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AS PECTEN 
VAN DE BIJDRAGE VAN HET HOF VAN CASSATIE 

TOT DE RECHTSVORMING 

Nederlandse vertaling van de redevoering door procureur-gene
raal E. Krings, uitgesproken op de plechtige openingszitting 
van het Hoi van Cassatie op 3 september 1990 

1. Het leek me nuttig, vooral bij de aanvang van deze jaren 
negentig die kennelijk een nieuw tijdperk inluiden, even de 
stand op te maken van de rechtspraak en de werkzaamheden 
van het Hof. De problemen waarmee wij bij deze eeuwwisseling 
worden geconfronteerd, zijn immers niet langer louter nationaal, 
laat staan louter communautair, zelfs niet alleen meer continen
taal, maar veeleer en vooral planetair. Zoals Teilhard de 
Chardin het reeds in de eerste helft van deze eeuw zo duidelijk 
heeft voorzien, ligt de planetaire dimensie van de mens in diens 
wezenlijke lotsbestemming besloten. Wij dienen thans terdege te 
beseffen dat de problemen die ons worden voorgelegd alleen dan 
in hun valle draagwijdte kunnen worden onderzocht als wij dat 
doen vanuit onze betrokkenheid op de mensheid in haar geheel. 
Aileen al de deelname aan internationale colloquia, zoals die 
welke door de Internationale Unie van Magistraten worden 
georganiseerd, dwingt ons a.h.w. tot het besef dat onze opvat
tingen over recht en gerecht nu het niveau van onze louter 
lokale entiteiten moet overstijgen. 

Sta mij toe daaraan toe te voegen dat, helaas in een heel 
ander vlak, de gebeurtenissen die ons thans beroeren, eens te 
meer aantonen hoezeer zowel de tegenstellingen als de gelijkge
zindheden volgens wereldwijde krachtlijnen verlopen. 

2. Sedert het einde van de tweede wereldoorlog zijn de werk
zaamheden van het Hof aanzienlijk toegenomen. 

Ik heb dat kunnen benadrukken tijdens een colloquium dat in 
1989 onder de auspicien van de Senaatscommissie voor Justitie 
is georganiseerd. 
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Die ontwikkeling blijkt uit het weliswaar oppervlakkig onder
zoek van de statistieken die telkenjare door de griffie van het 
Rof worden opgemaakt. Zij verschilt zeker niet van de ontwik
keling bij de rechtscolleges in feitelijke aanleg en is daar zelfs 
de noodzakelijke afspiegeling van. 

3. In 1951 zijn er 169, in 1987 646, in 1988 535 en in 1989 509 
burgerlijke zaken aanhangig gemaakt. Ret Rof heeft in de loop 
van diezelfde jaren respectievelijk 145, 552, 606 en 590 arresten 
gewezen. 

In strafzaken deed zich een zelfde ontwikkeling voor, zij het 
in iets geringere mate. In 1951 waren er 725, in 1987 1876, in 
1988 1786 en in 1989 1751 nieuwe zaken. Tijdens die periode 
wees het Rof 732 arresten in 1951, 1728 arresten in 1987, 1778 
arresten in 1988 en 1676 arresten in 1989. · 

De toename is minder duidelijk in belastingzaken waar de 
cijfers sterk worden bei:nvloed door het feit dat inzake 
gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen vaak identieke 
voorzieningen werden ingesteld door tientallen belastingplich
tigen tegen analoge beslissingen van een bestendige deputatie 
van een provincieraad. 

De toename is ook minder duidelijk inzake arbeidsrecht en 
sociale-zekerheidsrecht. In de loop van de jaren vijftig en zestig 
viel de sociale zekerheid immers bijna helemaal buiten het 
bestek van 's Rofs rechtspraak. Ret arbeidsrecht volgde toen 
nog de burgerlijke rechtspleging en werd dus aan de eerste 
kamer van het Rof voorgelegd, zodat het tot de hierboven 
vermelde burgerlijke zaken behoorde. Bovendien dient rekening 
te worden gehouden met de omstandigheid dat, hoewel die 
zaken sedert 1970 onder de bevoegdheid van het Rof vallen, de 
arbeidsrechtbanken tijdens de eerste jaren na de inwerkingtre
ding van het Gerechtelijk Wetboek een inloopperiode hebben 
doorgemaakt. Met dit - zij het belangrijke - voorbehoud stelt 
men vast dat in 1972 98 zaken zijn aanhangig gemaakt, 224 in 
1987, 206 in 1988 en 187 in 1989. Tijdens die periode wees het 
Rof 73 arresten in 1972, 221 in 1987, 207 in 1988 en 197 in 1989. 

4. Uit die enkele korte statitische gegevens blijkt, enerzijds, 
dat het aantal burgerlijke zaken waarin uitspraak werd gedaan, 
aanzienlijk is toegenomen en namelijk is verviervoudigd, en, 
anderzijds, dat het Rof een grote inspanning heeft geleverd om 
te beletten dat er een aanzienlijke achterstand zou ontstaan, 
zoals bij andere rechtscolleges is gebeurd. 

Ret zij mij vergund in dat verband eraan te herinneren dat 
het aantal magistraten van het Rof amper is gewijzigd. In 1869 
waren er zeventien raadsheren. Thans zijn er zesentwintig, 
waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de 
bevoegdheid van het Rof ten gevolge van de oprichting van de 
arbeidsgerechten aanzienlijk is verruimd. 

Ret is thans zeker niet het ogenblik om uit te weiden over de 
opportuniteit om de formatie van het Rof en het parket aan te 
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passen aan de zopas bondig beschreven toename van de werk
zaamheden. Sta mij evenwel toe te zeggen dat het Hof, om de 
opdracht te vervullen die het door de Grondwet kreeg toege
wezen, d.i. te zorgen voor een stabiele eenheid van rechtspraak, 
wellicht beter niet te veel leden telt. 

5. Mijns insziens moet men enerzijds streven naar een verbe
tering van 's Hofs werkmethodes, inzonderheid door beproefde 
moderne middelen te zijner beschikking te stellen en, ander
zijds, dient het Hof de hulp te krijgen die het thans schier 
volledig ontbeert, namelijk een functionele en uitgebreide docu
mentatiedienst zoals die in bijna alle buitenlandse rechtscolleges 
van vergelijkbare rang en bevoegdheid bestaat. 

Opdat de Rechterlijke Macht de haar toegewezen rol ten valle 
kan vervullen, is het immers van wezenlijk belang dat het Hof, 
binnen een redelijke termijn en op een wijze die tegemoetkomt 
aan de rechtmatige verzuchtingen van de justitiabelen, die 
toegenomen werkzaamheden kan verwerken. 

6. Om die toename ten valle te kunnen begrijpen, moet men 
rekening houden met verschillende factoren die ik in het voor
noemd colloquium van 1989 heb kunnen uiteenzetten. 

Wat het Hof betreft zijn er drie doorslaggevende factoren: 
tijdens de jongste veertig jaar onderging de wetgeving een 
aanzienlijke ontwikkeling en vernieuwing. Hoeft er te worden 
herinnerd aan de belangrijke wijzigingen in het burgerlijk recht 
(men denke maar aan de handelshuurovereenkomsten, de pacht
overeenkomsten, de hele materie van het familierecht, inzonder
heid de huwelijksvermogensstelsels, de echtscheiding, de 
adoptie), in het handelsrecht (met de talloze nieuwe contracten 
en activiteiten, te veel om hier op te noemen), in het gerechte
lijk recht (inzonderheid heel de bevoegdheid en de rechtspleging 
in burgerlijke zaken), het arbeidsrecht en het sociale-zekerheids
recht, het gemeenschapsrecht met zijn talrijke implicaties in het 
interne recht. Om nog te zwijgen over de toepassing van de 
ontelbare internationale overeenkomsten, onder meer die welke 
betrekking hebben op de rechten van de mens en de fundamen
tele rechten waarvan de draagwijdte thans zo groot is dat zelfs 
de ondertekenaars ervan die waarschijnlijk niet hebben kunnen 
bevroeden. 

Maar ook het maatschappelijk leven heeft zich ontwikkeld op 
een wijze die veertig jaar geleden niet kon worden voorzien. 
Denken we maar, onder meer, aan de problemen in verband 
met wegverkeer, drugs, banditisme en terrorisme. 

Al die gebeurtenissen hebben ongetwijfeld de aanzienlijke 
toename van de werkzaamheden van het Hof in de hand 
gewerkt. De inbreng, sedert 1970, van alles wat sociale zeker
heid betreft, valt zeker niet te verwaarlozen, maar het zou 
beslist verkeerd zijn daarin de hoofdoorzaak te zoeken van de 
toename van de werkzaamheden van het Hof. 
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7. Ik meen dat vooral de opvatting van de justitiabele over de 
rol van het Hof tot die . toename heeft geleid. 

Het is beslist niet overdreven te zeggen dat middels wat ik 
hier bondigheidshalve het formele toezicht zal noemen, d.w.z. 
het toezicht op de motivering, veelal getracht wordt een recht-
spraak in drie instantien te verkrijgen. -

Dat is vanzelfsprekend een misvatting die des te gevaarlijker 
is daar zij het Hof uitermate belast en overigens bijdraagt tot 
een soms buitensporige verlenging van de termijn om een 
geschil definitief te beslechten. In andere Ianden is de voorzie
ning in cassatie dan ook aan een voorafgaande toelating onder
worpen. Zulks niet aileen in de Bondsrepubliek Duitsland, 
waarvan het stelsel evenwel enig voorbehoud vergt, maar inzon
derheid in Finland waar het Opperste Hof, volgens wettelijk 
vastgelegde normen, uitmaakt of een voorziening toelaatbaar is. 

Ik ben van oordeel dat men vroeg of laat een regel zal moeten 
invoeren om te voorkomen dat het Hof een te groot deel van 
zijn activiteit moet besteden aan een toezicht dat beperkt moet 
blijven. 

8. De wezenlijke opdracht van het Hof bestaat er immers in 
het rechtspreken, enerzijds door eenheid te brengen in interpre
tatie van de wet en anderzijds door de draagwijdte van de 
wettelijke bepalingen te preciseren, waar die nu eenmaal niet 
aile praktische gevailen van hun toepassing hebben kunnen 
voorzien, alsook door de eventuele leemten van de wet op te 
vullen. Er dient trouwens op gewezen te worden dat de wet niet 
aile details van haar toepassing hoeft te bepalen. Dat zou trou
wens onmogelijk zijn. Een goede wet dient aileen de bepaling te 
bevatten van de grote beginselen die zij wil vastleggen. Zij moet 
voorzien in de grote regels en de rechter moet aan de hand 
daarvan die wet toepassen op de hem voorgelegde individuele 
gevallen. De opdracht en de bestaansreden van het Hof, zeals 
het door de grondwetgever is opgericht, bestaat erin na te gaan 
of de rechter daarbij binnen de door de wetgever bepaalde 
perken is gebleven. · 

Laten we duidelijk zijn: het Hof is geen wetgever. Het Ievert 
aileen zijn bijdrage tot het werk van de wetgever door diens wil 
te verduidelijken. Daarom hebben 's Hofs arresten trouwens 
geen gezag van gewijsde. De rechter waarnaar een zaak is 
verwezen, dient zich niet te houden aan de interpretatie van het 
Hof, behalve in het vrij uitzonderlijke geval van artikel 1120 van 
het Gerechtelijk Wetboek, waarbij het Hof voor de tweede maal 
uitspraak moet doen in hetzelfde geschil en op hetzelfde middel. 
In dat geval kan de rechter naar wie de zaak is verwezen, zeker 
niet weigeren de interpretatie van het Hof te volgen, anders 
maakt hij zich schuldig aan machtsmisbruik. De procureur-gene
raal moet echter onverwijld de wetgevende kamers inlichten 
nopens de aldus gegeven uitlegging, zodat die, als ze het 
daarmee niet eens zijn, ambtshalve kunnen optreden door de 
wet te wijzigen of haar leemten op te vuilen. Overigens blijft 's 
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Hofs interpretatie in ieder geval beperkt tot dat ene geschil, 
zodat de draagwijdte ervan in beginsel beperkt blijft. 

In werkelijkheid is die draagwijdte echter heel wat aanzien
lijker, want tenzij de wetgever meent de wet te moeten wijzigen, 
wat uitzonderlijk is, vormen de interpretaties van het Hof 
belangrijke richtlijnen voor de feitenrechters, die daarnaar, 
vaak impliciet, verwijzen in alle gevallen waarover zij later 
moeten oordelen. 

Dat is precies de bijdrage van de Rechterlijke Macht tot het 
werk van de wetgever. Ten onrechte spreekt men van medewer
king. Het is een deelname aan de uitoefening van de staats
macht. Maar die deelname moet in de meest volstrekte onafhan
kelijkheid van de andere staatsmachten worden geleverd. Laten 
we immers niet vergeten dat de vaststelling van de rechten van 
iedere partij in het aan de rechter voorgelegde geschil afhangt 
van de interpretatie van de wet en van haar toepassingen. In 
geen geval kan bijgevolg worden geduld dat de beslissing van de 
rechter hoe dan ook wordt bei:nvloed door wie dan ook, a fortiori 
door de leden van de Uitvoerende Macht of van de W etgevende 
Macht. Iedere miskenning van dat fundamenteel beginsel tast 
het vertrouwen aan dat de justitiabele in zijn rechters moet 
kunnen stellen. Er moet niet enkel recht worden gesproken, de 
uitspraak moet ook als recht worden ervaren (justice must not 
only be done, but must appear to be done). 

* 
* * 

9. Thans wil ik wijzen op de aanzienlijke bijdrage die het Hof 
levert voor de rechtszekerheid, inzonderheid door hetgeen ik 
zijn aandeel in de « rechtsvorming » meen te m~gen noemen. 

Ik maak mij echter geen begoochelingen. Een dergelijke 
onderneming zou in normale omstandigheden al zeer tijdrovend 
zijn, omdat het niet alleen veel opzoekingswerk maar ook en 
vooral veel denkwerk vergt. Nu is het voorbije gerechtelijk jaar 
zeer zwaar geweest en bovendien werd ik belast met taken die 
normaal niet aan mijn ambt moesten worden opgedragen, maar 
waaraan ik mij niet kon onttrekken. Zij hebben echter een 
aanzienlijk deel opgeeist van de tijd die ik aan deze uiteenzet
ting had moeten besteden. Ik hoop dan ook dat het Hof mij de 
talrijke onvolmaaktheden en lacunes ervan niet ten kwade zal 
duiden. 

Met dat belangrijk voorbehoud wil ik pogen een, weliswaar 
zeer onvolledig, overzicht te geven van de rechtspraak van het 
Hof uit de periode van 1950 tot 1990. De keuze van het jaar 1950 
als aanvangspunt kan willekeurig lijken. Er moest echter een 
grens worden getrokken. Ik oordeelde dat 1950 voldoende dicht 
lag bij het einde van de tweede wereldoorlog, die ongetwijfeld 
een breuk met het verleden heeft betekend, en dat in 1950 ook 
de gerechtelijke gevolgen van de oorlog en de bezetting vrijwel 

,·,, 
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voorbij waren, zodat een totaalbeeld van die rechtspraak moge
Iijk was. Maar ik leg er de nadruk op dat de keuze van de 
behandelde materies schier willekeurig is en vooral veel te 
beperkt. Tal van andere kwesties verdienen onze aandacht en 
sommige zouden de belangrijkheid van het werk van het Hof 
nog beter verduidelijken. Deze uiteenzetting is derhalve zeer 
bondig en beperkt tot het doel dat ik mij heb gesteld. 

10. Vooraf moet ook worden beklemtoond dat het Hof niet zelf 
kiest over welke vraagpunten het zijn interpretatie geeft. Het 
zijn de justitiabelen die deze aan het Hof voorleggen in de 
gevallen en onder de omstandigheden die zij bepalen. Bovendien 
mag het Hof, telkens een zaak aanhangig is gemaakt en het 
overeenkomstig de regels van de burgerlijke rechtspleging 
uitspraak moet doen, aileen uitspraak doen over de zaak binnen 
de in het middel gepreciseerde grenzen (1). 

Uitzonderlijk maakt de procureur-generaal, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de minister van Justitie, een voorziening 
in het belang van de wet aanhangig bij het Hof. Er dient in dat 
verband trouwens zeer omzichtig gehandeld te worden; derge
Iijke voorzieningen mogen aileen worden ingesteld als de open
bare orde door al te grote verschillen in de rechtspraak van de 
feitenrechters dusdanig in gevaar komt dat dit moet worden 
verholpen (2). 

De rechtspraak van het Hof hangt aldus bijna volledig af van 
de door de partijen voorgelegde geschillen; dat heeft tot gevolg 
dat er talrijke punten zijn waarover het Hof zich nooit heeft 
uitgesproken. 's Hofs deelname aan de rechtsvorming is dus 
noodzakelijkerwijze fragmentair en in sommige opzichten zelfs 
beknot. 

" 
* * 

11. Ik wil het onderzoek van 's Hofs rechtspraak aanvatten 
met de bespreking van een probleem dat sedert een twintigtal 
jaren vrij omvangrijk is geworden, en dat vooral op het gebied 
van de rechtsvorming zeer belangrijk is. 

Het betreft de algemene rechtsbeginselen. 

Reeds v66r 1970 zijn voor het Hof terloops vragen daarover 
gerezen. 

(1) Aan dat aspect van de rechtspleging in cassatie wordt vaak voorbijgegaan in 
de commentaren. Men kan het Hof niet verwijten dat het geen uitspraak heeft 
gedaan over sommige aspecten van het probleem wanneer die aspecten in de 
middelen niet bij het Hof aanhangig zijn gemaakt. 

(2) Zie de plechtige openingsrede d.d. 1 sept. 1964 van proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt, << Les pourvois dans !'interet de la loi et les denonciations sur ordre du 
ministre de !a Justice >>. 
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In een arrest van 14 juni 1956 (3), inzake de in Belgisch-Kongo 
toepasselijke wetgeving, heeft het Hof beslist dat de rechter de 
verplichting had om volgens de algemene rechtsbeginselen 
uitspraak te doen als over de betreffende materie in die wetge
ving niets was bepaald. Die regel volgde weliswaar uitdrukkelijk 
uit de verordening inzake burgerlijke rechtsvordering van 14 
mei 1886. Maar advocaat-generaal Ganshof van der Meersch 
heeft die gelegenheid benut om het begrip algemeen rechtsbe
ginsel zelf uitvoerig te behandelen. Mijn eminente voorganger 
betoogde· dat « de algemene rechtsbeginselen in het Belgisch 
recht, naast de wet, een bron van het recht vormen die in 
artikel 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt erkend. Volgens dit 
artikel is de magistraat, op straffe, verplicht recht te spreken, 
zelfs bij stilzwijgen of onvolledigheid van de wet. » (4) (5) 

Dat belangrijk probleem kent talloze ontwikkelingen sedert 
het Hof heeft aangenomen dat cassatieberoep kan worden inge
steld aileen al op grond van miskenning van een algemeen 
rechtsbeginsel. · 

Er dient eerst te worden beklemtoond dat het Hof herhaalde
lijk heeft beslist dat, wanneer een algemeen rechtsbeginsel in 
de wet is vastgelegd, schending van die wet moet worden aange
voerd, ook al heeft het beginsel, zoals het algemeen wordt 
aangenomen, een ruimere draagwijdte dan de wet die ernaar 
verwijst. Er dient immers te worden aangenomen dat de 
wetgever in dat geval de draagwijdte ervan heeft willen 
beperken en dan mag aileen met de wet rekening worden 
gehouden (6). 

Met andere woorden, de algemene rechtsbeginselen kunnen 
slechts een aanvullende betekenis hebben, d.w.z. wanneer het 
geschil niet op grond van enige wettekst kan worden beslecht en 
enkel een algemeen rechtsbeginsel uitkomst biedt. 

12. In talrijke arresten is het bestaan van de algemene begin
selen aangenomen en ik zal mij binnen het bestek van deze 
uiteenzetting beperken tot de vermelding van enkele arresten 
die mij zeer belangrijk lijken uit het oogpunt van het daarin 
vastgelegde beginsel. 

(3) Cass., 14 juni 1956 (A.C., 1956, 865) en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1956, I, 1111. 

(4) Concl. voor het arrest van 14 juni 1956 (Bull. en Pas., 1956, I, biz. 1117, kol. 1, 
in fine, en 2). 

(5) Zie oak : proc.-gen. Ganshof van der Meersch, « Propos sur le texte de Ia loi 
et les principes g<'meraux du droit », plechtige openingsrede d.d. 1 sept. 1970, inz. 
biz. 39 e.v. 

(6) Cass., 26 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 473). 
AI is eventueel de theorie van de vertrouwensleer in het verbintenissenrecht 

opgenomen in de bepalingen van dat recht, tach dient schending van wetsbepa
lingen waarin die theorie haar weerslag heeft, te worden aangevoerd in een cassa
tiemiddel en niet schending van een zogezegd principe of van zogezegde regels 
ontleend aan de theorie van de vertrouwensleer in het v.erbintenissenrecht. 
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U heeft aldus beslist dat de vader en de moeder wiens zoon of 
dochter een natuurlijk kind heeft erkend, in beginsel ten 
aanzien van dat kind een bezoekrecht hebben (7). 

Het Hof heeft ook beslist dat de grootouders van een door 
adoptie gewettigd kind, met toepassing van de artikelen 368 tot 
370 van het Burgerlijk Wetboek, in beginsel ook een dergelijk 
bezoekrecht hebben (8). 

Beide beslissingen berusten op de overweging dat dit recht 
voortvloeit uit een rechtsbeginsel dat steunt op betrekkingen 
van genegenheid, eerbied en toewijding ten gevolge van de 
bloedgemeenschap (9). 

Evenzo is het algemeen rechtsbeginsel dat niemand tegelijker
tijd rechter en partij in een zelfde zaak mag zijn een essenW~le 
regel inzake rechtsbedeling. Dat beginsel is van openbare orde 
en mag voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen (10). 

Te dezen werd de beklaagde op de zitting waarop de zaak 
werd verdaagd, door een advocaat vertegenwoordigd. Die advo
caat werd nadien als rechter toegevoegd op de volgende terecht
zitting waarop de zaak werd onderzocht en gepleit en op de 
terechtzitting waarop het vonnis werd gewezen. 

Dat vonnis werd vernietigd omdat het aldus een essenW~le 
regel van de rechtsbedeling had miskend. 

In dezelfde gedachtenorde is ook het verbod om op iemand 
dwang uit te oefenen en zijn persoonlijkheid te doorgronden een 
algemeen rechtsbeginsel; dat verbod houdt in dat, buiten de bij 
de wet bepaalde gevallen, elke lichamelijke dwang op een 
persoon, o.m. om hem tot een daad te dwingen of zich aan een 
lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is. 

U heeft inzonderheid beslist dat het verbod om op iemand 
dwang uit te oefenen of zijn persoonlijkheid te doorgronden, 
niet geldt voor het deskundigenonderzoek dat iemand kan 
ondergaan, o.m. inzake echtscheiding, voor zover die persoon 
niet gedwongen wordt zich aan een dergelijk onderzoek, inzon
derheid een psychiatrisch onderzoek, te onderwerpen, als hij 
daarin niet toestemt en met dien verstande dat de rechter die 
het eindvonnis moet wijzen, niet vermag uit die weigering aileen 
gevolgtrekkingen te maken (11). 

13. Die arresten tonen aan dat de algemene rechtsbeginselen 
een positieve inbreng hebben. 

(7) Cass., 22 sept. 1966 (A.C., 1967, 83) en de noot. 

(8) Cass., 4 maart 1976 (A.C., 1976, 767) en de noot F.D. 

(9) Zie het arrest vermeld in noot 8. 

(10) Cass., 13 okt. 1975 (A.C., 1976, 191) en de noot J.V. 

(11) Cass., 7 maart 1975 (A.C., 1975, 764) en de noot. 
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In het geval van het bezoekrecht van de grootouders ten 
aanzien van de natuurlijke of gewettigde kinderen van hun 
eigen kinderen had men zich ermee kunnen vergenoegen te 
beslissen dat, nu de wet die kwestie niet heeft geregeld, daaruit 
diende afgeleid te worden dat er geen bezoekrecht was. 

Ook in het geval van de toegevoegde advocaat had men 
kunnen beslissen dat er, bij ontstentenis van enige wettelijke 
regel die bepaalt dat er onverenigbaarheid is, geen nietigheid 
was. 

Ten slotte had men, inzake de fysieke dwang op een persoon, 
kunnen oordelen dat de betrokken persoon zich daaraan diende 
te onderwerpen, nu de rechter een dergelijke maatregel had 
bevolen. 

In elk van die gevallen zou de rechter aldus een beslissing 
hebben genomen zodat men hem niet van rechtsweigering had 
kunnen beschuldigen. 

Maar de wijze waarop het Hof die zaken heeft geregeld, is, 
dat valt niet te ontkennen, veel meer in overeenstemming met 
het geheel van de regels die deze materies beheersen. 

14. De grenzen van het probleem zijn evenwel duidelijk. Het 
Hof vermeldt een beginsel dat de wetgever niet uitdrukkelijk 
heeft geregeld. Het leidt dat beginsel weliswaar af uit hetgeen, 
zijns inziens, de grondslag uitmaakt van de instellingen waarop 
de zaak betrekking heeft. Dat is echter niet meer dan een voor 
betwisting vatbaar vermoeden dat zelfs, bij gebreke van 
bindende kracht, kan worden ontzenuwd. 

Het Hof is dan ook altijd zeer omzichtig te werk gegaan en 
het erkent slechts het bestaan van een algemeen beginsel als, 
dat schier unaniem kan worden aanvaard. 

In werkelijkheid kan door het aannemen van algemene 
rechtsbeginselen worden vermeden dat wordt beslist dat, bij 
ontstentenis van een wettelijke regel, geen recht bestaat, terwijl 
integendeel een zodanig recht kan bestaan als het volgt uit een 
algemeen beginsel. 

Ik zal dus niet beweren dat de rechter die het bestaan van 
een algemeen rechtsbeginsel afwijst, weigert recht te spreken, 
als bepaald bij het vroeger artikel 4 van het Burgerlijk Wetboek 
en thans bij artikel 5 van het Gerechtelijk W etboek, nu hij niet 
weigert te oordelen, maar enkel weigert het bestaan te 
erkennen van een recht, zoals dat voor hem wordt aangevoerd. 
W anneer U he eft beslist dat een algemeen rechtsbeginsel van de 
rechtspraak in twee instantien niet bestaat (12), beslist U alleen 
dat de partij die dat aanvoerde, daarop geen recht had. Rechts
weigering kwam daarbij niet ter sprake. 

(12) Cass., 12 nov. 1989 (A.C.,1989-90, nr. 135). 
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Het moge dus duidelijk zijn dat een dergelijke wijze van 
rechtsvorming aileen mogelijk is in materies die niet uitsluitend 
of noodzakelijk bij de wet worden geregeld. Zij zou dus waar
schijnlijk niet mogelijk zijn in de materies die krachtens de 
Grondwet tot de uitdrukkelijke en uitsluitende bevoegdheid van 
de wetgever behoren. 

Mijns inziens is zulks het geval waar de Grondwet bepaalt dat 
een belasting enkel bij de wet kan werden gevestigd. Het Hof 
zou dus in geen geval het bestaan van een belasting kunnen 
erkennen op grond van een algemeen rechtsbeginsel. Dat bete
kent evenwel niet dat er in het fiscaal recht geen toepassing van 
algemene rechtsbeginselen kan worden gemaakt. Wij zullen 
daarop terugkomen. 

Ik heb me hier beperkt tot het vermelden van een klein 
aantal arresten waarin het bestaan en vooral de draagwijdte 
van de algemene rechtsbeginselen werden vastgelegd. Binnen 
het beschouwde tijdvak werd echter ook talloze malen de 
miskenning aangevoerd van een zogenaamd algemeen rechtsbe
ginsel (13). 

In dat geval onderzoekt het Hof grondig het juridisch en 
wettelijk stelsel waartoe dat beginsel zogezegd behoort, en het 
neemt dat aileen aan als uit dat onderzoek blijkt dat dit 
beginsel inderdaad de grondslag van het stelsel vormt. Als het 
Hof beslist dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat zegt 
dat iedere partij recht heeft op de rechtspraak in twee instan
tien, beslist het aldus dat onze gerechtelijke procedure, zo 
burgerlijke als strafrechtelijke, zeer goed kan werken met een 
enkele instantie van rechtspraak. De rechtspraak in twee instan
tien is geen conditio sine qua non voor die werking. 

* 
* * 

15. De · gevallen met een beroep op de algemene rechtsbegin
selen zijn vanzelfsprekend niet de enige waarin het Hof tot de 
rechtsvorming bijdraagt. 

Dat bijzonder belangrijk werk begint bij elke wetsuitlegging 
en de draagwijdte ervan is des te groter wanneer het niet alleen 
bijdraagt tot de verduidelijking van de zin van de in een wet of 
een verordenende bepaling gebruikte bewoordingen, maar 
bovendien tot de vaststelling van de omvang van de toepassing 
ervan. 

(13) We kunnen ook nog verwijzen naar de talrijke arresten waarin het bestaan 
van een algemeen rechtsbeginsel is aangenomen (Cass., 13 sept. 1989, A.C.,1989-90, 
nr. 31, inzake de onpartijdigheid van de rechter; 22 okt. 1970, A.C., 1971, 168, 
inzake de continulteit van de openbare dienst) of naar arresten waarin is beslist 
dat een partij de oplossing die zij voorstond, ten onrechte tot een algemeen rechts
beginsel heeft willen verheffen (Cass., 29 jan. 1988, A.C., 1987-88, nr. 329, dat 
weigert de bedrijfseconomische werkelijkheid als algemeen rechtsbeginsel in 
belastingzaken te erkennen). 
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Het zij mij vergund, zonder al te veel de kostbare tijd van het 
Hof te benemen, in een kort overzicht van de verschillende 
takken van het recht de draagwijdte van die uitspraak te verdui
delijken. 

16. In burgerlijke en handelszaken. 

Ik wil deze materie aanvatten met de bespreking van een 
moeilijk en kies probleem dat echter, wat de interpretatietech
niek betreft, veel gelijkenis vertoont met het zoeven besproken 
probleem van de algemene rechtsbeginselen; ik bedoel het 
probleem van het misbruik van recht. 

Het Hof heeft herhaaldelijk uitspraak gedaan over het begrip 
rechtsmisbruik, en er valt dan ook niet aan te di:mken alle 
desbetreffende arresten binnen het bestek van deze uiteenzet
ting te bespreken. 

Kenmerkend daarvoor is, enerzijds, dat wordt uitgegaan van 
het bestaan van een recht waarvan gebruik wordt gemaakt en, 
anderzijds, dat de schadelijke gevolgen van dat gebruik in de 
regel niet onder toepassing van een specifieke wetsbepaling 
vallen. In die zin kan het probleem worden vergeleken met dat 
van de algemene rechtsbeginselen. 

In Uw arrest van 11 april 1958 (14) heeft U beslist dat het 
misbruik ter zake bestond in een ongeoorloofde handeling, te 
weten de verkoop van een goed dat tot een onherroepelijke 
contractuele erfstelling behoorde, met miskenning van die 
erfstelling, meer bepaald met de bedoeling de uitvoering ervan 
onmogelijk te maken. 

U heeft derhalve beslist dat de uitoefening van het recht een 
fout kan uitmaken in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek wegens de bedoeling van degene die 
handelt. 

In dezelfde zin heeft U beslist dat gerechtelijk weerstand 
bieden aan een vordering, zoals in rechte optreden, in beginsel 
neerkomt op de uitoefening van een recht; dat zulks pas een 
ongeoorloofde daad wordt en derhalve pas tot toekenning van 
schadevergoeding aanleiding geeft, wanneer het met roekeloos
heid, boosaardigheid of kwade trouw gepaard gaat (15). 

In dat geval hangt de oplossing echter samen met een wette
lijke bepaling, zoals uit het arrest blijkt, te weten met artikel 
1017 van het Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan een partij 
in geval van een roekeloos en tergend proces kan worden 
veroordeeld. Die bepaling is evenwel een toepassing van het 
algemeen beginsel vastgelegd in de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek (16}. 

(14) Cass., 11 april 1958 (A.C., 1958, 595) en de noten getekend R.H. 

(15) Cass., 29 nov. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 406); vgl. Cass., 14 ol<t. 1977 (A.C., 
1978, 210). 

(16) Cass., 3 feb. 1989 (A.C., 1988-89, nr. 326). 
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Bij Uw arrest van 16 november 1961 (17) heeft U in de redene
ring een element van evenredigheid ingevoerd door te beslissen 
dat uit de verschillende en even doeltreffende wijzen om zijn 
recht uit te oefenen, niet mag worden gekozen voor die welke 
schadelijk is voor een derde of het algemeen belang miskent. 
Het betrof te dezen de uitoefening van een eigendomsrecht, en 
U besliste dat artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dat niet 
mag worden losgezien van andere aanvullende bepalingen, zoals 
de artikelen 552, 651 en 661, de eigenaar aileen het recht 
verleent op het genot en het normaal gebruik van zijn zaak. 

Evenzo heeft U in uw arrest van 10 september 1971 (18) beslist 
dat rechtsmisbruik niet aileen kan ontstaan uit de uitoefening 
van een recht met de enkele bedoeling schade te berokkenen, 
maar ook uit de uitoefening van dat recht op een wijze die 
kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening 
van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam mens. 

Sedertdien heeft U die oplossing herhaaldelijk bekrachtigd, 
inzonderheid in Uw arresten van 16 december 1982, 10 maart 
1983, 6 april 1984, 27 juni 1985 en 20 november 1987 (19). 

U heeft nogmaal verwezen naar het begrip evenredigheid in 
het arrest van 19 november 1987 waarin U besliste dater sprake 
kan zijn van misbruik van recht als een recht zonder redelijk en 
voldoende belang wordt uitgeoefend, inzonderheid wanneer het 
aan derden berokkende nadeel buiten verhouding is met het 
door de houder van het recht beoogde of te verkrijgen voordeel 
(20). 

Het is ten slotte niet zonder belang te verwijzen naar Uw 
arrest van 18 februari 1988 waarin U besliste dat de verhuurder, 
die met vertraging een vordering tot ontbinding van de handels
huur instelt, rechtsmisbruik pleegt wanneer hij door zijn lang
durig stilzitten de toestand verslechtert van de opeenvolgende 
overdragers van de huur, die hoofdelijk jegens hem gehouden 
blijven (21). 

In dat geval, net zoals in dat waarover U bij voormeld arrest 
van 16 december 1982 uitspraak heeft gedaan, is de sanctie van 
het rechtsmisbruik niet het verval van dat recht, maar aileen de 
vermindering ervan of, meer bepaald, een vermindering van het 
recht tot het normale gebruik ervan. 

(17) Cass., 16 nov. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 332); zie ook Cass., 16 jan. 1986 
(A.C., 1985-86, nr. 317). 

(18) Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) en de noot getekend W.G. 

(19) Cas~., 16 dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 231); 10 maart 1983 (A.C., 1982-83, nr. 
381); 6 apnl 1984 (A.C., 1983-84, nr. 456); 27 juni 1985 (A.C., 1984-85, nr. 656); 20 nov. 
1987 (A.C., 1987-88, nr. 171). 

(20) Cass., 19 nov. 1987 (A.C., 1987-88, nr. 168). 

(21) Cass., 18 feb. 1988 (A.C., 1987-88, nr. 375). 
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17. We stellen dus vast dat het Hof uitdrukkelijk heeft erkend 
dat in bepaalde gevallen de uitoefening van een recht een 
delictuele of quasi-delictuele fout kan opleveren, waarmee het 
dus, nu het uitdrukkelijk naar het begrip fout heeft verwezen, 
de oplossing heeft verbonden met de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek, te weten de artikelen 1382 en 1383 (22). 

