelling tot de me
ning van die auteurs, stelt deze recht
spraak niet als vereiste dat de schuldige 
echtgenoot handelt met de bedoeling, de 
intentie of het bijzonder opzet de andere 
echtgenoot te beledigen. Het bewustzijn 
dat de gedraging krenkend is, volstaat. 
Dit kenmerk wordt duidelijk weergege
ven door de reeds aangehaalde overwe
ging dat de schuldige echtgenoot « met 
vrije wil handelingen heeft verricht, 
waarvan hij moest weten dat de gevol
gen krenkend zouden zijn voor (de ande
re echtgenoot) en dat die krenking 
zwaar was ». 

Met die rechtspraak is het bestreden 
arrest niet in overeenstemming te bren
gen. Het hof van beroep acht het niet be
wezen dat de feiten grove beledigingen 
uitmaken, omdat niet wordt aangetoond 
dat verweerster « doelbewust gehandeld 
heeft om haar echtgenoot in zijn eer te 
krenken en te beledigen ». Het hof van 
beroep acht de bedoeling om te beledi
gen dus wel essentieel om van grove be
ledigingen te kunnen spreken. Aldus 
schendt het artikel 231 van het Burger
lijk W etboek. 

Het middel is gegrond. 
Conclusie: gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 6726) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1988 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 15 januari 1990, waarbij de 

(25) A. C., 1979-80, nr. 557. 



844 HOF VAN CASSATIE Nr. 389 

zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 231 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doprdat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt, deels op andere motieven, en 
de echtscheiding de plano op grond van 
feiten 2 en 3 verwerpt, op grond : « dat 
de voornoemde gequoteerde feiten sub 2 
en 3 zich in de tijd situeren nadat (ver
weerster) de echtelijke woning op 
26/9/1983 samen met haar kinderen ver
laten had, en nadat zij op 20 oktober 
1983 een verzoekschrift strekkende de 
echtscheiding te bekomen, had neerge
legd; dat de voornoemde feiten ander
zijds kaderen in het door (verweerster) 
onbetamelijke en misplaatst hevig ver
weer om te allen prijze het hoederecht te 
bekomen en te bewaren over de twee 
minderjarige kinderen; dat gewis aange
nomen moet worden dat (verweerster) 
bij het voeren van dat verweer laakbare 
feiten heeft gepleegd die trouwens door 
de strafwet beteugeld worden, doch voor
alsnog niet wordt aangetoond dat bij het 
plegen van de feiten (verweerster) doel
be'Wust gehandeld heeft om haar echtge
noot in zijn eer te krenken en te beledi
gen; dat mogelijk in het kader van het 
bewijs van de feiten waartoe (eiser) in 
het bestreden vonnis werd toegelaten, 
zou kunnen blijken dat de vals gebleken 
klachten van (verweerster) niet beperkt 
bleven tot het onbetamelijk en mis
plaatst verweer om het hoederecht over 
de kinderen te bekomen, maar in wezen 
de voortzetting van een tijdens het hu
welijk reeds bestaande ingesteldheid, om 
haar echtgenoot te beledigen en krenken 
in zijn eer; dat in die hypothese de thans 
ingeroepen feiten, geplaatst naast deze 
waarvan het bewijs bij getuigen aan (ei
ser) toegelaten werd, gronden zouden 
kunnen vormen om de echtscheiding in 
zijn voordeel toe te staan; dat zulks 
nochtans in de huidige stand der rechts
pleging nog niet het geval is, zodat de 
eis om de echtscheiding " de plano" uit 
te spreken, niet ingewilligd wordt », 

terwijl de grove belediging in de zin 
van artikel 231 van het Burgerlijk Wet
hoek vereist dat de tekortkoming vrijwil
lig weze in die zin dat de schuldige echt
genoot met vrije wil handelingen heeft 
verricht waarvan hij wist of moest weten 
dat de gevolgen krenkend zijn voor de 
andere echtgenoot en dat die krenking 
zwaar is, doch geenszins vereist dat de 

handelingen zouden gesteld zijn met het 
bijzonder opzet de andere echtgenoot te 
krenken, om hem te krenken en te bele
digen; zodat het arrest, door de vorde
ring af te wijzen op grond dat niet is 
aangetoond dat verweerster feiten 2 en 3 
« doelbewust (gepleegd heeft) om haar 
echtgenoot in zijn eer te krenken en te 
beledigen » een voorwaarde oplegt die 
strijdig is met de vereisten van artikel 
231 van het Burgerlijk Wetboek en dit 
wetsartikel bijgevolg miskent: 

Overwegende dat grove beledigin
gen in de zin van artikel 231 van 
het Burgerlijk Wetboek vereisen dat 
de schuldige echtgenoot met vrije 
wil handelingen verricht waarvan 
hij moet weten dat de gevolgen 
krenkend zijn voor de andere echt
genoot, en dat die krenking zwaar 
is; dat niet vereist is dat aile hande
lingen worden gesteld met de bedoe
ling de andere echtgenoot te beledi
gen; 

Overwegende dat het hof van be
roep het niet bewezen acht dat de in 
het middel vermelde feiten grove be
ledigingen uitmaken op grond dat 
« niet wordt aangetoond dat bij het 
plegen van de feiten (verweerster) 
doelbewust gehandeld heeft om 
haar echtgenoot in zijn eer te kren
gen en te beledigen »; dat het aldus 
artikel 231 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het : 
1 o oordeelt dat echtscheiding « de 
plano » niet kan worden toegestaan 
op grond van het verhinderen van 
het bezoekrecht over de kinderen en 
het neerleggen van tergende en val
se klachten waarin verweerster ei
ser beschuldigt van aanranding van 
de eerbaarheid en zedenfeiten op 
hun kinderen; 2° uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al-
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dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

26 februari 1990 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 390 

3e KAMER - 26 februari 1990 

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP- PLOTSE
LINGE GEBEl:RTE:\IS - l.JITOEFENING VAN 
DE D\GTAAK. 

De uitoefening van de gewone en norma
le dagtaak kan een plotselinge gebeur
tenis zijn, op voorwaarde dat in die 
uitoefening een element aanwifsbaar 
is dat het letsel kan veroorzaakt heb
ben (1). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongeval
lenwet.) 

(SIJS T. BELGISCHE NATIONALE ASSURANTIE
KAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN- ASSUBEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 6969) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1989 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 7, 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, pa te hebben vast
gesteld: « (eiseres) vordert de hervor
ming van dit vonnis en de toekenning 
van haar vorderingen : de plotselinge ge
beurtenis schrijft zij toe aan de succes
sieve manipulatie die door de getroffene 
uitgevoerd waren met de daaraan ver
bonden krachtinspanning en het preci
siewerk dat hij uitgevoerd had tijdens de 
twee uren v66r zijn overlijden. Het ab-
normaal karakter van de gedane inspan
ningen die uiteindelijk de dood veroor
zaakten, schrijft (eiseres) toe aan de 
voortdurende successieve manipulaties 
en inspanningen binnen een relatief kor
te tijdsduur », het beroep afwijst op 
grond dat voor de plotselinge gebeurte
nis die nodig is voor de totstandkoming 
van een arbeidsongeval in de Arbeidson
gevallenwet « niet kan worden volstaan 
met de vaststelling dat de getroffene, op 
het ogenblik dat hij het letsel oploopt, 
zijn normale taak verricht om te beslui
ten dat het bestaan van de plotse ge
beurtenis bewezen is. In de uitoefening 
van de arbeidstaak moet wei een spe
ciaal aanwijsbaar element aangetoond 
worden dat het letsel kan veroorzaakt 
hebben, zoals de bijzondere omstandig
heden waarin de arbeid moet worden 
verricht of een bijzondere abnormale ge
beurtenis die de getroffene verplicht 
heeft een beweging of een daad te ver
richten die niet tot zijn normale taak be
hoort. (Eiseres) bewijst niet dat de ge
troffene een onverwachte, abnormale be
weging of handeling heeft moeten uit
voeren. Anderzijds werpt (eiseres) op dat 
de uitoefening van een normale dagtaak, 
die voortdurend zware inspanningen 
vergt, uiteindelijk kan resulteren in het 
fatale letsel en aldus de plotselinge ge
beurtenis kan uitmaken. Echter verliest 
(eiseres) uit het oog dat in die dagelijkse 
uitoefening van de dagtaak een duidelijk 
aanwijsbaar element voorkomt dat het 
letsel heeft veroorzaakt. ( ... ) Een derge
lijke abnormale gebeurtenis wordt niet 
bewezen. De getroffene oefende zijn nor
male arbeid uit zonder dat deze taak 
overdreven zwaar was : een tweetal va
ten van 80 kgr. twee a drie meter verrol
len, deze op een gewicht van 82 (lees : 
80) kgr. brengen en op een palet plaat
sen, taak die hij steeds zonder preble
men en zonder ernstige inspanningen 

------------------; heeft verricht, kan niet de bijzondere 

(1) Cass., 20 okt. 1986, A.R. nr. 7455 (A.C., 
1986-87, nr. 102); zie Cass., 11 jan. 1982 (A.C., 
1981-82, nr. 285), met cone!. O.M. in R. W., 
1981-1982, 1872; Cass., 21 sept. 1987, A.R. nr. 
5735 (A.C., 1987-88, nr. 42); Cass., 19 feb. 1990, 
A.R. nr. 8721 (supra, nr. 369). 

abnormale gebeurtenis zijn die de dood 
voor gevolg heeft gehad. Het feit dat de 
getroffene, gelet op zijn leeftijd, nooit 
heeft geklaagd of nooit over hart- en 
vaatziekten medisch moest behandeld 
worden, kan niet een voldoende aanwij-
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zing zijn om de plotse dood aan een ar
beidsongeval toe te schrijven >>, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, het letsel behoudens tegen
bewijs vermoed wordt door een ongeval 
te zijn veroorzaakt wanneer het slachtof
fer of zijn rechthebbenden, benevens het 
bestaan van een letsel, een plotselinge 
gebeurtenis aanwijzen; een plotselinge 
gebeurtenis geenszins een abnormale ge
beurtenis hoeft te zijn maar ook kan be
staan in de uitoefening van de gewone 
dagtaak; het arrest, door enkel na te 
gaan of de plotselinge gebeurtenis ook 
een abnormale gebeurtenis was en door 
te besluiten dat de normale dagtaak deze 
plotselinge gebeurtenis niet kan uitma
ken omdat het niet de (bijzondere) ab
normale gebeurtenis uitmaakte die de 
dood voor gevolg heeft gehad, het begrip 
arbeidsongeval miskent (schending van 
de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsonge
vallenwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestaan van 

een arbeidsongeval onder meer de 
aanwezigheid vereist van een plotse-
linge gebeurtenis die letsel veroor
zaakt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
aanneemt dat de normale uitoefe
ning van de arbeidstaak de plotse
linge gebeurtenis kan uitmaken, 
maar dat « in de uitoefening van de 
arbeidstaak ( ... ) wel een speciaal 
aanwijsbaar element aangetoond 
(moet) worden dat het letsel kan 
veroorzaakt hebben, zoals de bijzon
dere omstandigheden waarin de ar
beid moet worden verricht of een 
bijzondere abnormale gebeurtenis 
die de getroffene verplicht heeft een 
beweging of een daad te verrichten 
die niet tot zijn normale taak be
hoort >>; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

26 februari 1990 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Biitzler. 

Nr. 391 

3" KAMER - 26 februari 1990 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
WERKNEMERS- BEGRIP. 

De arbeidsongeschiktheid na de eerste 
zes maanden moet worden beoordeeld 
met inachtneming van aile beroepen 
die de werknemer zou kunnen uitoefe
nen, gelet op zijn beroepsopleiding (1). 
(Art. 56, § 1, Z.I.V.-wet). 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. SARI) 

ARREST 

(A.R. nr. 6973) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1988 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Dat het, zoals blijkt uit de in het 
middel aangehaalde redenen, te 
kennen geeft dat in de normale uit
oefening van de arbeidstaak van de 
getroffene geen element aanwijs
baar is dat letsel kan hebben ver
oorzaakt; dat het aldus ziJ·n beslis- t--(-)--------------

1 Zie Cass., 17 rnaart 1980 (A.C., 1979-80, 
sing naar recht verantwoordt; nr. 448). 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 56, § 1, eer
ste, tweede en derde lid, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewij
zigd bij koninklijk besluit nr. 22 van 23 
maart 1982, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
verweerder, met ingang van 3 februari 
1987, minstens 66% arbeidsongeschikt is, 
op de volgende gronden: « Het komt be
denkelijk over dat de Gewestelijke Com
missie van de Geneeskundige Raad voor 
Invaliditeit, die een reeks vaststellingen 
doet en zelfs erkent dat het verslag van 
dokter A. Brees te aanvaarden is, besluit 
dat de aggraverende toestand van (ver
weerder) hem naar de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening verwijst. Het is van
zelfsprekend dat de invaliditeit van (ver
weerder) moet beoordeeld worden reke
ning houdend met andere beroepen. 
Deze beroepen moeten echter thuishoren 
in de beroepscategorie van (verweerder) 
en moeten beoordeeld worden volgens 
zijn bekwaamheden. Het is hetgeen dok
ter A. Brees heeft gedaan in een verslag 
waarvan de klinische vaststellingen niet 
worden betwist. (Verweerder) is 45 jaar 
oud, heeft steeds zware arbeid verricht 
en kan in zijn beroepscategorie geen 
zware arbeid meer verrichten. Hij komt 
zelfs niet in aanmerking voor herscho
ling. Rekening houdend met het feit dat 
de adviserende geneesheer, in zijn jong
ste advies, (verweerder) ook meer dan 66 
procent arbeidsongeschiktheid achtte, 
dat de Gewestelijke Commissie van de 
Geneeskundige Raad voor Invaliditeit 
zijn aggraverende toestand erkent, en 
dat (verweerder) lijdt aan multiple reu
matologische pathologie en dat hij daar
enboven niet voor herscholing vatbaar is, 
dient (verweerder) beschouwd als zijnde 
meer dan 66 procent arbeidsongeschikt
heid vanaf 3 februari 1987 », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de arbeidsonge

schiktheid van verweerder, waardoor 
zijn vermogen tot verdienen verminderd 
wordt tot een derde of minder van wat 
een persoon van dezelfde stand en met 
dezelfde opleiding kan verdienen, moet 
worden beoordeeld niet aileen ten op
zichte van de werkzaamheid in de beroe
pencategorie waartoe de beroepsarbeid 
behoort die door verweerder verricht 
werd toen hij arbeidsongeschikt is be
vonden, maar ook ten opzichte van de 
verschillende beroepen die verweerder 
heeft of zou kunnen uitoefenen hebben 

op grond van zijn beroepsopleiding; het 
arrest enkel vaststelt dat het vermogen 
tot verdienen van verweerder met meer 
van 66 % verminderd was ten opzichte 
van het beroep dat hij uitoefende toen 
hij arbeidsongeschikt werd, namelijk 
zware arbeid; zowel in het arrest als in 
het verslag van dr. Brees waarnaar ver
wezen wordt, niet onderzocht wordt of 
de arbeidsongeschiktheid van meer dan 
66 % ook bestaat ten opzichte van de be
roepen die hij zou kunnen uitoefenen 
hebben op grond van zijn beroepsoplei
ding, en namelijk of hij niet in staat is, 
als ongeschoolde, Iicht en rugsparend 
werd te verrichten; de beslissing dienten
gevolge niet wettelijk verantwoord is 
(schending van artikel 56, § 1, eerste en 
derde lid, van de wet van 9 augustus 
1963); 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest ver
weerder als arbeidsongeschikt be
schouwt omdat hij in zijn beroepen
categorie, te weten die van de 
ongeschoolde arbeiders, geen zware 
arbeid meer kan verrichten wegens 
de letsels die hij vertoont, en niet in 
aanmerking komt voor herscholing; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 56, § 1, van de Ziekte- en Invali
diteitswet, de arbeidsongeschiktheid, 
behalve tijdens de eerste zes maan
den primaire ongeschiktheid, perio
de die te dezen voorbij was, moet 
worden getoetst aan alle beroepen 
die de rechthebbende zou kunnen 
uitoefenen, gelet op zijn beroeps
opleiding; 

Dat het arrest derhalve de beslis
sing dat verweerder arbeidsonge
schikt is, niet naar recht verant
woordt 'door de enkele vaststelling 
dat hij in een ongeschoold beroep 
geen zware arbeid meer kan ver
richten, zonder na te gaan, zoals ei
ser vorderde, of de wettelijk vereiste 
ongeschiktheidsgraad ook bestaat 
ten aanzien van de ongeschoolde be
roepen waarin geen zware arbeid 
wordt verricht; 

Dat het onderdeel gegrond is, 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel1017, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

26 februari 1990 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie: de h. Lenaerts, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 392 

2• KAMER - 27 februari 1990 

1° IDENTITEITSKAART - K.B. VAN 26 
JAN. 1967 - WE'ITELIJKE GRONDSLAG. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5 
E.V.R.M. - ARRESTATIE - BEGRIP. 

1° Het K.B. van 26 jan. 1967 betreffende 
de identiteitskaarten heeft als wette
lijke grondslag de wet van 2 juni 1856 
betreffende de bevolkingsregisters 
(1). 

2° Het feit dat een persoon door de po]j
tie gevorderd wordt zijn identiteits
kaart te vertonen, is geen vrijheidsbe
neming in de zin van art. 5 E. V.R.M. 
(Art. 1 K.B. van 26 jan. 1967 betreffen
de de identiteitskaarten.) 

(1) Zie Cass., ver kamers, 18 nov 1924 (Bull. 
en Pas., 1925, I, 25). 

(REYNTJENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 2840) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 augustus 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 29, 78, 97 en 107 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat de iden
titeitskaart onverbreekbaar verbonden is 
met het doel de registers van de bevel
king te organiseren en bij te houden; dat 
door haar te reglementeren de Koning 
niet buiten de perken van de wet van 2 
juni 1856 is gegaan; dat de wettigheid 
van de opeenvolgende koninklijke beslui
ten betreffende de identiteitskaarten der
halve vaststaat, 

terwijl er geen band bestaat tussen, 
enerzijds, de wet van 2 juni 1856 betref
fende de algemene volkstellingen en de 
bevolkingsregisters en, anderzijds, het 
koninklijk besluit van 28 januari 1967 be
treffende de identiteitskaarten; dat dit 
koninklijk besluit derhalve elke wette
lijke grondslag mist en niet kan worden 
toegepast: 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin de schending van 
artikel 97 van de Grondwet bestaat; 
dat een eventueel foutieve motive
ring dergelijke schending niet ople
vert; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het de Uitvoerende Macht, zo zij 
bij het vervullen van de haar bij ar
tikel 67 van de Grondwet opgedra
gen taak de draagwijdte van de wet 
noch mag uitbreiden noch beperken, 
staat uit de beginselen van de wet 
en uit haar algemene economie de 
gevolgtrekkingen te maken die er 
logisch uit voortvloeien naar de 
geest dle eraan ten grondslag ligt en 
naar de doelstelli.ngen die zij beoogt; 

Overwegende dat uit artikel 4 van 
de wet van 2 juni 1856 blijkt dat de 
wetgever heeft willen zeker stellen 
dat bij middel van de zorgvuldig bij-
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gehouden bevolkingsregisters het 
verblijf van de Belgen en van de 
vreemdelingen zou kunnen worden 
vastgesteld en de plaats waar zij op
eenvolgend hun woonplaats vestigen 
nauwkeurig zou gekend zijn; dat uit 
de voorbereidende werken blijkt dat 
naar de bedoeling van de wetgever 
te dien einde controlemaatregelen 
zouden worden uitgevaardigd; 

Overwegende dat de wet uit dat 
oogpunt de macht van de regering 
in generlei mate heeft beperkt en de 
uitvoeringsbesluiten die de afleve
ring, het bezit en het eventueel ver
plicht vertonen van de identiteits
kaart regelen het kader van de 
controlemaatregelen niet te buiten 
gaan; 

Overwegende immers dat de iden
titeitskaart, zo zij slechts de weerga
ve is of eenvoudig een uittreksel 
van de bevolkingsregisters wat de 
houder ervan betreft, met bijzonder
heden nopens dezes identiteit, van 
aard is om controle over de bevol
kingsregisters te vergemakkelijken; 
dat de overheid, nu ieder door het 
koninklijk besluit van 26 januari 
1967 bedoelde persoon door de poli
tiediensten kan gevorderd worden 
zijn identiteitskaart te vertonen, 
daarin een eenvoudig en praktisch 
middel vindt om de tekortkomingen 
of onjuistheden in de verklaringen, 
die ten behoeve van de bevolkings
registers dienen gedaan te worden, 
te achterhalen; 

Overwegende dat de regeling no
pens de identiteitskaart derhalve 
nauw verbonden is met het door het 
instellen van de bevolkingsregisters 
beoogde doel en er, in tegenstelling 
met wat het middel voorhoudt, een 
band bestaat tussen de wet van 2 ju
ni 1856 betreffende de algemene 
volkstellingen en de bevolkingsregis
ters en het koninklijk besluit van 26 
januari 1967; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97, 107 van de Grondwet en 
5, § 1, van het E.V.R.M., 

doordat het vonnis beslist dat de bepa
lingen van artikel 5 E.V.R.M. slechts be
trekking hebben op de vrijheidsberoving 
door arrestatie of door gevangenhouding, 

terwijl artikel 5 E.V.R.M. tevens van 
toepassing is op korte vrijheidsberovin
gen voor identiteitscontrole : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin de schending van 
de artikelen 97 en 107 van de 
Grondwet bestaat; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het vonnis, zonder op dit punt te 
worden aangevochten, niets anders 
vaststelt dan dat eiser bij een identi
teitscontrole door de rijkswacht ver
klaarde : « Ik ben geen drager van 
mijn identiteitskaart omdat ik uit 
principiEHe redenen toch weiger om 
deze te overhandigen wanneer een 
politiedienst deze vraagt »; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het bedoelt dat een verzoek 

· tot het tonen van de identiteitskaart 
gelijkstaat met een vrijheidsbero
ving in de zin van artikel 5 
E.V.R.M., faalt naar recht; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het bedoelt dat de identi
teitscontrole gepaard ging met een 
dergelijke vrijheidsberoving, het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is en in zoverre derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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27 februari 1990 2• kamer - Voor-
zitter en verslaggever: de h. Boon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 393 

2• KAMER - 27 februari 1990 

WEGVERKEER - ART. 16.3, TWEEDE LID, 
WEGVERKEERSREGLEMENT - RECHTS INHA
LEN - VOORWAARDEN. 