Het Hof verfijnt aldus de maatschappelijke verhoudingen. Die 
berusten niet op het naast elkaar plaatsen van rechten maar op 
hun wisselwerking. Die wisselwerking wordt door het Hof in 
acht genomen en het Hof bepaalt de gevolgen ervan, die 
verschillen naargelang de betrokken maatschappelijke verhou
dingen. 

Het heeft aldus een rechtssysteem ontwikkeld dat niet aileen 
zeer belangrijk is tot staving van de algemene rechtstheorie, 
maar ook en vooral voor de toepassing ervan, waarbij niet 
aileen acht wordt geslagen op het belang van de justitiabelen 
maar ook en nog meer op een billijk evenwicht tussen hun 
rechten en verplichtingen. 

18. Vermeldenswaard is ook het probleem van de burenhinder 
dat in die gedachtengang nauw aansluit bij en verwant is met 
dat van de algemene beginselen. 

Burenhinder heeft in de loop der jaren een belangrijke juris
prudentie doen ontstaan. Tot 1960 steunden 's Hofs oplossingen 
hoofdzakelijk op de aansprakelijkheid buiten overeenkomst, dat 
wil zeggen dat hij die kloeg over de door een buur veroorzaakte 
hinder, diende aan te tonen dat die buur een fout had begaan en 
dat zijn schade aan die fout te wijten was. 

In uw arrest van 6 april 1960 (23), dat in voltallige zitting is 
gewezen op de absoluut opmerkelijke conclusie van de heer 
eerste advocaat-generaal Mahaux, toen advocaat-generaal, heeft 
U beslist dat de vordering ook kon gegrond zijn op art. 544 van 
het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. zonder enige fout van de 
buurman. Zoals de h. Mahaux uiteenzet, betreft het een uitge
breide toepassing van die bepaling, dat wil zeggen op de harmo
nisering van of het evenwicht tussen de respectieve rechten 
inzake de naburige eigendommen of goederen. Daaruit volgt dat 
de eigenaar die dat evenwicht verbreekt zonder daarbij enige 
foutieve daad te plegen, niettemin ertoe gehouden is, rekening 
houdend met het in art. 11 van de Grondwet vastgelegde billijk
heidsbeginsel, de schade lijdende buurman te vergoeden (24). 

(22) Zie aile reeds vermelde arresten en inzonderheid ook Cass., 14 okt. 1977 
(A.C., 1978, 210) en 2 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 559) inzake verzet tegen een 
huwelijk; Cass., 13 april 1984 (A.C., 1983-84, nr. 474) en 19 okt. 1989 (A.C., 1989-90, 
nr. 106) in contractuele aangelegenheden. 

(23) Cass., 6 april 1960 (A.C., 1960, 722) en de com·!. van adv.-gen. Mahaux in 
Bull. en Pas., 1960, I, 915. 

(24) Nauwelijks een jaar later, op 21 december 1961, heeft het Hof die begin
selen herhaald in een arrest betreffende de betrekkingen tussen de eigenaar van 
de grond en de concessiehouder van de kelderverdieping (Cass., 21 dec. 1961, Bull. 
en Pas., 1962, I, 480) en de cone!. van adv.-gen. Mahaux. 
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Daaruit volgt dat nu een aannemer niet gehouden is tot de 
verplichtingen die tussen buren bestaan en die volgen uit de 
uitgebreide toepassing van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek, 
hij derhalve niet kan aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade ten gevolge van werken die hij voor de eigenaar heeft 
uitgevoerd, voor zover hij geen fout heeft begaan die zijn aqui
lische of quasi-aquilische aansprakelijkheid in het gedrang 
brengt, terwijl die schade uitsluitend te wijten is aan buren
hinder, te weten het verbreken van het normale evenwicht 
tussen naburige eigendommen (25}. 

In zijn arrest van 10 januari 1974 (26) heeft het Hof beslist dat 
verbreking van het evenwicht door een stoornis die de grens 
van de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt, kan 
bestaan tussen het recht van de eigenaar en dat van de huurder 
van naburige goederen; hoewel het ene een zakelijk en het 
andere een persoonlijk recht is, hebben ze beide op hetzelfde 
voorwerp betrekking, vermits de huurder krachtens de huur
overeenkomst beschikt over een van de attributen van het 
eigendomsrecht, te weten het genot van de zaak. 

Die rechtspraak is bijzonder opmerkelijk, enerzijds, omdat U 
aldus, uitgaande van een bepaling inzake eigendomsrecht, een 
werkelijk buurschaprecht heeft tot stand gebracht en, ander
zijds, omdat U aldus de toepassing heeft afgewezen van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die in vele 
gevallen immers onvoldoende was gebleken om de bij de rechter 
aanhangig gemaakte geschillen op passende wijze te beslechten. 
In feite gaat het hier, net zoals in het geval van rechtsmisbruik, 
om het bepalen van de gevolgen van de wisselwerking tussen 
rechten, doch hier buiten iedere fout. De vordering in rechte 
beoogt de vaststelling van het herstel van dat evenwicht (27}. 

19. Inzake eigendomsrecht moet worden gewezen op talrijke 
arresten over de erfdienstbaarheden. Ook op dat punt heeft het 
Hof niet aileen de draagwijdte van de wettelijke regelingen 
gepreciseerd, maar ook een belangrijke rechtsleer opgebouwd 
die de grondslag van hun toepassing vormt. 

Ret belang van Uw arrest van 21 oktober 1965 moet hier in 
het bijzonder worden beklemtoond (28). 

(25) Cass., 28 jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 521); 5 mei 1967 (A.C., 1967, 1087); 
14 juni 1968 (A.C., 1968, 1247); 19 okt. 1972 (A.C., 1973, 178); 26 sept. 1980 (A.C., 
1980-81, nr. 65); 13 dec. 1985 (A.C., 1985-86, nr. 260). 

(26) Cass., 10 jan. 1974 (A.C., 1974, 520). 

(27) Het valt misschien te betreuren dat de arresten betreffende burenhinder in 
de verzameling van de arresten nog worden ondergebracht onder het trefwoord 
« aansprakelijkheid buiten overeenkomst ''• terwijl het precies geen aansprakelijk
heid op grond van de artt. 1382 e.v. van het B.W. betreft. 

(28) Cass., 21 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 236), op de cone!. van adv.-gen. 
Mahaux. 
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U heeft onder meer beslist dat een erf met een uitgang tot de 
openbare weg toch een ingesloten erf is in de zin van artikel 682 
van het Burgerlijk Wetboek als die uitgang niet voldoet aan de 
vereisten van de exploitatie van dat erf. 

Zo heeft U gezegd dat de wetgever ten voordele van dat erf 
een uitgang tot de openbare weg heeft willen verzekeren die 
onontbeerlijk blijkt te zijn voor de inwaardestelling van het 
ingesloten erf, d.w.z. voor de normale aanwending ervan volgens 
zijn bestemming. 

Het Hof heeft aldus aan artikel 682 een zeer ruime draag
wijdte toegekend, te weten dat geen onderscheid dient gemaakt 
te worden tussen gebouwen die voor bewoning of dgl. zijn 
bestemd en erven met een agrarische, industrii:He of handelsbe
stemming. Bovendien houdt het niet aileen rekening met de 
overgang voor exploitatiedoeleinden maar ook met de overgang 
voor de inwaardestelling van het erf, d.w.z. voor de normale 
aanwending ervan volgens zijn bestemming. 

Eens te meer moet worden beklemtoond dat het Hof - zij het 
op een vrij speciaal gebied, waarover echter veel geschillen 
worden gevoerd, zoals blijkt uit de overvloedige desbetreffende 
rechtspraak - de betrekkingen tussen naburige erven heeft 
vastgelegd uitgaande van een wetsbepaling waarvan het de 
draagwijdte en de gevolgen preciseert, ten einde een billijk 
evenwicht te handhaven tussen de rechten waarop elk der 
houders ervan aanspraak kan maken. 

20. Vroeger is er ook een uitgebreide rechtspraak ontstaan 
omtrent de nalatenschappen, testamenten en schenkingen. Wij 
stellen echter vast dat desbetreffende geschillen heden ten dage 
vrij zelfdzaam zijn geworden. Er blijven vanzelfsprekend 
geschillen bestaan tussen de partijen over feitelijke kwesties; 
die worden aan het Hof echter aileen voorgelegd voor een 
formele toetsing, inzonderheid inzake de motivering. 

Die rechtsvrede is ongetwijfeld te danken enerzijds aan het 
feit dat de goed gevestigde rechtspraak door de rechtsgebruikers 
is aangenomen en anderzijds aan de stabiliteit van de wetgeving 
in deze materie. Die factoren dragen ongetwijfeld bij tot het 
bannen van geschillen. 

Het Hof heeft desalniettemin enkele in de praktijk belang
rijke zaken kunnen oplossen. 

21. In Uw arrest van 16 november 1989 (29) heeft U beslist dat 
de oorzaak van een schenking onder de levenden of bij testa
ment niet aileen ligt in de vrijgevige bedoeling van de schenker, 
maar in de hoofdzakelijke beweegreden die bij hem heeft voor
gezeten en die hem ertoe heeft gebracht die gift of schenking te 
doen. Wanneer de beweegreden die voor de schenking doorslag
gevend is geweest, door een voorval buiten de wil van de 

(29) en (29bis) Cass., 16 nov. 1989 (A.C., 1989-90, nr. 169). 
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schenker vervalt of verdwijnt, kan de rechter, volgens de 
omstandigheden die hij verduidelijkt, vaststellen dat die schen
king vervallen is (29bis). 

22. Hoewel het arrest van 14 december 1967 (30) betrekking 
heeft op een probleem van vereffening en verdeling van tot de 
aanwinsten beperkte gemeenschap tussen echtgenoten, heeft het 
een ruimer belang in zoverre het de regels benadrukt volgens 
welke, enerzijds, de vereffening aan de verdeling voorafgaat en, 
anderzijds, de veiling van de te verdelen goederen pas kan 
gebeuren na het beeindigen van de verrichtingen van vereffe
ning, d.w.z. wanneer in feite, gelet op de verdeling en de samen
stelling van de kavels, die veiling noodzakelijk is. 

U heeft aldus niet aileen een fundamentele kwestie inzake 
schenkingsrecht verfijnd, maar ook een belangrijk probleem 
geregeld inzake de procedure bij het recht betreffende verdeling. 

23. Evenzo, in een ongetwijfeld vrij uitzonderlijke materie, 
heeft U op 11 april 1958 (31) beslist dat, zo de contractuele 
erfstelling een overeenkomst is die aan de erfgestelde de hoeda
nigheid van erfgerechtigde van de erfsteller verleent, de erfge
stelde evenwel geen schuldeiser van de erfsteller is en derhalve 
niet over de « actio pauliana » beschikt om, zelfs na het over
lijden van de erfsteller, diens onder bezwarende titel gestelde 
handelingen te bestrijden (32), nu tot de « actio pauliana » 
immers enkel gerechtigd zijn de personen die de hoedanigheid 
van schuldeiser bezitten. 

Het Hof grijpt hier in in het wettelijk stelsel zelf, hetzij om de 
draagwijdte ervan te verduidelijken, hetzij om zaken te regelen 
die de wetgever over het hoofd heeft gezien, meestal omdat hij 
niet alle implicaties kon voorzien. 

Ik geef toe dat die materies zeer bijzonder zijn en het 
probleem van de contractuele erfstelling is zeker een detail
kwestie; die verschillende kwesties tonen echter overduidelijk 
aan in welke mate daarover thans, dank zij de rechtspraak van 
hoven en rechtbanken, rechtsvrede bestaat. Het raadplegen van 
de Registers van de Arresten van het Hof illustreert zulks zeer 
duidelijk. 

24. Hetzelfde kan niet gezegd worden wat de materie betreft 
van de verbintenissen en de contracten. Dat gebied van het 
recht is steeds in beweging en is meer dan ieder ander afhanke
lijk van de evolutie van de samenleving. 

Het is bijgevolg onmogelijk hier een, zelfs onvolledig, beeld op 
te hangen van het geheel van 's Hofs rechtspraak over die 
materie. Ik moet mij beperken tot het aanstippen van enkele 

(30) Cass., 14 dec. 1967 (A.C., 1968, 543) en de noot. 

(31) en (32) Cass., 11 april 1958 (A.C., 1958, 595) en de noot .K.rt. 
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problemen die belangrijk lijken op het gebied van de rechtsvor
ming, hoewel over de oplossing van sommige ervan onder 
juristen lang geen eensgezindheid bestaat. 

25. Inzake wilsgebreken zijn er twee belangwekkende 
arresten van het Hof. 

Op 24 mei 1974 (33) heeft het Hof beslist dat de dwaling ten 
gevolge van het bedrog van de tegenpartij niet de dwaling is als 
bedoeld in artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek. Daaruit 
volgt dat die dwaling in aanmerking kan worden genomen ook 
al betreft zij niet de zelfstandigheid van de zaak. 

In Uw arrest van 23 september 1977 (34) heeft U die recht
spraak aangevuld door te beslissen (35) dat dwaling van een 
partij ten gevolge van bedrog van de tegenpartij, althans wat de 
oorsprong en de gevolgen ervan betreft, geen dwaling oplevert, 
in de zin van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek; dat 
wanneer, blijkens de onaantastbare vaststellingen van de 
rechter, bedrog tot de toestemming heeft geleid, de contractant 
geen onvoorzichtigheid of zelfs geen grove en onverschoonbare 
nalatigheid van de bedrogene kan aanvoeren; dat die onvoor
zichtigheid of nalatigheid niet tot gevolg kan hebben dat het 
bedrog op zijn beurt verschoond zou worden en dat zij evenmin 
de vernietiging van de overeenkomst of het verlenen van scha
devergoeding in de weg kan staan. 

Het Hof heeft aldus de weg gevolgd van hetgeen ik een ethiek 
van het verbintenissenrecht zou willen noemen. Dat is niets 
nieuws. Ook Ripert (36) had het reeds over de morele regel in de 
burgerlijke verbintenissen. 

Die rechtspraak is bevestigd in twee arresten, respectievelijk 
van 6 oktober 1977 en 29 mei 1980, die in zeer gelijkaardige 
gevallen zijn gewezen. (37). 

26. Met betrekking tot de gevolgen van overeenkomsten voor 
derden heeft het Hof een samenhangend juridisch stelsel uitge
werkt. 

Zoals het Hof weet, berust dat stelsel op de bepaling van 
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, dat zegt dat overeen
komsten aileen gevolgen teweegbrengen tussen contracterende 
partijen; zij brengen aan derden geen nadeel toe en strekken 
hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121, 
d.w.z. wanneer er een beding ten behoeve van derden is. 

(33) Cass., 24 mei 1974 (A.C., 1974, 1063). 

(34) en (35) Cass., 23 sept. 1977 (A.C., 1978, 107). 

(36) G. RIPERT, « La regie morale dans les obligations civiles >>, Parijs 1936. 

(37) Cass., 6 okt. 1977 (A.C., 1978, 168) en 29 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr .. 612). 
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Reeds bij het begin van deze eeuw werd dit probleem aan het 
Hof voorgelegd dat daarover in de arresten van 25 mei 1909, 14 
april 1929 en 24 november 1932 uitspraak heeft gedaan (38). 

Maar na de tweede wereldoorlog vooral heeft zich in die 
kwestie een aanzienlijke ontwikkeling voorgedaan (39). 

Stafhouder Lucien Simont heeft in een zeer diepgaande studie 
uit 1959, die in de « Revue critique de jurisprudence beige » is 
verschenen, een onderscheid gemaakt tussen de interne en 
externe gevolgen van de overeenkomsten (40). 

27. Uitgaande van dat onderscheid heeft het Hof reeds in de 
zestiger jaren aangetoond dat het bestaan van een overeen
komst aan de~den kan worden tegengeworpen (41). 

Waarin bestaat echter die tegenwerpbaarheid van het bestaan 
van een overeenkomst? 

Inzonderheid inzake mededinging heeft het Hof over die 
materie belangrijke beslissingen gewezen. 

In Uw arrest van 3 november 1961 (42) heeft U vastgesteld dat 
de rechter alleen had beslist dat de monopolieovereenkomst die 
een vennootschap aan verweerster had toegekend, door eiser 
moest worden nageleefd zodra hij daarvan kennis had; dat het 
arrest zijn uitspraak steunde op het absoluut gestelde beginsel 
dat derden geen produkten mogen invoeren noch verkopen 
wanneer zij weten dat een handelaar van zijn co-contractant het 
monopolie van invoer en verkoop van die produkten heeft 
verkregen; dat het arrest aldus niet alleen beslist dat het 
bestaan van een dergelijke overeenkomst aan derden kan 
worden tegengeworpen, maar ook dat derden daardoor in alle 
omstandigheden zijn gebonden en dat, te dezen, de vrijheid van 
handel met om het even wie wordt beperkt. 

U heeft geoordeeld dat een dergelijke beslissing artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek schendt. 

In Uw arrest van 28 oktober 1963 (43) heeft U verder beslist 
dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid die 
van artikel 1165, niet beletten dat het bestaan van een overeen
komst aan derden kan worden tegengeworpen en dat valsheid in 

{38) Cass., 25 mei 1909 (Bull. en Pas., 1909, I, 272) en de cone!. van proc.-gen. 
Terlinden; 11 april 1929 (Bull. en Pas., 1929, I, 156); 24 nov. 1932 (Bull. en Pas., 
1933, I, 19) en de cone!. van proc.-gen. Leclercq. _ 

(39) Cass., 9 maart 1950 (A.C., 1950, 461). 

(40) L. SIMONT, << Contribution a !'etude du tiers complice de Ia violation d'une 
obligation contractuelle, Rev. crit. fur. b., 1959, biz. 164 e.v. 

(41) Cass., 17 juni 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 1191). 

(42) Cass., 3 nov. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 252) en de cone!. van proc.-gen. 
Duman, toen adv.-gen. ,-

(43) Cass., 28 okt. 1963 (Bu~l. en Pas., 1964, I, 213). 
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een akte, met bedrieglijke bedoeling of met de bedoeling te 
schaden, strafbaar is, wanneer op het ogenblik dat de valsheid 
wordt gepleegd, die akte door het mogelijke gebruik ervan een 
openbaar of prive-belang kan schaden. 

28. Sindsdien heeft U herhaaldelijk beslist dat uit artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek niet volgt dat een overeenkomst 
voor darden niet bestaat; een derde kan zich onder meer op het 
bestaan ervan beroepen, niet om de uitvoering ervan te eisen, 
doch om te bewijzen dat hij afgezien heeft van een andere over
eenkomst waardoor hij met een van de partijen was verbonden 
(44) of nog hetzij ter verantwoording van een rechtsvordering 
tegen een van de partijen in die overeenkomst, hetzij als 
verweermiddel tegen de rechtsvordering die een van die partijen 
tegen hem heeft ingesteld (45). 

Bovendien, nu de overeenkomst aan derden kan worden 
tegengeworpen, zijn die in beginsel ertoe gehouden de gevolgen 
ervan tussen de contracterende partijen te erkennen (46). 

Evenzo verbiedt artikel 1165 niet dat, ter beoordeling van de 
gevolgen voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een contract, 
rekening wordt gehouden met het bestaan van een overeen
komst tussen een van de contractanten en een derde, alsmede 
met de gevolgen van die overeenkomst (47). 

Daarentegen kan een derde, nu de overeenkomsten alleen 
gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen, niet 
gehouden zijn tot het nakomen van een verplichting welke enkel 
door de verbintenis van een van deze partijen is ontstaan (48). 
Dat is de strikte toepassing van artikel 1165. 

Het hoeft geen betoog dat die rechtspraak uitermate belang
rijk is in contractuele aangelegenheden. Zij wijst op het nauwe 
verband dat bestaat tussen de activiteiten van de partijen, zelfs 
los van handelsaangelegenheden. Die rechtspraak is ook de 
bevestiging van de wisselwerking die in onze hedendaagse 
samenleving alle menselijke betrekkingen, alle maatschappe
lijke verhoudingen kenmerkt. 

29. Uit de studies en de arresten die betrekking hebben op de 
toepassing van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek blijkt 
dat de kwestie van de tegenwerpbaarheid van de overeenkom
sten aan derden ook in verband met de medeplichtigheid van 
een derde is verfijnd. 

(44) Cass., 10 dec. 1971 (A.C., 1972, 360). 

(45) Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 868); 29 mei 1974 (A.C., 1974, 1072). 

(46) Cass., 28 feb. 1985 (A.C., 1984-85, nr. 390). 

(47) Cass., 23 okt. 1987 (A.C., 1987-88, nr. 110). 

(48) Cass., 2 april 1970 (A.C., 1970, 704). 
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Een derde is zeker niet gebonden door de verplichting van een 
producent om enkel via een bepaalde handelaar te exporteren 
en te verkopen, en evenmin door het verbod om naar een 
andere handelaar te exporteren of hem goederen te verkopen. 

Als hij echter op de hoogte is of moet zijn van de overeen
komst waarin hij geen partij is, en deelneemt aan de misken
ning, door een van de contracterende partijen, van de daaruit 
voortvloeiende contractuele verbintenissen, begaat hij een fout 
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W. 

Dat heeft U beslist in Uw arrest van 22 april 1983 (49). 

Een derde die samen met een van de partijen deelneemt aan 
de miskenning van de contractuele verbintenissen van die partij, 
mengt zich in de overeenkomst waar hij buiten diende te 
blijven. Hij werkt aldus mee om te beletten dat de overeen
komst volledig wordt uitgevoerd. 

Het beroepen vonnis had te dezen geoordeeld dat eiseres het 
door haar verkochte voertuig terug had ingekocht, niettegen
staande zij (eiseres) de financieringsmaatschappij in al haar 
rechten en voornamelijk in het voorrecht van de onbetaalde 
verkoper had gesubrogeerd; dat eiseres, door die subrogatie van 
de financieringsmaatschappij in haar rechten, minstens een 
verplichting had aangegaan, te weten niets te ondernemen dat 
het verlies kon meebrengen van dat voorrecht; dat eiseres die 
verplichting niet is nagekomen; dat zij op de hoogte was van de 
financiering en moest weten dat aan de financieringsmaat
schappij nog een belangrijk saldo verschuldigd bleef. 

U heeft geoordeeld dat de feitenrechter naar recht had beslist 
dat de aquilische fout van eiseres voortvloeit uit de kennis die 
zij had of moest hebben van de bestaande toestand en uit de 
medewerking die zij niettemin heeft verleend aan de 
contractbreuk, en dat die vaststellingen volstaan om te besluiten 
dat eiseres op grand van de artikelen 1382 en 1383 B.W. aanspra
kelijk was. 

U heeft aldus bijgedragen tot de verduidelijking, niet aileen 
van een belangrijk bestanddeel van de medeplichtigheid van een 
derde, maar bovendien ook van de draagwijdte van de bepaling 
van artikel 1165 B.W. die een grondslag van de verbintenissen
leer vormt. 

30. Er dient zeker nauwelijks op gewezen dat sedert tientallen 
jaren de problemen in verband met de aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst steeds belangrijker zijn geworden. Het Hof heeft 
in die materie talloze arresten gewezen die even zovele mijl
palen zijn in een materie, die als geen ander een voedingsbodem 
van geschillen is geweest. 

Er kan natuurlijk geen sprake van zijn binnen het bestek van 
deze uiteenzetting een inventaris daarvan op te maken, want 
zelfs een synthese is onbegonnen werk. Nu ik hier enkel wil 

( 49) Cass., 22 april 1983 (A. C., 1982-83, nr'. 462). 
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wijzen op de bijdrage van het Hof tot de rechtsvorming in de 
talloze gebieden waarvan het kennis moet nemen, kan ik 
volstaan met enkele beslissingen in dat verband te belichten. 

Wat betr~ft de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek: 

Die bepaling bevat twee regels: enerzijds, die welke betrek
king heeft op het begrip bewaring en bewaarder, en, anderzijds, 
die welke het gebrek van de zaak betreft. 

31. Met betrekking tot de bewaring heeft U in Uw arrest van 6 
februari 1958 (50} beslist dat de bewaring, benevens de gebruike
lijke macht tot leiding en controle, ook de macht tot gebruik 
omvat. Het betrof te dezen een onderneming die eigenares was 
van een kaai langs de Kongostroom en de feitenrechter had 
vastgesteld dat die onderneming de exploitatie van die kaai niet 
aan een concessiehouder had overgedragen. Zij had het gebruik 
ervan en was derhalve aansprakelijk voor schade aan een derde. 

In Uw arresten van 15 juni 1961 en 15 december 1967 {51} 
heeft U gepreciseerd dat de bewaarder van een zaak degene is 
die voor eigen rekening het gebruik of genot ervan heeft of ze 
onder zich houdt, met de macht om daarop toezicht, bewaking 
en leiding uit te oefenen. 

In Uw arrest van 7 mei 1982 {52} heeft U gezegd dat het 
bestaan van een juridische betrekking tussen de persoon en de 
zaak, zoals de hoedanigheid van eigenaar, niet vereist noch 
beslissend is. 

Bovendien heeft U beslist dat, hoewel iemand anders een 
beperkt gebruik had van een gebrekkige zaak, de eigenaar van 
die zaak, die voor het onderhoud moest zorgen en ze onder 
eigen toezicht, leiding en controle gebruikte, niettemin de 
bewaarder ervan was gebleven {53). Aldus is met betrekking tot 
het begrip bewaarder van de zaak een thans gotld gevestigde 
rechtspraak tot stand gekomen {54}. 

32. Met betrekking tot het gebrek van de zaak blijkt uit de 
talrijke arresten van het Hof hoe kies die materie is. 

In Uw arrest van 6 oktober 1961 (55) heeft U de beginselen 
uiteengezet die deze materie regelen en die duidelijk maken 

(50) Cass., 6 feb. 1958 (A.C., 1958, 383). 

(51) Cass., 15 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 1126); Cass., 15 dec. 1967 (A.C., 
1968, 551). 

(52) Cass., 7 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr. 531). 

(53) Cass., 11 okt. 1985 (A.C., 1985-86, nr. 86). 

(54) Cass., 4 april 1986 (A.C., 1985-86, nr. 478) en de noten 1 en 2; Cass., 29 okt. 
1987 (A.C., 1987-88, nr. 124). 

(55) Cass., 6 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 152). 
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waarom de gedingvoerende partijen zoveel belang hechten aan 
de toepassing van artikel 1384, eerste lid, B.W. 

U heeft immers beklemtoond dat degene die op grond van 
artikel 1384, eerste lid, B.W. de vergoeding vordert van de 
schade veroorzaakt door de daad van een zaak, niet meer moet 
bewijzen dan dat verweerder een gebrekkige zaak onder zijn 
bewaring heeft, dat eiser schade heeft geleden en dat er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en het gebrek van 
de zaak; dat uit een dergelijk bewijs een vermoeden van fout 
ten laste van die verweerder volgt, waaraan hij aileen kan 
ontkomen door het bewijs van een vreemde oorzaak: toeval, 
overmacht of fout van een derde; dat het niet ter zake dienend 
is dat het gebrek niet kon blijken uit een normaal, zelfs doorge
dreven onderzoek van de zaak; dat zelfs de onoverkomelijke 
onwetendheid omtrent het gebrek vanwege degene die de zaak 
onder zijn bewaring heeft, niets afdoet aan zijn aansprakelijk
heid. 

Als het gebrek van de zaak eenmaal is aangetoond, kan de 
bewaarder in de meerderheid van de gevailen zijn aansprake
lijkheid niet ontlopen, wat impliceert dat de getroffene zijn 
vordering vaak hierop steunt en niet op de artikelen 1382 en 
1383 B.W. luidens welke de getroffene moet aantonen dat 
verweerder een fout heeft begaan, wat soms heel wat moeilijker 
te bewijzen valt. 

33. De aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak is dus 
zeer zwaar, vandaar ook dat het begrip gebrek van de zaak 
belangrijk is. 

Het Hof heeft de inhoud ervan dan ook willen verduidelijken. 

In Uw arrest van 27 november 1969 (56) heeft U dat gebrek 
zeer duidelijk omschreven als intrinsiek verbonden met de zaak, 
onder uitsluiting dus van het zogenaamde extrinsieke gebrek 
dat onder meer zou voortvloeien uit de plaats van de zaak, 
dewelke op zich niet gebrekkig is, maar wel gevaarlijk door de 
plaats waar ze zich bevindt. Met andere woorden : uit het abnor
maal gedrag van de zaak aileen kan het bewijs van het gebrek 
ervan niet worden afgeleid. 

Het betrof te dezen een boomstam die geen gebrek vertoond!:) 
maar die op een voor het verkeer gevaarlijke plaats was 
geplaatst. De bewaarder van de boomstam kon als dusdanig niet 
op grond van artikel 1384, eerste lid, B.W. worden vervolgd. 

Het arrest van 24 december 1970 (57) is gewezen in een 
geschil over de gevolgen van een brand in een lading stro die 
zich naar verschillende gebouwen had uitgebreid. Het Hof heeft 

(56) Cass., 27 nov. 1969 (A.C., 1970, 306) en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch in Bull. en Pas., 1970, I, 277. 

(57) Cass., 24 dec. 1970 (A.C., 1971, 416). 
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geoordeeld dat, aangezien niet was aangetoond hoe de strobrand 
was ontstaan en evenmin dat het stro gebrekkig was, de 
bewaarder van dat stro hoegenaamd niet op grond van artikel 
1384, eerste lid, B.W. aansprakelijk kon worden gesteld voor de 
schade. 

Het arrest van 12 februari 1976 (58) is onmiskenbaar belang
rijk omdat het een ongeval betrof in een dok van de Gentse 
haven, waarbij onder water vlottende balken de schroef van een 
schip hadden beschadigd. Het Hof heeft beslist dat de rechter 
naar recht had beslist dat het dok een intrinsiek gebrek 
vertoonde, nu de balken niet van het water konden worden 
gescheiden. 

Het geschil waarover het arrest van 19 januari 1978 (59) 
uitspraak heeft gedaan, betrof de schade van een klant in een 
hotel, die was uitgegleden op een plaats waar roomijs was 
gemorst door de onhandigheid of nalatigheid, waarschijnlijk van 
een andere klant. 

De appelrechter had beslist dat de hotelier helemaal niet 
aansprakelijk was, omdat onder gebrek van een zaak dient te 
worden verstaan een blijvende factor, die inherent is aan de 
zaak, met uitsluiting van elke tussenkomst van een derde die 
niets te maken heeft met de fabricatie noch met de functie 
ervan, · als zodanig, voor een welbepaald gebruik. 

U heeft die beslissing vernietigd en beslist dat, in strijd met 
het bestreden arrest, het gebrek van de zaak waarvoor de 
bewaarder ervan krachtens artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek aansprakelijk is, niet aileen een blijvend 
element is dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten 
elke tussenkomst van een derde (60). 

Luidens Uw arrest van 18 september 1980 (61) is de beslissing 
van de rechter niet naar recht verantwoord als hij het gebrekkig 
karakter van de- zaak aileen uit het bestaan v<!n de schade 
afleidt, zonder na te gaan of die schade te wijten was aan een 
gebrek van de zaak dat de schade had veroorzaakt. 

Korte tijd later heeft U in Uw arrest van 7 november 1980 (62) 
beslist dat uit het feit dat de wagentjes die ter beschikking van 
de klanten van een warenhuis worden gesteld op een plaats 

(58) Cass., 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 683). 

(59) Cass., 19 jan. 1978 (A.C., 1978, 610) en de cone!. van proc.-gen. Dumon, toen 
eerste adv.-gen., in Bull. en Pas., 1978, I, 582. 

(60) Identiek is de beslissing van het arrest van 20 feb. 1g37 (A.C., 1986-87, nr. 
370), luidens welke het gebrek van de zaak niet uitsluitend een blijvend element is 
dat inherent is aan de zaak en bestaat of zich voordoet buiten elke tussenkomst 
van de mens. Zulk een gebrek kan niet wettig uitgesloten worden op gr9nd van de 
enkele vaststelling dat het vreemd voorwerp waaraan het gebrek van de zaak 
wordt toegeschreven, er van buiten uit door toedoen van de mens is gekomen. 

(61) Cass., 18 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 46). 

(62) Cass., 7 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 151). 
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waar ze door de klanten kunnen worden achtergelaten, zich op 
slechte of ondoelmatige plaatsen bevonden, niet kan worden 
afgeleid dat die plaats, die volgens de rechter een zaak vormt 
met de wagentjes, gebrekkig was. 

Evenzo heeft U in Uw arrest van 6 maart 1981 (63) beslist dat 
de rechter, uit de vaststelling alleen dat er groenteafval lag op 
de vloer van de afdeling groenten van een warenhuis, niet naar 
recht kan afleiden dat de toestand van die afdeling abnormaal 
was en dat de zaak aldus een gebrek vertoonde waardoor de 
aansprakelijkheid van haar bewaarder in het gedrang komt. 

Dat abnormaal karakter van de zaak wordt bijzonder beklem
toond in het arrest van 19 september 1985 (64). U had inderdaad 
beslist dat de zaak lijdt aan een gebrek als zij een abnormaal 
kenmerk vertoont waardoor zij onder bepaalde omstandigheden 
schade kan veroorzaken. 

Die overweging heeft U ongetwijfeld bei:nvloed wanneer U in 
Uw arrest van 22 november 1985 (65) heeft beslist dat de rechter 
naar recht vaststelt dat de afdeling levensmiddelen van een 
warenhuis aangetast is door een gebrek als de vloer ervan 
uitzonderlijk glad is wegens een olievlek die voor een normaal 
aandachtige klant moeilijk waarneembaar is en geen alledaags 
verschijnsel is dat de klanten redelijkerwijze moeten 
verwachten en moeten kunnen ontwijken. 

Verder heeft U in Uw arrest van 5 december 1985 (66) beslist 
dat de rechter naar recht had vastgesteld dat een autoweg geen 
gebrek vertoonde wanneer een plas water op de weg niet te 
wijten was aan verstopping van de riolen, maar wel aan een 
uitzonderlijk hevige regenval en aan de omstandigheid dat het 
water moeilijk kon wegvloeien wegens het vuil dat op de roos
ters van de rioolkolken was blijven liggen. 

Volgens Uw arrest van 26 juni 1986 (67) kan de rechter echter 
het gebrek van de vloer niet wettig afleiden uit de ongewone 
aanwezigheid van een voorwerp, wanneer uit zijn vaststellingen 
niet blijkt dat de staat van de vloer zelf abnormaal was. 

U heeft geoordeeld dat de rechter uit de enkele omstandigheid 
dat een omgewaaid verkeersbord het fietspad versperde en voor 
een bromfietser een niet te voorziene hindernis opleverde, niet 
wettig kon afleiden dat dit bord een gebrek vertoonde en dat de 

(63) Cass., 6 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 395). 

(64) Cass., 19 sept. 1985 (A.C., 1985-86, nr. 37) en de cone!. van eerste adv.-gen. 
Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1986, I, nr. 37. 

(65) Cass., 22 nov. 1985 (A.C., 1985-86, nr. 201). 

(66) Cass., 5 dec. 1985 (A.C., 1985-86, nr. 234). 

(67) Cass., 26 juni 1986 (A.C.,1986-87, nr. 676). 
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Staat, bewaarder van de zaak, aansprakelijk is voor de aan de 
bromfietser berokkende schade (68). 

Verder heeft U in Uw arrest van 27 februari 1987 (69) geoor
deeld dat de rechter, door vast te stellen dat een door een wagen 
aangereden betonblok ten tijde van het ongeval deel uitmaakte 
van de rijbaan, dat door de aanwezigheid van dat blok de 
rijbaan niet meer voldeed aan de gewettigde vereisten en dat 
zonder dat gebrek het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, 
zijn beslissing dat de bewaarder van de zaak aansprakelijk was 
voor de schade veroorzaakt door de daad van de zaak, naar 
recht verantwoordt. 