Voor het rechts inhalen is niet vereist 
dat de in te halen bestuurder bij het 
zich naar links begeven, zich over het 
midden van de rijbaan heeft begeven 
(1). (Art. 16.3, tweede lid, Wegverkeers
reglement.) 

(BLOMME, E.A. T. JOOS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3437) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

I. Op de voorzieningen van Eric 
Blomme en Nicole Roegies : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 9.3 en 16.3, 
tweede lid, van het Wegverkeersregle
ment, 

doordat het bestreden vonnis, na ver
weerder op strafgebied vrijgesproken te 
hebben, de rechtbank onbevoegd ver
klaart om te kennen van de door de eise
res tegen verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vordering tot schadevergoe-
ding op volgende gronden : uit de gege
vens van de strafinformatie en uit de 
behandeling ter terechtzitting is geble
ken dat ter zake de dubbele voorwaarde 
opdat het links inhalen van een voertuig 
zou verboden zijn, niet vervuld is, met 
name dat dit in te halen voertuig zijn 
voornemen om naar links af te slaan, tij
dig kenbaar heeft gemaakt en dat het 
zich naar links heeft begeven. Eiseres 
reed voor een ander stapvoets rijdend 
voertuig dat door verweerder werd inge-
haald. De dynamiek van het ongeval be
wijst reeds op zich dat indien eiseres 
zich werkelijk naar links, en niet aileen 
naar het midden, van de rijbaan had be
geven, de aanrijding zich niet zou heb-
ben voorgedaan omdat haar voertuig als
dan door verweerder kon worden opge
merkt. Zowel verweerder als de duozit
ster verklaarden geen richtingswijzer 
van de personenwagen van eiseres te 
hebben gezien, alhoewel getuige Verpoot 
de werking ervan bevestigde, hetgeen 
volkomen verklaarbaar is in de optiek 
dat eiseres zich inderdaad niet naar 
links op de rijbaan had gegeven voor de 
haar volgende personenauto uit. Overi
gens blijkt uit aile, voor het overige toch 
gedetailleerde verklaringen, dat eiseres 
onafgezien van het al dan niet tijdig in 
werking stellen van haar linker rich-
tingswijzer, zich niet van de verplichting 
zich naar links te begeven heeft gekwe
ten en niet in het minst uit haar eigen 
verklaringen waarin zij stelde dat de an
dere voertuigen haar gewoon bleven vol
gen en zij naar links is afgedraaid op 
het ogenblik dat verweerder haar inhaal
de. Getuige Verpoot verklaarde evenmin 
dat eiseres zich naar links had begeven. 
De overtreding van artikel 16.3, alinea 2, 
van het algemeen verkeersreglement, 
verweerder ten laste gelegd, is niet be
wezen, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, eiseres die, toen zij 

haar linker richtingswijzer aanzette, zich 
tevens naar het midden van de rijbaan 
had begeven, daardoor op wettelijk wijze 
haar inzicht links af te slaan voldoende 
had aangegeven, zodat zij door verweer
der niet meer langs links mocht inge

-----------------~ haald worden; dat de verplichting van ei-
(1) Zie Cass.', 23 juni 1987, A.R. nr. 594 (A.C., seres zich links te begeven alvorens zij 

1986-87, nr. 645). afdraait, niet inhoudt dat zij daarvoor, 
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op een baan met dubbel richtingsver
keer, haar baanvak client te verlaten 
(schending van de artikelen 9.3 en 16.3, 
tweede lid, van het Wegverkeersregle
ment), zodat het bestreden vonnis de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun redengeving (vijfde blad, 
derde alinea, van het bestreden von
nis) aannemen dat de linker rich
tingsaanwijzer van het door eiseres 
bestuurde voertuig in werking was, 
terwijl aanvaardbaar is dat verweer
der en de duozitster Dhooge dit in
gevolge de verkeerssituatie niet kon
den zien; 

Overwegende dat zij vervolgens 
beslissen dat eiseres << onafgezien 
van het al dan niet tijdig in werking 
stellen van haar linker richtingsaan
wijzer » zich niet van de verplich
ting zich naar links te begeven heeft 
gekweten, op grond van hun vast
stellingen dat zij zich niet werkelijk 
naar links, maar alleen naar het 
midden van de rijbaan heeft bege
ven en dat zij zich vlak voor de aan
rij ding en het naar links afslaan 
nog volledig op de rechterrijstrook 
bevond; 

Overwegende dat het door artikel 
16.3, tweede lid, van het Wegver
keersreglement bepaalde « zich naar 
links heeft begeven om deze bewe
ging uit te voeren » niet insluit dat 
de betrokken bestuurder zich in aile 
omstandigheden over het midden 
van de rijbaan in de voor hem lin
ker rijstrook moet hebben begeven; 

Dat de appelrechters door hun re
dengeving hun beslissing dat de 
dubbele voorwaarde opdat het links 
inhalen door verweerder van het 
door eiseres bestuurder voertuig zou 
verboden zijn, niet vervuld is en dat 
verweerder eiseres links mocht in
halen en door zijn linksinhaalbewe
ging geen fout heeft begaan niet 
naar recht verantwoorden; 

. Dat het middel in zoverre gegrond 
1s; 

II. Op de voorziening van Marie
Jeanne Dhooge: 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het eerste onderdeel 
van het door de eisers Eric Blomme 
en Nicole Roegies aangevoerde mid
del te onderzoeken, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het be
slist op de civielrechtelijke verde
ring van de eisers Eric Blomme en 
Nicole Roegies tegen verweerder; 
veroordeelt verweerder in de kosten 
van die voorzieningen; verwerpt de 
voorziening van Marie-Jeanne Dhoo
ge; veroordeelt haar in de kosten 
van haar voorziening; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde, 
zitting houdende in hager beroep. 

27 februari 1990 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 
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2e KAMER - 28 februari 1990 

HOF VAN ASSISEN - BEHANDELI.";G fER 
ZITI'l.";G - 1\!0'~DEL!.";GE BEHAN IELI'\G -
GETCIGE - VERKLARING \'OOR DE O"DER 
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ZOEKSRECHTER - HERLEZING ERV AN V66R 
DE TERECHTZITTING- GELDIGHEID VAN DE 
SETUIGENVERKLARING. 

Het in art. 317 Sv. neergelegde beginsel 
van het mondelinge getuigenis voor 
het hot van assisen verzet zich niet te
gen het getuigenis van een persoon 
die, v66r de terechtzitting, een door 
hem voor de onderzoeksrechter afge
Tegde verklaring heeft herlezen (1). 

(SZASZ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8108) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1989 ge
wezen door het Hof van Assisen van 
de provincie Brabant; 

Over het middel: schending van het al
gerneen rechtsbeginsel van het monde
ling debat voor het hof van assisen, 
neergelegd in de artikelen 317 en 341 
van het Wetboek van Strafvordering, het 
algerneen beginsel van het recht van ver
dediging, artikel 6 van het Verdrag tot 
Bescherrning van de Rechten van de 
Mens en de Fundarnentele Vrijheden en 
artikel 238 van het Wetboek van Straf
vordering, 

van het hof van assisen gelaste aanvul
lende onderzoeksopdracht, de daarrnee 
belaste persoon hem de verklaring heeft 
doen lezen die hij voor de onderzoeks
rechter had afgelegd »; dat het hof van 
assisen in het arrest van 6 december 
1939 het getuigenis van Elise ongeldig 
heeft verklaard; dat zodanige beslissing 
evenwel niet is genornen ten aanzien 
van het getuigenis van Van Laere, 

terwijl het mondeling de bat een grond
regel is van de rechtspleging voor het 
hof van assisen; die regel zich ertegen 
verzet dat een getuige, v66r het afleggen 
van zijn getuigenis, om de een of andere 
reden kennis neemt van de inhoud van 
zijn verklaringen voor de onderzoeks
rechter; die regel bindend is voor de 
voorzitter van het hof van assisen die, 
ook a! beschikt hij krachtens artikel 268 
van het Wetboek van Strafvordering 
over een discretionaire rnacht, geen on
derzoeksopdrachten kan bevelen wan
neer de uitvoering ervan afbreuk doet 
aan dat beginsel; het vereiste van het 
mondelinge getuigenis strekt tot vrijwa
ring van het recht van verdediging; die 
rechtsvorm bijgevolg substantieel is en 
de niet-inachtneming ervan de gehele 
rechtspleging ongeldig maakt en dus de 
nietigheid van de debatten en van alles 
wat daarop gevolgd is, meebrengt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 317 van het Wetboek van Straf
vordering de getuigen mondeling 
moeten worden verhoord voor het 
hof van assisen; dat die regel een 
substantiele rechtsvorm is; 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert en dat uit de processtuk
ken ook niet blijkt dat -de getuige 
Van Laere bij het afleggen van zijn 
verldaring op de terechtzitting van 
het hof van assisen, een verklaring 
zou hebben gelezen die hij voor de 
onderzoeksrechter had afgelegd, dat 
hij van aantekeningen gebruik zou 
hebben gemaakt of dat de voorzit
ter, nog v66r zijn getuigenis, hem 
zou herinnerd hebben aan zijn 
schriftelijke verklaring; 

doordat het Hof van Assisen van de 
provincie Brabant tijdens het onderzoek 
de heren Elise en Van Laer, commissa
rissen voor gerechtelijke opdrachten, als 
getuigen heeft gehoord; dat het proces
verbaal wat de getuige Elise betreft, ver
rneldt dat « tijdens de verklaring van de 
getuige a charge Elise en op het in naam 
van de verdediging van de beschuldigden 
gedane verzoek van de h. J.P. Dumont 
akte is genomen van de verklaring van 
de getuige a charge Elise dat hij tijdens 
de rniddagschorsing van de zitting van 
28 november 1989 inzage heeft genomen 
van zijn voor de onderzoeksrechter afge
legde verklaring », dat, wat de getuige 
Van Laere betreft, in het proces-verbaal 
wordt vermeld dat naar aanleiding van 
de uitvoering van een door de voorzitter 

Overwegende dat uit de in het 
-----------------1 middel aangegeven omstandigheden 

(1) Cass., 8 jum 1963 (Pas., 1863, I, 249). geen schending van de regel van het 
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mondeling debat voor het hof van 
assisen kan worden afgeleid; 

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

tii:He of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

28 februari 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 
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Regelmatig hoger beroep van de burgerlijke 
partij - Vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de op de strafvordering 
gewezen beslissing - Vernietiging hierop 
gegrond dat de rechter het hoger beroep van 
het O.M. ten onrechte ontvankelijk heeft 
verklaard. 679 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Gevolgen van de an·esten van het Hof van 
Cassatie - Vernietiging van het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling houdende 
niet-ontvankelijkverklaring van het hoger 
beroep van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer waarin nagelaten wordt 
uitspraak te doen over de bevestiging van een 
nieuw bevel tot aanhouding. 803 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvorderingen Schade 
veroorzaakt door een motorrijtuig - Tussen
komst van het Gemeenschappelijk !\lotor
waarborgfonds :'\iet-onv:ankelijkverkla-
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ring van die tussenkomst - Voorziening van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
- Vernietiging - Gevolgen voor de beslis
singen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de getroffenen tegen de beklaagde. 708 

Cassatiemiddelen 
Aard - Strafzaken - Middel - Begrip. 620 

Cassatiemiddelen 
Inleiding - Aard - Middel waarin een vraag 
w~rdt opgeworpen als l)edoeld in de bijzon
dere wet op het Arbitragehof - Verplichting 
voor het Hof van Cassatie - Begrip. 727 

Cassatiemiddelen 
Aard - Strafzaken - Aanvoering in de akte 
van voorziening. 795 

Cassatiemiddelen 
Onduidelijke middelen - Begrip. 461 

Cassatiemiddelen 
Onduidelijke middelen - Begrip. 461 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen en bij te voegen 
stukken - Burgerlijke zaken - Miskenning 
van vreemd recht. 492 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens niet
vermelding van de geschonden wettelijke 
bepaling - Burgerlijke zaken - Vermelding 
van art. 97 Gw. - Middel dat de wettigheid 
van de bestreden beslissing bekritiseert. 585 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken. 760 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe middelen - Burgerlijke zaken - Hof 
van beroep - Samenstelling - Kamers 
bestaande uit een of drie raadsheren -
Toewijzing van de .zaken - Betwisting -
Ontvankelijkheid van het cassatiemiddel. 824 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Burgerlijke 
zaken - Akte verlenen van voorbehoud. 545 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser 
zaken - Begrip. 

Cassatiemiddelen 

Burgerlijke 
595 

Burgerlijke zaken - Middel dat opkomt 
tegen de kwalificatie door de rechter aan zijn 
beslissing gegeven. 636 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
~trafvorder.ing .- Een enkele straf voor 
verschillende misdrijven Middel dat 
slechts op een van die misdrijven betrekking 

. heeft - · Straf naar recht verantwoord door 
een ander misdrijf. 490 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk bij gemis aan 
belang voor eiser - Strafzaken - Middel 
m.b.t. de herhaling Ontvankelijkheid -
Voorwaarden. 575 

Commissie 
Commissionair voor zeevervoer - Art. 266 
Zeewet- Eenjarige verjaring- Toepassing. 

750 

D 

Dagvaarding 
Burgerlijke zaken - Dagvaarding van de 
Staat - Geldigheid - Vereisten - Betwis
ting door de in de zaak betrokken minister 
dat het voorwerp van het geschil tot de 
bevoegdheid van zijn departement behoort -
verzuim door die minister zijn betreffende 
collega in zijn plaats te stellen - Gevolgen. 

598 

Deskundigenonderzoek 
Onteigening ten algemenen nutte - Onteige
ningswet Autosnelwegen - Vordering tot 
herziening van de door de vrederechter toege
kende voorlopige vergoedingen - Art. 962 
Ger.W. van toepassing. 633 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Vrijlating wegens verblijf buiten 
Europa - Art. 118, § 2, Dienstplichtwet -
Draagwijdte. 727 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Uitstel wegens verblijf buiten 
Europa - Art. 10, § 4, 5°, Dienstplichtwet -
Toepassingsvoorwaarden. 727 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges Samenstelling -
Bevoegdheid - Rechtspleging - Herkeu
ringsraad - Beslissing gewezen na inobser
vatiestelling - Nieuwe verschijning « node
laos geacht • - Gewijzigde samenstelling van 
de raad. 507 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Herkeuringsraad -
E.V.R.M., art. 6.1 - I.V.B.P.R., art. 14.1. 641 
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Dienstplicht ····.'· 
Gewetensbe·:Zwaarden - vrijstelling 6:1' vcidrlo
pige afkeuring· · op licha:melijke ·-grorid - 
Bevoegdheid . .- · · · 475 

Douane en accijnzen 
Strafzaken - Invoeraangifte en g.etaling van 
douanerechten ~- Personen .. die .gehouden zijn 
de aangifte te doen .. en-de recht\!n te b~talim. 

. . 556 

Douane en accijnzen 
Geestrijke dranken - Art. 30 wet van 28 dec. 
1983 - Bepaling, niet opgeheven door de wet 
van 4 aug. 1986. 568 

Douane en accijnzen : 
Geestrijke dranken - Straffen bepaald bij de 
wet van 28 dec. 1983 - Uitstel - Toepassings
voorwaarden. 568 

Douane en accijnzen 
Regeling inzake alcohol - Gegiste dranken 
- Art. 41 K.B. van 3 april 1953 - B~pali1,1g 
niet opgeheven door de wet van 4 aug. 1986. ' 

• •• 0 • 570 

Douane en accijnzen ·. 
Regeling inzake alcohol '-··Gegiste drank en 
- Straffen bepaald bij K.B. van 3 apr-il 1953 
- Uitstel - Toepassingsvoorwaarden . . ·· 570 

Douane en accijnzen 
Aanhaling van goederen ·. en handlichting 
tegen voldoende borgtocht door de adminis
tratie - Artikel 2078, tweede lid, B.W .. -
Toepassing. · ·. 588 

Douane en accijnzen 
Douane - Strafirordering :_ Verjaring. :__ 
Invloed op de burgerlijke rechtsvordering tot 
het betalen van de ontdoken rechten. '791 

Douane en accijnzen 
Misdrijf - Bewijs. 

Douane en accijnzen 

791 

Douane - Rechtsvordering tot- invordering 
van ontdoken rechten· - Civielrechtelijke 
vordering - Berechting door strafrechter. 791 

Drukpersmisdrijf 
Be grip. 

Dwangsom 

648 

Art-. 1385bisGer.W.- Toepasseljjkheid. 476 

Dwangsom · 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Art.1385bisGer.W.- Toepasselijkheid. "'476 

Dwangsom 
Art. 1385bis, eerste lid, Ger.W. - Rechtsregel 
gemeenschappelijk voor· Belgie, Luxemburg 
en Nederland. 510 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Gronden - Grove beledigingen - Begrip -
Bedoeling 'om te beledigen. 841 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
:· Rechtsple.ging - Voorlopige maatregel -

Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
- Voot2litter ·van de rechtbank van eerste 
aanleg die in kort geding uitspraak heeft 
gedaan over de voorlopige maatregelen -
Onbevoegdheid om zijn beschikking in te 
trekken of te wijzigen behoudens veranderde 

· omstandigheden. 534 

Europese Gemeenschappen 
Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitleg
ging van een verdragsbepaling of van door de 
_ip.stellingen van de Gemeenschap verrichte 
handelingen· - Uitlegging noodzakelijk voor 
het arrest van het Hof. 611 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Gevolgen voor personen en 
verbintenissen Curator - Algemene 
opdracht. 458 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Gevolgen voor personen en 
vetbintenissen - Gefailleerde - Bekwaam
heid om in rechte op te treden. 484 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
. gerecht¢1ijk ilkkoord . 
Allerlei - Nederlands recht - Faillissement 
- Begrip en vereisten. 630 

G 

Geestrijke dranken 
Art. 30 wet 28 dec. 1983 - Bepaling niet opge
heven door de wet van 4 aug. 1986. 568 

Geestrijke dranken 
·straffen bepaald bij de wet van 28 dec. 1983 -

. Uitstel - Toepassingsvoorwaarden. 568 
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Gemeente 
Gemeentepersoneel ·- Bezoldigingsregeling 
- Wedde- Toelage- Onderscheid! 693 

Gemeente 
Gemeentepersoneel Bezoldigingsregeling 
- Haardtoelage - Standplaatstoelage - Toe 
te passen wettelijke bepalingen. 693 

Gemeente 
Gemeentepersoneel Bezoldigingsregeling 
- Wedden - Pensioenen - Vermindering -
K.B. nr. 260 van 31 dec. 1983 - Draagwijdte 
- Toepassingsgebied. 693 

Gemeente 
·Gemeentepersoneel - Bezoldigingsregeling 

. - Haardtoelage Standplaatstoelage -
Indexering. 693 

Gemeente 
Gemeentepersoneel - Bezoldigingsregeling 
- Haardtoelage - Standplaatstoelage -
Bedrag - Toekenningsvoorwaarden - Art. 2, 
1°, K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982 - Verwijzing 
- Personeel der ministeries - Gevolg. 693 

Geneeskunde 
Verdovende middelen - Handel - Bezit -
Persoonlijk gebruik - Misdrijf - Straf -
Wettigheid - 'Rechten van de mens - Prive
leven - Eerbiediging - Gevolg. 743 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - ~rocedure in cassatie -
Memorie van wederantwoord - Middel van 
niet-ontvankelijkheid verworpen. 544 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Strafvorderirig - Vrijspraak - Hoger 
beroep van het O.M. - Niet ontvankelijk 
hoger beroep - Gevolg. 618 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Onregelmatigheid van de dagvaarding en 
de betE!kening van een verstekvonnis -
Verzet - Veroordeling in de kosten -
Grenzen. 652 

Grondwet 
Art. 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet 
- Strafvordering - Uitoefening - Openbaar 

. ministerie - Vervolgingen - Wenselijkheid 
- Beoordeling. 510 

Grondwet 
Artikel 6- Wet30 aug. 1988 - Discriminatie 

·. - PrejudiciiHe vraag - Arbitragehof. 683 

Grondwet 
Art. 7, derde lid - Bevel tot medebrenging -

. Begrip. 580 

Hof van assisen 
Wraking van een magistraat uit het hof van 
assisen - Uitspraak over de wraking ·· -
Bevoegd rechtscollege. 578 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting - Mondelinge behan
deling - Getuige .- Verklaring voor de 
onderzoeksrechter - Herlezing ervan v66r de 
terechtzitting - Geldigheid van de getuigen
verklaring. 851 

Hoger beroep 
Algemene begrippen - . Uitleggende beslis
sing- Vatbaarheid voor hoger beroep. 711 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen 
- Belang. 585 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen 
- Uitspraak over een rechtsvraag - Begrip. 

819 

Hoger beroep 
Burgerli]ke zaken - Principaal beroep -
Termijn - Eindvonnis. 585 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Gevolgen Bevoegd
heid van de appelrechter - Bevestiging van 
een onderzoeksmaatregel - Bevoegdheid van 
de appelrechter m.b.t. de andere punten van 
de vordering. 629 

Hoger beroep 
Bugerlijke zaken - Rechtsmacht van de 
rechters in hoger beroep - Beperking -
Schending door de rechter in hoger beroep -
Gevolg. 828 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Rechtspleging in hoger 
beroep - Oproeping voor de rechter -
Termijn - Sanctie. 826 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Rechtspleging in hoger 
beroep - Onteigening ten algemenen nutte 
- Rechtspleging tot herziening - Hoger 
beroep - Termijn van verdaging - Sanctie. 

826 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Uitbreiding van eis en 
nieuwe eis - Tegenvordering - Voor het 
eerst in hoger beroep ingesteld - Ontvanke
lijkheid. 467 

Hoger beroep 
Strafzaken - Beslissingen en partijen 
Beroepen beslissing - Tussenvonnis 
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Vonnis alvorens recht te doen - Vernietiging 
- Hervorming - Verplichting voor de appel
rechter- Grenzen. 791 

Hoger beroep 
Strafzaken - Principaal beroep - Vorm -
Termijn - Vonnis van de politierechtbank ·
Hoger beroep van de procureur des Konings 
- Vorm - Onregelmatigheid - Gevolg. 618 

Hoger beroep 
Strafzaken 
Termijn. 