Het Hof heeft zijn gedachtengang dienaangaande verduide
lijkt en beslist dat « wanneer de feitenrechter aanneemt dat een 
rijbaan een samengestelde zaak is waaraan het dierlijk vet deel 
uitmaakte, en erop wijst dat door de aanwezigheid van dat vet 
op de rijbaan de gesteldheid ervan niet meer voldeed aan de 
eisen die eraan mochten gesteld worden, zijn beslissing naar 
recht is verantwoord dat de rijbaan niet meer beantwoordde aan 
een normale onschadelijke structuur, dat wil zeggen dat de 
rijbaan door dat vet een abnormaal kenmerk vertoonde waar
door schade kon worden veroorzaakt en de structuur ervan werd 
aangetast » (70). 

Ten slotte heeft U op 30 december 1988 (71) beslist dat het hof 
van beroep, nu het had vastgesteld dat de vloer van de parfu
merie-afdeling van een warenhuis bevuild was met roomijs
resten, die ter zake dienen beschouwd te worden als een vreemd 
maar intrinsiek met de vloer verbonden bestanddeel waardoor 
diens structuur afweek van de normale structuur die de gebrui
kers mochten verwachten, en dat de abnormale aanwezigheid 
van die roomijsresten de oorzaak was van het uitglijden en de 
val, zijn beslissing dat de bewaarder van de vloer aansprakelijk 
was voor de schade veroorzaakt door de daad van de zaak die 
hij onder zijn bewaring had, naar recht had verantwoord. 

34. Ik heb heel die rechtspraak vrij gedetailleerd behandeld 
om te verduidelijken hoe belangrijk de beslissingen van het Hof 
voor de feitenrechters zijn en om aan te tonen hoe moeilijk het 
is objectieve maatstaven aan te leggen die een oplossing kunnen 
bieden voor de grote verscheidenheid van gevallen die zich in de 
dagelijkse praktijk voordoen. 

W anneer een bepaling in zeer algemene en ook vage bewoor
dingen is gesteld, dient het Hof de maatstaven vast te leggen 
aan de hand waarvan de feitenrechters hun beslissingen kunnen 
treffen in een preciese en welomschreven zin. 

(68) Cass., 11 okt. 1984 (A.C., 1984-85, nr. 116). 

(69) Cass., 27 feb. 1987 (A.C., 1986-87, nr. 385). 

(70) Cass., 4 juni 1987 (A.C., 1986-87, nr. 596) en de cone!. van adv.-gen. Declercq; 
zie in deze!fde zin Cass., 27 feb. 1987 (ibid., 1986-87, nr. 385). 

(71) Cass., 30 dec. 1988 (A.C., 1988-89, nr. 254). 
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Er bestaan te dezen natuurlijk richtlijnen, maar dat neemt 
niet weg dat er nog schemerzones overblijven die het Hof in de 
toekomst ongetwijfeld zal opklaren. 

35. Met betrekking tot de aansprakelijkheid van ouders, leer
krachten en opvoeders wegens daden van minderjarige kinderen 
heeft U herhaaldelijk beslist dat die aansprakelijkheid berust op 
een fout, hetzij bij het toezicht, hetzij bij de opvoeding (72). 

U heeft evenwel verduidelijkt dat die aansprakelijkheid 
vereist dat de schade is veroorzaakt door een objectief ongeoor
loofde daad van de minderjarige, dat wil zeggen een daad die de 
minderjarige niet mocht stellen en waarvoor hij persoonlijk 
aansprakelijk zou zijn geweest als hij meerderjarig was 
geweest. Het gebrek aan onderscheidingsvermogen van de 
minderjarige sluit dus niet uit dat hij een dergelijke daad kan 
stellen (73). 

Dezelfde beginselen zijn van toepassing op de aansprakelijk
heid van een leerkracht. Die aansprakelijkheid vereist eveneens 
dat de schade aan derden is veroorzaakt door de ongeoorloofde 
daad van de leerling die onder zijn toezicht staat (74). 

36. In een heel andere maar in de praktijk niet minder 
belangrijke materie, heeft de rechtspraak van het Hof eveneens 
bijgedragen tot de rechtsvorming, ook al waren niet alle betrok
kenen het met die rechtspraak eens. Ik bedoel hier het strafbe
ding. 

Het Hof heeft talloze arresten in die materie gewezen. 

Er is onder meer het arrest van 3 november 1955 luidens 
hetwelk « geldig is het strafbeding dat in een overeenkomst is 
voorzien voor de niet-uitvoering van de overeenkomst, zelf· 
wanneer die niet-uitvoering aan overmacht te wijten is ». In ee1 
noot bij dat arrest beklemtoont procureur-generaal Hayoit df: 
Termicourt dat het strafbeding, in tegenstelling tot wat zijn 
benaming zou kunnen laten vermoeden, geen overblijfsel is van 
de stipulatio preme uit het Romeins recht; het gaat enkel om 
een overeenkomst over de schadevergoeding. Dat verklaart 
waarom de schuldenaar ook overmacht te zijnen laste kan 
nemen (75). 

In die zin dient het arrest van 17 april 1970 (76) te worden 
begrepen. U heeft beslist, enerzijds, dat wanneer de rechter 

(72) Zie Cass., 28 old. 1971 (A.C., 1972, 219) en de concl. van proc.-gen. Ganshof 
van der Meersch in Bull. en Pas., 1972, I, 200; Cass., 30 mei 1984 (A.C., 1983-84 nr. 
561~ ' 

(73) Cass., 7 maart 1957 (A.C., 1957, 546) en de concl. van proc.-gen. Hayoit de 
'Iermicourt in Bull. en Pas., 1957, I, 806; 28 okt. 1971 (A.C., 1972, 219). 

(74) Cass., 4 dec. 1970 (A.C., 1971, 331). 

(75) Cass., 3 nov. 1955 (A.C., 1956, 160) en de noot R.H. in Bull. en Pas. 1956 I 
202. ' ' ' 

(76) Cass., 17 april 1970 (A.C., 1970, 754) en de co tel. van het O.M. 



-29-

vaststelt dat het als strafbeding overeengekomen bedrag geen 
vergoeding kan zijn van de schade, hij daaruit wettelijk kan 
afleiden dat het geen strafbeding betreft en dat de bepalingen 
van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing 
zijn; en anderzijds, dat als de rechter beslist dat met het beding 
noodzakelijk een ander doel werd beoogd dan een vergoeding te 
bepalen, omdat het bedrag van de schadevergoeding zo hoog is 
gesteld dat de tekortkoming van de schuldenaar aan de schuld
eiser een grotere winst bezorgt dan de normale uitvoering van 
het contract, alles erop wijst dat in werkelijkheid gespeculeerd 
wordt op de niet-uitvoering van de contractuele verplichtingen; 
dat hij in dat geval aldus naar recht beslist dat een dergelijk 
beding strijdig is met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Ret Hof heeft die rechtspraak herhaaldelijk bevestigd (77). 
Het heeft ook hier een billijk evenwicht gezocht tussen de 
rechten van de schuldeisers en die van de schuldenaars en heeft 
aldus bijgedragen tot de regeling van een kwestie die tot tal van 
betwistingen en overigens tot zeer uiteenlopende beslissingen 
had geleid. Dat is een van zijn wezenlijke opdrachten. 

37. Het is misschien niet onnuttig erop te wijzen dat inzake 
borgtocht, zowel in het burgerlijk als in het handelsrecht, U op 
21 februari 1980 heeft beslist dat, wanneer verschillende 
personen zich hoofdelijk borg hebben gesteld voor dezelfde 
schuldenaar en voor dezelfde schuld, de hoofdelijke borg, nadat 
hij de schuld heeft voldaan in een van de gevallen van artikel 
2032 B.W. en bij overeenkomst in de rechten is getreden van de 
schuldeiser, zich kan verhalen op de overige borgen, ieder voor 
zijn aandeel; de indeplaatsstelling heeft geen invloed op de 
verplichting van de hoofdelijke borg die de schuld heeft voldaan, 
om zijn verhaal op de overige hoofdelijke borgen te splitsen (78}. 

Er moet hier worden beklemtoond dat het Hof, uitgaande van 
een wetsbepaling, te weten artikel 2033 B.W., die een algemeen 
beginsel verwoordt, op de algemene beginselen inzake hoofde
lijkheid en indeplaatsstelling heeft gesteund om een regel vast 
te leggen die toepasselijk is op een bijzonder geval dat in het 
zakenleven zeer belangrijk is. 

Dat voorbeeld is een onder de vele waarmee wordt aange
toond dat de wet inderdaad, zelfs als zij een algemeen beginsel 
verwoordt, lacunes kan vertonen, maar dat dergelijke lacunes 
niet in rechte bestaan en dat het derhalve staat aan de recht
banken, en inzonderheid aan het Hof, om de juiste draagwijdte 
ervan te bepalen. 

Aldus draagt het Hof bij tot de rechtszekerheid. 

(77) Cass., 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 302); 8 feb. 1974 (A.C., 1974, 624); 11 okt. 1974 
(A.C., 1975, 194); 17 juni 1977 (A.C., 1977, 1073); 16 sept. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 31); 
2 dec. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 187); 3 old. 1986, redenen (A.C., 1986-87, nr. 64); 15 
jan. 1988 (A.C., 1987-88, nr. 295). 

(78) Cass., 21 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 391) en de cone!. van adv.-gen. Lieken
dael in Bull. en Pas., 1980, I, 749. 
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38. In dezelfde gedachtengang moet worden verwezen naar 
Uw arresten van 10 november 1967 en 28 september 1972 (79) 
die uitspraak hebben gedaan over het zeer belangrijke probleem 
van het voorrecht van de verkoper van machines, toestellen, 
gereedschappen of ander bedrijfsuitrustingsmaterieel, gebruikt 
in nijverheids-, handels- of ambachtsondernemingen. 

Beslist werd dat dit voorrecht kan worden tegengeworpen aan 
de andere schuldeisers, en inzonderheid aan de schuldeiser die 
een pand heeft op de handelszaak van de schuldenaar, wanneer 
die schuldeisers weten dat de prijs van het verkochte voorwerp 
niet is betaald; het bewijs van die wetenschap kan blijken uit de 
neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van het 
afschrift van de factuur, overeenkomstig de bepalingen van art. 
20, 5°, Hypotheekwet, zonder dat een onderscheid moet worden 
gemaakt naargelang de factuur v66r of na de inschrijving van 
het pand is neergelegd. Het Hof heeft blijkbaar niet definitief 
uitspraak gedaan over de vraag of de levering van het verkochte 
goed, om tegenwerpbaar te zijn aan de pandhoudende schuld
eiser, na het indienen van de factuur moet gebeuren als de 
inschrijving van het pand daaraan is voorafgegaan. 

Het Hof heeft aldus, althans gedeeltelijk, een probleem gere
geld inzake de samenloop met betrekking tot de zeer complexe 
materie van het krediet. 

39. In hetzelfde vlak, maar op het gebied van het handels
recht, heeft Uw arrest van 9 september 1966 (80) uitspraak 
gedaan over een zeer belangrijk probleem inzake de toepassing 
van artikel 89 van de Zeewet. Naar luid van die bepaling heeft 
weliswaar aileen de cognossementshouder het recht om zich de 
lading door de kapitein te doen afleveren en impliceert zulks, in 
beginsel, het recht vergoeding te vorderen wegens tekort of 
averij. Wanneer evenwel krachtens de overeenkomst tussen de 
verkoper, die de charte-partij heeft afgesloten, en de kopers, die 
zich als cognossementshouders de goederen hebben doen afle
veren, het risico van de overeenkomst voor de verkoper is en 
wanneer de cognossementshouders, in plaats van een eis tot 
schadevergoeding tegen de vervoerder in te stellen, verkiezen 
zich door de verkoper te doen vergoeden, staat voornoemd art. 
89 niet in de weg aan een vordering tot schadevergoeding van 
de verkoper tegen de kapitein, gegrond op de bepalingen van de 
charte-partij. 

Dat arrest beeindigt een langdurige controverse in de rechts
leer (81). 

(79) Cass., 10 nov. 1967 (A.C., 1968, 368); 28 sept. 1972 (A.C.,1973, 112). 

(80) Cass., 9 sept. 1966 (A.C., 1967, 32, en de noot 1, biz. 32 en 33). 

(81) Demeur, Annales de la faculte de droit de Louvain, dl. II, biz. 156; VAN 
BLADEL, Le contrat de transport par bateaux d'interieur et J'affretement en sejour, 
dl. II, biz. 221 e.v.; HEENEN, Vente et commerce maritime, nrs. 35 tot 39. 
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40. Om de juiste verhouding duidelijk te maken die tussen de 
activiteit van het Hof en die van de wetgever bestaat en moet 
bestaan, acht ik het aangewezen het arrest van 22 maart 1962 
(82) te vermelden dat uitspraak heeft gedaan inzake rechtsvor
deringen tegen een moedermaatschappij in vereffening die was 
ontbonden omdat alle aandelen in handen van een enkele 
vennoot waren terechtgekomen. 

In zijh conclusie bij dat arrest heeft procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, toen advocaat-generaal, de overwe
ging beklemtoond dat een vennootschap noodzakelijk het 
bestaan van verscheidene vennoten veronderstelt. Hij zegde 
onder meer : « het contractueel aspect van de handelsvennoot
schap krijgt hier om redenen van openbare orde de voorrang op 
zijn institutioneel karakter, aangezien elke andere oplossing de 
aandeelhouder in staat zou stellen voor zichzelf verschillende 
persoonlijkheden in het leven te roepen » en hij vermeldde het 
advies dat in 1891 door de heer Servais, toen substituut-procu
reur des Konings, was gegeven « dat een vennootschap zonder 
vennoten niet denkbaar is » en « dat er geen vennoten meer zijn 
als een individu alle rechten bezit die de vennoten voordien 
samen bezaten ». 

Te vermelden valt dat die overwegingen heden ten dage 
grotendeels van belang zijn ontbloot, aangezien de wetgever zelf 
de « eenpersoonsvennootschap » heeft ingesteld (83), waardoor 
hij meteen heeft uitgesloten dat de openbare orde nog wordt 
aangevoerd tot staving van de bewering dat niet kan worden 
aangenomen dat een aandeelhouder voor zichzelf verschillende 
persoonlijkheden in het leven kan roepen, of althans de eige
naar kan zijn van twee vermogens die totaal onafhankelijk zijn 
van elkaar. 

Het arrest van 22 maart 1962 blijft echter belangrijk waar het 
beslist « dat met betrekking tot de sociale schuldeisers, het 
samenbrengen, in de handen van een enkele aandeelhouder 
tijdens de vereffening, van alle aandelen van de ontbonden 
vennootschap op zichzelf niet betekent dat de vereffening wordt 
afgesloten en dat de activa van de vennootschap in het persoon
lijk vermogen van de eigenaar van alle titels overgaat en vervol
gens dat de rechtspersoonlijkheid van de maatschappelijke enti
teit verdwijnt ». 

Zelfs in de onderstelling dat die overdracht gebeurt door een 
handeling van de aandeelhouder, die eigenaar van alle aandelen 
is geworden, waarbij hij verklaart dat de vereffening is afge
sloten eri dat hij alle activa van de maatschappij overneemt 
en tot al haar verbintenissen is gehouden, kunnen de derden
schuldeisers van die vennootschap hun rechtsvorderingen 

(82) Cass., 22 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 807). 

(83) Zie de wet van 14 juli 1987 betreffende de eenpersoonsvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. 
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blijven uitoefenen tegen de vennootschap, in de persoon van 
haar vereffenaars, op voorwaarde dat de vijfjarige verjaring niet 
is ingetreden door verloop van vijf jaar na de bekendmaking 
van de afsluiting van de vereffening. (Art. 194 Wet Handelsven
nootschappen.) 

Verschillende problemen die voornoemd arrest aldus heeft 
opgelost, blijven dus actueel. 

Het arrest toont nog maar eens aan hoe belangrijk de inbreng 
is van de rechtspraak van het Hof en wijst bovendien op de 
noodzakelijke wisselwerking tussen die rechtspraak en het 
wetgevende werk. 

41. Ook de materie van het faillissement heeft een omvang
rijke rechtspraak opgeleverd, des te meer daar de beslissingen 
van de rechtbanken van koophandel inzake faillissement in de 
loop van de voorbije decennien zeer talrijk zijn geworden. 

In Uw arrest van 1 juni 1979 (84) heeft U uitspraak gedaan 
over de vraag van de uitbreiding van het faillissement van een 
handelaar tot een andere persoon, meestal een zaakvoerder of 
bestuurder van een failliet verklaarde onderneming. Dat was het. 
geval in voornoemd arrest. Het hof van beroep had gesteund op 
het feit dat ernstige aanwijzingen bestonden van vermenging 
van het vermogen van de zaakvoerster van een vennootschap 
met dat van die failliet verklaarde onderneming. 

U heeft beslist dat dit feit niet de vaststelling inhield dat die 
zaakvoerster op de datum van de faillietverklaring of binnen zes 
maanden voordien handelaarster was, noch dat zij in die hoeda
nigheid had opgehouden te betalen en dat haar krediet aan het 
wankelen was gebracht. 

U heeft met andere woorden beslist dat om het faillissement 
tot een derde « uit te breiden , de voorwaarden voor faillisse
ment ook ten aanzien van die derde moeten zijn vervuld. 

Ook inzake faillissement heeft U in een belangrijk arrest van 
26 november 1981 (85) beslist dat de schuldeisers van een 
handelsvennootschap die een gerechtelijk akkoord heeft 
verkregen, wier schuldvordering na homologatie van het gerech
telijk akkoord is ontstaan en die boedelschuldeisers zijn, het 
recht hebben, ook al hebben zij geen zakelijke zekerheid of 
bijzonder voorrecht, afzonderlijke daden van uitvoering te 
verrichten op de goederen van de boedel. 

(84) Cass., 1 juni 1979 (AC., 1978-79, 1153). 

(85) Cass., 26 nov. 1981 (AC., 1981-82, nr. 207) en de cone!. van adv.-gen. Lieken
dael in Bull. en Pas., 1982, I, 426. 
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Er zou inzake faillissement nog heel wat kunnen worden 
gezegd. Dat waren slechts twee voorbeelden die me des te 
belangrijker leken omdat zij het materieel recht inzake faillisse
ment betreffen en niet de rechtspleging. De materie kan hier 
evenwel niet uitputtend worden besproken. 

* 
* * 

42. Ook het sociaal recht, arbeidsrecht of sociale-zekerheids
recht, heeft zich na de tweede wereldoorlog in toenemende mate 
ontwikkeld. 

Sta mij toe enkele aspecten ervan te belichten die de bijzon
dere aandacht van het Hof hebben gekregen. 

De arbeidsovereenkomst is sedert de oorspronkelijke wet van 
10 maart 1900 op ingrijpende wijze veranderd. 

In die wet werd die overeenkomst omschreven als een over
eenkomst krachtens welke een werkman zich ertoe verbond te 
arbeiden onder het gezag, het bestuur en het toezicht van een 
werkgever tegen een door laatstgenoemde te betalen loon. 

Het Hof heeft in tal van arresten gezegd dat het bestaan van 
gezag de macht impliceert, om leiding te geven en toezicht uit te 
oefenen, ook al wordt die macht niet effectief uitgeoefend (86). 

Onder invloed van die rechtspraak heeft de wetgever de 
woorden << gezag en toezicht » weggelaten in de omschrijving 
van de arbeidsovereenkomst zoals die in de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978 voorkwam (87). 

Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de uitoefening van 
dat gezag vrij beperkt kan zijn (88). 

Dat geldt onder meer voor de bestuurder van een vennoot
schap, zelfs de gedelegeerd bestuurder, die in die vennootschap 
ook bediende is (89). 

U heeft aldus, op grand van de vorenvermelde rechtspraak 
betreffende de omschrijving van de arbeidsovereenkomst, beslist 
dat de bestuurder van een naamloze vennootschap, die het dage
lijks bestuur waarneemt, door een arbeidsovereenkomst is 
verbonden als hij het dagelijks bestuur waarneemt onder het 

(86) Cass., 26 sept. 1973 (A.C., 1974, 93) en de concl. van adv.-gen. Lenaerts; 19 
dec. 1977 (A.C., 1978, 479) en 18 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 533). 

(87) Zie de wet van 17 juli 1985 tot wijziging van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978. 

(88) Cass., 16 jan. 1978 (A.C:, 1978, 577) en de cone!. van adv.-gen. Lenaerts. 

(89) Cass., 4 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 675); 28 mei 1984 (A.C., 1983-84, nr. 
548). 
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gezag van een orgaan, van een andere bestuurder of van een 
aangestelde van de vennootschap (90). 

De rechtspraak van het Hof strookt zodoende met de ontwik
keling van de maatschappelijke verhoudingen maar ook met de 
dagelijkse praktijk in de handelsvennootschappen. Opmerkens
waard is dat de wetgever daaraan zijn goedkeuring heeft 
gehecht. 

43. In hetzelfde verband moet worden gewezen op de omvang
rijke rechtspraak van het Hof die betrekking heeft op het begrip 
loon, een begrip dat immers van wezenlijk belang is inzake 
sociale zekerheid. 

U heeft beslist dat, volgens een vaste rechtspraak, loon de 
tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een arbeids
overeenkomst wordt verricht (91). 

De wet van 12 april 1965 heeft het begrip loon echter ruimer 
omschreven in die zin dat als loon moeten worden beschouwd 
alle voordelen waarop de werknemer « ingevolge zijn dienstbe
trekking » recht heeft. 

Het Hof werd er aldus toe genoopt zijn omschrijving uit te 
breiden, wanneer het gaat om de toepassing van de wet van 
1965. Zo worden thans ook als « loon >> beschouwd de opzeg
gingsvergoedingen (92), de vergoedingen voor feestdagen (93), de 
sluitingsvergoedingen (94), de vergoedingen voor reiskosten (95), 
de uitwinningsvergoedingen (96) en de eindejaarspremies (97). 

44. Ook de rechtspraak van het Hof inzake stakingen heeft 
een uiterst belangrijke invloed gehad op de rechtsvorming. 

Dat is een materie die niet bij wet is geregeld en het Hof 
onderkent in deze het verband tussen twee begrippen: enerzijds 
het stakingsrecht, en anderzijds de invloed van de staking op de 
arbeidsovereenkomst. Het ene gaat noodzakelijk met het 
andere. 

(90) Cass., 28 mei 1984 (A.C., 1983-84, nr. 548) en de cone!. van adv.-gen. Le
naerts; 30 mei 1988 (A.C., 1987-88, nr. 596). 

(91) Cass., 20 april 1977 (A. C., 1977, 862) en de cone!. van adv.-gen. Lenaerts. 

(92) Cass., 5 dec. 1977 in voltallige terechtzitting (A.C., 1978, 403); 25 jan. 1988 
(ibid., 1987-88, nr. 316); 12 sept. 1988 (ibid., 1988-89, nr. 22). 

(93) Cass., 19 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 286). 

(94) Cass., 13 okt. 1986 (A.C., 1986-87, nr. 79). 

(95) Cass., 24 mei 1972 (A.C., 1972, 894). 

(96) Cass., 5 dec. 1977 (A.C., 1978-79, 403). 

(97) Cass., 18 dec. 1974 (A.C., 1975, 460) en de cone!. van adv.-gen. Lenaerts; 20 
april 1977 (A.C., 1977, 854); 3 april 1978 (A.C., 1978, 876); 26 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
761) en 29 oktober 1979 (A.C., 1979-80, 876). 
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In Uw arrest van 21 december 1981 (98) heeft U beslist dat de 
werknemer in geval van staking het recht heeft zijn verbinte
nissen uit de overeenkomst niet ten uitvoer te brengen. Het 
deelnemen aan een staking is dus op zichzelf niet ongeoorloofd. 
Dat geldt evenzeer voor de lock-out wat de werkgever betreft 
(99). 

Met betrekking tot de invloed van de staking op de arbeids
overeenkomst leidde Uw arrest van 23 november 1967 (100) tot 
de oplossing dat staking op zichzelf niet de beeindiging van de 
contractuele band impliceert. Uw arrest van 14 april 1980 (101) 
heeft beslist dat staking op zichzelf de arbeidsovereenkomst in 
geen geval beeindigt. 

45. En ten slotte is ook de rechtspraak van het Hof inzake 
arbeidsongevallen uitermate belangrijk. Des te meer daar de 
wetgever het duidelijk aan de rechtspraak heeft overgelaten het 
begrip arbeidsongeval en het begrip ongeval op de weg naar en 
van het werk te omschrijven. 

Het arrest van 26 mei 1967 (102) had het arbeidsongeval 
omschreven als een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk 
letsel teweegbrengt dat arbeidsongeschiktheid of het overlijden 
van de werknemer tot gevolg heeft, en waarvan de oorzaak of 
een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene 
ligt. In Uw arrest van 28 mei 1979 (103) heeft U dan verder 
beslist dat de getroffene of zijn rechthebbenden niet hoeven te 
bewijzen dat de oorzaak of een van de oorzaken van het ongeval 
buiten het organisme van de getroffene ligt. 

Uitgaande van die arresten en in overeenstemming daarmee 
is er een belangrijke rechtspraak van het Hof en van de feiten
rechters ontstaan. 

De rol van het Hof bij de rechtsvorming is dus ook hier door
slaggevend geweest, wat trouwens in overeenstemming is met 
de wil van de wetgever (104). 

* 
* * 

(98) Cass., 21 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 262). 

(99) Cass., 7 mei 1984 (A.C., 1983-84, nr. 512). 

(100) Cass., 23 nov. 1967 (A.C., 1968, 421) en de cone!. van adv.-gen. Colard in J.T., 
1968, biz. 41 

(101) Cass., 14 april 1980 (A.C., 1979-80, 997). 

(102) Cass., 26 mei 1967, in voltallige terechtzitting (A.C., 1967, 1178), en de cone!. 
van proc.-gen. Ganshof van der Meersch, toen eerste adv.-gen., in Bull. en Pas., 
1967, I, 1138. 

(103) Cass., 28 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1127). 

(104) Handel. Senaat, 1970-71, 9 en 10 feb. 1971, biz. 805 en 845. 
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46. Ik verlaat hier het gebied van privaatrecht en begeef mij 
op dat van het publiek recht. En ook hier blijkt het grote 
gewicht van de rechtspraak van het Hof. 

In de loop van de hier behandelde periode zijn heel wat 
arresten gewezen die de rechtsprekende functie betreffen. 

In Uw arrest van 26 september 1950 (105) heeft U impliciet 
geoordeeld dat een beslissing van een bestendige deputatie van 
een . provincieraad, die uitspraak doet inzake dijkgeschotten 
maar het Hof niet in staat stelt na te gaan waarom zij oordeelt 
dat het bezwaar van de belastingplichtige laattijdig is, niet met 
redenen is omkleed, als vereist bij artikel 97 van de Grondwet. 

U heeft aldus gesteld dat de beslissingen van de bestendige 
deputaties inzake belastingen vonnissen zijn en derhalve met 
redenen moeten worden omkleed (106). 

In Uw arrest van 18 januari 1966 (107) heeft U daaraan toege
voegd dat die rechtscolleges de grondwettelijke regel van de 
openbaarheid niet moeten naleven, nu die regel alleen van 
toepassing is op de rechtscolleges die tot de Rechterlijke Macht 
behoren. 

47. Het arrest van 21 december 1956 (108) blijft evenwel een 
van de meest belangrijke arresten die het Hof over dat moeilijk 
probleem heeft gewezen. Dat arrest, waaraan de belangrijke 
conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch, 
toen advocaat-generaal, voorafging, heeft het begrip rechtscol
lege omschreven door te beslissen dat de geschillen die 
subjectieve rechten tot voorwerp hebben, niet tot de bevoegd
heid van de bestuursactiviteit behoren maar tot die van de juris
dictie; en « dat de geschillen over burgerlijke rechten uitsluitend 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren » en het Hof 
heeft gepreciseerd « dat een contentieus administratief rechts
college enkel krachtens een wet kan worden opgericht, welke 
ook de staatsburgerlijke rechten zijn waarop de aan dat rechts
college voorgelegde geschillen slaan "· Aldus werd het statuut 
vastgelegd van de talrijke administratieve commissies die onder 
meer kennis moesten nemen van de geschillen in sociale zaken. 
Dat laatste probleem heeft echter nagenoeg alle belang verloren 
sedert de wet de arbeidsrechtbanken heeft ingesteld en die bij 
de Rechterlijke Macht heeft ingedeeld. 

(105) Cass., 26 sept. 1950 (A.C., 1951, 25) en de noot W.G. in Bull. en Pas., 1951, I, 
29. 

(106) Die rechtspraak werd trouwens goedgekeurd en bekrachtigd door de wet 
van 23 dec. 1986 inzake provinciale, gemeentelijke en lokale belastingen. 

(107) Cass., 18 jan. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 644) en de noot. 

(108) Cass., 21 dec. 1956 (A.C., 1957, 279) en de conclusie in Bull. en Pas., 1957, I, 
430. 
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Het Hof heeft zich in dezelfde zin uitgesproken in zijn arrest 
van 22 mei 1969 (109). Het betrof een voorziening van een 
ziekenfonds die ten laste van een verzekerde de bedragen wilde 
terugvorderen die het hem ten onrechte had betaald. Het hof 
van beroep had zich onbevoegd verklaard omdat het oordeelde 
dat het geschil tot de bevoegdheid van een administratief rechts
college behoorde, ook al ging het om een burgerlijk recht. U 
heeft die beslissing vernietigd omdat aileen de rechtbanken van 
de Rechterlijke Macht bevoegd zijn om van dergelijke geschillen 
kennis te nemen (110) 

48. Dat probleem van het onderscheid tussen burgerlijke en 
politieke rechten, dat nauw verbonden is met de bevoegdheid 
van de Rechterlijke Macht, heeft tot vele belangrijke arresten 
geleid. 

Op 16 december 1965 (111) diende het Hof te beslissen dat een 
geschil inzake de geldelijke vergoeding van de miskenning van 
een recht, ook al was dat een politiek recht, tot de enkele 
bevoegdheid van de rechtbanken behoort. 

Het betrof te dezen een ambtenaar van de Nationale Maat
schappij voor Huisvesting die wegens een inkrimping van de 
personeelsbezetting was ontslagen en die betoogde, enerzijds, 
dat het bestuur had nagelaten aan de andere openbare instel
lingen te melden dat hij ten gevolge van de inkrimping van de 
personeelsbezetting was ontslagen en, anderzijds, dat een 
andere ambtenaar, met minder dienstjaren, later opnieuw in 
dienst was genomen. Die ambtenaar had zich tot de Raad van 
State gewend om de met miskenning van zijn rechten verrichte 
handelingen te doen vernietigen, maar tegelijkertijd had hij bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een vordering inge
steld tot vergoeding van de materiiHe en morele schade ten 
gevolge van dat ontslag. Het hof van beroep had geoordeeld dat 
de rechtbank zijn bevoegdheid had overschreden door die vorde
ring tot vergoeding in te willigen. Die beslissing heeft U op 
grand van de vorenvermelde motieven vernietigd. , 

U heeft eraan toegevoegd dat zowel de beoordeling van de 
fout als die van de daaruit voortvloeiende schade tot de bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht behoren wanneer miskenning 
van het gevorderde recht te wijten kan zijn aan machtsover
schrijding van een administratieve overheid en tot vernietiging 
van de door die overheid gestelde handeling kan leiden, indien 
daartoe een verzoekschrift bij de Raad van State wordt inge
diend. 

(109) Cass., 22 mei 1969 (A.C., 1969, 930). 

(110) Het bewuste geschil zou thans hoe dan ook tot de bevoegdheid van de 
rechterlijke macht behoren gelet op de oprichting van de arbeidsgerechten. 

(111) Cass., 16 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 513) en de cone!. van proc.-gen. 
Ganshof van der Meersch, toen eerste adv.-gen. 
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Uw arrest van 27 november 1969 (112) heeft de rechten van de 
werknemers inzake sociale zekerheid omschreven. Het heeft 
beslist dat het recht van de werknemer op de prestaties van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en derhalve de aan zijn werk
gever opgelegde verplichtingen om hem daartoe de nodige 
stukken te verschaffen, niet voortvloeien uit de arbeidsovereen
komst die hen verbindt; dat recht is een politiek recht dat is 
ontstaan uit de betrekkingen tussen de onderhorige, als zodanig, 
en de openbare macht, en het vindt zijn oorsprong aileen in de 
wettelijke en verordenende bepalingen die het insteilen en 
regelen. 

49. Men weet dat het Hof, overeenkomstig artikel 107 van de 
Grondwet, toezicht uitoefent op de wettelijkheid van de 
besluiten en verordeningen, inzonderheid van de Uitvoerende 
Macht. Maar ook via de aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
oefent het Hof dat toezicht uit. 

In zijn arrest van 23 april 1971 (113) heeft het Hof beslist dat 
niet aileen de miskenning van een burgerlijk recht, maar inzon
derheid ook van een politiek recht de schade kan uitmaken die, 
onder de in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek bepaalde voorwaarden, de verplichting tot vergoeding 
doet ontstaan; dat geen enkele grondwettelijke noch wettelijke 
bepaling de Uitvoerende Macht, bij de uitvoering van haar 
opdrachten en verordenende handelingen, van de verplichting 
ontslaat uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, om de schade te vergoeden die het door zijn fout aan 
derden toebrengt, inzonderheid door zijn onvoorzichtigheid of 
nalatigheid; zelfs ingeval aan de Uitvoerende Macht geen enkele 
termijn is opgelegd door een wettelijke bepaling om een veror
dening uit te vaardigen, kan het nalaten daarvan, met toepas
sing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
aanleiding geven tot vergoeding als daardoor schade is veroor
zaakt. 

50. Het probleem van de onteigeningen ten algemenen nutte is 
een zwaar probleem in een tijd waarin de onteigeningen legio 
zijn en ernstige geschillen doen rijzen. 

Over dat probleem heeft U in de voltallige terechtzitting van 
20 september 1979 (114) een arrest gewezen met een verre
gaande draagwijdte, en zeer onlangs, op 14 december 1989 (115), 
een nieuw arrest in dezelfde zin, waarin de toepassingsmodali
teiten van de in 1979 vastgelegde regel worden gepreciseerd. 

(112) Cass., 27 nov. 1969 (A.C., 1970, 307) en de noot W.G. 

(113) Cass., 23 april 1971 (A.C., 1971, 786) en de cone!. van proc.-gen. Duman, toen 
adv.-gen. 

(114) Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 73) in voltallige terechtzitting, en de 
cone!. van proc.-gen. Duman in Bull. en Pas., 1980, I, 69. 