Hoger beroep 

Principaal beroep - Vorm -
681 

Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van 
de rechter - Strafvordering - Hoger beroep 
van het O.M. aileen - Niet ontvankelijk 
hoger beroep - Geen kennisneming van de 
strafvordering door de appelrechter 
Gevolgen. 679 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Burgerlijke rechts
vordering ·- Hoger beroep van de beklaagde 
- Gevolg t.a.v. de voor ·de beklaagde tussen
gekomen partij . 702 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging - Eenstem
migheid - Vernietiging van het beroepen 
vonnis - Verzwaring van de toestand van· de 
beklaagde. 576 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep 
- Eenstemmigheid - Art. 2llbis Sv. -
Toepassingsgebied. 621 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep 
- Eenparigheid van stemmen - Arrest op 
verzet. 745 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Nieuwe vordering -
Ontvankelijkheid - Voorwaarde. 521 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke .rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Nieuwe vordering -
Ontvankelijkheid - Belang - Begrip. 521 

Huur van goederen 
Pacht - Verkooprecht - Art. 48.1 Pachtwet 
- Vervreemding van de verhuurde Jandei
gendom - Verplichting van de eigenaar -
Aanbod van verkoop - Kennisgeving aan de 
pachter - Kennisgeving- Begrip. 817 

Huur van goederen 
· Handelshuur - Einde - Aanvraag tot 

hernieuwing- Weigering- Vereisten. 627 

Huwelijk 
Onderscheiden rechten en verplichtingen van 
de echtgenoten - Overspel - Vordering in 
rechte gegrond op een ongeoorloofde toestand 
- Gevolgen. 776 

I 

Identiteits)(aart 
K.B. van 26 jan. 1967 - Wettelijke grondslag. 

848 

Indeplaatsstelling 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers - Art. 8, eerste lid, Sluitings
fondswet - Vergoedingen en voordelen 
bedoeld in art. 2, § 1, 2°, Sluitingsfondswet -
Opzeggingsvergoeding van een werknemer. 

788 

Indeplaatsstelling 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering Verze
keringsinstelling - Tegenwerpelijke excep
ties. 839 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Winsten - Art. 25bis W.I.B. - Onderwaarde
ring van activa en overwaardering van 
passiva die als winsten worden aangemerkt 
- Voorwaarde. 724 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Winsten - Art. 25bis W.I.B. - Overgewaar
deerde passiva en ondergewaardeerde activa 
die als winsten worden aangemerkt - Belast
baar tijdperk dienaangaande. 724 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het globaal belastbaar netto-inkomen -
Bedrijfsuitgaven en -lasten - Afschrijvingen 
- Kunstmatig vastgestelde inbrengprijs. 590 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting en vennootschapsbelasting 
- Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen -
Begrip. 832 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het 
Bevoegdheid van het 
Omvang. 

Inkomstenbelastingen 

hof van beroep -
hof van beroep -

538 

Voorziening voor het hof van beroep - Toe te 
passen wettelijke bepalingen. 538 



lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep -
Bevoegdheid van het hof van beroep. 661 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep -
Nieuwe middelen - Feiten niet aangebracht 
voor de directeur van de belastingen. 756 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Vormen - Ontvan
kelijkheid - Cassatieverzoekschrift - Neer
legging ter griffie van het hof van beroep -
Hoedanigheid van de neerlegger niet nader 
aangeduid - Gevolgen. 718 

Interest 
Moratoire interest - Onteigening ten alge
mene nutte - Vergoeding toegekend in het 
kader van de bij art. 16 Onteigeningswet 
ingestelde herzieningsprocedure - Omvat 
niet de moratoire interest wegens vertraging 
in de uitvoering door de onteigenende over
heid van haar verbintenis. 529 

Interest 
Moratoire interest - Aanmaning tot betaling 
- Begrip - Sluiting van ondernemingen -
Betaling door het Sluitingsfonds van voor
delen bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967 -
Verzoek tot betaling. 640 

Interest 
Compensatoire interest - Onteigening ten 
algemenen nutte - Vergoeding toegekend in 
het kader van de bij art. 16 Onteigeningswet 
ingestelde herzieningsprocedure Interest 
begrepen in die vergoeding. 529 

J 

Jaarlijkse vakantie 
Vakantiegeld - Bedienden 
loon - Betaling. 

Jaarlijkse vakantie 

Veranderlijk 
637 

Aard van de wet - Berekening van het 
vakantiegeld. 637 

K 

Koop 
Overdracht van betwiste rechten - Begrip. 

755 

9-

Kort geding 
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
die in kort geding uitspraak heeft gedaan over 
de voorlopige maatregelen inzake echtschei
ding op grond van bepaalde feiten - Onbe
voegdheid om zijn beschikking in te trekken 
of te wijzigen behoudens veranderde omstan
digheden. 534 

Kort geding 
Bevoegdheid 
Plaats waar de 
uitgevoerd. 

Plaatselijke bevoegdheid -
beslissing dient te worden 

564 

L 

Levensonderhoud 
Uitkering tot levensonderhoud bepaald bij 
art. 301 B.W. - Vernietiging van een beslis
sing inzake dergelijke uitkering - Omvang 
van de vernietiging. 536 

Loon 
Bescherming - Vrijheid om over het loon te 
beschikken. 463 

Loon 
Bescherming - Aard van de wet - Toepas
singsgebied. 463 

Loon 
Bescherming - Overtreding - Niet-betalen 
van loon voor overv;erk - Voltooiing van het 
misdrijf. 473 

M 

Meineed 
Meineed bij boedelbeschrijving, opgemaakt 
met het oog op de vereffening en verdeling 
van een onverdeeldheid - Begrip. 799 

Mer ken 
Fabrieks- en handelsmerken -Art. 13, A, 1•, 
Benelux-Merkenwet- Gebruik van een merk 
voor waren - Begrip. 498 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend 
misdrijf - Loon - Niet-betalen van loon voor 
overwerk - Voltooiing van het misdrijf. 473 

Misdrijf 
Soorten- Voorgezet misdrijf- Eenheid van 
opzet - Begrip. 480 



Misdrijf 
Soorten - Aflopend misdrijf - Eenvoudige 
bankbreuk - Staking .van betalii1g - Geen 
aangifte binnen drie dagen. -508 

Misdrijf 
Rechtvaardigingsgrond 
Begrip. 

N 

Nieuwe vordering 

Overmacht 
650 

Burgerlijke zaken - Tegenvordering - Voor 
het eerst in hoger beroep ingesteld - Ontvan
kelijkheid. · 467 

Nieuwe vordel'ing 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -

-Hoger beroep - Burgerlijke partij - Vorde
ring - Wijziging - Uitbreiding - Ontvanke
lijkheid - Voorwaarde. 521 

Nieuwe vm·dering 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Hoger beroep - Ontvan
kelijkheid - Belang - Begrip; 521 

0 

Ondememingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Onregelmatig 
ontslag om economische of technische 
redenen- Herplaatsing- Begrip. 591 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag om eco.no

·· ' mische of technische redenen - Uitspraak 
'van het paritair comite over die redenen 
vereist- Gevolg. '591 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag om een -
dringende reden - Feit sedert ten minste 
drie dagen bekend - Kennis van het feit -'
Begrip. 663 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
· Verkiezingen - Geschillen - Cassatieberoep 

- Termijn - Beslissing van het arbeidsge
. recht ter kenni~ gebracht bij gerechtsbrief. 

774 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
O!J.dernemingsraad- Verkozen personeelsaf
gevaardigde of kandidaat - Ontslag om een 
dringende reden - Kennisgeving van de 
opzegging door de werkgever - Opschor
tende voorwaarde - Arbeidsrechtbank -
Beoordeling van het dringend karakter van 
de aangevoerde reden - Gevolg. 783 

Onderzoek in strafzaken 
Officier van de gerechtelijke polite Huis
zoeking - Wettigheid - Voorwaarde -
Heterdaad - Begrip. 527 

Onderzoelt in strafzaken 
Officier van de gerechtelijke politie - Huis-
zoeking - Wettigheid Vootwaarde -
Heterdaad - Begrip. 527 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking van de raadkamer tot handha
ving van de voorlopige hechtenis - Aard -
Gevolg op het taalgebruik. 734 

Onderzoeksge1·echten 
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstel
ling tot correctionalisering van de aan de 
verdachte ten laste gelegde misdaden -
Arrest gewezen buiten de tegenwoordigheid 
van het O.M. - Wettigheid. 797 

Ongeoorloofde mededinging 
Handelspraktijkenwet Vordering tot 
staking -,- Vordering ingediend door een 
interprofessionele of beroepsgroepering die 
belanghebbende moet zijn- Begrip. 714 

Ongeoorloofde mededinging 
Handelspraktijkenwet Vordering tot 
staking - Vordering ingediend door een 
interprofessionele of beroepsgroepering die 
belanghebbende moet zijn- Begrip. 714 

Ongeoorloofde mededinging 
Handelspraktijkenwet Vordering tot 
staking - Vereiste dat de gewraakte daad 
beroepsbelangen zou schaden of trachten te 
schaden. 714 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding toegekend in het kader van de bij 
art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzie
ningsprocedure - Interest begrepen in die 
vergoeding. 529 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding toegekend in het kader van de bij 
art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzie
ningsprocedure - Schuldvordering van de 
onteigende - Voorwerp van de schuldvorde
ring. 529 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding toegekend in het kader van de bij 
art. 16 Onteigeningswet ingestelde herzie

_ningsprocedure- Wachtinterest- Begrip. 
529 
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Onteigening ten algemenen nutte 
Wet van 17 april 1835 - Toepassingsgebied. 

633 

Onteigening ten algemenen nutte 
Art. 16, Onteigeningswet Autosnelwegen -
Vordering tot herziening van de door de 
vrederechter toegekende voorlopige vergoe
dingen - Toepasselijkheid van de regels van 
het Ger.W. 633 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Artt. 7, tweede lid, en 16, 
vervat in art. 5 Onteigeningswet Autosnel
wegen - Vordering tot herziening - Grond
slag - Onregelmatigheid van de onteigening 
- Redenen - Excepties. 691 

Onteigening ten algemenen nutte 
Rechtspleging tot herziening - Rechtsple-
ging in hoger beroep - Termijn van verda-
ging - Sanctie. 826 

Onverdeeldheid 
Boedelbeschrijving - Doe! van deze akte. 799 

Onverdeeldheid 
Boedelbeschrijving - Verduistering bedoeld 

p 

Pand 
Beding waarbij de schuldeiser wordt gemach
tigd zich het pand toe te eigenen of erover te 
beschikken zonder inachtneming van de 
wettelijke vormen - Nietigheid van het 
beding - Douane en accijnzen - Aanhaling. 