(115) Cass., 14 dec. 1989 (A.C., 1989-90, nr. 243). 
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U heeft beslist dat, overeenkomstig artikel 11 van de 
Grondwet, onder billijke vergoeding wordt verstaan een onteige
ningsvergoeding waarmee een onroerend goed van dezelfde 
waarde kan worden gekocht als dat waarvan de onteigende 
wordt ontzet; dat de schuldvordering van de onteigende geen 
numerieke geldsom tot voorwerp heeft maar wel een door de 
rechter te schatten vergoeding voor de geleden schade; dat, 
krachtens grondwettelijke en ook wettelijke bepalingen, de 
schade volledig vergoed moet zijn in contractuele en delictuele 
of quasi-contractuele aangelegenheden; dat de rechter, enerzijds, 
bij de beoordeling van de door de onteigende geleden schade, 
rekening moet houden met de waarde van het goed, hetzij, in 
geval van toepassing van de wet van 17 april 1835 betreffende 
de onteigening ten algemenen nutte, op de dag van het declara
tief vonnis bedoeld in artikel 7 van die wet, of, bij toepassing 
van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, op de 
dag van het vonnis tot vaststelling van de provisionele vergoe
ding die door de onteigenaar is verschuldigd ingevolge artikel 8 
van die wet; dat, anderzijds, de rechter zich bij de schatting van 
het bedrag van de billijke vergoeding van de schade van de 
onteigende, die overeenkomstig de vorenvermelde regels is vast
gesteld, op de dag van de uitspraak moet stellen; dat, indien hij 
oordeelt dat de vergoeding welke voordien ter beschikking is 
gesteld van de onteigende, niet toereikend was op het ogenblik 
van de toekenning ervan, hij zich, om het aanvullend bedrag te 
ramen, op de dag van de beslissing moet stellen en, in voorko
mend geval, rekening moet houden met de vermindering van de 
koopkracht van de munt of met de stijging op de imrno
bilienmarkt sinds de dag waarop de vergoeding werd vastge
steld; dat de rechter aldus geen schade in aanmerking neemt die 
na de onteigening is ontstaan maar enkel en aileen de aan de 
onteigende verschuldigde billijke vergoeding vaststelt op de dag 
van zijn beslissing; dat geen enkele wettelijke bepaling hem dat 
verbiedt en dat hij daardoor de bepalingen van de Grondwet in 
acht neemt. 

Deze arresten vormen dan ook een summa van de regels die 
toepasselijk zijn inzake vergoeding bij onteigening ten algemene 
nutte en het besluit van het arrest toont aan welke grote rol het 
Hof speelt bij de rechtsvorming, uitgaande van de grondwette
lijke regel en van de wettelijke bepalingen die daarmee verband 
houden. 

51. Ret toezicht van het Hof op de arresten van de Raad van 
State is noodzakelijkerwijze zeer beperkt. In werkelijkheid 
hangt de omvang van dat toezicht nauw samen met de 
respectieve bevoegdheden van dat hoog rechtscollege en van de 
rechtscolleges die de Rechterlijke Macht uitmaken. 

Al in de eerste jaren na de inwerkingtreding van de bepa
lingen betreffende de Raad van State diende U de draagwijdte 
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te verduidelijken van de artikelen 19 en 20 van de wet van 23 
december 1946 (116). 

Het eerste desbetreffende arrest dateert van 11 januari 1952 
(117). In dat verband opperde procureur-generaal Cornil onder 
meer : « N a onderzoek zal U ongetwijfeld, zoals ik, de zware 
verantwoordelijkheid ervaren die de wet van 23 december 1946 
ons oplegt. » Men kon het niet raker verwoorden. 

En hij ging verder : << U doet hier onmiddellijk uitspraak in 
verenigde kamers, en, indien U tot vernietiging besluit, wordt de 
zaak verwezen naar de, anders samengestelde, afdeling adminis
tratie van de Raad van State, die zich moet schikken naar Uw 
beslissing over het door U beoordeelde rechtspunt, zonder dat 
zij uw argumentering kan beantwoorden. » << De omstandigheid 
dat uw beslissing aldus zal ontsnappen aan toetsing door het 
rechtscollege waarnaar ze is verwezen, zal U zeer omzichtig 
tewerk doen gaan bij uw besluitvorming. » 

In Uw voormeld arrest van 11 januari 1952 heeft U geoordeeld 
dat het bestreden arrest zijn beslissing waarbij het de Raad van 
State uitdrukkelijk bevoegd verklaarde om uitspraak te doen 
over het beroep tot nietigverklaring, niet met redenen had 
omkleed, zodat het Hof niet het toezicht kon uitoefenen als 
vereist bij artikel 20 van de wet van 23 december 1946 ter 
uitvoering van de artikelen 92 en 106 van de Grondwet; het 
bestreden arrest had aldus artikel 19 van de genoemde wet van 
23 december 1946 geschonden. 

Op te merken valt dat het Hof geen uitspraak heeft gedaan op 
grond van artikel 97 van de Grondwet, hoewel die bepaling in 
het middel werd aangevoerd. 

Zoals al vaak betoogd, << is het doel van de wetgever niet 
geweest de beslissing van de Raad van State aan het toezicht 
van het Hof te onderwerpen; hij heeft aileen willen vermijden 
dater een conflict van bevoegdheid zou rijzen tussen het Hof en 
de Raad van State. Artikel 20 van de wet van 23 december 1946 
wil dat, zodra een conflict van bevoegdheid zou kunnen ontstaan 
tussen de Raad van State en het Hof van Cassatie, het Hof dient 
te beslechten. » (118) Dat is de enige bestaansreden en verant
woording van het toezicht op de motivering. 

Een tweede arrest van 26 maart 1952 (119) bevat analoge over
wegingen, maar daarin stelt het Hof vast dat de bekritiseerde 
motieven duister noch dubbelzinnig zijn. 

(116) Thans 33 en 34 van de gecoi:irdineerde wetten op de Raad van State. 

(117) Cass., 11 jan. 1952 (A.C., 1952, 228) en de cone!. van proc.-gen. Cornil in 
Bull. en Pas., 1952, I, 248. 

(118) Zie de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der Meersch voor Cass., 29 jan. 
1971 (A.C., 1971, 518), inz. biz. 521, kol. 1, in fine. 

(119) Cass., 26 maart 1952 (A.C., 1952, 406) en de cone!. van proc.-gen. Cornil in 
Bull. en Pas., 1952, I, 463. 
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Het Hof heeft in de loop van het hier bestudeerde tijdperk 
een twintigtal arresten gewezen op voorzieningen tegen arresten 
van de Raad van State (120). 

52. Ook de arresten van het Rekenhof kunnen aan Uw toet
sing worden onderworpen. Aangezien ook de desbetreffende 
regels weinig uitgewerkt zijn, diende U herhaaldelijk verschil
lende kwesties die U waren voorgelegd, te preciseren. 

Tussen 1950 en 1990 werden in die materie een tiental 
arresten gewezen, onder meer met betrekking tot de ambte
naren die onder de rechtsbevoegdheid van het Rekenhof vallen. 

Dienaangaande heeft U beslist dat een loketbediende die 
alleen handelt onder verantwoordelijkheid van een rekenplich
tige, geen rechtsonderhorige van het Rekenhof is (121). Evenmin 
trouwens als de officier van gerechtelijke politie, die door hem 
tijdens een gerechtelijke procedure bij een prive-persoon in 
beslag genomen gelden onder zich heeft; hij is te dien aanzien 
niet rekenplichtig jegens de Schatkist en valt bijgevolg niet 
onder de rechtsbevoegdheid van het Rekenhof (122). 

Meer algemeen heeft U de beginselen vermeld die in deze 
materie van toepassing zijn. 

U heeft beslist dat de jurisdictionele bevoegdheid van het 
Rekenhof ten aanzien van de rekenplichtigen tegenover de 
Schatkist samenhangt met zijn grondwettelijke bevoegdheid van 
toezicht op en controle van de rekeningen van de verschillende 
- zelfs gedecentraliseerde - besturen van de Staat; dat open
baar rekenplichtige is, onderworpen aan de rechtsmacht van het 
Rekenhof, hij die aan dat Hof rekenschap moet afleggen van de 
aan zijn beheer toevertrouwde openbare gelden; dat het aan het 
Rekenhof staat de hoedanigheid van rekenplichtige af te leiden 
uit de aard van de werkzaamheden bij of krachtens de wet 
toegekend aan de personen die ermee belast ?jjn openbare 
gelden te besturen of te beheren (123). 

U heeft gepreciseerd dat om uit te maken wie onder de recht
sprekende bevoegdheid van het Rekenhof valt, moet worden 
gesteund op artikel 116 van de Grondwet en dat de omschrijving 

(120) Cass., 26 maart 1952 (A.C., 1952, 406); Cass., 27 nov. 1952, twee arresten 
(ibid., 1953, 464); Cass., 8 jan. 1953 (ibid., 1953, 277); Cass., 18 dec. 1953 (ibid., 1954, 
269); Cass., 2 juli 1954 (ibid., 1954, 721); Cass., 3 dec. 1956 (ibid., 1957, 224); Cass., 8 
dec. 1956 (ibid., 1957, 246); Cass., 9 jan. 1957 (ibid., 1957, 320); Cass., 27 feb. 1957 
(ibid., 1957, 510); Cass., 27 nov. 1957 (ibid., 1958, 190); Cass., 28 mei 1958 (ibid., 1958, 
769); Cass., 4 juni 1959 (ibid., 1959, 803); Cass., 21 okt. 1959 (ibid., 1960, 148); Cass., 
27 april 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 920); Cass., 10 nov. 1966 (A.C., 1967, 340); Cass., 
15 feb. 1968 (ibid., 1968, 790); Cass., 3 sept. 1970 (ibid., 1971, 10); Cass., 21 jan. 1971 
(ibid., 1971, 518); Cass., 29 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 315); Cass., 24 juni 1981 (ibid., 
1980-81, nr. 620); Cass., 23 maart 1984 (A.C., 1983-84, nr. 423). 

(121) Cass., 18 juni 1954 (A.C., 1954, 671). 

(122) Cass., 25 okt. 1954 (A.C., 1955, 112). 

(123) Cass., 16 okt. 1975 (A.C., 1976, 215) en de cone!. van proc.-gen. Dumon, toen 
eerste adv.-gen., in Bull. en Pas., 1976, I, 204. 
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door de wet of ter uitvoering van de wet van de hoedanigheid 
van rekenplichtige niet volstaat; dat voor ieder geval afzonder
lijk moet worden onderzocht wie de ambtenaar heeft belast met 
de functies die hij uitoefent en of de aldus omschreven ambte
naar in werkelijkheid belast is met taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden die van hem een rekenplichtige maken 
in de zin van artikel 116 van de Grondwet {124). 

U heeft ten slotte in drie arresten de procedureregels bepaald 
die door het Rekenhof van toepassing zijn en verder de grenzen 
van zijn bevoegdheid nader omschreven. 

U heeft inzonderheid beslist dat de regel van de openbaarheid 
van de terechtzittingen niet geldt voor het onderzoek van en de 
uitspraak over de zaken die aan het Hof zijn voorgelegd {125). 

U heeft verder geoordeeld dat het Rekenhof de rekeningen 
naziet en verevent van allen die tegenover de Schatkist reken
plichtig zijn en, wanneer die rekeningen met een tekort sluiten, 
de betrokkenen veroordeelt om dat verschuldigde bedrag aan de 
Schatkist te betalen; dat het geen uitspraak hoort te doen over 
een schade, in de zin van de artikelen 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek en een rekenplichtige niet tot vergoeding 
daarvan kan veroordelen; het moet zich ertoe beperken vast te 
stellen dat de rekeningen van de rekenplichtige effen zijn, een 
tegoed vertonen of met een tekort sluiten, en, in dat laatste 
geval, hem veroordelen om het debet te betalen (126). 

* 
* * 

53. Een totaalonderzoek van 's Hofs rechtspraak kan natuur
lijk niet aan de materie van het strafrecht voorbijgaan. Het 
aantal door het Hof behandelde problemen is echter zo groot dat 
er noodzakelijk een keuze · moet worden gemaakt, wat om 
verschillende redenen moeilijk is. Er moet evenwel worden op 
gewezen dat talrijke arresten betrekking hebben op de proce
dure, en zelfs vaak op de procedure in cassatie, of op de vormge
ving van de motivering. 

Een van de materies die onze bijzondere aandacht verdient, 
die tot een belangrijke rechtspraak heeft geleid en die zonder 
enige twijfel tot de rechtstheorie behoort, betreft het moreel 

(124) Cass., 30 okt. 1986 (A.C., 1986-87, nr. 133) en de cone!. O.M. in Bull. en Pas., 
1983, I, nr. 133; 30 juni 1983 (A.C.,1982-83, nr. 607). 

(125) Cass., 2 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 78) en de cone!. van proc.-gen. Dumon, 
in Bull. en Pas., 1981, I, 116; 1 dec. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 185). 

(126) Cass., 2 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 79); 30 juni 1983 (ibid., 1982-83, nr. 606) 
en de verwijzingen in de cone!. van het O.M. in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 606. De 
Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft zich in haar « arresten >> van 29 mei 
1986 en 27 april 1989 bij dat standpunt aangesloten. 
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bestanddeel van de misdrijven. Mag ik erop wijzen dat de heer 
eerste voorzitter Legros dat probleem heeft besproken in zijn 
opmerkenswaardige agregaatsthesis (127). 

Meestal vertrekt men bij de benadering van het probleem bij 
de goede trouw. 

Luidens talloze arresten heeft U beslist dat de goede trouw 
alleen dan een rechtvaardiging oplevert als zij voortkomt uit een 
onoverkomelijke dwaling, welke onverenigbaar is met een nala
tigheid of een gebrek aan voorzorg (128). 

In dezelfde zin heeft U beslist dat dwaling alleen dan een 
rechtvaardigingsgrond oplevert als zij onoverkomelijk is, wat 
niet door de goede trouw alleen kan worden aangetoond (129). 

U heeft evenwel uw mening verduidelijkt door te beslissen dat 
het bijwoord « wetens », dat in de wet wordt gebruikt, de weten
schap bepaalt die als voorwaarde van een misdrijf is vereist en 
geen volstrekte wetenschap is; die voorwaarde van het misdrijf 
brengt alleen met zich dat de goede trouw die voortvloeit uit de 
verschoonbare dwaling in aanmerking komt (130). 

U heeft ook nog gezegd dat de feiten waarvoor een eiser werd 
vervolgd, weliswaar enkel strafbaar zijn als ze met opzet zijn 
gepleegd, in die zin dat een loutere onvoorzichtigheid hem niet 
ten laste kan worden gelegd en dat derhalve de goede trouw die 
gegrond is op het bestaan van een dergelijke fout, met uitslui
ting van een wil op resultaat, het misdrijf uitsluit, maar dat 
daarentegen de goede trouw die, zoals eiser te dezen betoogde, 
gegrond is op het feit dat een daad van het bestuur hem in . 
dwaling heeft gebracht, alleen dan het misdrijf kon uitsluiten, 
wanneer die dwaling onoverkomelijk was geweest (131). 

Tot voor kort was dit de vaste rechtspraak van het Hof; men 
kan zich echter de vraag stellen of er in de loop van de laatste 
jaren daarin geen ontwikkeling valt waar te nemen. 

U heeft immers beslist dat een misdrijf, in de wettelijke 
omschrijving waarvan geen sprake is van opzet of onachtzaam
heid, niet strafbaar is alleen maar doordat het materiele feit is 
gepleegd; dat de vraag naar de strafbaarheid van het misdrijf 
onderscheiden is van de vraag op welke manier het zedelijk 

(127) R. LEGROS, L'element moral dans les infractions, Luik 1952. 

(128) Cass., 27 april 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 909); 21 dec. 1964 (ibid., 1965, 407); 
27 jan. 1969 (A.C., 1969, 507); 25 jan. 1972 (ibid., 1972, 508). 

(129) Cass., 26 sept. 1966 (A.C., 1967, 95); 17 juni 1974 (ibid., 1974, 1134); 12 feb. 
1985 (ibid., 1984-85, nr. 350). 

(130) Cass., 6 maart 1972 (A.C., 1972, 625). 

(131) Cass., 8 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 20). 
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bestanddeel van het misdrijf moet worden bewezen, en meer 
bepaald of het bestaan van dat bestanddeel kan worden afgeleid 
uit het louter materieel gepleegde feit (132). 

Onlangs heeft het arrest van 10 oktober 1989 de regel uitge
drukt dat strafbaarheid wegens een misdrijf de wetenschap 
vereist dat dit misdrijf wordt gepleegd (133). 

Kan daaruit worden afgeleid dat men niet kan worden veroor
deeld als de onwetendheid te wijten is aan nalatigheid? 

Komt overigens door die arresten niet heel het probleem van 
de bewijslast van het misdrijf, zoals dat tot dusver door het Hof 
werd geregeld, op de helling te staan? (134} 

Hoe dan ook een dergelijke fundamentele kwestie vereist een 
strakke en precieze formulering van 's Hofs rechtsleer. 

54. Sta mij toe hier in verband met de strafzaken, onder meer, 
de aandacht te vestigen op Uw arrest van 24 september 1951 
(135} inzake deelneming. Alleen een voorafgaande of gelijk
tijdige positieve daad kan de deelneming opleveren, in de zin 
van artikel 66 van het Strafwetboek. Dat iemand zelfs vrijwillig 
nalaat te verhinderen dat een derde of zelfs een ondergeschikte 
een misdaad of wanbedrijf pleegt, vormt geen hulp of bijstand 
in de zin van genoemd artikel. 

Als dat verzuim echter een goedkeuring of aansporing 
inhoudt, kan het een positieve daad worden, in de zin van 
artikel 66 van het Strafwetboek. 

55. Het probleem van de samenloop, inzonderheid van de 
meerdaadse samenloop, heeft tot verschillende belangrijke 
arresten aanleiding geven. 

In Uw arrest van 19 september 1968 (136) heeft U beslist dat, 
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, als 
bestanddeel van een misdrijf door onvoorzichtigheid, bovendien 
het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke telastlegging, de 
strafrechter verplicht is slechts een enkele straf, de zwaarste, 
uit te spreken; dat het gezag van gewijsde van een dergelijke 
beslissing van de strafrechter derhalve vereist dat de rechter bij 

(132) Cass., 12 mei 1987 (A.C., 1987-88, nr. 531) en de cone!. van adv.-gen. du 
Jardin. 

(133) Cass., 10 okt. 1989 (A.C., 1989-90, nr. 86). 

(134) Nadat het openbaar ministerie het materiiHe feit van het misdrijf heeft 
bewezen, staat het aan de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aan te voeren met 
opgave van de feitelijke gegevens die hem geloofwaardig maken. Is het niet zo dat 
de nieuwe rechtspraak de bewijslast omkeert? (Zie Cass., 13 jan. 1964, Bull. en 
Pas., 1964, I, 498, en aile latere arresten). 

(135) Cass., 24 sept. 1951 (A.C., 1952, 13) en de noot R.H. 

(136) Cass., 19 sept. 1968 (A.C., 1969, 72) en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch in Bull. en Pas., 1969, I, 72. 
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wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, de als dusdanig 
- d.w.z. afzonderlijk - strafrechtelijk gesanctioneerde fout als 
vreemd aan het onvoorzichtigheidsmisdrij£ zou beschouwen. In 
Uw arrest van 18 september 1970 heeft U overigens gezegd dat 
als er dan twijfel bestaat over hetgeen de strafrechter zeker 
heeft beslist, de rechter die over de burgerlijke vordering 
uitspraak doet, niet gebonden is door de strafrechtelijke beslis
sing (137). 

Door dat tweede arrest heeft het Hof zijn eerste standpunt 
verzacht dat misschien iets te strak kon lijken. 

56. Ten slotte heeft U in Uw arrest van 13 december 1977 het 
begrip « opeenvolgende misdrijven » omschreven (138). 

Een opeenvolgend misdrijf wordt gekenmerkt, enerzijds, door 
een materiele eenheid van de feiten, en anderzijds, door de 
strafbare gedraging, de strafbare daad of het strafbaar verzuim 
waardoor een ononderbroken en gehandhaafde delictuele 
toestand wordt opgeleverd. Dat geldt onder meer voor de verla
ting van familie (139}, zolang een partij de uitkering tot levens
onderhoud niet betaalt. Wanneer de betrokkene een eerste maal 
is veroordeeld wegens verlating van familie, kan hij slechts uit 
dien hoofde opnieuw worden vervolgd als de feiten zich na die 
eerste veroordeling hebben voorgedaan. 

* 
* * 

57. Op het gebied van het internationaal verdragsrecht heeft 
het Hof in de loop van de laatste tientallen jaren ongetwijfeld 
zijn grootste bijdrage tot de rechtsvorming geleverd, niet alleen 
in ons land, maar ook binnen de Europese Gemeenschap; 
's Hofs arresten zijn immers door vrijwel alle opperste gerechts
hoven van de E.E.G. gevolgd. 

Reeds in 1961 diende Uw Hof van een probleem in die materie 
kennis te nemen. Het betrof de inkomstenbelastingen van de in 
Belgie gevestigde internationale ambtenaren. In Uw twee 
arresten van 7 november 1961 (140) heeft U beslist dat de krach
tens artikel 19 van het Noord-Atlantisch Verdrag van belasting 
vrijgestelde inkomsten niet konden worden begrepen in het 

(137) Cass., 18 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch. 

(138) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 446). 

(139) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 446), en de cone!. O.M. 

(140) Cass., 7 nov. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 281), twee arresten en de cone!. 
van proc.-gen. Ganshof van der Meersch, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1962, I, 
281. 
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geheel van de inkomsten van die ambtenaren en aan de bijko
mende personenbelasting worden onderworpen, zelfs als de 
belastingadministratie de belastingplichtige had vrijgesteld van 
het gedeelte van die belasting dat op dat loon betrekking heeft. 

Aldus werd de voorrang van de internationale overeenkomst 
op de Belgische fiscale wet erkend. Het gaat weliswaar in de 
eerste plaats om verplichtingen die aan de Staat ten laste 
worden gelegd - en die moet uiteraard de fiscale gevolgen 
dragen van zijn internationale verbintenissen - maar die 
verbintenissen hielden echter ook rechten in voor de belasting
plichtigen die in Belgie aan de fiscale verplichtingen met betrek
king tot hun inkomsten waren onderworpen. In die zin zijn die 
arresten inderdaad belangrijk. 

In Uw arrest van 27 mei 1971 (141) heeft U evenwel het alge
meen rechtsbeginsel vastgelegd dat, bij conflict tussen een regel 
van intern recht en een regel van internationaal recht met 
directe werking in de interne rechtsorde, de verdragsregel de 
bovenhand moet krijgen; de voorrang van die regel volgt uit de 
aard zelf van het internationaal verdragsrecht en betekent dat 
de rechter die een dergelijk conflict vaststelt, de interne rechts
regel niet mag toepassen. 

Merkwaardig is daarbij o.m. dat die regel niet aileen geldt 
voor het gemeenschapsrecht maar voor geheel het interna
tionaal verdragsrecht, dat wil zeggen voor aile internationale 
verdragen met directe werking in de interne rechtsorde. 

Het arrest van 27 mei 1971 betrof een zaak van gemeen
schapsrecht .. Dat gold ook voor het arrest van 14 januari 1976 
(142). 

Een verdrag evenwel dat de Belgen kan binden, bindt hen pas 
persoonlijk als het, inzonderheid, de instemming van de Kamers 
heeft verkregen (143). 

Nadien zijn er andere arresten gewezen betreffende verschil
lende materies, zo onder meer het arrest van 4 mei 1972 (144) 
betreffende de overeenkomst van 30 juni 1958 tussen Belgie en 
de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de erkenning en de 
wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen; het 

(141) Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971, 959) en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch in Bull. en Pas., 1971, I, 886. 

(142) Cass., 14 jan. 1976 (A.C., 1976, 547). 

(143) Cass., 19 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 417). 

(144) Cass., 4 mei 1972 (A.C., 1972, 824) en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch in Bull. en Pas., 1972, I, 808. 

De toepassing van het beginsel van de voorrang van de internationale rechts
regel op de interne is, m.b.t. de voornoemde Belgisch-Duitse Overeenkomst, des te 
opmerkelijker daar die aan een partij rechtstreeks het recht toekent om een 
exceptie op te werpen waardoor het Belgische of het Duitse gerecht geen uitspraak 
mogen doen in geval van aanhangigheid. 
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arrest van 6 april 1981 (145) betreffende de toepassing van de 
Internationale Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen 
Belgie en Italie; het arrest van 16 april 1984 (146) betreffende de 
toepassing van de Internationale Overeenkomst inzake het 
statuut van de vluchtelingen; het arrest van 17 september 1987 
(147) betreffende de toepassing van de Internationale Overeen
komst inzake wegvervoer (C.M.R.). 

58. Voornamelijk echter op het gebied van de mensenrechten, 
d.w.z. van de toepassing van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, heeft de regel een groot impact gehad. 

Zo heeft U met name beslist dat art. 6.1 van dat verdrag, zoals 
het door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is 
uitgelegd, belet dat een onderzoeksrechter deel uitmaakt van het 
rechtscollege van de correctionele rechtbank dat uitspraak moet 
doen over de vervolgingen die zijn ingesteld ten gevolge van het 
onderzoek waarmee die rechter vroeger is belast geweest (148) 
(149). 

Dat geldt evenzeer voor de voorzitter van de raadkamer die 
uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van de verdachte 
naar de correctionele rechtbank. 

Een analoge toestand heeft zich onlangs nog voorgedaan 
wanneer U, na een arrest van 30 maart 1989 van het Europees 
Hof, heeft beslist dat de stukken betreffende de bevestiging van 
het aanhoudingsbevel ter beschikking van de verdachte moeten 
worden gesteld nog voor diens eerste verschijning voor de raad
kamer, binnen vijf dagen nadat hij onder aanhoudingsbevel is 
geplaatst (150). 

In dit laatste geval ging het niet werkelijk om een uitdrukke
lijk geschil tussen de interne rechtsregel en de internationale, 
aangezien het alleen een rechtspraak betrof die artikel 5, laatste 
lid, van de wet van 20 april 1874 uitlegde (art. 1 wet 23 augustus 
1919) (151). 

(145) Cass., 6 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 448). 

(146) Cass., 16 april 1984 (A.C., 1983-84, nr. 477). 

(147) Cass., 17 sept. 1987 (A.C., 1987-88, nr. 36). 

(148) Cass., 23 jan. 1985 (A.C., 1984-85, nr. 302). 

(149) Cass., 4 april 1984 (A.C., 1983-84, nr. 448); zie verder het arrest van 9 mei 
1979 (ibid., 1978-79, 1077), luidens hetwelk het de onderzoeksrechter niet verboden 
is dee! te nemen aan een zitting waarop de rechtbank of het hof van beroep het 
onderzoek van de zaak, waarin hij als onderzoeksrechter is opgetreden, naar een 
latere terechtzitting verwijst. 

(150) Cass., 10 mei 1989 (A.C., 1988-89, nr. 514) en de cone!. van adv.-gen. Piret in 
Bull. en Pas., 1989, I, nr. 514; 20 juni 1989 (ibid., 1988-89, nr. 617) en 9 aug. 1989 
(ibid., 1988-89, nr. 649). 

(151) Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 101). 
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Bovendien moet worden beklemtoond dat het te dezen gaat 
om de uitlegging van het Verdrag van de Rechten van de Mens 
door het Europees Hof. Hoewel er met betrekking tot de 
arresten van het Europees Hof hoegenaamd geen sprake is van 
het gezag van gewijsde erga omnes, toch hebben die arresten 
wat men gemeenzaam de uitwerking van het gezag van de 
uitgelegde norm is gaan noemen, d.w.z. gevolgen die vergelijk
baar zijn met die van Uw arresten t.a.v. de bodemgerechten. 
Deze hebben normalerwijze de neiging om Uw uitlegging over te 
nemen. Dat geldt evenzeer voor de arresten van het Europees 
Hof, met dien verstande dat, als de rechtsleer van die arresten 
zou worden veronachtzaamd, zulks waarschijnlijk tot de veroor
deling van de Belgische Staat zou leiden (152). 

59. Het werkelijk conflict tussen de interne rechtsnorm en de 
regel van internationaal verdragsrecht heeft zich voorgedaan in 
het tuchtrecht, inzonderheid wat betreft de openbaarheid van de 
zittingen. De meeste bepalingen van intern recht betreffende de 
tuchtrechtspleging zeggen dat de debatten met gesloten deuren 
worden gehouden. Het Europees Hof heeft beslist dat die 
debatten, voor zover zij betrekking hebben op burgerlijke 
rechten in de zin van het Verdrag, openbaar moeten zijn. 

De rechtspraak van het Hof heeft in die materie een belang
rijke ontwikkeling doorgemaakt. Het Hof had in talrijke 
arresten beslist dat de openbaarheid van de zittingen in tucht
zaken onverenigbaar was met het rechtsbeginsel dat, zowel in 
het algemeen belang als in dat van de persoon die tuchtrechte
lijk werd vervolgd, discretie oplegt bij het onderzoek en de 
berechting van tuchtzaken (153}. Ten gevolge van de arresten 
van het Europees Hof van 23 juni 1981 en 10 februari 1983 
inzake Lecompte e.a. heeft het Hof die rechtspraak gewijzigd. 
Het Hof heeft in zijn arrest van 14 april 1983 (154) beslist dat 
een tuchtprocedure in bepaalde gevallen betrekking kan hebben 
hetzij op een geschil inzake burgerlijke rechten en verplich
tingen, hetzij op het bepalen van de gegrondheid van een straf
rechtelijke beschuldiging, en dat in die gevallen de rechtspleging 
onder toepassing valt van artikel 6.1 van het voornoemde 
verdrag, zodat het onderzoek van de zaak en de uitspraak van 
de beslissing in het openbaar moeten gebeuren. 

(152) Zie Cass., 21 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 309) en de cone!. van proc.-gen. 
Duman in Bull. en Pas., I, 1982-83, 623, en inzonderheid de cone!. van eerste adv.
gen. Velu, toen adv.gen., voor het in voltallige terechtzitting gewezen arrest van 14 
april 1983, in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 441, blz. 893 e.v. 

(153) M.b.t. de geneesheren: Cass., 10 maart 1972 (A. C., 1972, 651); 1 dec. 1977 
(ibid., 1978, 385); 19 april, 15 en 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, 976, 1232 en 1256); 21 
jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 309); m.b.t. de advocaten: Cass., 20 sept. 1979 (A. C., 
1979-80, nr. 45). 

(154) Cass., 14 april 1983, in voltallige terechtzitting (A.C., 1982-83, nr. 441) en de 
cone!. van eerste adv.-gen. Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 441. 
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Die rechtspraak is herhaaldelijk bevestigd (155). U heeft in 
dezelfde zin uitspraak gedaan inzake gerechtelijk tuchtrecht 
(156) en het Hof heeft die rechtspraak kunnen toepassen in de 
tuchtzaken waarin het als feitenrechter diende op te treden. 

In al die gevallen betrof het bepalingen van het Verdrag 
waarvan U heeft gezegd dat zij een rechtstreekse werking in de 
interne orde hebben. Het gaat dus om de toepassing van de 
fundamentele regel die U in Uw voornoemd arrest van 27 mei 
1971 heeft geformuleerd. 

60. Daarentegen heeft U in Uw arrest van 10 mei 1983 (157) 
beslist dat, hoewel art. 8 van het Europees Verdrag een norm 
stelt die, in de regel, voldoende nauwkeurig en volledig is om 
directe werking te hebben, die bepaling die kenmerken niet in 
zoverre bevat dat zij de Staat, bij het bepalen van de familie
banden, zoals die van de ongehuwde moeder en haar kind, ertoe 
verplicht derwijze te handelen dat die personen een normaal 
familieleven kunnen leiden; dat de Staat immers beschikt over 
verschillende keuzemogelijkheden om aan dat vereiste te 
voldoen; dat het dus voor de Staat een verbintenis om iets te 
doen betreft waarvoor de wetgever de verantwoordelijkheid 
draagt, maar geen bron van subjectieve rechten en verplich
tingen voor prive-personen. 

Dat arrest volgde op het arrest-Marckx van 13 juni 1979 van 
het Europees Hof. Sedertdien is die materie geregeld bij de wet 
van 31 maart 1987 (158). 

AI die verschillende voorbeelden die betrekking hebben op de 
toepassing van het internationaal verdragsrecht, tonen duidelijk 
aan welke aanzienlijke bijdrage de rechtspraak van het Hof 
heeft geleverd bij de rechtsvorming. Ik wens ook nog te bena
drukken dat in het recente wetsontwerp betreffende de voorlo
pige hechtenis dat zopas door Kamer en Senaat is goedgekeurd, 
een oplossing is gehuldigd die het Hof reeds in de maand mei 
1989 had aangenomen (159). 

(155) Cass., 2 juni 1983 (A.C., 1982-83, nr. 546); 21 okt. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 103); 
3 nov. 1983, verschillende arresten (ibid., 1983-84, nrs. 124, 126 en 127); 13 april 1984 
(ibid., 1983-84, nr. 476). 

(156) Cass., 4 juni 1987 (A.C., 1986-87, nr. 598). 

(157) Cass., 10 mei 1985 (A.C.,1984-85, nr. 542) en de cone!. van adv.-gen. Tille
kaerts. 

(158) Wet van 31 maart 1987 tot wijziging van verscheidE>ne bepalingen betret
fende de afstamming. 

(159) Die wet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 
1990. 
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Ik zou nog tal van andere problemen inzake de rechten van 
de mens kunnen te berde brengen, maar de bespreking daarvan 
zou ons werkelijk al te ver leiden (160). 

61. Nog steeds in het vlak van de internationale betrekkingen, 
maar nu uit het oogpunt van het internationaal privaatrecht, 
kunnen nog verschillende belangwekkende zaken worden onder
zocht. 

Een daarvan lijkt me echter uitermate belangrijk zowel uit 
het oogpunt van mijn uiteenzetting als uit het oogpunt van de 
rechtspraktijk. Het betreft de toepassing van de vreemde wet. 

Het Hof heeft lange tijd geoordeeld dat de door de rechter aan 
vreemd recht gegeven uitlegging in cassatie niet ten toets kon 
komen (161). Maar inzonderheid sedert de plechtige openings
rede van proc.-gen. Hayoit de Termicourt van 1 september 1962 
(162), heeft de rechtspraak van het Hof in die materie een merk
waardige ontwikkeling doorgemaakt. 

Door een arrest van 24 september 1963 (163) heeft het Hof het 
Zwitsers wetboek van verbintenissen toegepast. Het Hof 
verwees te dezen naar artikel 196 van de gecoordineerde wetten 

(160) Zie onder meer 's Hofs rechtspraak inzake de redelijke termijn waar
binnen het rechtscollege uitspraak moet doen en de gevolgen van de schending 
van die regel: Cass., 22 okt., 18 nov., 9 dec. 1986, 3 feb., 12 en 14 mei, 9 juni 1987 
(A.C., 1986-87, nrs. 117, 144, 218, 323, 529, 538, 602); 22 maart en 24 mei 1988 (ibid., 
1987-88, nrs. 455 en 586). 

Zoals vaak gebeurt, moeten de grondwettelijke bepalingen en de bepalingen 
inzake de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden samen worden 
onderzocht. 

Een uitstekend voorbeeld daarvan biedt het arrest van 27 april 1981 (A.C., 
1980-81, nr. 485) met de cone!. van eerste adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 1981, I, 
965. Daar heeft het Hof eraan herinnerd dat de vrijheid van vereniging inzonder
heid door artikel 20 van de Grondwet en door de wet van 24 mei 1921 is gewaar
borgd, en beslist dat behalve de bij genoemde wet als misdrijf bestrafte aantas
tingen van die vrijheid, andere feiten ongeoorloofde aantastingen van die vrijheid 
van vereniging kunnen opleveren. 

Dienaangaande was bij het Hof een voorziening aanhangig, waarbij aan de 
bestreden beslissing werd verweten die bepalingen te hebben geschonden door te 
oordelen dat de voordelen die een werkgever had toegekend aan bepaalde catego
rieen werknemers aangesloten bij bepaalde vakorganisaties, geoorloofd waren. Het 
Hof besliste dat de eerbiediging van het recht van vereniging vereist dat de toege
kende voordelen evenredig zijn met de diensten bewezen en met de lasten 
gedragen door de werknemers die ze genieten of door hun organisaties, opdat de 
toekenning van die voordelen de vrije keuze van andere werknemers niet kan 
aantasten. Het Hof deed dus een beroep op de regel van de evenredigheid. 