588 

Prejudicieel geschil 
Middel waarin een vraag wordt opgeworpen 
als bedoeld in de bijzondere wet op het Arbi
tragehof - Verplichting voor het Hof van 
Cassatie - Begrip. 727 

R 

in art. 1183, 11", Ger.W. - Begrip. 799 Rechtbanken 

Onverdeeldheid 
Boedelbeschrijving - Doe! - Verklaringen 
ten taste of ten bate van de boedel. 799 

Onverdeeldheid 
Boedelbeschrijving - Karakter en aard van 
deze akte. 799 

Openbaar ministerie 
Strafvordering - Uitoefening Vervol-
gingen - Wensetijkheid Beoordeling -
Art. 6 Gw. 510 

Openbaar ministerie 
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstel
ling tot correctionatisering van de aan de 
verdachte ten taste gelegde · misdaden -
Arrest gewezen buiten de tegenwoordigheid 
van het O.M. - Wettigheid. 797 

Oplichting 
Bestanddelen - Begrip; 

Overeenkomst 

739 

Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden - Art. 1165 B.W. - Overeen
komst brengt alleen gevolgen teweeg tussen 
de contracterende partijen en brengt aan 
derden geen nadeel toe Draag\vijdte van 
die bepaling. 666 

Overeenlmmst 
Verbindende kracht- Miskenning- Begrip. 

504 

Overeenkomst 
Einde - Ontbinding - Draagwijdte. 761 

Burgerlijke zaken 
Omvang. 

Rechtsmacht 
830 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
van de beklaagde wegens een ander misdrijf 
dan waarvoor hij werd vervolgd - Voor
waarden. 613 

Rechten van de Mens 
Art. 2 E.V.R.M. - Doodstraf. 559 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1, E.V.R.M. - Kennisneming van de 
stukken van het onderzoek. 604 

Rechten van de Mens 
E.V.R.M., art. 6.1 - Toepassingsgebied -
Dienstplicht - Herkeuringsraad. 641 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Strafzaken - Misdrijf -
Bewijs- Wederrechtelijk verkregen stukken 

Toelaatbaarheid van het bewijs 
Vereisten. 655 

Rechten van de Mens 
Art. 5.4. E.V.R.M. - Terinzagelegging van het 
dossier aan de verdediging - Regeling. 656 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtzaken 
van de dubbele aanleg. 

Rechten van de Mens 

Vereiste 
663 

Art. 6.1 E.V.R.M. - Bestissing van een 
commissie tot bescherming van de maat
schappij . 672 



Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.lVI. - Overschrijding van de 
redelijke termijn - Gevolgen waarop het 
vonnisgerecht acht dient te slaan. 676 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.lVI. - Overschrijding van de 
redelijke termijn - Sanctie. 676 

-Rechten van de Mens 
Art. -5.3 E.V.R.lVI. - Voorlopige hechtenis -
Recht om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 680 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.lVI. - Artt. 14.1 en 26 I.V.B.P.R. 
- Draagwijdte. 732 

Rechten van de Mens 
Art. 8 E.V.R.lVI. - Prive-leven - Eerbiediging 
- Verdovende middelen- Bezit- Persoon
lijk gebruik - lVlisdrijf - Straf - Wettigheid. 

743 

Rechten van de Mens 
Art. 8 E.V.R.lVI . - Prive-leven - Eerbiediging 
- Grenzen- Voorwaarden. 743 

Rechten van de Mens 
Art. fU E.V.R.lVI. - Rechtspraak in twee 
instanties. 791 

Rechten van de Mens 
E.V.R.lVI. - Aanvullend Protocol nr~ 7, art. 2.1 
- Rechtspr.aak in twee intanties. 791 

Rechten van de Mens 
Art. 5 E.V.R.M. - Arrestatie - Begrip. 848 

Rechten van de Mens 
I.V.B.P.R., art. 14.1 - Toepassingsgebied -
Dienstplicht - Herkeuringsraad. 641 

Rechten van de Mens 
Art. 14.5 I.V.B.P.R. - Tuchtzaken. 663 

Rechten van de Mens 
- Art. 14.5 I.V.B.P.R. - Rechtspraak in twee 

instanties. 791 

Rechten van de Mens 
I.V.B.P .R. - Recht op rechtspraak in twee 
instanties in strafzaken - Bepalingen niet 
van. toepassing op personen die rechtstreeks 

· naar het hof van beroep worden verwezen. 
797 

Rcchterlijke Macht 
- Vordering in rechte- Staat als verweerder

Art. 705 Ger.W. - Bevoegdheid van de 
rechter. 819 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het 
rechtscollege - Onverenigbaarheid - Art. 
292, tweede lid, Ger. W. - Ander rechterlijk 
ambt - Begrip. 760 

12-

Rechterlijkc organisatie 
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het 
rechtscollege - Hof van beroep - Kamers 
bestaande uit een of drie raadsheren -
Toewijzing van de zaken - Betwisting - Op 
te werpen v66r elk ander middel. 824 

Rechterlijkc tucht 
Vordering tot ontzetting van een rechter uit 
zijn ambt - Verweer van de rechter ten 
betoge dat hij ten tijde van de feiten niet 
toerekeningsvatbaar was - Arrest alvorens 
recht te doen - Aanwijzing van een college 
van psychiaters. 542 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Algemene begrippen - Verbetering 
van het vonnis - Bevoegdheid van de 
rechter. 503 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag- Burgerlijke zaken - Vooi·zitter van 
de rechtbank van eerste aanleg die in kort 
geding uitspraak heeft gedaan over de voorlo
pige maatregelen inzake echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten - Onbevoegdheid 
om zijn beschikking in te trekken of te 
wijzigen bei1oudens veranderde omstandig
heden. 534 

Rechterlijk gewijsde I 
Gezag - Strafzaken - Appelrechter bij wie 
de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is 
- Gezag van gewijsde van de strafrechtelijke 
beschikkingen van het beroepen vonnis. 614 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervol
ging wegens heling - Definitieve veroorde
ling van een medebeklaagde wegens diefstal 
- Gevolg. 653 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep van het O.M. aileen - Niet 
ontvankelijk hoger beroep - Geen kennisne
ming van de strafvordering door de appel
rechter - Gevolgen. 679 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Rechtsvordering tot 
vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, ingesteld voor de straf
rechter - Tussenkomst van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Niet
ontvankelijkverklaring van die tussenkomst 
- Voorziening van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds Vernietiging 
Gevolg voor de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvordering van de getroffenen tegen de 
beklaagde. 708 
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Rechtel'iijk gewijsde 
Kracht van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Hoger beroep - Beperking van het hoger 
beroep - Rechtsmacht van de rechter in 
hoger beroep - Miskenning - Gevolg. 828 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op onpartijdigheid en onafhankelijk
heid van de rechter - Begrip. 538 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op onpartijdigheid en onafhankelijk~ 
heid van de rechter - Begrip. 538 

Rechtsbijstand 
Voorziening in cassatie - Persoon door wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld. 624 

Recht van verdediging 
Herkeuringsraad - Beslissing gewezen na 
inobservatiestelling - Nieuwe verschijning 
« nodeloos geacht >> - Gewijzigde samenstel-
ling van de raad. 5Q7 

Recht van verdediging 
Dienstplichtzaken - Wettelijke regeling. 641 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Neerlegging van 
zonder conclusie te nemen. 

Recht van verdediging 

stukken 
647 

Strafzaken - Misdrijf - Bewijs - Weder
rechtelijk verkregen stukken - Toelaatbaar
heid van het bewijs- Vereisten. 655 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Proces-verbaal opgemaakt door 
een collega van een der partijen. 674 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Stukken regelmatig voorgelegd 
aan de rechter - Stukken uit het debat 
geweerd - Gevolg. 674 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Straf - Redenen - Art. 195, tweede lid, 
Sv. 745 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Verweer 
gegrond op loutere veronderstellingen. 510 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Verzoek om 
opschorting van de uitspraak - Afwijzing -
Redenen. 775 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnis
gerechten - Correctionalisering en contra
ventionalisering - Beschikking van de raad
kamer - Verwijzing naar het vonnisgerecht 
- Beslissing van dat gerecht - Onbevoegd
heid «ratione loci • - Vernietiging van de 

beschikking - Verwijzing naar de bevoegde 
procureur des Konings. 526 

Registratie (Recht van) 
Controleschatting - Nietigheid 
schatting. 

s 

Samenhang 
Art. 30 Ger.W. - Toepassingsgebied. 

Scbip, scheepvaart 

Nieuwe · 
583 

510 

Zeevervoer - Art. 266 Zeewet - Eenjarige 
verjaring - Toepassing op de commissionair 
voor zeevervoer. 750 

Staat 
Eenheid en ondeelbaarheid. Burgerlijke 
zaken - Dagvaarding van de Staat"~ 'Gel
digheid - Vereisten - Betwisting door de in 
de zaak betrokken minister dat het voorwerp· 
van het geschil tot de bevoegdheid van zijn 
departement behoort - Verzuim van die 
minister zijn betreffende collega in zijn plaats 
te stellen - Gevolgen. 598 

Staat 
Vordering in rechte - Staat als verweerder -
Art. 705 Ger.W. - Dagvaarding - Vorm -
Gevolg. 819 

Stedebouw 
Bouwvergunning - Inzagerecht van belang
hebbenden - Omvang. 496 

Stedebouw 
Bouwvergunning - Toepassingsgebied -
Art. 44, § 1, eerste lid, Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Art. 41, § 1, 1°, Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
- Vaste inrichtingen- Begrip. 523 

Stedebouw 
Misdrijven - Sancties - Waals wetboek -
Werking in de tijd. 510 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat' -
Betaling van een meerwaarde - Uitvoering 
van bouwwerken of aanpassingswerken -
Art. 65, § 1, eerste lid, Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Strafzaken - Maatre
gelen bevolen door de strafrechter - Voor
waarden. 510 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat - Art. 
65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
- Art. 67 Waals Wetboek Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Strafzaken - Yorde-
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ring van de gemachtigde ambtenaar -
Maatregel bevolen door de strafrechter -
Aard van de beslissjng. ~10 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat - Art. 
65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
- Art. 67 Waals Wetboek Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw - Strafzaken - Vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar -
Maatregel bevolen door de strafrechter -
Aard van de beslissing. 523 

Straf 
Doodstraf - Art. 2 E.V.R.M. 559 

Straf 
Verbeurdverklaring Bankrekening 
Verjaring van de straf- Begrip. 625 

Straf 
Andere straffen - Verbeurdverklaring uitge
sproken door het arrest - Ontbreken van 
aanwlJzmgen ter identificatie van de 
verbeurdverklaarde zaken - Onwettige straf. 

646 

Straf 
Eendaadse samenloop - Bankbreuk en over
tredingen van het B.T.W.-Wetboek 
Misdrijven vermengd met toepassing van art. 
65 Sw.- Toepasselijke straf. 479 

Straf 
Samenloop Eendaadse samenloop 
Eenheid van opzet - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 745 

Straf 
Samenloop Eendaadse samenloop 
Eenheid van opzet - Begrip. 745 

Straf 
Aller lei - Art. 195, twee lid, Sv. - Redenen. 

745 

Straf 
Allerlei - Verzoek om opschorting van de 
uitspraak- Afwijzing- Redenen. 775 

Straf 
Allerlei - Strafmaat - Motivering - Straf -
Uitvoering - Uitstel. 795 

Strafvordering 
Uitoefening- Vervolgingen- Wenselijkheid 
- Beoordeling. 510 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet van 15 juni 1935) -
Proces-verbaal opgesteld met schending van 

de Taalwet Gerechtszaken - Voorlopige 
hechtenis Op tegenspraak gewezen 
beschikking van de raadkamer - Aard van 
die beschikking - Gevolg op het taalgebruik. 

734 

Taalgebruil[ 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In 
cassatie - Burgerlijke zaken - Eentaligheid 
van de akte - Stuk in het middel aangehaalcl 
in een andere taal. 635 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
Vonnissen en arresten - Nietigheden 
Burgerlijke zaken - Eentaligheid van de 
beslissing - Aanhaling in een andere taal. 

584 

Terugvordering van bet onverschuldigd 
betaalde 
Voorwaarden - Gevolgen van een onver
schoonbare dwaling. 455 

Terugvordering van bet onverschuldigd 
betaalde 
Vereisten. 595 

Terugvordering van bet onverscbuldigd 
betaalde 
Verjaring - Onverschuldigd betaalde dat uit 
een misdrijf kan voortkomen - Termijn. 595 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - . Vordering tot bindend
verklaring - Ontvankelijkheid. 583 

Tussenkomst 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Tussenkomst voor de strafrechter - Ontvan
kelijkheid - Voorwaarden. 708 

v 

Verbintenis 
Betaling - Toerekening van de betalingen -
Schuld die interest geeft - Begrip. 779 

Verbintenis 
Betaling - Toerekening van de betalingen op 
de vervallen overeengekomen interesten -
Gevolgen. 779 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Duur -
Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde ~ Onverschuldigd betaalde dat uit 
een misdrijf kan voortkomen. 595 



Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen 
Commissionair voor zeevervoer. 

Verjaring 

Duur-
750 

Strafzaken - Termijnen - Art. 448, tweede 
lid, Sw. - Beledigingen door woorden, in een 
van de bij art. 444 Sw. bepaalde omstandig
heden, ten opzichte van iemand die drager is 
van het openbaar gezag of van de openbare 
macht of die met een openbare hoedanigheid 
is bekleed, in zijn hoedanigheid of wegens 
zijn bediening - Duur van de verjaringster
mijn van de strafvordering. 731 

Verjaring 
Strafzaken - Termijnen - Duur - Strafvor
dering - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
- Wegverkeer. 736 

Verjaring 
Strafzaken - Stuiting - Verjaringstuitende 
daad - Begrip. 736. 

Verjaring 
Strafzaken - Stuiting - Verjaringstuitende 
daad - Begrip. 736 

Verjaring 
Strafzaken - Verjaring van de straf -
Verbeurdverklaring van bankrekening. 625 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Geestrijke dranken - Art. 30 wet van 28 dec. 
1983 - Bepaling niet opgeheven door de wet 
van 4 aug. 1986. 568 

Vm·oordeling met uitstel en opschortirig 
van de veroordeling 
Geestrijke dranken - Straffen bepaald bij de 
wet van 28 dec. 1983 - Uitstel - Toepassings
voorwaarden. 568 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Art. 20, § 2, wet van 29 juni 1964 - Bepaling 
niet opgeheven door de wet van 4 aug. 1986. 

570 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gegiste dranken - Straffen bepaald bij K.B. 
van 3 april 1953 - Uitstel - Toepassingsvoor
waarden. 570 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gegiste dranken - Art. 41 K.B. van 3 april 
1953 - Bepaling niet opgeheven door de wet 
\'an 4 aug. 1986. 570 

Vervoer, vervoerovereenkoms.t 
Internationaal vervoer van goederen over de 
weg - Onderaannemer die een slePpopdracht 
uitvoert- Vervoerm·ereenkomst. 722 
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Verwijzi'ng na cassatie 
Burgerlijke zaken - Vernietiging - Omvang 
- Grenzen. 686 

VeiWijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Beslissing op 
die rechtsvordering - Vernietiging - Kosten 
ten laste van de Staat - Gevolg. 618 

Verzekering 
Algemene regels - Samenloop van verzeke
ringen - Aansprakelijkheidsverzekeringen. 

: 500 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Art. 50, § 1, wet 9 juli 
1975 - Herstelplicht van het Gemeenschap: 
pelijlt Motorwaarborgfonds - ·Morele schade 
voortvloeiend uit lichamelijke letsels. 487 

Verzeltering 
W.A.M.-verzekering Art. 18, § ,1. 
W.A.M.-wet - Premie - Wanbetaling · .. 

. Schorsing van de veriekering. . . _604 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering 
van de wet. 

Verzeltering 

W.A.M.-wet Doe!' 
: 604 

W.A.M.-verzekering - Artt. 2 en 18, § 1, 
W.A.M.-wet - Verzekeraar verplicht tot scha- , 
devergoeding van de benadeelde 
Bestuurder veroordeeld wegens niet-verzeke
ring van zijn voertuig. ' 7o5 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt 
door een motorrijtuig - Tussenkomst van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
voor de strafrechter - Niet-ontvankelijkver
klaring van die tussenkomst - Vernietiging 
- Gevolg voor de beslisslngen waarbij de 
rechtsvorderingen van de getroffenen tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
niet ontvankelijk worden verklaard. 708 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt 
door een motorrijtuig - Burgerlijke rechts
vordering tot vergoeding van die scnade, 
ingesteld voor de strafrechter - Tussenkomst 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds- Ontvankelijkheid- Voorwaarden. 

. 708 

Verzeltering 
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt 
door een motorrijtuig - Burgerlijke rechtvor
dering tot vergoeding van die schade, inge: 
steld voor de strafrechter - -Tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 

Niet-ontvankelijkverklar;ing van die 
tussenkomst - Voorziening van het Genieen
schappelijk MotorWaarborgfonds - t •erni t> ti
ging - Gevolg voor de beslissingen op: de 
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burgerlijke rechtsvorderingen van de getrof
fenen tegen de beklaagde. 708 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering Artt. 1, 6 en 9 
W.A.M.-wet - Voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregels. 

811 

Verzet 
Strafzaken - Strafvordering - Voorziening 
tegen een beslissing die een verzet ongedaan 
verklaart wegens niet-verschijning - Draag
wijdte van de voorziening. 558 

Verzet 
Strafzaken - Veroordeling bij verstek -
Verzettermijn- Gewone termijn van verzet. 

573 

Verzet 
Strafzaken - Veroordeling bij verstek -
Verzettermijn - Buitengewone termijn· van 
verzet- Verlenging. 573 

Verzet 
Strafzaken - Door het verzet veroorzaakte 
kosten ten laste gelaten van de eiser i!:t verzet 
- Voorwaarden. 652 

Vonnissen en arresten 
Algemene begrippen 
Verschrijving. 

Vonnissen en arresten 

Verbetering 
503 

Algemene begrippen - Uitleggend vonnis -
Hoger beroep of beroep in cassatie tegen een 
uitleggende beslissing - Ontvankelijkheid. 

711 

Vonnissen en arresten 
Belastingzaken Personenbelasting 
Beslissing van de directeur der belastingen -
Miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
van de rechter - Nietigheid. 538 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Kwalificatie door de 
rechter aan zijn beslissing gegeven - Invloed 
op de aard van de beslissing. 636 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken 
tussengeschi! - Begrip. 

Eindbeslissing op 
781 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen -
over een rechtsvraag - Begrip. 

Vonnissen en arresten 

Uitspraak 
819 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Maatregel 
van inwendige aard - Art. 1046 Ger.W. -
Begrip. 819 

Vonnissen en anesten 
Strafzaken - Vormen van het onderzoek ter 
terechtzitting Openbaarheid van de 
terechtzitting Vermeldingen van het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
Vermeldingen van het vonnis Tegenstrij-
digheid. 550 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Beslissing bij 
verstek gewezen - Voorwaarde. 602 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie 
door de rechter aan zijn beslissing gegeven -
Beoordeling door het Hof van Cassatie. 602 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Nietigheid van het beroepen 
vonnis - Beslissing van de appelrechter 
waarbij die nietigheid niet wordt overge
nomen. 617 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Conclusie -
Begrip. 647 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding en onmiddellijke aanhouding -
Met redenen omkleed bevel tot medebrenging 
- Begrip. 580 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding en onmiddellijke aanhouding -
Bevel tot medebrengir!g - Art. 93 Sv. -
Termijn van vierentwintig ~ur bepaald bij dat 
artikel - Begrip. 580 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding en onmiddellijke aanhouding -
Bevel tot aanhouding na bevel tot medebren
ging- Art. 7, derde lid, Gw. - Termijn van 
vierentwintig uur bepaald bij dat artikel -
Begrip. 580 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Recht om berecht te worden binnen een rede
lijke termijn of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld - Begrip. 680 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Redengeving. 680 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Beslissing van de onderzoeksgerechten 
dienaangaande gaat noodzakelijk vooraf aan 
de verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank. 803 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
:\ieuw bevel tot aanhouding dat moE't worden 
bevestigd binnen vijf dagen na de tenuitvoer
legging - Bevel niet bevestigd \·66r de 
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beschikking tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank - Wettigheid. 803 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Opdracht van de onderzoeksgerechten. 803 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Terinzagelegging van het 
dossier aan de verdediging - Regeling. 656 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Beschikking van de raad
kamer tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Aard - Gevolg op het taalge
bruik. 734 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Opdracht van de onderzoeksgerechten. 803 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Opdracht van 
de vonnisgerechten. 803 

Voorlopige hechtenis 
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstel
ling houdende niet-ontvankelijkverklaring 
van het hoger beroep van de verdachte tegen 
de beschikking van de raadkamer waarin 
nagelaten wordt uitspraak te doen over de 
bevestiging van een nieuw bevel tot aanhou
ding - Arrest gewezen meer dan vijftien 
dagen na de verklaring van hoger beroep -
Wettigheid van de beslissing- Voorwaarde. 

' 803 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep tegen de beschikkingen van de 
raadkamer en tegen de beslissingen van de 
correctionele rechtbank - Art. 20 Wet Voorlo
pige Hechtenis - Stand van zaken ongewij
zigd- Voorwaarden. 803 

Voorziening in cassatie 
Algemene begrippen - Strafzaken - Voor
ziening tegen een beslissing die een verzet 
ongedaan verklaart wegens niet-verschijning 
- Draagwijdte van de voorziening. 558 

Voorziening in cassatie 
Personen door of tegen wie cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Algemene regel -
Rechtsbijstand. 624 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Termijnen van cassatiebe
roep - Voorbarig cassatieberoep - Arrest 
verklaart een tussenkomst ontvankelijk en 
beveelt een onderzoeksmaatregel. 781 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Vorm van de voorziening 
- Ontvankelijkheid - Inkomstenbelastingen 
- Cassatieverzoekschrift - Neerlegging ter 

griffie van het hof van beroep - Hoedanig
heid van de neerlegger niet nader aangeduid 
- Gevolgen. 718 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
eisers en verweerders - Voorziening gericht 
tegen de Staat - Geldigheid - Vereisten -
Betwisting door de in de zaak betrokken 
minister dat het voorwerp van het geschil tot 
de bevoegdheid van zijn departement behoort 
- Verzuim door die minister zijn betreffende 
collega in zijn plaats te stellen - Gevolgen. 