(161) Cass., 4 juli 1949 (Bull. en Pas., 1949, I, 522); 26 maart 1953 (A.C., 1953, 515) 
en 4 okt. 1956 (ibid., 1957, 55) en de noot 4 met verwijzingen naar de vroegere 
rechtspraak. 

(162) HAYOIT DE TERMICOURT, « La Cour de cassation et Ia loi etrangere », 
plecht. openingsrede voor het Hof op 1 sept. 1962. 

(163) Cass., 24 sept. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I, 86). Zie oak het arrest van 10 dec. 
1964 (ibid., 1965, I, 364) dat impliciet de beslissing van de feitenrechter heeft goed
gekeurd die het Franse Wegverkeersreglement had toegepast. 
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op de handelsvennootschappen, luidens hetwelk de bevoegdheid 
van de wettelijke of statutaire organen van buitenlandse naam
loze vennootschappen wordt bepaald door de wetgeving van het 
land waar zij hun hoofdvestiging hebben, onder voorbehoud van 
de Belgische internationale openbare orde. 

In zijn conclusie voor Uw arrest van 15 december 1966 (164) 
had eerste advocaat-generaal Mahaux, toen advocaat-generaal, 
een precies overzicht gegeven van de jongste ontwikkeling van 
die rechtspraak. In casu betrof het een bepaling van het Burger
lijk Wetboekinzake huwelijkscontract en er moest worden 
beslist of de Franse dan wei de Belgische wet van toepassing 
was. Toentertijd waren beide teksten identiek en de h. Mahaux 
wees er in dat verband op « dat uit een vergelijking van beide 
bepalingen (de Franse en de Belgische) blijkt dat hun bewoor
dingen identiek zijn en dat zij sedert de bekendmaking van de 
"Code civil des Fran9ais " (voor Frankrijk) en van de " Code 
Napoleon" (voor Belgie) niet zijn gewijzigd » en hij voegde 
daaraan toe « uit het onderzoek van de Belgische en Franse 
rechtsleer en rechtspraak blijkt dat zij die bepaling op identieke 
wijze uitleggen ». 

62. Is daarin de aanzet tot de gezegde ontwikkeling te 
mer ken? 

In Uw arrest van 27 november 1964 (165) heeft U beslist dat 
het Hof bevoegd is om na te gaan of de rechter, bij de toepas
sing van de vreemde wet de bewijskracht van die wet heeft 
miskend. 

Dat was een eerste stap in de richting van een toetsing van de 
toepassing van de vreemde wet (166). 

Een nieuwe stap werd gezet in het arrest van 9 oktober 1980 
(167). U heeft daarbij namelijk beslist dat de rechter bij wie een 
op vreemd recht berustende vordering aanhangig is, de bete
kenis en de draagwijdte van dat recht client vast te stellen, in 
voorkomend geval na daarover de nodige inlichtingen te hebben 
ingewonnen, met inachtneming van het recht van verdediging. 

In feite heeft het Hof aldus willen nagaan of de rechter de 
conflictregel juist heeft toegepast. Die rechter mag de vreemde 
wet niet naar eigen goeddunken toepassen. Hij moet de juiste 
draagwijdte ervan nagaan, inzonderheid aan de hand van de 
rechtspraak van het land van oorsprong van die wet. 

(164) Cass., 15 dec. 1966 (A.C., 1967, 475). 

(165) Cass., 27 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 309). 

(166) Andere arresten zijn in dezelfde zin gewezen, zie 14 juni 1967 (A.C., 1967, 
1259). 

(167) Cass., 9 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 90), en de cone!. van het O.M. in Bull. 
en Pas., 1981, I, 160. 
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Mag ik hier evenwel een mogelijk misverstand ophelderen; 
het Hof toetst die uitlegging niet op haar wettigheid, dat wil 
zeggen dat het niet hetzelfde toezicht uitoefent als het Opperste 
Gerechtshof van het land van oorsprong van die vreemde wet. 
De schending van de vreemde wet is dus bij het Hof aileen 
aanhangig via de conflictregel, wat zijn toezicht aanzienlijk 
beperkt (168). 

63. Inzake internationaal privaatrecht valt er nog een interes
sant probleem te vermelden dat later door de wetgever is gere
geld, wat andermaal wijst op de betrekkingen die bestaan en 
moeten bestaan tussen de rechtspraak van het Hof - wanneer 
dat bijdraagt tot de rechtsvorming - en het eindoordeel van de 
wetgever. 

Het arrest van 16 mei 1952 (169) betrof het probleem van de 
echtscheiding tussen een Belgische vrouw en een Italiaan. 
Destijds stond de Italiaanse wet geen echtscheiding toe. Welke 
wet diende te worden toegepast? De Belgische of de Italiaanse? 
Het Hof van Beroep te Luik had de theorie van de distributieve 
toepassing toegepast, d.w.z. de wet van de echtgenoot als eiser. 
Op grond daarvan kon de echtscheiding worden toegestaan, 
wanneer de wet van de eiser ze toestond, terwijl de huwelijks
band ten aanzien van de andere echtgenoot behouden bleef als 
zijn nationale wet geen echtscheiding toestond. 

Het Hof heeft die toepassing afgewezen en de zogenaamde 
cumulatieve theorie toegepast, d.w.z. de toepassing van de meest 
restrictieve nationale wet, in dit geval de Italiaanse wet die geen 
echtscheiding toestond, zodat de vordering van de Belgische 
vrouw dus niet ontvankelijk moest worden verklaard. 

Het arrest van 16 februari 1955 (170) dat in verenigde kamers 
werd gewezen in de zaak van voormeld arrest van 16 mei 1952 
heeft de oplossing van dat arrest bevestigd. Het Hof heeft 
beslist dat, << in de huidige stand van de wetgeving », de vorde
ring tot echtscheiding van een Belgische vrouw niet kon worden 
aangenomen, omdat zij daardoor haar Italiaanse man de 
rechten zou ontnemen waarop hij krachtens zijn nationale wet 
aanspraak kon maken. 

Dat arrest, waardoor de zaak onder de aandacht van de 
wetgever werd gebracht, heeft geleid tot de wet van 27 juni 1960 
op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste 
een van de echtgenoten een vreemdeling is; luidens die wet 
wordt, inzonderheid in geval van huwelijk tussen vreemde
lingen, de toelaatbaarheid van de echtscheiding wegens 

(168) Zie in dat verband het arrest van 7 dec. 1989 (A. C., 1989-90, nr. 227). In feite 
blijft dienaangaande de vroegere rechtspraak van het Hof geldig : Cass., 4 okt. 1956 
(A.C., 1957, 55) en de noot 4 met de verwijzingen. 

(169) Cass., 16 mei 1952 (A.C., 1952, 513) en de cone!. van proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt in Bull. en Pas., 1952, I, 589. 

(170) Cass., 11 feb. 1955 (A.C., 1955, 497). 
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bepaalde oorzaak beheerst door de Belgische wet, tenzij de 
nationale wet van de echtgenoot die echtscheiding vraagt, zich 
ertegen verzet (art. 1). 

Dat voorbeeld is mijns inziens opmerkelijk omdat het een 
trouw beeld weergeeft van de normale werking van onze instel
lingen. 

Er kunnen op het gebied van het internationaal privaatrecht 
zeker nog talloze voorbeelden worden gegeven, omdat het een 
tak van het recht is waar de wetgever zelden systematisch een 
initiatief neemt (171). Men denke hierbij onder meer aan het 
begrip internationale openbare orde (172) en aan de draagwijdte 
van de vreemde beslissingen inzake de staat en de bekwaam
heid van de personen (173). 

Het hoeft geen betoog dat die materie met de dag belangrijker 
wordt wegens de aanzienlijke ontwikkeling van de menselijke 
betrekkingen, die niet meer zoals voorheen beperkt blijven tot 
handelsverrichtingen, maar ook persoonlijke en familiale betrek
kingen omvatten en tot de confrontatie van uitermate verschil
lende rechtsstelsels kunnen leiden. 

* 
* * 

64. Van aile takken van het recht is het fiscaal recht waar
schijnlijk het minst geschikt om via rechtspraak tot rechtsvor
ming te komen. Daarvoor zijn verschillende redenen, onder 
meer dat, overeenkomstig de Grondwet, de belastingwet strikt 
moet worden uitgelegd, zodat er weinig ruimte overblijft voor 
enig juridisch initiatief van de rechter, en ook dat de belasting
administratie, wanneer het optreden van de rechter niet strookt 
met haar zienswijze, een wijziging van de wet uitlokt. 

Niettemin heeft U de gelegenheid te baat genomen om ook op 
dat gebied enkele wezenlijke begrippen te preciseren. 

65. In de loop van de vijftiger jaren heeft het Hof verschil
lende merkwaardige arresten inzake het begrip belasting 
gewezen. In zijn arrest van 30 november 1950 (174) omschrijft 
het Hof de belasting als een heffing op eigen gezag verricht 

(171) Er moet dienaangaande een belangrijk voorbehoud worden gemaakt inzake 
internationale contracten, aangezien die materie is geregeld bij de wet van 14 juli 
1987 betreffende wetsconflicten inzake verbintenissen uit overeenkomst. 

(172) Cass., 2 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 446). Mijn insziens heeft het arrest ten 
onrechte beslist dat het Hof kan nagaan of de feitenrechter een vreemde wetsbepa
ling heeft geschonden. Het is daartoe vanzelfsprekend niet bevoegd. 

(173) Cass., 16 jan. 1953 (ibid., 1953, 304); 4 okt. 1956 (A. C., 1957, 55); 29 maart 
1973 (ibid., 1973, 763). 

(174) Cass., 30 nov. 1950 (A.C., 1951, 149). 
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door de Staat, de provincien of de gemeenten op de geldmid
delen van de personen die hun grondgebied bewonen of er 
belangen bezitten, om tot diensten van openbaar nut te worden 
aangewend. Een analoge omschrijving vindt men terug in Uw 
arrest van 12 oktober 1954 (175}. U heeft daarin niettemin gepre
ciseerd dat die heffing gebeurt « zowel op publiekrechtelijke als 
op privaatrechtelijke personen, op de verenigingen zonder 
rechtspersoonlijkheid en op feitelijke verenigingen of gemeen
schappen » en dat zij gebeurt « om ze voor de diensten van alge
meen nut te gebruiken ». 

In dat iaatste arrest heeft U aldus verduidelijkt dat de Staat 
belasting is verschuldigd voor zijn onroerende eigendommen die 
weliswaar het karakter van nationaal domein hebben, maar als 
zodanig onproduktief zijn en niet voor een openbare dienst of 
voor het algemeen belang worden aangewend. 

Die omschrijving heeft heel Uw latere rechtspraak be'invloed 
en vormt de wetenschappelijke grondslag van die belangrijke 
tak van het recht. 

66. In de loop van de hier beschouwde periode is op het vlak 
van de provinciale en gemeentelijke fiscaliteit een belangrijke 
jurisprudentie ontstaan, niet aileen wat de beginselen betreft, 
maar ook en misschien vooral op het gebied van de praktijk. 

In de vijftiger jaren was het onderscheid tussen directe en 
indirecte belastingen niet altijd even duidelijk (176}. Uw arrest 
van 24 oktober 1957 (177} heeft 's Hofs rechtspraak definitief 
vastgelegd. Op de conclusie van de h. Ganshof van der Meersch, 
toen advocaat-generaal, heeft het Hof beslist dat wanneer een 
verordening aan een belasting de benaming « directe » meegeeft, 
zulks op zichzelf weliswaar niet volstaat om haar inderdaad die 
hoedanigheid te geven, nu aileen de rechter bevoegd is om de 
wet uit te leggen, maar dat de grondslag van de directe belas
ting gevormd wordt niet door ge'isoleerde en kortstondige feiten 
maar door een uiteraard duurzame toestand, ongeacht of deze al 
dan niet blijvend is. U heeft aldus andere criteria afgewezen, 
zoals onder meer de inkohiering van de belasting of nog de 
periodieke heffing. Dat de belasting in een keer kan worden 
geheven, ook al laat men de belastingplichtige de mogelijkheid 
om in verschillende annu'iteiten te betalen, is niet meer dan een 
wijze van betaling, die geen weerslag heeft op het feit dat het 
een directe belasting betreft (178). 

(175) Cass., 12 okt. 1954 (A.C., 1955, 69). 

(176) Zie het arrest van 2 maart 1956 (A.C., 1956, 543) en de noot 1. 

(177) Cass., 24 okt. 1957 (A.C., 1958, 93) en de cone!. W.G. in Bull. en Pas., 1958, I, 
172. Luidens het in de vorige noot vermelde arrest is een gemeentebelasting ten 
laste van de eigenaars van onroerende goederen gelegen langs een openbare weg 
... die in beginsel in een keer eisbaar is, een indirecte belasting, ook a! kan de 
belastingplichtige die belasting in annulteiten betalen. 

(178) Zie de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der Meersch, voor het arrest van 
24 okt. 1957, in Bull. en Pas., 1958, I, 177. 
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Dat arrest lijkt een einde te hebben gemaakt aan de betwis
tingen over die kwestie. 

67. Een andere aangelegenheid heeft sedert lange tijd een 
aanzienlijke rechtspraak doen ontstaan, ik bedoel hier de wettig
heid van de keuze van de weg van de minste belasting. 

In Uw arrest van 6 juni 1963 (179) heeft U beslist dat er niet 
van verboden simulatie voor de fiscus en dus evenmin van 
belastingfraude sprake is als de partijen, om de meest voorde
lige belastingregeling te genieten, gebruik maken van de vrij
heid van overeenkomst en, zonder evenwel enige wettelijke 
verplichting te schenden, handelingen verrichten waarvan zij 
alle gevolgen aanvaarden, ook al is de vorm die zij daaraan 
geven niet de meest normale. 

U heeft die regel letterlijk herhaald in Uw arrest van 19 
oktober 1965 (180) maar met volgende aanvulling : dat, nu de 
partijen te dezen aan de tussen hen gesloten overeenkomsten 
niet de gevolgen hebben gegeven die daaruit voortvloeiden, doch 
integendeel daaraan andere gevolgen hebben gegeven die 
strijdig zijn met hetgeen hun voorkomen impliceerde, er inder
daad belastingfraude was. 

U heeft de regel aldus duidelijk omschreven en, naar mijn 
weten, is U daar nooit op teruggekomen (181). 

Integendeel, U heeft die regel bevestigd door te beslissen dat 
er niet van verboden simulatie voor de fiscus en dus evenmin 
van belastingfraude sprake is als de partijen, om de meest voor
delige belastingregeling te genieten, gebruik maken van de vrij
heid van overeenkomst en, zonder evenwel enige wettelijke 
verplichting te schenden, handelingen verrichten waarvan zij 
alle gevolgen aanvaarden, oak al worden die handelingen enkel 
en alleen verricht om de belastingen te verminderen (182). 

In die zin moeten trouwens ook Uw arresten van 27 februari 
1987 en 29 januari 1988 (183) worden uitgelegd. Daarin zegt U, 
enerzijds, dat de inkomstenbelastingen moeten worden vastge
steld op grond van werkelijke gegevens en, anderzijds, dat er 
geen algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk rekening 
moet worden gehouden met de economische werkelijkheid van 
de onderneming, die verschilt van de werkelijkheid van hetgeen 
zonder simulatie tussen de partijen is overeengekomen en 
waarvan zij alle gevolgen hebben aanvaard. 

(179) Cass., 6 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 1089). 

(180) Cass., 19 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 231). 

(181) Twee arresten, die soms worden vermeld als gedeeltelijk afwijkend, 
kunnen niet in die zin worden uitgelegd : 18 maart 1976 (A. C., 1976, 840) en 21 mei 
1983 (ibid., 1982-83, nr. 560). 

{182) Cass., 22 maart 1990 (Journal dr. fiscal1990, biz. 110). 

{183) Cass., 27 feb. 1987 (A.C., 1986-87, nr. 387) en 29 jan. 1988 (ibid., 1987-88, nr. 
329) en de cone!. O.M. 
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U heeft dus de stelling afgewezen van de administratie die 
betoogde dat de verrichte handelingen, ofschoon ze overeen
kwamen met de werkelijkheid, volgens haar in strijd waren met 
hetgeen zij, zonder verduidelijking, als een economische realiteit 
beschouwt. 

U heeft aldus een belangrijke rechtspraak gevestigd die een 
van de grondslagen van het fiscaal recht vormt. 

* 
* * 

68. Het was waarschijnlijk niet meer dan normaal dat de 
inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboekzou leiden tot 
talrijke arresten die de draagwijdte van de nieuwe teksten zou 
preciseren. 

Ik zal die rechtspraak, hoe belangrijk ook, niet in detail 
ontleden omdat zij doorgaans betrekking heeft op de uitlegging 
van welbepaalde teksten, wat ruim buiten de perken en buiten 
het bestek van deze uitzeenzetting valt. 

69. Tach zijn er twee kwesties die, hoewel zij samenhangen 
met de tekst van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, 
onze aandacht verdienen. 

Het kart geding, dat is geregeld bij artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek, is in de loop van de jongste jaren buiten
gewoon sterk toegenomen. Dat wordt sorils toegeschreven aan 
het feit dat de gerechtelijke achterstand de afdoening van de 
zaken zodanig vertraagt dat de partijen genoegen nemen met 
een zogenaamd voorlopige beslissing die later de grondslag kan 
vormen van een minnelijke en definitieve regeling. 

Er mag dienaangaande niet over het hoofd worden gezien dat 
de wetgever aan de voorzitter van een rechtbank van eerste 
aanleg een werkelijk volledige rechtsmacht heeft willen 
toekennen, weliswaar binnen de perken van het spoedeisend en 
voorlopig karakter. 

Precies die twee beperkende voorwaarden zijn het die in de 
afgelopen tien jaar in het bijzonder aan de orde zijn geweest. 
Men kan er niet om heen dat die uitbreiding van de toepassing 
van de bevoegdheden van de rechter in kart geding samenvalt 
met de periode waarin ook de achterstand in de gerechtszaken 
gevoelig is toegenomen. 

In Uw arrest van 21 mei 1987 (184) heeft U de term « spoedei
send » omschreven. In de zin van artikel 584 van het Gerechte
lijk Wetboekis er sprake van spoedeisend geval, wanneer een 
onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een 
bepaalde omvang of ernstige ongemakken te voorkomen; men 

(184) Cass., 21 mei 1987 (A.C., 1986-87, nr. 565). 
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kan derhalve zijn toevlucht nemen tot het kort geding wanneer 
met de gewone rechtspleging het geschil niet tijdig zou op te 
lossen zijn, waardoor de rechter in kort geding over een ruime 
feitelijke beoordelingsmacht beschikt en, in juiste mate, over de 
grootste vrijheid. 

In het in dat arrest behandelde geval ging het om een door 
een onderneming begane feitelijkheid, te weten het plaatsen van 
reclameborden zonder de vereiste vergunningen verkregen of 
ook maar aangevraagd te hebben, zodat de gemeenteoverheid zo 
spoedig mogelijk een einrle moest maken aan de miskenning 
van de verordeningen die inzonderheid de veiligheid en de 
schoonheid van de wegen, hun toegangen en omgeving beogen. 

Ret bewarend en voorlopig karakter van de gevraagde maat
regel hangt nauw samen met de voorwaarde dat de rechter in 
kort geding niet mag vooruitlopen op de definitieve rechten en 
verplichtingen van de partijen zoals die later door de rechtbank 
zullen worden vastgesteld. 

Ret arrest van 21 mei 1981 (185) betrof het beroep van een 
universiteit tegen een beslissing van de bevoegde minister 
aangaande een bewe·erde onwettigheid of onregelmatigheid van 
een beslissing van de raad van bestuur van die instelling. 
Wegens die beslissing had de minister de werkingstoelage van 
de universiteit gedeeltelijk ingehouden. 

Ret beroep bij de rechtbank tegen de ministeri~He beslissing 
leidde echter tot schorsing van de sanctie van inhouding van de 
toelage. 

In dat stadium is de rechter in kort geding opgetreden om de 
betaling van die toelage te bevelen. 

U heeft beslist dat ingevolge de schorsende werking van het 
beroep die inhouding voorlopig geen grond van bestaan meer 
had, zodat de rechter in kort geding de Staat wettelijk kon 
veroordelen om het ingehouden gedeelte van de werkingstoelage 
ter beschikking van de instelling te stellen totdat de rechtbank 
over het beroep uitspraak had gedaan. 

In Uw arrest van 9 september 1982 (186) heeft U beslist dat 
het feit dat artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboekzegt dat de 
beschikkingen in kort geding geen nadeel mogen toebrengen 
aan de zaak zelf, de rechter niet belet de rechten van de 
partijen te onderzoeken, op voorwaarde dat hij geen maatre
gelen beveelt waardoor die op een definitieve en onherroepelijke 
wijze worden geschaad. 

Ret ging te dezen om een probleem inzake bewaring van 
kinderen. De rechter in kort geding had de moeder van de 
kinderen voorlopig bevolen haar minderjarige kinderen naar 

{185) Cass., 21 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr_ 5
1
45). 

(186) Cass ., 9 sept. 1982 (A.C., 1962-83, nr. 28). 
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Belgie te repatrieren en had haar verboden met hen het grond
gebied van het Koninkrijk te verlaten. 

U heeft vastgesteld dat die beslissing wettig was. 

Dat is ook de draagwijdte van Uw arrest van 21 oktober 1982 
(187) luidens hetwelk de rechter in kort geding bevoegd is om 
ten aanzien van de administratieve overheid, die zich aan een 
foutieve aantasting van een subjectief recht heeft schuldig 
gemaakt, bij voorraad en met uitdrukkelijk voorbehoud voor de 
beslissing van de feitenrechter, de nodige maatregelen te nemen 
ter bescherming van de rechten van de particulieren. Te dezen 
moest aan de Staat worden bevolen aan een onderneming voor
lopig de gegevens en bijwerkingen van het kaartsysteem voor 
de inschrijving van de auto's te verstrekken, aangezien het 
gevaar reeel was dat afschaffen van die mededeling de defini
tieve en onherroepelijke teloorgang van die onderneming zou 
betekenen. 

Ook het arrest van 29 september 1983 (188) heeft in dezelfde 
zin uitspraak gedaan. 

U heeft in dat arrest beslist dat het in artikel 1039 van het 
Gerechtelijk Wetboekvervatte verbod voor de rechter in kort 
geding, hem niet belet een bewarende maatregel te nemen 
indien het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om 
het nemen van een beslissing te verantwoorden. 

Het betrof te dezen bouwwerken die na het verstrijken van 
een bouwvergunning werden aangevat. 

U heeft beslist dat de rechter in kort geding, door te oordelen 
dat de titel op grand waarvan de partij de litigieuze werken 
uitvoerde, schijnbaar vervallen was en door de stopzetting van 
die werken te bevelen tot op het ogenblik dat eventueel een 
nieuwe bouwvergunning zou zijn afgegeven of dat een beslissing 
over het geschil zelf zou zijn gewezen, de grenzen van zijn 
bevoegdheid niet had overschreden; dat de rechter in kort 
geding, zonder zich uit te spreken over het verval van de bouw
vergunning, zijn beslissing wettig hierop kan doen steunen dat 
die vergunning schijnbaar vervallen was. 

Steeds in dezelfde zin heeft U in Uw arrest van 21 maart 1985 
(189) beslist dat de rechter in kort geding zich niet mengt in de 
bevoegdheden van de Uitvoerende Macht, wanneer hij, 
uitspraak doende bij voorraad in een geval dat hij spoedeisend 
acht, zich bevoegd verklaart om, binnen de grenzen van zijn 
opdracht, aan de bestuursoverheid maatregelen, inzonderheid 
verbodsmaatregelen op te leggen, die noodzakelijk zijn ter voor
koming of tot stopzetting van een foutief lijkende aantasting 

(187) Cass., 21 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 127). 

(188) Cass., 29 sept. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 54). 

(189) Cass., 21 maart 1985 (A.C., 1984-85, nr. 445). 
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door die overheid van de subjectieve rechten, die de recht
banken moeten vrijwaren; ... dat de omstandigheid dat de foutief 
Jijkende handeling van de overheid tot een strafvordering 
behoort, geen beletsel kan zijn voor dat optreden, ook al is die 
handeling verricht ter uitvoering van een beslissing van een 
magistraat van het openbaar ministerie. 

Het betrof te dezen een beslissing van de procureur des 
Konings om een twaalftal paarden te laten verkopen die in het 
kader van een strafonderzoek in beslag waren genomen. 

Uit het geheel van die rechtspraak volgt duidelijk dat het Hof 
een aspect van de bevoegdheid van de rechter in kort geding 
heeft vastgelegd dat vroeger niet aan bod was gekomen maar 
dat, gelet op de huidige omstandigheden, volledig verantwoord 
lijkt. Die arresten kunnen als een belangrijke bijdrage tot de 
rechtsvorming worden beschouwd! 

70. Een tweede kwestie die ik slechts zeer bondig zal behan
delen, betreft de bevoegdheden van de rechter in het burgerlijk 
proces. 

In Uw arrest van 15 juni 1967 (190) heeft u beslist dat de rol 
van de rechter bij de bewijsvoering niet noodzakelijk passief is: 
hij kan ambtshalve bepaalde onderzoeksmaatregelen bevelen en 
zijn beslissing steunen op feitelijke gegevens die daaruit voort
vloeien. 

In dat verband dient erop gewezen dat Uw arrest van 20 juni 
1961 (191) de aanzet is geweest tot iets wat de wetgever zes jaar 
later in het Gerechtelijk Wetboekuitdrukkelijk heeft geregeld, te 
weten het overleggen van stukken en de bevoegdheden van de 
rechter in het burgerlijk proces. 

U heeft inzonderheid beslist dat het openbaar ministerie, in 
zijn hoedanigheid van toegevoegde partij, niet enkel het recht 
maar ook de plicht heeft om alles in het werk te stellen om tot 
de oplossing van het geschil te komen; dat zulks vooral geldt in 
de zaken die hem krachtens de wet moeten worden medege
deeld; dat het openbaar ministerie derhalve in de gelegenheid 
moet worden gesteld om, bij zijn advies, alle stukken voor te 
leggen die, naar zijn oordeel, de rechters kunnen inlichten 
nopens het geschil dat de gedingvoerende partijen hun voor
leggen (192). 

U heeft in hetzelfde arrest daaraan toegevoegd dat het ge
adieerde rechtscollege, dat bevoegd is om zelfs ambtshalve de 
gedingvoerende partijen te bevelen de in hun bezit zijnde 
stukken over te leggen waarvan het oordeelt dat zij noodzake
lijk zijn voor de oplossing van het geschil, ook rekening kan 

(190} Cass., 15 juni 1967 (A. C., 1967, 1264}. 

(191} Cass., 20 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 1157). 

(192} Het begrip toegevoegde partij bestaat niet meer in het gerechtelijk recht. 
Het openbaar ministerie wordt alleen partij indien het zelf de rechtsvordering of 
een rechtsmiddel uitoefent. Het is dan hoofdpartij. 
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houden met stukken die daartoe door het openbaar ministerie 
zijn overgelegd, op voorwaarde dat zij aan de partijen worden 
voorgelegd zodat daarover een tegensprekelijk debat kan 
worden gevoerd. 

Eens te meer stelt men vast dat de wetgever later heeft over
genomen wat het Hof in het belang van een goede rechtsbede
ling reeds had vastgelegd. Moet het nog worden beklemtoond 
dat de overlegging van stukken thans door de artikelen 877 tot 
882 van het Gerechtelijk Wetboek wordt geregeld? 

71. Een van de problemen van de rechtspleging in cassatie die 
ik meer in het bijzonder wil benadrukken omdat de oplossing 
die eraan is gegeven een van de meest vruchtbare innoveringen 
is geweest, is de zogenaamde theorie van het niet afscheidbaar 
dictum, luidens welke twee dicta van een vonnis, die elk over 
een tussen partijen betwist punt uitspraak doen, met betrekking 
tot de omvang van de uit te spreken vernietiging, aileen 
afscheidbaar zijn als tegen elk van die punten afzonderlijk 
cassatieberoep kan worden ingesteld door een van de partijen in 
het cassatiegeding (193). 

Te dezen had de bestreden beslissing gezegd dat de vordering 
niet verjaard was, zoals verweerder betoogde, maar dat ze niet 
gegrond was. De partij wier vordering ongegrond was verklaard, 
kon vanzelfsprekend niet de vernietiging vorderen van de beslis
sing die de door de verweerder opgeworpen exceptie van verja
ring had verworpen. Die verweerder kon evenmin, bij gebrek 
aan belang, cassatieberoep instellen tegen die beslissing, aange
zien hij over de grond van de zaak in het gelijk was gesteld. 
Zoals procureur-generaal Hayoit de Termicourt had betoogd, 
bestond er tussen beide dicta een zodanige band dat het eerste 
voor de partijen slechts belang had als het tweede verdween. 
Nadat het Hof de beslissing over het bodemgeschil had vernie
tigd, heeft het die vernietiging uitgebreid tot het dicum over de 
verjaring, nu de verweerder er vanzelfsprekend belang bij had 
de door de vernietigde beslissing afgewezen exceptie van verja
ring van de vordering opnieuw voor te leggen aan de rechter 
waarnaar de zaak was verwezen. 

Het Hof heeft sinds dat arrest dat beginsel zeer vaak toege
past, zowel in de burgerlijke (194) als in de strafzaken (195). 

Ook hier past het de nadruk te leggen op de bijdrage van 
's Hofs rechtspraak tot de rechtsvorming in het belang van de 
partijen. 

* 
* * 

(193) Cass., 16 feb. 1951 (A.C., 1951, 332) en de cone!. van proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt in Bull. en Pas., 1951, I, 395. 

(194) Cass., 11 april 1988 (A.C., 1987-88, nr. 486). 

(195) Cass., 1 juni 1988 (A.C., 1987-88, nr. 604). 
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72. Er zijn zeker heel wat kwesties uit het strafprocesrecht die 
hier zouden kunnen worden besproken. Zoals voor de burger
lijke rechtspleging dien ik echter ook hier mijn uiteenzetting 
beperkt te houden. 

De problemen inzake bevoegdheid zijn vaak aan de orde 
geweest. 

Zo onder meer de bevoegdheid van de raadkamer. 

Die kwestie is belangrijk uit het oogpunt van de ontvankelijk
heid van het cassatieberoep. 

In Uw arrest van 30 november 1976 (196) heeft U gezegd dat 
de beslissing van de raadkamer, waarbij deze zich onbevoegd 
verklaart om uitspraak te doen over het verzoek van eiser tot 
wijziging van de taal van de rechtspleging, niettegenstaande de 
gebruikte bewoordingen, geen uitspraak inhoudt over een 
geschil inzake bevoegdheid, nu eiser niet stelde dat de raad
kamer, door uitspraak te doen op de vordering tot verwijzing, 
zich de bevoegdheid van een ander gerecht zou toeeigenen; dat 
de beslissing alleen de ontvankelijkheid of de gegrondheid van 
de rechtsvordering kon betreffen. 

Om te bepalen of het gaat om een bevoegdheidskwestie, moet 
men dus nagaan of de zogenaamde exceptie van onbevoegdheid 
erin bestaat te betogen dat een ander dan het geadieerde rechts
college aileen bevoegd is om kennis te nemen van de vordering. 

73. Het Hof heeft ook zeer nauwkeurig de betrekkingen gere
geld tussen de bij de strafrechter aanhangig gemaakte burger
lijke rechtsvordering en de vordering die voor de burgerlijke 
rechter is gebracht wegens schade die de burgerlijke partij 
toeschrijft aan de beklaagde die vroeger voor de strafrechter 
werd vervolgd maar door deze werd vrijgesproken. 

Wanneer de beklaagde wordt vrijgesproken van de hem ten 
laste gelegde misdrijven, volgt daaruit dat de misdrijven die 
volgens de burgerlijke partij de door haar geleden en door de 
beklaagde te vergoeden schade hebben veroorzaakt, niet zijn 
bewezen, zodat de burgerlijke rechtsvordering niet gegrond is. 
Als de burgerlijke partij tegen die beslissing geen hoger beroep 
instelt, krijgt die, wat haar betreft, kracht van gewijsde. Nu de 
benadeelde persoon tegen de verzekeraar van de beweerdelijk 
aansprakelijke dader, geen andere rechten kan doen gelden dan 
die welke hij tegen die dader kan aanvoeren, mag hij in een 
tegen die verzekeraar en voor het burgerlijk recht ingestelde 
vordering niet meer aanvoeren dat de verzekerde de voor
noemde misdrijven had gepleegd en evenmin op die bewering 
een nieuwe vordering doen steunen tot vergoeding van de 
schade die door die misdrijven zou zijn veroorzaakt (197). 

(196) Cass., 30 nov. 1976 (A. C., 1977, 371) en de noot. 

(197) Cass., 25 mei 1973 (A.C., 1973, 936) en de noot. 
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Dat arrest bepaalt aldus de draagwijdte die moet worden 
gegeven aan de beslissing van de strafrechter die, nu hij de 
beklaagde heeft vrijgesproken van de misdrijven waarop de 
burgerlijke rechtsvordering was gegrond, zich onbevoegd 
verklaart om van die vordering kennis te nemen. 

In werkelijkheid betekent die beslissing van onbevoegdverkla
ring alleen dat de rechter niet bevoegd is om kennis te nemen 
van de vordering tot vergoeding van de schade die aan de fout 
van de beklaagde wordt toegeschreven, voor zover die schade 
een andere grondslag zou hebben dan de feiten die het voorwerp 
uitmaken van de aan de strafrechter voorgelegde misdrijven. 

74. Talrijke arresten hebben de bevoegdheden van de appel
rechter in strafzaken vastgelegd. 

Het arrest van 6 maart 1972 {198) heeft gezegd dat de appel
rechter, wanneer een beklaagde die in eerste aanleg zowel op 
burgerlijk als op strafrechtelijk gebied is veroordeeld, tegen dat 
vonnis hoger beroep instelt, uitspraak moet doen over de straf
rechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die 
beklaagde en inzonderheid moet nagaan of die alleen aanspra
kelijk was voor de schade; dat de appelrechter daartoe noodza
kelijk moet nagaan of de burgerlijke partij geen fout heeft 
begaan die haar aansprakelijkheid voor het ongeval in het 
geding brengt, zelfs al is die fout het misdrijf waarvan die partij 
in hetzelfde vonnis is vrijgesproken; dat immers het hoger 
beroep van de beklaagde tegen dat vonnis belet dat de beslis
sing tot vrijspraak van de burgerlijke partij, die bij ontstentenis 
van hoger beroep van het openbaar ministerie, in kracht van 
gewijsde is gegaan, aan de beklaagde kan worden tegenge
worpen voor de beoordeling van grondslag van de door die 
burgerlijke partij tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring. Het Hof heeft daaruit afgeleid dat de beslissing waarbij de 
burgerlijke partij op strafrechtelijk gebied wordt vrijgesproken 
ten aanzien van de beklaagde, op burgerlijk gebied geen gezag 
van gewijsde heeft wegens het door hem ingestelde hoger 
beroep. 

Het Hof oordeelt dat de partijen door het instellen van hoger 
beroep het geschil voor de appelrechter brengen, nu het geding 
in hoger beroep slechts de voortzetting is van het geding dat bij 
de eerste rechter is ingeleid. De rechtsverhoudingen tussen de 
partijen zijn in eerste aanleg vastgelegd en door de devolutieve 
kracht van het hoger beroep worden diezelfde verhoudingen 
voor de appelrechter gebracht. Aldus ontstaat een eenheid 
tussen die twee instantii:~n. 

Ook dat is een principiele stellingname van de rechtsleer die 
in strafzaken alle regels van het hoger beroep beheerst. 

* * 

(198) Cass., 6 maart 1972 (A.C., 1972, 626) en de noot. 
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75. Het probleem van de toepassing van de wet in de tijd is, 
het hoeft geen betoog, uitermate belangrijk, enerzijds, omdat die 
kwestie meestal niet bij de wet is geregeld en, anderzijds, omdat 
de overgangsbepalingen, als zij bestaan, niet alle problemen 
ondervangen die zich bij de inwerkingtreding van de wet voor
doen. 

Het is dan ook van wezenlijk belang dat de beginselen die 
deze materie beheersen, duidelijk worden vastgelegd. 

Het belangrijkste daarvan is het beginsel in de aanhef van 
het Burgerlijk Wetboek: artikel 2: de wet beschikt aileen voor 
het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht. 

Men kan aileen maar betreuren dat de wetgever die regel van 
wezenlijk belang niet altijd in acht neemt (199). 

U heeft reeds lang het beginsel van de onmiddellijke toepas
sing van de nieuwe wet vastgelegd en de grenzen ervan bepaald, 
gelet op de in het Burgerlijk Wetboekuitgedrukte regel. 

Ik wil hier alleen verwijzen naar het arrest van 3 juni 1966 
(200} luidens hetwelk een nieuwe wet van openbare orde of die 
betrekking heeft op een openbare dienst, zoals iedere andere 
wet, onmiddellijk van toepassing is op alle toekomstige gevolgen 
van toestanden die ontstaan zijn onder de gelding van de vroe
gere wet, nu haar bijzonder karakter haar niet toepasselijk 
vermag te maken op voldongen vroegere toestanden, tenzij 
evenwel uitdrukkelijk is bepaald dat zij met terugwerkende 
kracht van toepassing is op die toestanden. 

U heeft die regels en beginselen herhaaldelijk moeten 
toepassen bij de inwerkingtreding van het Gerechtelijk 
Wetboek, onder meer inzake de nieuw opgerichte arbeidsge
rechten (201). 

U heeft onder meer beslist dat bij wijziging van de wetgeving 
inzake de rechtsmiddelen tegen de vonnissen, behoudens afwij
kende bepaling, de op de dag van het vonnis geldende wet de 
rechtsmiddelen regelt tegen dit vonnis en met name de aanleg 
(202}. 

In Uw arrest van 21 oktober 1966 (203) heeft U als regel 
gesteld dat de rechter, bij wijziging van een regel betreffende de 
vergoedingen aan slachtoffers van een arbeidsongeval, in 
beginsel ertoe gehouden is de nieuwe wet toe te passen, niet 

(199) De wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967 
betreffende het loodsen van zeevaartuigen. (Zie art. 3bis, ingevoegd in die wet.) 

(200) Cass., 3 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1258). 

(201) Cass., 16 en 23 dec. 1970 (A.C., 1971, 393 en 413). 

(202) Cass., 3 nov. 1971 en 10 feb. 1972 (A.C., 1972, 233, 536) en de cone!. van 
eerste adv.-gen. Mahaux voor dat laatste arrest in Bull. en Pas., 1972, 219. 

(203) Cass., 21 okt. 1966 (A. C., 1967, 246). 
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aileen op de vergoedingen wegens een ongeval van na de inwer
kingtreding van die wet, doch ook op de vergoedingen die 
verschuldigd zijn wegens de gevolgen van een vroeger ongeval, 
welke zich voordoen of welke voortbestaan na deze inwerking
treding, tenzij de vergoeding op dat ogenblik reeds definitief is 
vastgesteld. 

Uw arrest van 22 oktober 1970 (204) heeft de toepassing van 
die beginselen inzake openbare diensten nogmaals bevestigd. 
Ret heeft inzonderheid benadrukt dat de nieuwe wet niet kan 
worden toegepast op definitief geworden, dat wil zeggen vol
dongen, toestanden. U heeft die rechtspraak bevestigd inzake 
arbeidsongevallen bij Uw arresten van 20 juni en 19 december 
1973 (arresten die in voltallige terechtzitting zijn gewezen) (205). 

U heeft aldus beslist dat de nieuwe wet van toepassing is op 
de wegens een arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen die 
bij de inwerkingtreding van die wet nog niet definitief waren 
vastgesteld. De toestand was dus niet helemaal voldongen bij 
die inwerkingtreding. 

Op grond van diezelfde regel heeft U in Uw arrest van 19 
februari 1987 (206) uitspraak gedaan inzake echtscheiding. 

Er moest worden uitgemaakt of de wet van 2 december 1982 
inzake echtscheiding, waarvan U heeft gezegd dat zij geen 
nieuwe grond tot echtscheiding heeft ingevoerd, maar enkel de 
duur van de in artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboekbepaalde feitelijke scheiding van tien tot vijf jaar heeft 
teruggebracht, toepasselijk was op de vorderingen tot echtschei
ding die voor haar inwerkingtreding waren ingediend maar 
waarover nog geen uitspraak was gedaan. 

U heeft herinnerd aan de regel dat de wet niet enkel van 
toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding 
ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voort
duren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet; dat het hof 
van beroep door artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 2 december 1982, toe te 
passen op de gevolgen van een toestand die weliswaar onder 
vigeur van de oude wet is ontstaan, maar die voortduren na de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet, aan die wet geen terug
werkende kracht heeft verleend. 

* 
* " 

(204} Cass., 22 okt. 1970 (A.C., 1971, 168} en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch in Bull. en Pas., 1971, I, 144. 

(205} Cass., 20 juni 1973 (A.C., 1973, 1028) en 19 dec. 1973 (3 arresten) (A.C., 1974, 
456}. 

(206) Cass., 19 feb. 1987 (A.C., 1987-88, nr. 361}. 
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76. De rol van het Hof in tuchtzaken is uitermate belangrijk 
geweest, rekening houdend met de onnauwkeurigheid van de 
desbetreffende wettelijke bepalingen. Overigens is die materie, 
die een zeer genuanceerde benadering vergt, weinig geschikt 
voor een strakke reglementering. Dat maakt de rol van het Hof 
des te belangrijker, nu zijn rechtspraak aan de preciese gevallen 
kan worden aangepast. 

Dat belangrijk probleem kan binnen het bestek van deze 
uiteenzetting niet uitputtend worden behandeld. 

Sta mij evenwel toe twee arresten te vermelden omdat zij, 
mijns inziens, uiterst opmerkelijk zijn ten aanzien van de begin
selen die in alle tuchtzaken, zelfs in de gerechtelijke tuchtzaken, 
van toepassing zijn. 

In Uw arresten van 3 juni 1976 en 12 mei 1977 (207) heeft U 
beslist dat hoewel een advocaat, die bij de uitoefening van zijn 
beroep in vertrouwen wordt genomen door zijn client, in de 
regel het hem toevertrouwde geheim moet eerbiedigen, een 
dergelijke verplichting voor hem niet kan bestaan ten overstaan 
van de tuchtoverheid aan wie de advocaat eerlijkheid en loyau
teit is verschuldigd krachtens de plichtenleer van het beroep, die 
borg staat voor het beroepsgeheim en er zelf toe gehouden is. 

Bovendien kan de advocaat, die gevraagd heeft dat de 
debatten voor de tuchtraad in openbare zitting worden 
gehouden, zich niet op deze openbaarheid beroepen om zich te 
onttrekken aan zijn verplichting tot eerlijkheid en loyauteit, op 
grand waarvan hij de hem bij de uitoefening van zijn beroep 
toevertrouwde geheimen moet kenbaar maken, en evenmin om 
te vragen dat door het beroepsgeheim gedekte stukken uit de 
debatten worden geweerd (208). 

U heeft aldus de belangrijke rol van de tuchtrechter gepreci
seerd. Hoewel de eerbiediging van het beroepsgeheim ongetwij
feld een grondregel is voor de uitoefening van beroepen en 
ambten die berusten op het vertrouwen dat men in hun beoefe
naars moet kunnen stellen, dient men er toch voor te zorgen dat 
willekeur, misbruiken, ja zelfs bedrog, worden bestreden. De 
regel die het Hof heeft uitgedrukt is derhalve zeer belangrijk. 

* 
* * 

77. De enkele problemen die zoeven - veel te boding gelet op 
het belang van het onderwerp, zoals ik trouwens bij het begin al 
heb gezegd, maar wellicht veel te lang voor een uiteenzetting op 

(207) Cass., 3 juni 1976 (A.C., 1976, 1105) en de cone!. van proc.-geri. Delange in 
Bull. en Pas., 1976, I, 1070; 12 mei 1977 (A.C., 1977, 936) en de cone!. van proc.-gen. 
Delange in Bull. en Pas., 1977, I, 929. 

(208) Cass., 12 mei 1977 (A.C., 1977. 936) en de cone!. van proc.-gen. Delange in 
Bull. en Pas., 1977, I, 929. 
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een plechtige terechtzitting - werden besproken, zijn slechts 
een aspect van de werkzaamheden van het Hof en van zijn 
bijdrage tot de rechtsvorming. 

De veelvuldigheid van de aangelegenheden en materies 
waarvan het Hof kennis moet nemen en waarin het uitspraak 
dient te doen, wijst op het belang van die werkzaamheden voor 
de rechtzoekenden. 

Men hoeft slechts even de « Arresten van Cassatie » door te 
kijken om vast te stellen dat, buiten de procedureproblemen die 
weliswaar zeer belangrijk zijn voor het gerechtelijk bedrijf in 
zijn geheel, het Rof uitspraak doet over de uitlegging van 
talrijke wetten en verordeningen en aldus, volkomen onafhanke
lijk, ervoor zorgt dat die nauwkeurig en met inachtneming van 
de rechten van alle justitiabelen werden toegepast. 

En dat is onder meer het geval in de zo verscheiden materies 
als het familierecht, het verzekeringsrecht, het recht inzake fail
lissement en bankbreuk, het recht inzake natuurrampen, jacht, 
paritaire comites, landbouw, vervoerovereenkomsten, huur van 
goederen, huur van diensten, zee- en binnenvaart, waren
merken, tekeningen en modellen, voorrechten en hypotheken, 
jeugdbescherming, ruilverkaveling, het volledige vennoot
schapsrecht, het recht inzake stedebouw, enz. 

U hebt zelfs moeten bepalen volgens welke criteria men een 
onderscheid kon maken tussen tramwegen en buurtspoorwegen 
(209), maar dat is een probleem dat wellicht vooral de liefheb
bers van het openbaar vervoer aanbelangt. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de talloze gebieden 
van het menselijk bedrijf die aan Uw beoordeling, en trouwens 
aan die van alle rechtscolleges van de Rechterlijke Macht, 
worden voorgelegd. 

78. Ret zou beslist aanmatigend zijn algemene besluiten te 
willen trekken uit een uiteraard oppervlakkige uiteenzetting. Ik 
moge er niettemin op wijzen dat het Rof er steeds naar 
gestreefd heeft een rechtmatig evenwicht tot stand te brengen 
tussen de rechten en misschien ook de belangen in het geding. 

Men mag niet uit het oog verliezen dat 's Rofs taak er niet in 
bestaat bepaalde keuzen te maken die uiteindelijk een politiek 
of zelfs ideologisch gevolg zouden kunnen hebben. Zodanige 
keuzen behoren tot de bevoegdheid van de wetgever. 

Ret optreden van het Rof is trouwens steeds verbonden met 
de berechtiging van een bepaalde zaak, zodat de vaststelling van 
de rechten van de betrokken partijen van zijn beslissing 
afhangen. 

Zulks verklaart waarom de cassatierechter, zoals iedere 
rechter, ten opzichte van wie dan ook, en dus ook ten opzichte 

(209) Cass., 26 jan. 1951 (A.C., 1951, 288) met noot R.H. 
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van de Uitvoerende en de Wetgevende Macht, volstrekt onafhan
kelijk moet zijn. 

De wetgever beslist in beginsel voor de toekomst en zijn 
beslissingen kunnen niets afdoen aan wat definitief is geworden 
(behoudens, zeer uitzonderlijk, door aan de wet terugwerkende 
kracht te verlenen). Het Hof daarentegen doet uitspraak over 
bestaande individuele rechten, en daarvoor is een volledige onaf
hankelijkheid en een volstrekte objectiviteit vereist. 

Het lag in mijn bedoeling aan te tonen wat een belangrijke 
rol de Rechterlijke Macht, en inzonderheid het Hof van 
Cassatie, in een Rechtsstaat vervult, vooral met de beperkte en 
soms zelfs schaarse middelen waarover de organen van die 
Macht beschikken. Die rol waarborgt immers binnen de maat
schappij de orde en de vrede waarzonder de samenleving 
ondenkbaar is. 

Het is duidelijk dat hoven en rechtbanken met zijn allen in 
aile opzichten grotelijks bijdragen tot de rechtsvorming, maar 
het aandeel van het Hof daarin is bijzonder gewichtig, omdat de 
arresten van het Hof wezenlijk tot doel hebben de eenheid in de 
rechtspraak en daardoor de rechtsvrede te verzekeren. 

Daarom juist is zijn bijdrage zo aanzienlijk. Daarenboven -
het valt gemakkelijk te begrijpen - is dat doel enkel te verwe
zenlijken als het Hof zelf zorgt voor de stabiliteit van zijn eigen 
rechtspraak. Die beide kenmerken zijn ten nauwste verbonden. 
Als het tweede ontbreekt, kan het eerste niet worden verwezen
lijkt. 

Ik heb deze uiteenzetting willen houden op een moment dat 
de Rechterlijke Macht volkomen ten onrechte in diskrediet 
wordt gebracht. Ik wil niet eindigen zonder deze waarschuwing : 
elke aantasting van de rang, het aanzien en de waardigheid, die 
aan een wezenlijke instelling van de Staat is verschuldigd, 
brengt het bestaan van de Staat zelf in het gedrang. 

Ik denk er niet aan, en het zou hier trouwens geenszins 
passen, daarover een polemiek aan te gaan, maar ik rekende 
het mij niettemin tot taak ook even de nadruk te leggen op de 
positieve aspecten van een werkzaamheid die essentieel is voor 
het welzijn van onze medeburger. 

79. Als er nu enige kritiek kan worden geuit op het werk van 
hoven en rechtbanken, in hun geheel genomen, dan is het wel 
de buitensporige achterstand die vast te stellen valt bij de 
berechting van de zaken in sommige rechtscolleges. Die achter· 
stand is echter niet enkel te wijten aan de leden van de Rechter
lijke Orde. Verzuimen, zelfs nalatigheden, kunnen ook aan andere 
overheden worden aangewreven. Zulks is reeds herhaaldelijk 
gezegd. 

En die kritiek geldt hoe dan ook niet voor het Hof, waarvan 
de activiteit en de geboekte resultaten het bewijs zijn van de 
aanzienlijke inspanning die al zijn leden zich dagelijks onver
droten getroosten. 
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Tot slot zou ik de wens willen uitdrukken dat dank zij de 
nieuwe middelen die waarschijnlijk toch ter beschikking zullen 
worden gesteld, zowel van alle rechtscolleges als van het Hof, 
zeer spoedig een einde kan komen aan de huidige moeilijkheden 
en dat aan de justitiabelen de dienst kan worden verzekerde 
waarop zij recht hebben. 

* 
* * 

In de loop van het jaar ontvielen ons twee collega's voor we 
bijzonder veel genegenheid hadden. 

De heer J.M. Poupart is ons ontrukt terwijl hij nog volop 
actief was. Hij heeft aan het Hof uitmuntende diensten 
bewezen, zowel met zijn voortreffelijke rechtskennis als met 
zijn nimmer aflatende werkijver. Mag ik er vooral op wijzen dat 
hij, als tweetalig francofoon, mede zitting nam in de nederlands
talige afdeling van de eerste kamer. 

Ons betreurde collega was een diepgelovig mens en een 
trouwe vriend, die steeds bereid was aan een ieder van ons een 
dienst te bewijzen. Wij zullen hem nimmer vergeten. 

De heer P. Mahillon werd in augustus 1987 in ruste gesteld, 
maar had gevraagd en verkregen dat hij verder zitting mocht 
nemen zolang in zijn vervanging niet was voorzien. 

Wij herinneren ons nog hoe hard hij kon werken, niet enkel 
in het Hof, maar ook in tal van rechtskundige aangelegenheden, 
onder meer als redacteur van de Revue du Notariat, alsmede in 
de faculteit voor protestantse theologie. Ook was hij actief lid 
van het Bureau van de Nationale Commissie voor de Magistra
tuur waar hij zeer gewaardeerd was. In die hoedanigheid nam 
hij het voorzitterschap waar van een werkgroep voor de hervor
ming van de tuchtprocedure in de Rechterlijke Macht. Dat 
belangrijk werk was net voltooid toen hij overleed. 

Ook gaf hij in aile omstandigheden blijk van hechte vriend
schap en nooit zou hij hebben nagelaten een van zijn collega's 
te helpen. Zijn aandeel in de werkzaamheden van het Hof werd 
door allen hoog gewaardeerd. 

Onze beste vriend Pierre Mahillon blijven we in gedachten 
bewaren. 

* 
* * 

Voor de Koning vorder ik dat het den Hove moge behagen te 
verklaren dat het, heden, zijn werkzaamheden voortzet in het 
kader van het gerechtelijk jaar dat aanvangt. 
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Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

GERECHTEUJK JAAR 1990-1991 

Nr. 1 

2• KAMER - 4 september 1900 

1° CASSATIEMIDDELEN STRAFZA-
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
MIDDEL UIT NIET-BEANTWOORDING VAN DE 
CONCLUSIE VAN EEN ANDERE BURGERLIJKE 
PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN- CASSATIEBEROEP VAN EEN 
BURGERLIJKE PARTIJ - CASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP HAAR RECHTSVORDERING -
VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP 
DE RECHTSVORDERING VAN EEN ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWAARDEN. 

1° Het middel van een burgerlijke partij 
die tot staving van haar cassatieberoep 
aanvoert dat niet is geantwoord op de 
conclusie van een andere burgerlijke 
partij is ontvankelijk, wanneer die 
conclusie betrekking heeft op een ge
schil waarvan de oplossing van belang 
is voor de berechting van de door eise
res ingestelde rechtsvordering (1). 

2° De vernietiging, op het cassatieberoep 
van een burgerlijke partij, van de be
slissing op haar rechtsvordering 
brengt vernietiging mede van de eind
beslissing op de rechtsvordering van 
een andere burgerlijke partij, wanneer 
die beslissing om dezelfde reden on
wettig is als de eerste en bij een ont
vankelijk cassatieberoep bestreden 
wordt (2). 

(VAN EEMEREN, GROEP JOSI N.V., 
CONSTANTIA N.V. T. VANHEULE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3103) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 oktober 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

I. Op de voorziening van de N.V. 
Groep Josi: 

Over het derde mid del: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 163 
van het Wetboek van Strafvordering, 
16.4, 2°, 16.4, 1°, eerste lid, 10.1, 1° en 3°, 
van het Wegverkeersreglement, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis op bur
gerrechtelijk gebied de eisen toelaatbaar 
doch niet gegrond verklaart na te heb
ben aangenomen dat verweerder het 
voertuig van de eiseres Van Eemeren 
niet naderde om dan naar links over te 
trekken maar dit voertuig inhaalde, 

terwijl de eiseres Van Eemeren in be
sluiten stelde: « Uit de grote hoek (die) 
het pannenspoor (nota : bedoeld wordt 
zonder enige twijfel " bandenspoor ") van 
het voertuig Vanheule (nummer 8 op de 
schets) maakt met de middenlijn van de 
rijbaan, volgt dat Vanheule op het laat
ste ogenblik een bruusk en onaangekon
digd uitwijken- of inhaalmaneuver heeft 
uitgevoerd; namelijk toen bestuurster 
Van Eemeren reeds de linkerrijstrook 
begon te dwarsen (zie haar verkla
ring) »: 

Overwegende dat de appelrechters 
-----------------1 door hun redengeving « Indien wer-

kelijk (de eiseres) Van Eemeren 

(1) Cass., 14 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 116). 
Over de ontvankelijkheid van het middel 
waarin een beklaagde aanvoert dat er niet is 
geantwoord op de conclusie van een medebe
klaagde, zie Cass., 24 mei 1976 (ibid., 1976, 
1050). 

(2) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 193). 

heeft gekeken, dan heeft ze zeker 
zich misrekend nopens de afstand 
van de Volvo en diens snelheid en 
heeft ze beslist niet gekeken wan
neer ze daadwerkelijk naar links 
wilde afdraaien, want dan had ze 
k•.mnen zien dat de Volvo haar 



2 HOF VAN CASSATIE Nr. 2 

reeds a.an het inhalen was op de lin
ker rijstrook » aannemen dat ver
weerder op het ogenblik van de aan 
de eiseres Van Eemeren verweten 
misrekening nog niet aan het inha
len was en dat de fout van die eise
res dus mede bepaald werd door het 
feit ·dat zij op het ogenblik van het 
daadwerkelijk afdraaien het inhalen 
van verweerder niet bemerkte door
dat zij op dit ogenblik « · beslist niet 
(heeft) gekeken »; 

Overwegende dat de eiseres Van 
Eemeren concludeerde in de in het 
middel weergegeven zin ten betoge 
dat, nu verweerder haar bruusk en 
onverwacht inhaalde, zijn aanwezig
heid op de voor hem verboden lin
ker rij strook voor haar bij haar 
daadwerkelijk afslaan niet te voor
zien was en dermate verrassend dat 
een op dit ogenblik « zien » geen 
vermijdingseffect voor het ongeval 
zo1,1 hebben gehad; 

Dat de appelrechters dit verweer 
niet beantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

II. Op de voorziening van Marie 
Van Eemeren : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van de eiseres N.V. 
Groep J osi de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering. van de ei
seres Marie Van Eemeren tegen 
verweerder, nu deze laatste beslis
sing op dezelfde onwettigheid berust 
en Marie Van Eemeren een regel
matig cassatieberoep heeft inge
steld; 

III. Op de voorziening van de N.V. 
Constantia : 

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

bat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om de overige door de eise
res N.V. Groep Josi aangevoerde 
middelen en het door de eiseres Ma
rie Van Eemeren aangevoerde mid
del te onderzoeken, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre dit be
slist op de door de eiseressen N.V. 
Groep Josi en Marie Van Eemeren 
tegen verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen; veroordeelt 
verweerder in de kosten van die 
voorzieningen, behoudens in de kos
ten van de betekening aan het open
baar ministerie van de voorziening 
van Marie Van Eemeren, die ten 
laste van deze eiseres blijven; ver
werpt de voorziening van de N.V. 
Constantia; veroordeelt deze eiseres 
in de kosten van haar voorziening; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, zitting houdende in ho
ger beroep. 

4 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
J.M. Kluyskens en G. Tillekaerts, Gent. 

Nr. 2 

2• KAMER - 4 september 1900 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STUI
TING - DAGVAARDING VOOR DE POLITIE
RECHTBANK. 

2° NACHTGERUCHT, NACHTRUMOER 
- ART. 561, 1°, SW. - BEGRIP. 

1° De betekening van een dagvaarding 
om voor de politierechtbank te ver
schijnen, is een daad van vervolging 
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die de verjaring van de strafvordering 
stuit (1). (Art. 21 wet van 17 april 
1878.) 

2° De in art. 561, 1°, Sw. als nachtge
rucht of nachtrumoer omschreven 
overtreding vereist hetzij een opzette
lijke daad, hetzij een schuldige nalatig
heid (2),· als het gerucht het onvermij
delijke gevolg is van de normale 
uitoefening van een beroep, is de da
der niet strafbaar wanneer hij de pas
sende maatregelen heeft genomen om 
de nachtrust van de buren niet te ver
storen (3). 

(DENYS T. BOONEFAES) 

ARREST 

(A.R. nr. 3879) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 juli 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Veurne; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering : 

Over de eerste grief: verval door ver
jaring van de strafvordering: 

Overwegende dat eiser wordt 
schuldig verklaard aan overtreding 
van artikel 561.1°, van het Strafwet
boek te Veurne op 21 augustus 1988, 
misdrijf dat beteugeld wordt met po
litiestraffen en waarvoor de straf
vordering vervalt door verjaring 
door verloop van zes maanden; 

Overwegende dat de laatste daad 
van stuiting de betekening is van de 
dagvaarding om te verschijnen voor 
de politierechtbank door de ge
rechtsdeurwaarder Priem op 8 fe
bruari 1989; 

Overwegende dat, nu het bestre
den vonnis werd geveld vooraleer 

(1) Cass., 23 feb. 1971 (A.C., 1971, 605) en 8 
mei 1984, A.R. nr. 8518, redengeving (ibid., 
1983-84, nr. 515). 

(2) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 7947 (A.C., 
1983-84, nr. 4). 

(3) Cass., 3 juni 1980 (A. C., 1979-80, nr 621 ). 

zes maanden waren verlopen sinds 
die datum, de strafvordering niet 
door verjaring vervallen is; 

Dat de grief faalt naar recht; 

Over de tweede grief, door eiser als 
volgt geformuleerd : In het vonnis, in 
graad van beroep, werd volgende motiva
tie gevonden : « Uit het strafdossier 
blijkt dat op 21 augustus 1988 om 22.45 
uur de rijkswacht vaststelde dat in de 
slaapkamer van klager de muziek, ge
speeld in de aanpalende cafe, duidelijk 
hoorbaar was en de zanger en het lied 
herkenbaar waren. Muziek met de inten
siteit dat zanger en lied herkenbaar zijn, 
is geen achtergrondmuziek of achter
grondgeluid meer en dient derhalve als 
storend te worden aanzien om de rust en 
de slaap van klager en zijn familie te 
storen. Beklaagde houdt voor dat hij 
maatregelen heeft getroffen en werken 
heeft laten uitvoeren. Deze maatregelen 
en werken waren, gezien de vaststellin
gen, blijkbaar niet adekwaat of efficient. 
Het feit dat hij de muziekintensiteit na 
de klacht verminderde doet niets af van 
het bestaan van de overtreding. Het feit 
dat de geluidssterkte niet werd gemeten 
doet dit evenmin. Het feit dat klager niet 
woont op het adres in de Pannestraat is 
evenmin dienend. Er is geen enkele re
den dat klager zijn slaapkamer in voor
noemd gelegen pand niet zou mogen ge-. 
bruiken. Bovendien is het niet nodig dat 
effektief de nachtrust van klager werd 
gestoord, maar dat de muziek de nacht
rust van de bewoners van het pand van 
klager kon verstoren. De verdenking, ge
pleegd op 21 augustus 1988 komt bewe
zen voor. Op 25 augustus 1988 om 23.30 
uur stelde de rijkswacht vast dat een 
licht geluid hoorbaar was en dat er niet 
kon worden vastgesteld welk lied er ge
speeld werd. Uit deze vaststellingen kan 
niet worden afgeleid dat het geluid, af
komstig van de inrichting van beklaagde, 
storend was. De verdenking op voor
noemd tijdstip komt niet voldoende be
wezen voor. » Welnu, storend nachtge
rucht in de zin van artikel 561, 1°, (Sw.) 
is (onder meer) aanwezig wanneer de 
verdachte weliswaar slechts het gerucht 
heeft veroorzaakt dat met de normale 
uitoefening van zijn bedrijf noodzakelijk 
gepaard gaat, maar verzuimd heeft de 
gepaste maatregelen te nemen om de 
nachtrust van zijn buren niet te storen. 
Het hoeft geen betoog dat het spelen van 
muziek kadert in een normale uitbating 
van een herberg. Ten einde precies te 
vermijden dat verweerder door de mu-
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ziek gehinderd zou worden, liet eiser 
verbouwingswerken uitvoeren welke er 
in bestonden dat langs de zijde van ver
weerder een aanvullende muur werd ge
plaatst van 60 em dik met 2 viden. Daar
enboven blijkt uit het strafbundel dat de 
muziek in de herberg slechts matig 
stond en men elkaar duidelijk kon ver
staan zonder te roepen. Eiser heeft der
halve alles gedaan opdat de muziek de 
buren niet zou hinderen. Het is dan ook 
ten onrechte dat de rechtbank, zetelend 
in graad van beroep, eiser heeft veroor
deeld voor de tenlastelegging sub A. 
Voor de in artikel 561.1° van het Straf
wetboek omschreven overtreding· is het
zij een opzettelijke daad, hetzij een 
schuldige nalatigheid vereist. In het von
nis wordt uit het zuiver bestaan van het 
nachtgerucht of nachtrumoer de schuld 
van eiser afgeleid zonder na te gaan of 
eiser wel degelijk de nodige maatregelen 
getroffen had. Dat de muziek bij ver
weerder hoorbaar was, impliceert niet 
noodzakelijk dat eiser verzuimd heeft de 
nodige maatregelen te treffen. In het 
vonnis wordt derhalve nergens aange
toond waaruit de opzettelijke daad, het
zij de schuldige nalatigheid zou bestaan. 
Het vonnis schendt derhalve de artikelen 
561.1° van het Strafwetboek en 98 van de 
Grondwet: 

. Overwegende dat voor het be
staan van het door artikel 561.1 o van 
het Strafwetboek strafbaar gestelde 
misdrijf een persoonlijke hetzij op
zettelijke daad hetzij schuldige nala
tigheid van de beklaagde vereist is; 
dat, wanneer het storende nachtge
rucht veroorzaakt wordt door de uit
oefening van het bedrijf van de be
klaagde en noodzakelijk gepaard 
gaat met de normale uitoefening 
van dat bedrijf, de beklaagde niet 
strafbaar is wanneer hij alle gepaste 
maatregelen heeft genomen om de 
nachtrust van de buren niet te sto
ren; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de in de grief weergegeven 
consideransen te kennen geven dat 
het storend karakter van muziek in 
eisers uitbating en waarvoor hij 
wordt veroordeeld van zijn schuldi
ge nalatigheid afhangt; 

Dat zij zodoende een juiste toe
passing maken van artikel 561.1° 
van het Strafwetboek; 

Overwegende dat de grief niet 
preciseert waarin de schending van 
artikel 98 van de Grondwet zou be
staan; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

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

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

4 september 1990 - ze kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. · 
Thomas, Veurne. 

Nr. 3 

2e KAMER - 4 september 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE 
- BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - MILITAIR GERECHTSHOF -
TER ZITTING GENOMEN CONCLUSIE - GEEN 
AFSCHRIFT NEERGELEGD DRIE DAGEN V66R 
DE TERECHTZITTING - WEIGERING VAN DE 
CONCLUSIE. 

1 o In strafzaken worden de conclusies 
genomen op de terechtzitting, tijdens 
het debat, hetzij bij geschrift, hetzij 
mondeling; in laa.tstgenoemd geval 
moeten het feit dat een conclusie 
wordt genomen alsmede de inhoud er
van regelmatig worden vastgesteld (1). 

(1) Zie Cass., 20 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
291). 
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2° Het recht van verdediging wordt ge
schonden door het Militair Gerechts
hof dat weigert de conclusie te aan
vaarden die de beklaagde op de te
rechtzitting neemt zonder drie dagen 
v66r de terechtzitting een afschrift 
daarvan te hebben neergelegd naar 
vereis van art. 5 van het huishoudelijk 
reglement van het Militair Gerechtshof 
dat de bijlage vormt van het KB. van 3 
sept. 1973. 

(MA'ITHEY T. VLAAMS GEWEST, DISTELMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3903) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1989 
door het Militair Gerechtshof gewe
zen; 

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

Over het middel, door eiser als volgt 
gesteld : Aangezien het arrest van het 
Militair Gerechtshof de wet heeft ge
schonden, namelijk een algemeen rechts
beginsel, door miskenning van de rech
ten van de verdediging. Dat inderdaad 
het Militair Gerechtshof weigerde de be
sluiten van de raadsman van eiser (de 
besluiten van ondergetekende dus) te 
aanvaarden, namelijk weigerde dat deze 
zouden neergelegd worden op de zitting 
van 14 september 1989. Een en ander 
blijkt voldoende uit het zittingsblad, na

ring van neerlegging van besluiten recht
vaardigt, zeker niet zonder een uitstel te 
verlenen ten einde desgevallend de be
treffende termijn te doen naleven, zoals 
ter zitting overigens voorgesteld door on
dergetekende, om alzo de heer auditeur
generaal toe te laten desgevallend schrif
telijk te antwoorden op de neer te leggen 
conclusies. Dat overigens dient gesteld 
dat de betreffende besluiten werden 
neergelegd daags voor de zitting van 14 
september 1989, verstuurd zijnde 2 da
gen v66r de zitting. Dat deze miskenning 
van de rechten van de verdedlging, na
melijk van eiser, de belangen van deze 
laatste zeer zeker geschaad heeft, daar 
het betreffende arrest geenszins geant
woord heeft op de verschillende argu
menten welke vervat zijn in de betref
fende besluiten, en welke in het monde
ling pleidooi van ondergetekende noch
tans werden aangehaald. Dat onder 
meer de oorspronkelijke betekening, 
voor zover ze al rechtsgeldig zou zijn, 
quod non, van het oorspronkelijk ver
stekvonnis van de Krijgsraad te Brussel, 
afdeling Antwerpen, van 10 januari 1989, 
nietig is op basis van de 2 verschillende 
data (23 januari 1989 en 24 januari 1989) 
die erop vermeld zijn, zodat er een abso
lute nietigheid is aangaande deze beteke
ning, en het oorspronkelijke verzet van 
eiser dus zeker tijdig was. Dat onder 
meer op dit argument niet geantwoord 
werd door het Militair Gerechtshof. Aan
gezien om deze redenen alzo tevens een 
verzuim van substantii:He of op straf van 
nietigheid voorgeschreven pleegvorm 
heeft plaatsgevonden, zodat het arrest 
van het Militair Gerechtshof dient ver
nietigd te worden : 

melijk P.V. van de openbare terechtzit- Overwegende dat, blijkens het 
ting, van 14 september 1989 voor· voor- proces-verbaal van de terechtzitting 
noemd Militair Gerechtshof. Dat het 
motief van het Militair Gerechtshof om van 14 september 1989, de voorzitter 
de besluiten te weigeren, deze weigering van het Militair Gerechtshof gewei
niet rechtvaardigt : de weigering is ge- gerd heeft de conclusie van eiser te 
steund op het feit dat de betreffende be- aanvaarden, omdat deze niet was 
sluiten niet 3 dagen voor de zitting wer- meegedeeld aan dit hof drie dagen 
den medegedeeld aan het Militair Ge- v66r de terechtzitting; 
rechtshof, ondanks het feit dat de zaak 
reeds een eerste maal gesteld was op de Overwegende dat geen wetsbepa
zitting van 14 juni 1989. Dat ter inlich- ling voorschrijft dat een conclusie 
ting dient gesteld dat het uitstel enkel voor de strafgerechten moet meege
zijn oorzaak vond in de militaire ver- deeld worden v66r de terechtzitting; 
plichting van eiser (namelijk dienst in dat conclusies voor de strafgerech
het buitenland) zoals blijkt uit het P.V. ten genomen worden ter terechtzit-
van de terechtzitting van 14 juni 1989 en t' tood d d b tt h t oo 
het op die datum door ondergetekende mg . lJ 00 ens e:. e a e~, e ~1J 
neergelegde attest. Dat de aangehaalde ?chriftehJk, hetzlJ mondehng, m1ts 
termijn van 3 dagen slechts een int~rn I m d_at geval l~et nemen van de con
reglement uitmaakt, welk geen we1ge- clus1e en de mhoud ervan regelma-
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tig worden vastgesteld; dat daaraan 
geen afbreuk doet het artikel 5 van 
het huishoudelijk reglement van het 
Militair Gerechtshof luidens hetwelk 
« de verdachten, burgerlijke partijen 
en hun raadslieden verzocht zijn, in
dien zij oordelen schriftelijke con
clusies te moeten opstellen, een af
schrift ervan ten minste drie werk
dagen v66r de terechtzitting neer te 
leggen »; 

Overwegende dat de weigering ei
sers conclusie te aanvaarden een 
miskenning van zijn recht van ver
dediging uitmaakt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in een derde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Militair Gerechtshof, 
anders samengesteld. 