598 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen tegen wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld 
Verweerders - Ontbonden vennootschap. 839 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Termijn van cassatiebe
roep - Begin - Ondernemingsraad en vei
ligheidscomite - Verkiezingen - Beslissing 
van het arbeidsgerecht ter kennis gebracht 
bij gerechtsbrief. 774 

Voorziening in cassatie . 
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van 
niet-ontvankelijkheid - Enig middel niet 
ontvankelijk. 582 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van 
niet-ontvankelijkheid - Door de in de zaak 
betrokken minister tegen de voorziening 
opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid 
hierin bestaande dat het voorwerp van het 
geschil niet tot de bevoegdheid van zijn 
departement behoort - Vereisten. 598 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van 
niet-ontvankelijkheid - Taal - Eentaligheid 
van de akte - Stuk in het middel aangehaald 
in een andere taal. 635 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken- Vormen- Gronden van 
niet-ontvankelijkheid ambtshalve opge
worpen tegen een voorziening ondertekend 
door een advocaat die geen advocaat bij het 
Hof van Cassatie is - Geen kennisgeving. 667 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Strafvordering 
- Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddel
lijke aanhouding - Ontvankelijkheid. 617 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Burgerlijke 
rechtsvordering - Veroordelend arrest -
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Bevel tot onmiddellijke aanhouding 
Ontvankelijkheid. 617 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Strafzaken - Gefail
leerde - Burgerlijke partij - Voorziening 
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling 
- Ontvankelijkheid- Voorwaarden. 484 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Cassatieberoep van 
de beklaagde tegen een verstekarrest -
Aanvang van de termijn. 573 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep 
- Strafvordering - Gewone termijn van 
verzet- Vo01·barig cassatieberoep. 602 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep 
- Strafvordering - Vo01·barig cassatiebe
roep. 732 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep 
- Strafvordering - Voorbarig cassatiebe
roep. 734 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken- Termijnen- Strafvordeting
Voorbarige cassatieberoepen ·- Minderjarige 
verdachte - Arrest waarbij de jeugdkajller 
van het hof van beroep beslist de zaak uit 
handen te geven en ze naar het O.M. te 
verwijzen met het oog op vervolging voor het 
bevoegde gerecht, als daartoe grand bestaat 
- Geen geschil inzake bevoegdheid - Cassa
tieberoep v66r de eindbeslissing. 802 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Strafvordering -
Voorbarige cassatieberoepen - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij 
het hoger beroep van de verdachte tegen een 
beschikking tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank niet ontvankelijk wordt 
verklaard - Geen uitspraak over een geschil 
inzake de bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten - Voorziening van de verdacht v66r 
de eindbeslissing ingesteld. 803 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Strafvordering -
Voorbarige cassatieberoepen - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling houdende 
niet-ontvankelijkverklaring van het hager 
beroep van de verdachte tegen de beschikking 
tot verwijzing waarbij de correctionele recht
bank weigert hem opnieuw in vrijheid te 
stellen - Geen uitspraak over een geschil 
inzake de bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten- Voorziening van de verdachte v66r 
de eindbeslissing. 803 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Uitspraak van het 
arrest over een verzoek tot wraking -
Ontvankelijkheid van de voorziening - Voor
-u~. m 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm ....:. Verzoekschrift tot 
cassatie - Ondertekening - Naam en hoeda
nigheid van de ondertekenaar - Vereiste. 602 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Arrest van buiten
vervolgingstelling - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Betekening aan de in het 
buitenland verblijvende verdachte - Wijze 
van betekenen. 484 

.Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Arrest van buiten
vervolgingstelling - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Betekeni·ng aan de 
verdachte - Wijze van betekenen. 484 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Arrest dat de niet
ontvankelijkheid van de burgerlijke-partij
stelling vaststelt - Voorziening van de 
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij 
zij veroordeeld wordt tot schadevergoeding -
Geen betekening aan de procureur-generaal 
- Ontvankelijkheid. 486 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Arrest dat de niet
ontvankelijkheid van de burgerlijke-partij
stelling vaststelt - Voorziening van de 
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij 
zij veroordeeld wordt in de kosten van de 
strafvordering - Geen betekening aan de 
procureur-generaal - Ontvankelijkheid. 486 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Arrest d·at de niet
ontvankelijkheid van de burgerlijke-partij
stelling vaststelt - Voorziening van de 
burgerlijke partij tegep die beslissing - Geen 
betekening aan de procureur-generaal -
Ontvankelijkheid. 486 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Jeugdbescherming 
- Ouders van een minderjarige - Ontvanke
lijkheid - Betekening aan het O.M. 526 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat het verzet van 
de burgerlijke partij tegen een beschikking 
van de raadkamer niet gegrond verklaart -
Beschikking waarbij een niet nader bepaalde 
persoon buiten vervolging wordt gesteld -
Cassatieberoep van de burgerlijke partij -
Kiet betekend aan het O.M. Ontvankelijk 
cassatieberoep. 577 
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Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Neerlegging van 
memories - Verzoekschrift van eiser, meer 
dan vijftien dagen na de dagtekening van de 
voorziening neerg!!legd op de griffie van het 
gerecht dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen - Verzoekschrift, op de griffie van 
het Hof van Cassatie ingekomen v66r het 
verstrijken van de bij art. 420bis, tweede lid, 
Sv. voorgeschreven termijn van twee 
maanden - Ontvankelijkheid. 551 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Overzending 
van een reproduktie van memorie. 648 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Uitvoering 
van bestreden beslissing Schorsing -
Voorwaarde. 604 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Arrest van de kamer· van 
inbeschuldigingstelling· waarbij het hoger 
beroep van een verdachte tegen een beschik
king van de raadkamer niet ontvankelijk 
wordt verklaard - Beschikking gewezen 
binnen vijf dagen na de tenuitvoerlegging van 
een nieuw bevel tot aanhouding - Beschik
king waarbij nagelaten wordt uitspraak te 
doen over de bevestiging van het aanhou
dingsbevel vooraleer de verdachte naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen -
Ontvankelijkheid. 803 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Akte van voorzie
ning - Akte van afstand - Niet met elkaar 
overeenstemmende vermeldingen - Voor
nemen van eiser - Onzekerheid daaromtrent 
- Gevolg. 624 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Vormen - Gronden van niet
ontvankelijkheid - Voorziening in cassatie 
tegen een beslissing van de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren - Grond van 
niet-ontvankelijkheid ambtshalve tegen een 
voorziening opgeworpen - Toepassing van 
art. 1097 Ger.W. 667 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Vormen - Gronden van niet
ontvankelijkheid Verzoekschrift niet 
ondertekend door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie. 667 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Vormen - Gronden van niet
ontvankelijkheid - Voorziening in cassatie 
tegen een beslissing van de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren - Grond van 
niet-ontvankelijkheid ambtshalve opge-

worpen tegen een voorziening ondertekend 
door een advocaat die geen advocaat bij het 
Hof van Cassatie is - Geen kennisgeving. 667 

Vordering in rechte 
Belang - Ogenblik waarop het beoordeeld 
wordt. 467 

Vordering in rechte 
Belang - Bestaan van een recht. 

Vordering in rechte 
Belang - Begrip. 

Vordering in rechte 

467 

521 

Voorwaarde van rechtsvordering - Handels
praktijkenwet - Vordering tot staking -
Interprofessionele of beroepsgroepering -
Belanghebbende - Begrip. 714 

Vordering in rechte 
Voorwaarde van rechtsvordering - Handels
praktijkenwet - Vordering tot staking -
Interprofessionele of beroepsgroepering -
Belanghebbende - Begrip. 714 

Vordering in rechte 
Inleiding Dagvaarding Staat als 
verweerder - Art. 705 Ger.W. - Vorm -
Gevolg. 819 

Vordering in rechte 
Wijziging van de vordering - Begrip. 830 

Vordering in rechte 
Oorzaak van de vordering - Begrip. 830 

Vreemde wet 
Cassatiemiddel afgeleid uit de miskenning 
van vreemd recht- Vereiste vermeldingen. 

492 

Vreemde wet 
Vordering in rechte - Rechter bij wie een 
vordering aanhangig is waarvan de grondslag 
te vinden is in een bepaling van vreemd recht 
- Verplichting voor de rechter. 630 

w 

Wegen 
Art. 2, 2°, bouwverordening, op 22 jan. 1975 
goedgekeurd door de Brusselse Agglomeratie
raad - Draagwijdte van die bepaling. 676 

Wegverkeer 
Aller lei - Ongeval buiten de openbare weg -
Oorza<1k - Bewijs. 5:!0 

l 
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Wegverlteer 
Wegverkeerswet - Wetsbepalingen, art. 34 -
Bloedmonster - Deskundige gevorderd door 
het openbaar ministerie om de analyse van 
het bloed te verrichten - Analyse verricht 
door een andere deskundige - Beklaagde 
veroordeeld wegens overtreding van art. 34.1° 
Wegverkeerswet op grond van die analyse -
Gevolg. 671 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Artt. 8.3, tweede 
lid, en 10.1, 1° - Bestuurder die, zonder 
aanwijsbare reden, van de rijbaan is gereden 
- Als zodanig geen bewijs voor overtreding 
van die bepalingen. 782 

Wegverkeer 
Art. 16.3, tweede lid, Wegverkeersreglement 
- Rechts inhalen- Voorwaarden. 8.50 

Wegverkeer 
Art. 19.2.2°, derde lid, Wegverkeersreglement 
- Draagwijdte. 642 

Wegverkeer 
Art. 19.3.2° Wegverkeersreglement - Draag
wijdte. 644 

Werkloosheid 
Misdrijf - Onrechtmatige afstempeling van 
de controlekaart - Bedrieglijk oogmerk. 700 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Wetten van politie en veiligheid - Wet 
Bescherming Loon. 463 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Algemene begrippen Codificatie 
Misdrijven - 'Sancties - WetteHjke grand
slag. 510 

Wetten, decreten, ordqnnantien, beslulten 
, Uitlegging - Volmachtenbesluit. 693 

·wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
- Uitlegging - K.B.. nr. 260 van 31 dec. 1983 -

Gemeentepers61}eel - Bezoldigingsregeling 
- Wed'den - Pensioenen - Vermindering -
praagwijdte - Toepassingsgebied. 693 

Wetten. decreten, ordonnantien, besluiten 
Uitlegging - K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982 -
Gemeentepersoneel - · Bezoldigingsregeling 
- Haardtoelage - Standplaatstoelage 
Bedrag Toekenningsvoorwaarden 
Verwijzing - Personeel der ministeries 
Gevolg. 693 
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Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd - Stedebouw - Waals 

. wetboek. 510 

Wraking 
Wraking van een magistraat uit het hof van 
assisen - Uitspraak over de wraking -
Bevoegd rechtscollege. 578 

Wraking 
Uitspraak over de wraking - Bevoegd rechts
colle~e. 578 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Art. 70, § 2, zesde lid, 
Z.I.V.-wet - Verzekeringsinstelling - Eigen 
recht tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds - Voorwaarden voor uitoefe
ning. 487 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen -Art. 76quater, tweede 
lid, Z.I.V.-wet - Overeenkomst gesloten 
tussen degene die wegens een ongeval scha
deloosstelling verschuldigd is en het slacht
offer - Aimvoering tegen de verzekeringsin
stelling voor ziekte en invaliditeit - Voor
waarde. 753 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling - Tegenwerpelijke 
excepties. 839 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Werknemers -
Begrip. 846 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Ziektekosten - Ten onrechte verleende pres
taties- Terugvordering- Vereisten. 595 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Ziektekosten - Ten onrechte verleende pres
taties - Onverschuldigd betaalde dat uit een 
misdrijf kan voortkomen - Verjaringster
mijn. 595 