4 september 1990 - ze kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
Vanderputte, Tongeren. 

II. In zoverre de voorziening ge- Nr. 4 
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen ingesteld 
tegen eiser : 2• KAMER - 4 september 1900 

a. door het Vlaamse Gewest : 
Overwegende dat deze partij blij

kens een brief gericht aan het Mili
tair Gerechtshof, en waarvan mel
ding wordt gemaakt in het proces
verbaal van de terechtzitting van 14 
september 1989, geen vordering 
meer stelt; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

b. door Dorothea Distelmans : 
Overwegende dat de vernietiging 

op eisers voorziening van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering op vernietiging mee
brengt van de niet definitieve beslis
sing op de tegen hem door verweer
ster ingestelde civielrechtelijke vor
dering die ervan het gevolg is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet op de tegen eiser inge
stelde strafvordering en op de tegen 
eiser door de verweerster Dorothea 
Distelmans ingestelde civielrechte
lijke vordering; verwerpt de voorzie

STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE SA
MENLOOP - AFZONDERLIJKE STRAFFEN. 

Art. 65 Sw. wordt geschonden door het 
arrest dat de beklaagde veroordeelt tot 
twee afzonderlijke straffen wegens 
twee misdrijven waaraan dezelfde lei
ten ten grondslag liggen (1). 

(QUINTENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3904) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1989 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikel 65 van het Wetboek van Strafvor
dering (lees : Strafwetboek), 

doordat het arrest eiser veroordeelt, 
enerzijds, wegens het misdrijf van een
voudige bankbreuk tot een gevangenis-

ning voor het overige; beveelt dat 1---------------
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel-

(1) Zie Cass., 10 dec. 1985, A.R. nr 9454 
(A.C., 1985-86, nr 245). 
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straf van twee maanden met uitstel ge
durende vijf jaar, en, anderzijds, wegens 
uitgifte van cheques zonder dekking, tot 
een hoofdgevangenisstraf van vier maan
den met uitstel gedurende vijf jaar en 
tot een geldboete van honderd frank, 

terwijl wanneer een zelfde feit ver
scheidene misdrijven oplevert aileen de 
zwaarste straf mag worden uitgesproken, 
en de feitenrechter die de beklaagde 
schuldig verklaart, enerzijds, aan het 
misdrijf van de uitgifte van cheques zon
der dekking (wet van 1 maart 1961, arti
kel 61), en, anderzijds, aan het misdrijf 
van eenvoudige bankbreuk, dat erin be
staat als handelaar met het oogmerk om 
zijn faillissement uit te stellen, toege
stemd te hebben in leningen, effectencir
culaties en andere al te kostelijke midde
len om zich geld te verschaffen, met 
name het laten aanslepen van sociale en 
fiscale schuld en de uitgifte van onge
dekte cheques (artikel 573, 3°, tweede 
zin, van het Wetboek van Koophandel), 
noodzakelijk beslist dat hetzelfde feit, 
namelijk de uitgifte van cheques zonder 
dekking, zowel het misdrijf omschreven 
in artikel 61 van de wet van 1 maart 
1961 als dit omschreven in artikel 573, 3°, 
tweede zin, van het Wetboek van Koop
handel oplevert; het arrest derhalve na 
te hebben vastgesteld dat het feit van 
cheques zonder dekking uit te geven zo
wel het misdrijf bedoeld in artikel 61 
van de wet van 1 maart 1961, als het 
misdrijf bedoeld in artikel 573, 3°, tweede 
zin, van het Wetboek van Koophandel 
uitmaakt, niet zonder schending van ar
tikel 65 van het Strafwetboek wegens 
beide misdrijven afzonderlijke straffen 
kan uitspreken : 

Overwegende dat uit de redenge
ving van de appelrechters blijkt dat 
voor hun beoordeling de feiten van 
de telastlegging B dezelfde cheques 
betreffen als deze waarvan de uitgif
te zonder dekking mede-constitutief 
is voor het bewezen verklaarde mis
drijf van de telastlegging A : eenvou
dige bankbreuk; 

Dat de tegen eiser bewezen ver
klaarde feiten van uitgifte van che
ques zonder dekking aldus - mi.n
stens mede - ten grondslag liggen 
aan de afzonderlijk bestrafte mis
drijven van de telastleggingen A en 
B; 

Dat het middel gegrond is : 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

A. van mr. Plessers en mr. Sam
permans qualitate qua : 

Overwegende dat deze vordering 
wordt afgewezen; 

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

B. van de overige verweerders : 

. Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de beslissingen 
waarbij eiser op civielrechtelijk ge
bied tot het betalen van schadever
goeding wordt veroordeeld; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, ver
nietigt het bestreden arrest, in zover
re het eiser veroordeelt op strafrech
telijk gebied en in zoverre het op 
civielrechtelijk gebied eiser veroor
deelt tot het betalen van schadever
goeding aan de verweerders sub 1, 
2, 3 en 4; 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 eiser in 
een vijfde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

4 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade 
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Nr. 5 

2• KAMER - 4 september 1000 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - KWALIFICATIE - VER
PLICHTING VAN DE RECI-ITER. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - CORRECTIONELE OF PO
L!TIERECHTBANK - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER OM EEN MISDRIJF TOE TE VOEGEN 
AAN HET MISDRIJF DAT IS OMSCHREVEN IN 
DE AKTE DIE DE ZAAK BIJ HEM AANHANGIG 
MAAKT- GRENZEN. 

3° SAMENHANG - STRAFZAKEN - ONBE
VOEGDHEID GEGROND OP SAMENHANG -
VOORWAARDEN. 

1° In correctionele of politiezaken is de 
feitenrechter verplicht uitspraak te 
doen over het regelmatig bij hem aan
hangig gemaakte feit en, mits hij het 
recht van verdediging in acht neemt, 
aan dat felt de juiste wettelijke om
schrijving te geven (1). 

2° Wanneer in correctionele of politieza
Jren de rechter kennis neemt van een 
feit waaraan een enkele wettelijke om
schrijving is gegeven, kan hij niet zon
der bijkomende dagvaarding of vrijwil
lige verschijning in eerste aanleg te
vens kennis nemen van een ander 
misdrijf, ook al zou dat met het in de 
oorspronkelijke telastlegging omschre
ven misdl'ijf slechts een enkel straf
baar feit opleveren (2). 

3° Het strafgerecllt waarbij een misdrijf 
aanhangig is gemaakt waarvoo1' het 
bevoegd is, kan zich niet onbevoegd 
verlrlaren op groild dat het misdrijf sa
menhang zou vertonen met een ander 
misdrijf dat niet bij de bevoegde rech
ter aanhangig is gemaald (3). 

(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GE
RECHTSHOF T. COPPENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3912) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1989 
door het Militair Gerechtshof gewe
zen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 1, 21, 23, 
laatste lid, 26, laatste lid, van de wet van 
15 juni 1899 houdende titel I van het 
Wetboek van Strafrechtspleging voor het 
leger, 145 en 182 van het Wetboek van 
Straf-vordering : 

OveMNegende dat Fredy Coppens 
gedagvaard werd voor de Krijgsraad 
te Gent om als militair in actieve 
dienst bij gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, maar zonder het 
oogmerk om de persoon van een an
der aan te randen, onopzettelijk sla
gen of veMNondingen te hebben toe
gebracht aan Freddy Dierck; 

Overwegende dat de krijgsraad 
zich bij vonnis van 30 mei 1989 on
bevoegd verklaarde en de zaak ver
wees naar het ambt van de krijgsau
diteur om te handelen als naar 
recht op de grand dat : de krijgsraad 
de plicht heeft de juiste en volledige 
omschrijving vast te stellen van de 
voor hem gebrachte feiten; in de on
derstelling dat de iri de dagvaarding 
omschreven feiten zouden bewezen 
zijn het gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg in hoofde van veMNeer
der niets anders is dan de overtre
ding van artikel 10, 1° en 3°, van het 
Wegverkeersreglement; er in dit ge
val onsplitsbaarheid of ondeelbaar
heid bestaat tussen de verkeersover

----------------t· treding en het onopzettelijk toebren
(1) Cass., 7 april 1987, A.R. nr. 938 (A.C., 

1986-87, nr. 4 73). 

(2) Zie Cass., 26 juni 1990, A.R. nr. 3535 
(A.C., 198!!-90, nr. 627), en noot R.D.; noot R. 
Verstraeten, in R. W., 1988-89, biz. 20. 

(3) Zie Cass., 8 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. · 
229), 21 sept. 1988, A.R. nr. 7032, en 6 juni 
1989, A.R. nr. 3433 (ibid., 1988-89, nrs. 44 en 
571). Vgl. evenwel Cass., 9 mei 1989, A.R. nr. 
3341 (ibid., 1988-89, nr. 512). 

gen van veMNondingen; 
OveMNegende dat het Militair Ge

rechtshof, op het hager beroep van 
het openbaar ministerie, dit vonnis 
bevestigt; 

OveMNegende dat, onder voorbe
houd van wat voor het hof van assi
sen geldt, de strafrechter aan het 
feit van de tenlastelegging zijn juis-
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te kwalificatie moet geven en daar
toe, waar het behoort, de voorlopige 
kwalificatie van de inleidende akte 
wijzigen of vervangen; 

Overwegende dat het hem even
wei, buiten aanvullende dagvaarding 
of vrijwillige verschijning in eerste 
aanleg, verboden is aan de aan het 
feit gegeven kwalificatie een kwalifi
catie toe te voegen; 

Dat het Militair Gerechtshof niet 
vermocht te oordelen over samen
hang tussen het misdrijf van onop
zettelijke slagen of verwondingen 
waarvoor Fredy Coppens was ver
volgd en een inbreuk op het Weg
verkeersreglement waarvoor hij niet 
was vervolgd; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
memorie die geen cassatiemiddel 
oplevert, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Militair Ge
rechtshof, anders samengesteld. 

4 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 6 

2• KAMER - 4 september 1900 

1° MEINEED - ZEDEL!JK BESTANDDEEL 
VAN HET MISDRIJF. 

2° MEINEED - BOEDELBESCHR!JVING 

1 o Meineed gepleegd bij zegellegging of 
boedelbeschrijving vereist enkel alge
meen opzet (1). (Art. 226, tweede lid, 
Sw.) 

2° en 3° Meineed gepleegd bij boedelbe
schrijving wordt gestraft overeenlwm
stig art. 226 Sw.; de eedformule is vast
gelegd in art. 1183, 11°, Ger. W. (2). 

(HOYLAERTS T. VERMASSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 3920} 

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

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde strafvorde
ring: 

Over het middel: schending van de ar
tikel 7 E.V.R.M., gesloten te Rome op 4 
november 1950 en goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955, 7, lid 2, 9, 97 en 127 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 824, 1045, 1158, 8°, 1175, 
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
2, lid 1, 226, lid 2, van het Strafwetboek, 
ingevoegd bij de wet van 10 oktober 
1967, 1 tot en met 14 van de wet van 27 
mei 1974 tot wijziging van de eedformule 
en van de plechtige verklaringen in ge
rechtelijke en bestuurlijke aangelegenhe
den en van de algemene rechtsbeginse
len « van de strikte interpretatie van de 
afstand •, « dat het strafrecht restrictief 
moet gei:nterpreteerd worden •, << in poe
nis strictissima est interpretatio >>, << nul
lum crimen sine lege, nulla poena sine 
lege>>, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot een gevangenisstraf van 3 maanden 
met uitstel gedurende een termijn van 
vijf jaar en tot een geldboete van 250 
frank verhoogd met opdeciemen en ge
bracht op 15.000 frank of een vervangen
de gevangenisstraf van een maand en ei
seres veroordeelt tot betaling van 5 

EEDFORMULE. (1} Zie Cass., 7 jan. 1986, A.R. nr. 9879 (A.C., 
1985-86, nr. 291}. 

3° ONVERDEELDHEID BOEDELBE-
SCHR!JVING - MEINEED - EEDFORMULE. 

(2} Zie Cass., 8 mei 1990, A.R. nr. 3590 (A.C., 
1989-90, nr. 521). 
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frank, gebracht op 300 frank, in toepas
sing van de wet van 1 augustus 1985 en 
zegt voor recht dat de in beslag genomen 
zeven kasbons zullen ter beschikking ge
steld worden van de notaris gelast met 
de bewerkingen van vereffening en ver
deling en eiseres veroordeelt om te beta
len aan de burgerlijke partij de som van 
1 frank op de gronden dat de huidige 
strafvervolging is ingesteld op grond van 
artikel 226, tweede lid, van het Strafwet
boek; dat deze bepaling de valse eed, af
gelegd bij een boedelbeschrijving opge
steld met het oog op de vereffening en 
de verdeling van een nalatenschap of 
van een andere onverdeeldheid, straf
baar stelt; dat het rechtsbeginsel « nul
Jum crimen, nulla poena, sine lege » dus 
niet is geschonden; dat eiseres zich niet 
op artikel 127 van het Gerechtelijk Wet
hoek steunen kan om te stellen dat, nu 
geen wet de formule van eed vastlegt die 
bij een boedelbeschrijving moet worden 
afgelegd, de strafvordering onontvanke
lijk had moeten worden verklaard bij 
toepassing van voornoemd rechtsbegin
sel; dat in de hier onderzochte casus de 
bewoordingen van de formule van eed 
niet op sacramentele wijze zijn vastge
steld; dat de openbare orde als dusdanig 
evenmin wordt geschonden wanneer de 
wet de eedaflegging oplegt, maar nalaat 
de formule voor de eed te bepalen; dat 
sinds de invoering van de wet van 27 
mei 1974 de essentie van de eedaflegging 
bestaat in de aanwending van het werk
woord « ik zweer » of een gelijkwaardige 
uitdrukking; dat in onderhavig geval het 
ontbreken van een bij de wet vastgestel
de formule van eed dus niet verhindert 
dat partijen zich met de eerbiediging van 
de essentie van de eed, op de termen 
van de artikelen 1158 en 1183 van het 
Gerechtelijk Wetboek « inspireren » om 
« in eigen woorden » aan de door de wet 
opgelegde verplichting te voldoen, terwijl 
in de gegeven omstandigheden de « met 
eigen woorden » afgelegde eed strafbaar 
is zodra hij niet overeenstemt met de 
werkelijkheid; dat de eerste rechter arti
kel 7 E.V.R.M. noch de wet heeft ge
schonden; dat eiseres voorts doet gelden 
dat zij nog het recht had verklaringen af 
te leggen over de in de inventaris op te 
nemen goederen, omdat er nog een vaca
tie moest plaatsvinden te Zottegem; dat 
dit middel feitelijke grondslag mist; dat 
partijen aan de door notaris de Vuyst in 
zijn brief van einde 1988 in het vooruit
zicht gestelde inventaris reeds hadden 
verzaakt, nu uit de aanhef van de door 
notaris Kuypers opgestelde akte blijkt 
dat deze zowel geschiedde in uitvoering 

van de beschikking van 29 maart 1984 
van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, zetelend in kort geding, 
als van het bevelschrift van de vrede
rechter van Leuven van 13 december 
1983; dat partijen bovendien, alvorens de 
eed af te leggen, uitdrukkelijk verklaar
den dat er niets meer te inventariseren 
of op te tekenen was; dat alle vacaties 
dus afgesloten waren geacht op het 
ogenblik dat de eed werd afgelegd; dat 
ook al bleef er, zoals thans beweerd, nog 
een << vacatie >> uit te voeren te Zottegem, 
eiseres precies ten grieve moet worden 
geduid hiervan geen gewag te hebben 
gemaakt alvorens de eed af te leggen; 
dat de door eiseres gegeven uitleg in ver
band met de omstandigheden waarom 
bepaalde goederen niet zijn vermeld in 
de inventaris door de eerste rechter in 
correcte mate is verworpen; ... dat het 
hof van beroep zich bij de argumente
ring van de eerste rechter aansluit om te 
concluderen tot het bedrieglijk karakter 
der feiten, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar appelconclusie uitdrukkelijk staan
de hield dat haar geen enkel bedrieglijk 
opzet kon worden verweten vermits zij 
zich voor haar verklaring en haar eed 
gesteund had op de toestand zoals die 
bestond op 5 juni 1985; dat verweerder, 
als specialist inzake vermogensbeheer, 
toen alle mogelijkheden had om eiseres 
te interpelleren over haar verklaring, 
maar dat zij zelf verkozen heeft dit niet 
te doen en dat eiseres in die omstandig
heden bij gebrek aan enige verdere in
terpellatie geen bedrieglijk opzet kan 

· verweten worden (zie de appelconclusie 
van eiseres, pagina 3, randnummer 4); 
dat de eerste rechter enkel beslist had 
dat het bedrieglijk opzet overduidelijk 
was; dat het arrest door zich bij die be
slissing van de eerste rechter aan te slui
ten om te concluderen tot het bedrieglijk 
karakter van de feiten, het gemotiveerd 
verweer van eiseres eenvoudig ontkend 
heeft zonder de middelen waarop het ge
steund was, te weerleggen en daardoor 
niet passend op dit verweer antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

vijfde onderdeel, de formule van de 
eed uitsluitend kan worden opgelegd 
krachtens de wet; dat de eed, die bij het 
sluiten van de verzegeling of boedelbe
schrijving dient afgelegd, echter niet 
door de wet geformuleerd geworden is, 
ook niet door de wet van 27 mei 1974, en 



Nr. 7 HOF VAN CASSATIE 11 

dat het arrest dan ook ten onrechte be
slist heeft dat het ontbreken van een bij 
de wet vastgestelde formule niet verhin
dert dat partijen zich op de termen van 
de artikelen 1158 en 1183 van het Ge
rechtelijk Wetboek inspireren om in ei
gen woorden een eed af te leggen (schen
ding van artikel 127 van de Grondwet, 
1158, 8°, en 1183, 11°, van het Gerech
telijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 
van de artikelen 1 tot en met 14 van de 
wet van 27 mei 1974) en eveneens ten 
onrechte beslist heeft dat de aldus afge
legde eed strafbaar is (schending van ar
tikel 226, lid 2, van het Strafwetboek); 
dat eiseres immers niet wettelijk kan 
vervolgd en gestraft worden ingevolge 
een zogezegde valse eed waarvan de for
mule niet door de wet bepaald geworden 
is en die derhalve niet bij de wet straf
baar gesteld geworden is (schending van 
de artikelen 7 E.V.R.M., 7, lid 2, 9 van de 
Grondwet, 2, eerste lid, van het Strafwet
boek, en van het algemeen rechtsbegin
sel « Nullum crimen sine lege, nulla poe
na sine lege»), zodat het arrest de in het 
middel aangewezen bepalingen en alge
mene rechtsbeginselen schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bij artikel 
226, tweede lid, van het Strafwet
boek bedoelde misdrijf van valse 
eed bij een boedelbeschrijving enkel 
algemeen opzet vereist; 

Dat het onderdeel opkomt tegen 
een ten overvloede gegeven reden; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de eed bij boe
delbeschrijving bij wet is voorge
schreven, met name door artikel 
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat de valse eed bij boedelbe
schrijving bij wet is strafbaar gesteld 
met name door artikel 226 van het 
Strafwetboek; dat deze wetsbepalin
gen van kracht waren ten tijde van 
de aan eiseres ten laste gelegde 
feiten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen eiseres ge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

4 september 1990 - 2° kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - - Advocaat: mr. 
M. Van Batte!, Mechelen. 

Nr. 7 

2e KAMER - 4 september 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERMIJNEN - STRAFVORDERING -
ARREST HOUDENDE NIET-ONTVANKELIJK
VERKLARING VAN HET HOGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN HET VONNIS WAARBIJ 
EEN VORDERING TOT WRAKING VAN EEN 
RECHTER NIET ONTVANKELIJK OF ONGE
GROND WORDT VERKLAARD. 

Niet ontvankelijk is de v661· de eindbe
slissing ingestelde voorziening tegen 
een aiTest dat zich beperkt tot de niet
ontvankelijkverklaring van het hager 
beroep van de beklaagde tegen een 
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vonnis dat een vordering tot wmking 
van een rechter niet ontvankelijk of 
ongegl'Ond veTklaart (1). (Art. 416 Sv.) 

(DEVOS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4388) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1990 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het hoger beroep van eiser 
tegen het vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge waar
bij zijn verzoek tot wraking van J. 
Cornelis, ondervoorzitter in die 
rechtbank, deels niet ontvankelijk 
en deels niet gegrond wordt ver
klaard, niet op geldige wijze werd 
ingesteld en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat die beslissing 
geen einde maakt aan de vervolgin
gen en geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil, mitsdien geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de voorziening, nu zij v66r de 
eindbeslissing is ingesteld, niet ont
vankelijk is; 

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

Noot arrest nr. 7 : 

4 september 1990 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 8 

1e KAMER - 6 september 1900 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
VOORKOOPRECHT- TE KOOP STELLEN VAN 
EEN GOED DAT GROTER IS DAN HET GEPACH
TE - GEEN AFZONDERLIJK AANBOD AAN DE 
PACHTER - GEVOLGEN. 

Wanneer, in pachtzaken, de verpachter 
het voorkooprecht van de pachter mis
kent, door een goed te koop te bieden 
dat grater is dan het gepachte, zonder 
voor laatstgenoemd goed een afzonder
lijk aanbod te doen, mag deze pachter 
hetzij de indeplaatsstelling van de ko
per, l1etzij de bij art. 51, eerste lid, 
Pachtwet bepaalde vergoeding vorde
ren maar niet zijn vooJ'kooprecht 
aan derden overdragen (1). (Artt. 48, 
48bis, 50, 51 Pachtwet.) 

(VANDENBROUCKE J., VANDENBROUCKE L., VAN
HOVE T. DE MEESTER DE RAVENSTEIN, VANNES
TE, VANALLEMEERSCH, MEULEMEESTER, MAER-

TENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6919) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 januari 1989 in ho-

(1) Zie Cass., 6 nov. 1967 (Bull. en Pas., 1968, 
I, 320), 19 mei 1987, A.R. nr. 1399 (A.C., 
1986-87, nr. 560)) en 6 feb. 1990, A.R. nr. 4141 1----------------~ 
(ibid., 1989-90, nr. 347). 

Over het feit dat de voorziening ontvanke
lijk is v66r de eindbeslissing, wanneer de 
rechter, bij de uitspraak over een vordering 
tot wraking, zich een rechterlijke bevoegdheid 
heeft toegeeigend die de wet aan een andere 
gerechtelijke overheid toekent, zie Cass., 3 jan. 
1990, A.R. nrs. 7892 en 7921 (ibid., 1989-90, nr. 
266), en cone!. adv.-gen. B. Janssens de Bistho
ven. 

Noot arrest nr. 8 : 

(1) R. EECKLOO, Pacht en voorkoop, Leuven, 
Boerenbond, 1970, nr. 713, biz. 447; J. HERBOTS, 
D. CLARYSSE en J. WERCKX, « Overzicht en 
rechtspraak », T.P.R. 1985, nr. 408, biz. 1232; 
M. SEVENS en G. TRAEST, Pacht, nr. 193, biz. 
189, nr. 216, biz. 205, A.P.R., 1978; H. D'UDEKEM 
D'Acoz, Novelles, Droit civil, dee! VI, boek III, 
1984, nr. 608, biz. 177. 



Nr. 8 HOF VAN CASSATIE 13 

ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
derde lid, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 47, 48.1, 50, 
tweede lid en 51 van de wet van 4 no
vember 1969, tot wijziging van de pacht
wetgeving en van de wetgeving betref
fende het recht van voorkoop ten gunste 
van huurders van landbouweigendom
men, v66r de wijziging bij de wet van 7 
november 1938, en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het misbruik van 
recht, 

doordat het bestreden vonnis de verde
ring van de eisers ten einde te horen 
zeggen voor recht dat eerste eiser zijn 
recht van voorkoop overdraagt aan twee
de en derde eiser die als kopers van de 
percelen te Zedelgem, gekadastreerd 
sectie B, nr. 2612/C, samen groot 3 ha 
97 a 60 ca in de plaats zullen treden van 
tweede tot en met vijfde verweerders, 
minstens te zeggen voor recht dat eerste 
eiser zelf in de plaats zal treden van 
tweede tot en met vijfde verweerder, en 
zulks tegen vergoeding van de prijs als
mede van de evenredige kosten van de 
akte verleden voor notaris Mouriau de 
Meulenacker van 25 september Hl85 en 
een notaris aan te stellen om de akte van 
indeplaatstelling te verlijden, als onge
grond afwijst op de volgende gronden : 
" Artikel 50, 2°, vs.n de wet op de land
pacht bepaalt ( ... ): "Wanneer het gepach
te goed slechts een deel is van de te 
koop gestelde eigendom, is het recht van 
voorkoop van toepassing op het gepachte 
goed en is de eigenaar gehouden voor dit 
goed 'een afzonderlijk aanbod te doen. " 
Met (verweerders) moet vastgesteld wor
den nlsdat de voormelde bepalingen niet 
bedingen hoe en in welke vorm dergelijk 
"afzondedijk aanbod" client te gebeuren 
zodat artikel 50, 2°, terzake inderdaad 
geen dwingend vormvoorschrift inhoudt. 
Op het verzuim van de plicht " voor dit 
goed een afzonderlijk aanbod te doen ", 
wat inderdaad de vorm van de kennisge
ving betreft, voorziet de wet op de land
pacht als zodanig ook geen specifieke 
sanctie. Er bestaat dan ook geen enkel 
wettelijk beletsel, zoals terecht door (ver
weerders) onderstreept, opdat aan de 
pachter een aanbod tot aankoop zou wor
den gedaan van zowel verpachte als niet 
verpachte gronden in eenzelfde alde of 
instrumentum, op voorwaarde dat duide
lijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
wat verpacht en wat niet verpacht is. 

Terzake moet vastgesteld worden dat in 
de alde betekening van het recht van 
voorkoop van 22 augustus 1985 wel dege
lijk een onderscheid - in werkelijkheid 
een splitsing - werd gemaakt tussen 
het door eerste (eiser) gepachte goed, en 
dit binnen het kader va.n de goederen de
welke uiteindelijk te koop werden aange
boden. ( ... ) Het is juist dat in diezelfde 
akte-betekening van voorkooprecht van 
22 augustus 1985 ondubbelzinnig werd 
bedongen : " dat de oppervlakte door be
tekende (eiser) in gebruik en gepacht, 
zijnde 3 ha 97 a 60 ca, sectie B, nummer 
2612/C deel en 2613/B, wordt verkocht op 
uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper 
eveneens de vierenveertig aren sectie B, 
dez:l van nummer 2612/C, aankoopt die 
vrij van voorkooprecht zijn. Dit is een 
uitdrukkelijke voorwaarde voor de ver
lwop dat deze beide oppervlakten samen 
worden aangekocht aangezien deze ei
gendom niet te splitsen is. Bijgevolg is 
de totale te verkopen oppervlakte 4 ha 
41 a 60 ca, volgens kadaster ". (Eisers) 
( ... ) beroepen zich precies op voorkoop
recht (lees : voormelde bedingen) om te 
besluiten dat het voo:rkooprecht in hoof
de van eerste (eiser) miskend werd. Ter
zake kem hun standpunt echter echter 
niet worden bijgetreden, en wel om de 
hiernavolgende redenen. Er is verkoop 
met miskenning van het recht van voor
koop van de pachter wanneer verkocht 
wordt vooreerst zonder voorafgaande
lijke kennisgeving, en vervolgens ~egen 
gunstiger voorwaarden dan deze d1e ter 
kennis 'i!VOrden gebr&cht. Van meetafaan 
moet worden vastgesteld dat geen van 
beide eventu.aliteiten terzake voorhanden 
is. Duidelijk dient te worden onder
streept dat geenszins werd verkocht aan 
gunstiger voorwaarden dan hetgeen be
dongen werd in de betekeningsakte van 
22 augustus 1985, terwijl voor het overige 
geenszins kan gesteld worden alsdat aan 
eerste eiser in 't bijzonder geen kennis
geving zou zijn gedaan van het voorne
men tot verkoop, zodat aan eerste (eiser) 
wel degelijk het voorkooprecht werd 
aangeboden. Alle beweringen terzake 
door (eisers) in besluiten ontwikkeld, ( ... ) 
raken in werkelijkheid niet anders dan 
de grond van de eventueel tot stand te 
komen verkoop, en meer speciaal wat de 
modaliteiten ervan betreft, inderdaad zo
als reeds bedongen in de betekeningsak
te van 22 augustus 1985. ( ... ) In onderha
vig geval kunnen (eisers) niet stellen dat 
het voorkooprecht van eerste (eiser), 
enig gegeven waarop hun oorspronke
lijke vordering, gelet op de rechtsgrond 
ervan, kan gesteund zijn, werd miskend. 
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Op basis van de gegevens van ~e betek~
ningsakte van 22 augustus 1985, waarurt 
ondubbelzinnig blijkt alsdat het door eer
ste (eiser) in pacht gehouden perceel zou 
verkocht worden, was het voor eerste (ei
ser) aan wie bij dezelfde akte ter kennis 
werd gebracht, volkomen mogelijk om 
aan eerste (verweerder) te laten wete~ 
alsdat hij zijn voorkooprecht wenste mt 
te oefenen op het door hem gepachte 
perceel, groot 3 ha 97 a en 60 ca, en dit 
voor de prijs van 1.890.000 frank. Er 
werd terzake door eerste (verweerder) 
immers een aanbod geformuleerd, aan
bod dat weliswaar ook een voorwaarde 
inhield. Doch terzake is het duidelijk dat 
deze uitdrukkelijk bedongen voorwaarde 
enkel de grond van de verkoopsovereen
komst betrof doch geenszins het feit dat 
het recht v'an voorkoop wel degelijk 
werd aangeboden. Terzake laten (':'er
weerders) opmerken dat er materreel 
rechtelijk geen enkel beletsel bestond 
voor eerste (eiser) om binnen de 30 da
gen aan eerste (verweerder) te laten we
ten dat hij bereid was, desgevallend met 
de vermelding « enkel bereid » het door 
hem gepachte perceel te kopen. Het is 
juist dat de aanvaEl:rding van . ~e pachter 
zuiver en eenvoud1g moet ZIJn. Welnu, 
door te stellen en dit ingevolge de bete
keningsakte van 22 augustus 1985 dat hij 
bereid was het door hem in pacht gehou
den goed aan te kopen, zou eerste (eiser) 
zuiver en eenvoudig hebben aanvaard, 
gezien hij terzake immers geen voor
waarde stelde. ( ... ) Gelet op al het voor
gaande dient dan ook in de gekende om
standigheden te worden besloten alsdat 
het recht van voorkoop in hoofde van 
eerste (eiser) niet werd miskend. Ten 
overvloede ( ... ) kan deze rechtbank de 
beweegredenen zoals ontwikkeld in ~~ 
beroepsbesluiten van (verweerders) biJ
treden, op basis waarvan zij stellen als
dat eerste (eiser) in 't bijzonder, in wer
kelijkheid niet te goeder trouw l~eeft 
gehandeld. Niets b.~lette eerst~ (e1ser) 
om binnen de termiJn van dertig dagen 
aan de kopers desgevallend te laten we
ten dat de in de betekeningsakte uit
drukkelijk bedongen voorwaarde de 
pachters geenszins kon binden, en dez~ 
mededeling zou een zuivere en eenvoudi
ge aanvaarding binnen diezelfde termijn 
voor wat eerste (eiser) betreft geenszins 
in de wet hebben gestaan. In dit geval 
zou er, om redenen hierboven reeds vast
gesteld, hoogstwaarschijnlijk een. geschil 
zijn ontstaan, maar terzake en m deze 
omstandigheden zouden er ontegenspre
kelijk meer dan ernstige redenen aanwe
zig zijn geweest dewelke ertoe zouden 

geleid hebben dat er geen akte werd ver
leden met de andere (verweerders), wel
ke laatsten immers ook onder opschor
tende voorwaarde hadden gecontrac
teerd "• 

terwijl eerste onderdeel, wanneer het 
gepachte' goed slechts een deel is van de 
te koop gestelde eigendom, het recht van 
voorkoop van toepassing is op het ge
pachte goed en de eigenaar gehouden is 
voor dit geval een afzonderlijk aanbod te 
doen· eerste verweerder, door in de akte 
- b~tekening van voorkooprecht van 22 
augustus 1985 te bedingen dat de .~oor 
eerste eiser gepachte oppervlakte, ZIJnde 
3 ha 97 a 60 ca, sectie B, nummer 2612/C 
deel en 2613/B, wordt verkocht op uit
drukkelijke voorwaarde dat de koper 
eveneens de 44 aren sectie B, deel van 
nummer 2612/C, aankoopt, die vrij van 
verkoop zijn, geen afzonderlijk aanbod 
gedaan heeft voor de door eiser gepachte 
oppervlakte; 'het bestreden vonnis ten on
rechte beslist dat deze uitdrukkelijk be
dongen voorwaarde enkel de grond van 
de verkoopovereenkomst betrof; deze 
voorwaarde integendeel het aanbod van 
het recht van voorkoop betrof en het be
streden vonnis ten onrechte beslist dat 
het verzuim om dit aanbod afzonderlijk 
te doen de vorm van de kennisgeving 
betreft ;,aarop de Pachtwet als zodanig 
geen specifieke sanctie voorziet; dit ver
plicht afzonderlijk aanbod immers niet 
de vorm maar wel de verplichte inhoud 
van het aanbod betreft (schending van 
artikel 50, tweede lid, van de wet van 4 
november 1969); op die verplichting wel 
degelijk een specifieke sanctie voorzien 
is· immers het recht van voorkoop van 
e~rste eiser miskend is door het feit dat 
eerste verweerder hem geen afzonderlijk 
aanbod voor de gepachte goederen ge
daan heeft (schending van de artikelen 
47 48.1, 50, tweede lid, van de wet van 4 
ndvember 1969) en eerste eiser, als 
sanctie voor die miskenning, gerechtigd 
was om de indeplaatsstelling te vorderen 
(schending van artikel 51 van de wet van 
4 november 1969); 

vijfde onderdeel, in geval van verkoop 
met miskenning van de rechten van 
voorkoop van de pachter, deze het recht 
heeft om in de plaats gesteld te worden 
van de kopers; het enkel feit van die 
miskenning volstaat om in de plaats ge
steld te worden en het bestreden vonnis 
die vordering tot indeplaatstelling van 
de eisers ten onrechte ongegrond ver
klaart louter omdat eerste eiser zogezegd 
niet te goeder trouw zou gehandeld heb-
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ben (schending van artikel 51 van de wet 
van 4 november 1969); de verplichting 
om overeenkomsten te goeder trouw uit 
te voeren bovendien verbiedt misbruik te 
maken van de contractuele rechten op 
zo'n manier dat de partij die van die 
rechten uitsluitend in haar eigen belang 
gebruik maakt, daaruit een voordeel· 
trekt dat niet in overeenstemming is met 
de correlatieve last van de andere partij; 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
uit het enkel feit dat niets aan eerste ei
ser belette om binnen de termijn van 30 
dagen aan de verkopers desgevallend te 
laten weten dat de in de betekeningsakte 
uitdrukkelijk bedongen voorwaarde de 
pachter geenszins kon binden, niet wet
tig kon afleiden dat eerste eiser niet te 
goeder trouw zou gehandeld hebben; het 
bestreden vonnis immers niet vaststelt 
dat de nadelen die daaruit voor de ver
weerders voortvloeien, niet in verhou
ding staan tot de beweerde voordelen die 
eerste eiser trok uit het feit dat hij eer
ste verweerder niets heeft laten weten 
(schending van de artikelen 1134, derde 
lid, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en van het algemeen beginsel inza
ke misbruik van recht) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 50 (thans 

derde lid, vroeger) tweede lid, van 
de Pachtwet bepaalt : « W anneer het 
gepachte goed slechts een deel is 
van het te lcoop gestelde eigendom, 
is het recht van voorkoop van toe
passing op het gepachte goed en is 
de eigenaar gehouden voor dit goed 
een afzonderlijk aanbod te doen »; 

Dat daaruit volgt dat de pachter 
in geen geval kan gedwongen wor
den bepaalde percelen, die hij niet 
pacht, aan te kopen, om de door hem 
gepachte percelen in eigendom te 
verwerven; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt : « Het is juist dat in 
(de) akte-betekening van (het) voor
kooprecht van 28 augustus 1985 
(door eerste verweerder a an eerste 
eiser) ondubbelzinnig werd bedon
gen " dat de oppervlakte door bete
kende (eerste eiser) in gebruik en ge
pacht, zijnde 3 ha 97 a 60 ca, sectie B, 
nummer 2612/C deel en 2613/B, 
wordt verkocht op uitdrukkelijke 

voorwaarde dat de koper eveneens de 
vierenveertig aren sectie B, deel van 
nummer 2612/C, aankoopt die vrij 
van voorkooprecht zijn. Dit is een uit
drukkelijke voorwaarde van de ver
koop dat deze beide oppervlakten sa
men worden aangekocht aangezien 
deze eigendom niet te splitsen is. Bij
gevolg is de totale te verkopen opper
vlakte 4 ha 41 a 60 ca, volgens kadas

.ter "»; 
Overwegende dat het vonnis op 

grond van die vaststellingen niet 
wettig beslist dat door eerste ver
weerder aan eerste eiser een afzon
derlijk aanbod in de zin van artikel 
50 van de Pachtwet is gedaan, en 
dat eerste verweerder, door zodanig 
aanbod te doen, het recht van voor
koop van eerste eiser niet heeft mis
kend; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de te dezen toe
passelijke tekst van artikel 48.1, eer
ste en tweede lid, van de Pachtwet 
bepaalde : << De eigenaar mag het 
goed slechts aan iemand anders dan 
de pachter uit de hand verkopen na
dat hij aan deze laatste de gelegen
heid heeft gegeven zijn recht van 
voorkoop uit te oefenen. Te dien 
einde moet hij hem kennis geven 
van de prijs en de voorwaarden 
waartegen hij bereid is het goed te 
verkopen. Deze kennisgeving geldt 
als aanbod van verkoop. Aanvaardt 
de pachter het aanbod, dan moet hij 
daarvan aan de eigenaar kennis ge
ven binnen een maand na de ken
nisgeving bepaald in het eerste lid, 
in wellc geval de verkoop overeen
komstig artikel 1583 tussen partijen 
voltrokken is, zodra de aanvaarding 
van de pachter ter kennis is geko
men van de eigenaar »; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de aanvaarding van de pachter zui
ver en eenvoudig moet zijn; dat de 
Pachtwet de pachter aan wie een 
aanbod in strijd met de dwingende 
bepalingen ervan is gedaan, niet 
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verplicht de ei.genaar binnen een 
maand na de kennisgeving op de on
regelmatigheid van het aanbod t'::J 
wijzen en een tegenvoorstel te for
muleren; 

Dat het bestreden vonnis uit het 
stilzitten van de pachter niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat hij niet te 
goeder trouw heeft gehandeld; 

Dat het onde:rdeel gegmnd is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 47, 48bis en 51 van de 
wet van 4 novembe<' 1969, tot wijziging 
van de pachtv<Jetgeving en van de wetge
ving betreffencle het recht van voorkoop 
ten gunste van de huurders van landei
gendommen, ingevoegd bij de wet van 12 
juni 1975, en v66r de wijziging bij de wet 
van 7 november 1988, 

doordat het best:::eden vonnis de verde
ring van de eisers ten einde te horen 
zeggen voor recht dat eerste eiser zijn 
recht van voorkoop ovm:draagt aan twee
de en derde eiser die als kopers van de 
percelen te Zedelgem, gekadastreerd 
sectie B, nr. 2613/B, deel van nr. 2612/C, 
samen groat 3 ha 97 a 60 ca, in de plaats 
zullen treden van i·weede tot en met vijf
de verweerder tegen vergoeding van de 
prijs alsmede van de evenredige kosten 
van de akte verleden voor notaris Mou
riau de Meulenacker van 25 september 
1985 en een notaris aan te ste!len om de 
akte van indeplaatsstelling te verlijden, 
als ongegrond afvvijst op de volgende 
gronden : Het is van meetaf aan va.n be
lang vast te stellen alsde.t de om·spronke
lijke vordering, gelet op het voorv,[erp er
van, en zoals geformuleerd in het inlei
dend exploot dagvaarding, gesteund is op 
het feit dat: « het voorkooprecht van eer
ste eiser grovelijk miskend werd, en dat 
hij zich beroept op de sancties voorzien 
bij artikel 51 van de wet op de land- I 
pacht, en m.eer bepaald de indeplaats
stelling vordert ». Hetgeen hierboven 
door eerste eiser zelf werd gesteld, 
vormt uiteindelijk de enige rechtsgrond 
v~n de oorspTonkelijke vordering van de 
e1sers. Wel kan worden vastgesteld dat 
door eerste eiser tevens een beroep wordt 
gedaan op de bepalingen van artikel48bis 
van de wet op de landpacht, doch het 
hoeft geen verder betoog alsdat de toe
passelijkheid van voorm.eld artikel 48bis 
niet kan worden weerhouden bhmen het 
kader en het voorwerp van de oorsnron
kel~jke, i~ ~oofd?.rde ~estelde vord·~ring, 
gez1en mtemdehJk na de miskenning 
van een recht van voorkoop, aldus steeds 

de bewer'ingen van de eisers, en waar
omtrent hierna meer, er geen recht van 
voorkoop meer bestaat, zodat er dan ook 
geen meer kan worden overgedragen. De 
bepalingen van artikel 48bis van de wet 
op de landpacht wettigen in elk geval 
!i(een ander besluit. Dit artikel bedingt 
1mmers dat de pachter zijn recht van 
voorkoop in de hierna volgende voor
waarden kan overdragen aan een derde 
doch geenszins dat de pachter ook zijn: 
recht op indeplaatsstelling en/ of schade
loosstelling kan overdragen aan een der
de. Terecht laten de verweerders dan 
ook in dit verband opmerken dat de vor
dering tot indeplaatsstelling een uitslui
tend persoonlijke vordering is en door de 
Pachtwet van het gemeen recht afwij
kende mogelijkheden niet extensief kun
nen uitgebreid worden, 

terwijl in geval van voorkoop met mis
kenning van het recht van voorkoop van 
de pachter deze het recht heeft in de 
plaats gesteld te worden van de koper; 
het bestreden vonnis ten onrechte beslist 
dat na de miskenning van een recht van 
voorkoop, er geen recht van voorkoop 
meer bestaat vermits de pachter juist op 
grond van dat miskende recht de inde
plaatsstelling kan vorderen hetgeen ver
onderstelt dat dit recht voor hem is blij
ven bestaan (schending van de artikelen 
47 en 51 van de wet van 4 november 
1969); de pachter bovendien dit behouden 
recht van voorkoop kan overdragen aan 
een derde om, in geval van miskenning 
van dit recht, die derde in de plaats te 
doen stellen van de kopers; het bestre
den vonnis dan ook ten onrechte beslist 
dat eerste eiser zijn recht op indeplaats
stelling niet kan overdragen aan tvveede 
en derde eiser (schending van artikel 
48.bis van de wet van 4 november 1969): 

Overwegende dat artikel 51, eer
ste lid, van de Pachtwet bepaalt : 
« In geval van verkoop met misken
ning van de rechten van voorkoop 
van de pachter, heeft deze het recht, 
ofwel in de plaats gesteld te worden 
van de kope:r, ofwel van de verkoper 
een schadevergoeding te eisen ten 
bedrage van 20 pet. van de verkoop
prijs »; 
Q_verweg~nde dat die bepaling de 

pach~er, w1en~ recht van voorkoop 
1s m1skend, I:net toestaat zijn recht 
van indeplaatsstelling of zijn recht 
op schadevergoeding aan een derde 
over te dragen; 
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Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te oordelen zoals in 
het middel is weergegeven, de er
in aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Overwegende dat op het tweede, 

het derde en het vierde onderdeel 
van het eerste middel niet verder 
behoeft te worden ingegaan, daar ze 
niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het beslist dat eerste eiser zijn recht 
van indeplaatsstelling niet aan de 
eisers sub 2 en 3 kan overdragen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
veroordeelt de eisers in de helft van 
de kosten; 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 
leper, zitting houdende in hoger be
roep. 

6 september 1990 - 1" kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Mat
thijs - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 9 

1 e KAMER - 6 september 1900 

CASSATIE - BESLISSING BIJ VERSTEK GEWE
ZEN T.A.V. ANDERE PARTIJEN - VOORZIE
NING VAN ElSER BINNEN DE VERZETTERMIJN 
- ONTVANKELIJKHEID. 

Art. 1076 Ger. W. staat er niet aan in de 
weg dat een partij zic.h tegen een eind
beslissing in de zin van art. 19 van dat 
wetboek, die te haren aanzien in laat
ste aanleg en op tegenspraak is gewe
zen, onmiddellijk in cassatie voorziet 
oak al is de beslissing bij verstek ge
wezen t.a.v. andere partijen (1). 

(DE BONDT JOZEF N.V., DE BONDT J., 
DE BONDT W. T. DE BONDT P., 

BREUCKELAERS, VAN BOSBEKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7062) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, opgeworpen 
door de verweerders su.b 1 en 2, en ge
steld als volgt: Het cassatieberoep werd 
ingesteld zowel tegen eerste en tweede 
verweerder als tegen derde verweerster, 
mevrouw Maria, Victorina, Melania Van 
Bosbeke. Het bestreden vonnis van 29 
juni 1989 werd evenwel ten aanzien van 
derde verweerster, zoals blijkt uit de 
vaststellingen van het bestreden vonnis, 
bij verstek gewezen. Overeenkomstig ar
tikel 1076 van het Gerechtelijk Wetboek 
loopt de cassatietermijn ten aanzien van 
de niet verschenen partij eerst vanaf de 
dag waarop verzet tegen de bij verstek 
gewezen beslissing niet meer toelaatbaar 
is. Eisers bewijzen niet dat de verzetter
mijn ten aanzien van derde verweerster 
op de tijdstip van het instellen van het 
cassatieberoep reeds verstreken was zo
dat het cassatieberoep ten aanzien van 
derde verweerster niet ontvankelijk 
dient verklaard te worden. De niet-ont
vankelijkheid van het cassatieberoep ten 
aanzien van derde verweerster brengt 
evenwel de niet-toelaatbaarheid van het 
cassatieberoep ten aanzien van eerste 
twee verweerders mede. Te dezen betreft 

VOORZIENING IN CASSATIE - BUR- 1---------------
GERLIJKE ZAKEN - TERMIJN - BESLISSING (1) Cass. 16 maart 1950 (A.C., 1950, 474) en 
OP TEGENSPRAAK GEWEZEN T.A.V. ElSER IN noot R.H. 
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het immers een onsplitsbaar geschil nu 
het betrekking heeft op het recht van 
uitweg over drie percelen waarvan twee 
in medeeigendom toebehoren aan derde 
verweerster. Overeenkomstig artikel 
1084 van het Gerechtelijk Wetboek moet, 
wanneer het geschil onsplitsbaar is, de 
voorziening gericht worden tegen alle bij 
de bestreden beslissing betrokken partij
en wier belang strijdig is met dat van de 
eiser. Deze moet bovendien de andere 
partijen die nog geen verweerder zijn of 
nog niet opgeroepen zijn, binnen de ge
wone termijnen in de zaak betrekken. 
Bij niet-inachtneming van de in dit arti
kel gestelde regels wordt de voorziening 
niet toegelaten. Nu eisers nagelaten heb
ben op een ontvankelijke wijze cassatie
beroep in te stellen tegen derde verweer
ster of, minstens, derde verweerster 
binnen de gewone cassatietermijn in de 
zaak te betrekken, dient de cassatievoor
ziening in haar geheel niet toelaatbaar 
te worden verklaard : 

Overwegende dat artikel 1076 van 
het Gerechtelijk Wetboek er niet 
aan in de weg staat dat een partij 
zich tegen een eindvonnis in de zin 
van artikel 19 van dat wetboek, als 
het in laatste aanleg en tegenover 
haar op tegenspraak is gewezen, on
middellijk in cassatie voorziet ten 
aanzien van een partij tegenover 
wie het vonnis bij verstek is gewe
zen; 

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

Dat het bestreden vonnis echter 
geen uitspraak doet over een geschil 
tussen de eisers en Maria Van Bos
beke en te hunnen laste geen ver
oordeling uitspreekt te haren behoe
ve; 

Dat de voorziening derhalve, voor 
zover ze tegen Maria Van Bosbeke 
gericht is, slechts geldt als oproe
ping tot bindendverklaring van het 
te wijzen arrest; 

sers in de kosten, behalve die van 
de memorie van antwoord, welke 
ten laste van de verweerders sub 1 
en 2 worden gelegd. 

6 september 1990 - 1° kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Mat
thijs - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Houtekier en Verbist. 

Nr. 10 

1 e KAMER - 7 september 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF 
TEGEN W!E CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD - GRONDEN VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID T.A.V. EEN PARTIJ - VERWEER
DER DIE OVERLIJDT NA DE UITSPRAAK VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING - VERWERPING 
VAN DE NALATENSCHAP DOOR ZIJN RECHTS
OPVOLGERS - VOORZIENING TEGEN DE 
RECHTSOPVOLGERS - ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST -DAAD- FOUT IN 'T 
ALGEMEEN - VERZUIM DE IN ART. 440 FAIL
LISSEMENTSWET VOORGESCHREVEN AANGIF
TE TE DOEN- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP -
VOORWAARDE. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR 
PERSONEN EN VERBINTENISSEN - VERZUIM 
DE IN ART. 440 FAILLISSEMENTSWET VOORGE
SCHREVEN AANGIFTE TE DOEN- FOUT VAN 
DE BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP 
- VOORWAARDE 

Om die redenen, verwerpt de 1 o Niet ontvankelijk is de voorziening te
voorziening en de vordering tot bin- gen de verweerder die de nalatenschap 
dendverklaring; veroordeelt de ei- van zijn rechtsvoorganger, partij in 
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het bestreden arrest en overleden na 
de uitspraak van dat arrest, heeft ver
worpen (1). 

2° en 3° De bestuurder van een failliete 
vennootschap heeft enkel persoonlijk 
schuld aan het verzuim van de in art. 
440 Faillissementswet voorgeschreven 
aangifte, indien bewezen is dat hij kon 
en moest vaststellen dat de vennoot
schap zich werkelijk in staat van fail
lissement bevond; zodanig bewijs volgt 
niet uit het enkele feit dat hij de sta
king van betaling niet heeft aangege
ven binnen drie dagen na het tijdstip 
waarop, volgens het vonnis van de 
rechtbank van koophandel dat dit tijd
stip vaststelt, de gefailleerde vennoot
schap opgehouden had te betalen (2). 

(EXPEDITIEBEDRIJF FRANS MAAS N.V. 
T. BOUDRU) 

ARREST 

(A.R. nr. 6647) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerders sub 4 : 

Over het door de verweerders sub 
4 opgeworpen middel van niet-ont
vankelijkheid: 

Overwegende dat, na de uitspraak 
van het arrest op 16 februari 1988, 
een van de partijen, Julius Francis
cus Desart, in het arrest vermeld als 
Julien Desart, overleden is op 26 
mei 1988; dat eiseres op 12 en 16 ja
nuari 1989 haar voorziening heeft 
betekend aan de verweerders sub 4, 
rechtsopvolgers van de overledene; 
dat de verweerders sub 4 echter op 
17 november 1988 op de griffie van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Tongeren, overeenkomstig het voor
schrift van artikel 784 van het Bur
gerlijk Wetboek, verklaard hebben 
de nalatenschap van hun rechtsvoor
gangers te verwerpen; dat de voor
ziening tegen de verweerders sub 4 
derhalve niet ontvankelijk is, 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 437, 440, 442, meer in het bijzon
der het tweede lid, 473 van titel I van 
boek III van het Wetboek van Koophan
del, als vastgesteld bij de Faillissements
wet van 18 april 1851, 574, 4°, van titel II 
van boek III van het W etboek van Koop
handel, vastgesteld als hiervoren ver
meld, 489 van het Strafwetboek, 1315, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
23, 24, 25, 26, 28, 870 van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben beslo
ten tot de ontvankelijkheid van de verde
ring van eiseres en na te hebben vastge
steld dat de door eiseres ten laste van de 
verweerders aangevoerde fout in de zin 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek de schending door dezen van het 
artikel 440 van de Faillissementswet 
(geen of geen tijdige aangifte van het 
ophouden te betalen, als gesteld in deze 
wettelijke bepaling) uitmaakt, deze eis 
evenwel, in tegenstelling tot het beroe
pen vonnis, als ongegrond afwijst op 
·grond: « dat de aangifte (art. 440 Faill. 
W.) dient te gebeuren indien de hande
laar tot de vaststelling is gekomen of 
had moeten komen (cfr. infra) dat hij 
"in staat van faillissement is " (in de zin 
van art. 437 Fail!. W.); dat dit volgt uit de 
draagwijdte zelf van art. 440 Faill. W. 
waarin wordt bepaald dat " ieder gefail
leerde " verplicht is aangifte te doen; dat 
(m.a.w.) ieder handelaar - om gehouden 
te zijn tot het doen van de aangifte -
moet vaststellen dat de drie voorwaar
den (bepaald in art. 437 Faill. W.) vervuld 
zijn; dat (eiseres) terecht stelt dat de 
wetgever geen onderscheid maakt tussen 

------------------1 de staking der betalingen waarvan spra

(1) Zie art. 784 B.W., wat de voorwaarden 
van de verwerping van nalatenschappen be
treft; R.P.D.B., V0

, Pourvoi en cassation en ma-
tiere civile, nr. 182. · 

(2) Zie Cass., 22 sept. 1988, A.R. nr. 8124 
(A.C., 1988-89, nr. 46), en voetnoot 1; 18 mei 
1990, A.R. nr. 6600 (A.C., 1989-90, nr. 550). 

ke in de artikel 437, 440 en 442, lid 2, 
Faill. W.; dat (eiseres) evenwel ten on
rechte hieruit afleidt dat de twee voor
waarden van art. 437 Fail!. W. (staking 
der betalingen en het wankelen van het 
krediet) moeten vervuld zijn op de da
tum van de staking van betaling zoals 
bepaald in art. 442, lid 2, Faill. W. ver-
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mits zij hierdoor de draagwijdte van het 
bepalen van de "verdachte periode " 
(doel van deze wettelijke bepaling) mis
kent; dat de wetgever de periode tussen 
de staking der betalingen en de faillisse
mentsverklaring "verdacht " vindt omdat 
de handelaar - zijn betalingen stakend 
maar (mogelijk) nog hopend krediet te 
bekomen (en zich derhalve nog niet be
schouwend als in staat van faillissement 
in de hypothese van art. 440 Fail!. W.) -
wellicht geneigd zal zijn (in die periode) 
bepaalde schuldeisers te bevoordeligen 
ten nadele van anderen wat in strijd is 
met het fundamenteel beginsel van de 
gelijkheid van de schuldeisers in het fail
lissementsrecht; dat de stelling dat de 
twee hiervoor aangehaalde voorwaarden 
van art. 437 Faill. W. moeten vervuld zijn 
op de datum van de staking der betalin
gen zoals bepaald in art. 442, lid 2, Faill. 
W. geen expliciete steun vindt in de be
palingen van de Faillissementswet; dat 
die twee voorwaarden moeten vervuld 
zijn in de hypothese van art. 440 Faill. 
W. vermits anders de handelaar zich niet 
kan aanzien als " gefailleerde "; dat het 
niet expliciet uit de Faillissementswet 
blijkt dat die twee voorwaarden moeten 
vervuld zijn in de hypothese van art. 442, 
lid 2, Faill. W. vermits de creatie van de 
notie "verdachte periode " specifieke 
doeleinden heeft zoals (en vooral) het 
mogelijk maken van de toepassing van 
de artikelen 445, 446 e.v. Faill. W.; dat, 
zelfs indien de bepaling van art. 442, lid 
2, Faill. W. beduidt dat wanneer "bij het-· 
zelfde vonnis of bij een later vonnis " de 
rechtbank van koophandel het tijdstip 
van de staking der betalingen aanduidt 
deze impliciet stelt dat vanaf dit tijdstip 
de voorwaarden van het faillissement 
(art. 437 Faill. W.) vervuld waren, hieruit 
nog niet automatisch volgt - in het Iicht 
van art. 1382 B.W. - dat de beheerder(s) 
van de vennootschap (N.V. Dekofab) 
eveneens op dit tijdstip (maximum 6 m. 
v66r voormeld vonnis) redelijkerwijze · 
hadden moeten vaststellen en weten. dat 
de vennootschap in staat van faillisse
ment verkeerde; dat uit wat voorafgaat 
blijkt dat, ter beoordeling van onderhavi
ge betwisting, moet onderzocht worden 
of (verweerders) in maart, april en mei 
1981 hadden moeten vaststellen niet ai
leen dat de N.V. Dekofab ophield te beta
len (zoals blijkt uit de facturen, basis 
van de oorspronkelijke vordering) maar 
ook dat de andere voorwaarde (het wan
kelen van het krediet) was verwezenlijkt 
zodat voormelde vennootschap in feite 
failliet was (en de hypothese van art. 440 

Faill. W. zich voordeed); dat toegespitst. 
- en steeds in het Iicht van art. 1382 
B.W. - dient nagegaan te worden of 
(verweerders) in maart, april en mei 
1981 (cfr. data van de litigieuze facturen) 
redelijkerwijze konden en moesten vast
stellen dat de onderneming (N.V. Deko
fab) zich werkelijk in staat van faillisse
ment bevond zodat ze het initiatief 
moesten nemen opgelegd door art. 440 
Fail!. W. ofv<Jel of zij konden oordelen dat 
er nog een redelijke kans was op herstel 
zodat de voortzetting van de bedrijvighe
den - met een tijdelijke verzwaring van 
het passief - aanvaardbaar was en 
overeenstemde met de houding van nor
maal onderlegde en zorgvuldige bestuur
ders vooral rekening houdende met de 
mogelijkheden om de nog aangegane 
verbintenissen (o.m. t.a.v. eiseres) op een 
redelijke wijze en binnen redelijke ter
mijnen te kunnen uitvoeren; dat het (ei
seres) behoorde (eerste aanleg) en be
hoort te bewijzen (als eisende partij) dat 
de eerste hiervoor beschreven situatie 
deze was die werkelijk bestond in maart, 
april en mei 1981; dat herhaald weze (cfr. 
supra) dat dit bewijs niet wordt geleverd 
louter door erop te wijzen dat art. 440 
Faill. W. niet werd toegepast; dat hieruit 
meteen blijkt dat (eiseres) ten onrechte 
blijft verwijzen naar de vonnissen die zij 
reeds heeft bekomen ( op dezelfde rechts
grond) en waarin zij gedingvoerende par
tij was; dat (eiseres) noch in eerste aan
leg noch thans andere elementen laat 
staan bewijzen heeft aangebracht van 
het eventueel feit dat (verweerders) zich 
in maart, april en mei 1981 bevonden in 
de eerste hiervoor beschreven situatie; 
dat het, gelet op voornoemde bewijs
plicht van (eiseres), zelfs overbodig is te 
onderstrepen dat (eiseres) de juistheid 
van de beweringen van (verweerders) -
dat diverse inspanningen gedaan werden 
om de N.V. Dekofab meer rendabel te 
maken (pogingen tot het aantrekken van 
potentiiHe investeerders), dat uit rapper
ten (van eind 1980 en midden 1981) blijkt 
dat de vennootschappen van de groep 
Desart nog levensvatbare bedrijven wa
ren maar dat kandidaat-investeerders 
onverwacht van hun plannen afzagen 
(waardoor het faillissement van Dekofab 
werd veroorzaakt) - niet betwist en de 
draagwijdte van de beweringen (steeds 
in het Iicht van art. 1382 B.W.) ook niet 
ontzenuwt door op te merken dat " deze 
kapitalen nu eenmaal niet gevonden 
werden ... "; dat, waar (eiseres) niet bewe-, 
zen heeft dat (verweerders) in maart, 
april en mei 1981 redelijken"lijze moes-
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ten oordelen - als normaal onderlegde 
en zorgvuldige bestuurders - dat de 
N.V. Dekofab geen levenskansen meer 
had, haar vordering gesteund op art. 
1382 B.W. ongegrond is », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, de overtreding van 
een welbepaalde specifieke rechtsnorm 
op zichzelf een fout in de zin van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek uit
maakt, die de aansprakelijkheid van de 
dader tot gevolg heeft, zonder dat boven
dien dient te worden nagegaan of de 
schade al dan niet te voorzien was, of 
het gedrag van de dader dat was van 
een normaal onderlegde en zorgvuldige 
persoon, geplaatst in dezelfde omstandig
heden; naar luid van artikel 440 van de 
Faillissementswet elke gefailleerde ver

. plicht is, binnen drie dagen nadat hij 
heeft opgehouden te betalen, daarvan 
aangifte te doen ter griffie van de recht
bank van koophandel van zijn woon
plaats; de niet-naleving van deze wette
lijke verplichting strafrechtelijk wordt 
gesanctioneerd door de artikelen 574, 4°, 
van de Faillissementswet en 489 van het 
Strafwetboek; te dezen de niet-nakoming 
van de in artikel 440 van de Faillisse
mentswet besloten verplichting tot aan
gifte binnen drie dagen der vervulling 
van de bij artikel 437 van de Faillisse
mentswet voorziene grondvoorwaarden 
van het faillissement volgt uit het faillis
sementsvonnis zelf, waarbij de recht
bank het tijdstip, waarop werd opgehou
den te betalen en waarop dan ook de 
grondvoorwaarden van het faillissement 
voorhanden zijn, terugbrengt op zes 
maanden v66r het openvallen van het 
faillissement; de verweerders tegen de 
beslissing, waarbij het tijdstip waarop 
opgehouden werd te betalen in hoofde 
van de N.V. Dekofab werd vastgesteld, 
geen verhaal hebben ingesteld conform 
artikel 473 van titel I van boek III van 
het Wetboek van Koophandel en derhal
ve te dezen op definitieve wijze, erga 
omnes, door de bodemrechter werd be
slist dat de grondvoorv•aarden van het 
faillissement voorhanden waren op 7 
maart 1981, zijnde zes maanden v66r het 
openvallen van het faillissement van de 
N.V. Dekobaf; zodat het arrest, na de 
vaststelling dat de door eiseres ten laste 
van de verweerders aangevoerde. on
rechtmatige daad, waardoor zij nadeel 
onderging, nu zij geen betaling kon be
komen van haar facturen, betrekking 

hebbende op verrichtingen, door de ge
failleerde gesteld na 7 maart 1981, be
staat in de miskenning door de verweer
ders van de in artikel 440 van de 
Faillissementswet neergelegde verplich
ting tot aangifte, op grond van de in het 
middel aangehaalde overwegingen, waar
in onder meer wordt vastgesteld dat bij 
het faillissementsvonnis van de N.V. De
kofab de Rechtbank van Koophandel te 
Tongeren het tijdstip, waarop de N.V. 
Dekofab opgehouden heeft te betalen, 
heeft bepaald op een datum, die het von
nis van faillietverklaring met zes maan
den voorafgaat, niet wettig heeft kunnim 
beslissen tot de afwijzing als ongegrond 
van de vordering van eiseres, gestoeld op 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
bij gebreke van bewijslevering door eise
res van de aangevoerde onrechtmatige 
daad en zodoende het wettelijk begrip 
van fout in de zin van de artikelen 1382 ' 
e.v. van het Burgerlijk Wetboek miskent, 
alsook het gezag van rechterlijk gewijs
de erga omnes, dat kleeft aan het von
nis, gewezen door de Rechtbank van 
Koophandel te Tongeren op 7 september 
1981 (schending van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 
25, 26, 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 
473 van titel I van boek III van het Wet
hoek van Koophandel, als vastgesteld bij 
de Faillissementswet van 18 april 1851) 
en de artikelen 437, 440, 442, tweede lid, 
en 473 van titel I van boek III van het 
W etboek van Koophandel, als vastgesteld 
bij de Faillisementswet van 18 april1851, 
574, 4°, van titel II van vermeld boek III, 
vastgesteld als hiervoren, 489 van het 
Strafwetboek, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
W etboek schendt; minstens gegrond is op 
een tegenstrijdige redengeving en der
halve niet regelmatig is gemotiveerd nu 
het enerzijds overweegt dat om gehou
den te zijn tot het doen van de aangifte, 
voorzien bij artikel 440 van de Faillisse
mentswet, de handelaar moet vaststelleri 
dat de drie voorwaarden zijn vervuld en 
anderzijds beslist dat het bewijs dat de 
verweerders in de maanden maart, april 
en mei 1981 redelijkerwijze konden en 
moesten vaststellen dat de N.V. Dekofab 
zich werkelijk in staat van faillissement 
bevond, niet wordt geleverd louter door 
erop te wijzen dat artikel 440 van de 
Faill~ssementswet niet werd toegepast, 

'Wat m de stelling van de appelrechters 
1 inhoudt dat de handelaar geen aangifte 
heeft gedaan van de staat van faillisse
ment binnen drie dagen van de vaststel
ling van de vervulling der grondvoor-
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waarden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel, 

voor zover het een schending van 
artikel 97 van de Grondwet aan
voert, neerkomt op de bewering dat 
de motieven van het arrest een juri
dische tegenstrijdigheid bevatten 
die volgt uit een onwettige interpre
tatie van wetsbepalingen; dat zulk 
een tegenstrijdigheid, indien ze 
komt vast te staan, een onwettig
heid uitmaakt en niet een ontbreken 
van motieven als bedoeld in artikel 
97 van de Grondwet; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat uit het arrest blijkt dat eiseres 
het als een fout van de bestuurders 
van de gefailleerde vennootschap 
aanmerkte dat zij niet binnen de 
door artikel 440 van de Faillisse
mentswet gestelde termijn de voor
geschreven aangifte van staking van 
betaling hebben verricht; 

Overwegende dat de bestuurders 
van een vennootschap strafrechte
lijk verantwoordelijk en civielrechte
lijk aansprakelijk kunnen worden 
gesteld indien zij niet binnen de ge
stelde termijn de in artikel 440 van 
de Faillissementswet voorgeschre
ven aangifte hebben gedaan; 

Dat daartoe vereist is dat bewe
zen wordt dat zij schuld hebben aan 
het verzuim die aangifte te doen; 
dat zodanig bewijs niet volgt uit het 
enkele feit dat zij de staking van be
taling niet hebben aangegeven bin
nen drie dagen na het tijdstip waar
op, volgens het vonnis van de recht
bank van koophandel dat dat tijd
stip vaststelt, de gefailleerde ven
nootschap opgehouden had te beta
len; 

Dat het arrest, dat door de in het 
middel weergegeven vermeldingen 
in feite oordeelt dat eiseres niet be
wijst dat de bestuurders van de fail
liete vennootschap konden en moes
ten vaststellen dat de vennootschap 
zich werkelijk in staat van faillisse-

ment bevond, de beslissing dat de 
vordering van eiseres als ongegrond 
moet worden afgewezen, naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

7 september 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende · 
conclusie: de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Biitzler, Gein
ger en Nelissen Grade. 

Nr. 11 

3• KAMER - 10 september 1900 

ARBEIDSOVEREENKOMST - TOEPAS-. 
SINGSGEBIED - ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

WET - STUDENTEN - UITSLUITING -
SCHOOLSTAGE - STAGEARBEID - STRIKTE 
INTERPRET A TIE, 

De studenten die bij wijze van stage 
werk verrichten dat dee] uitmaakt van 
hun studieprog1·amma, zijn uitgesloten 
uit de toepassingssfeer van de Arbeids
overeenkomstenwet; die uitsluiting is 
strikt beperkt tot het verrichten van 
bij het studieprogramma voorgeschre
ven arbeid. (Art. 122 Arbeidsovereen
komstenwet; art. 1, 3°, K.B. 12 juni 
1970.) 
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(DE BELGISCHE BIJSTAND N.V. T. ROYET, GUION) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8767) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1988 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 7, 8, 10, 15 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, 1 van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 120, 121, 122 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 1 van het koninklijk besluit 
van 12 juni 1970 waarbij sommige cate
gorieen van studenten uit het toepas
singsgebied van de wet van 9 juni 1970 
betreffende de tewerkstelling van stu
denten worden gesloten en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, op de conclusie waarbij eise
res aanvoerde dat op het moment van 
het ongeval de getroffene in het kader 
van zijn onderwijs een in zijn stageboek
je vermelde vrije stage verrichtte (p. 3), 
dat hij niet krachtens een arbeidsover
eenkomst voor werklieden (p. 4 en 5) of 
een leerovereenkomst (p. 10 e.v.) werkte 
en dat zelfs als men zou aannemen -
quod non - dat hij onder het toepas
singsgebied viel van de artikelen 120 e.v. 
van de wet van 3 juli 1978 die de over
eenkomst voor tewerkstelling van stu
denten regelen, dan nog ingevolge arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 12 
juni 1970 die wetsbepaling niet van toe
passing is op de studenten die als stage 
arbeid verrichten die deel uitmaakt van 
hun studieprogramma (p. 12 e.v.), zodat, 
nu er tussen de getroffene en de 
B.V.B.A. Lorent & Fils geen arbeidsover
eenkomst bestond, het litigieuze ongeval 
naar recht geen ongeval op de weg naar 
en van het werk was, het arrest het be
roepen vonnis volgens hetwelk hier wel 
sprake is van een dergelijk ongeval be
vestigt op grond : « dat de getroffene op 
het moment van de feiten niet een in het 
kader van zijn onderwijs opgelegde ar
beid verrichte; dat het dus ging om een 
vrije stage toen hij de nachten van vrij
dag op zaterdag en van zaterdag op zon
dag werkte; dat voorts niet kan worden 
gezegd dat het om een facultatieve stage 

ging als men vaststelt: 1°) dat Stephane 
Royet elke nacht van vrijdag op zaterdag 
en van zaterdag op zondag naar de zetel 
van de B.V.B.A. Lorent & Fils (bakkerij
banketbakkerij) ging; 2°) dat hij elke 
week 1.500 frank ontving, hetgeen over
eenstemde met het loon van een begin
neling; dat dit bedrag niet kon worden 
beschouwd als een terugbetaling van de 
reiskosten; 3°) dat zowel de heer Lorent 
als Stephane Royet er wederzijds op re
kenden dat wekelijks zou worden ge
werkt; dat, te dezen, het feit dat in de 
leerovereenkomst vooral de opleiding 
van belang is, zelfs zonder loon, niet 
doorslaggevend is voor de werkgever; dat 
de wet van 19 juni 1983 niet van toepas
sing was op het moment van de onderha
vige feiten; dat de eerste rechter terecht 
het begrip arbeidsovereenkomst niet in 
aanmerking heeft genomen, gelet op het 
precair en bijkomend karakter van de 
hoofdtewerkstelling van student; dat de 
eerste rechter terecht oordeelt dat, zelfs 
bij ontbreken van een geschrift, de over
eenkomst voor tewerkstelling van stl,l
dent het best overeenstemde met de fei
telijke gegevens van de zaak; dat, te 
dezen, als de indienstneming van de stu
dent, enerzijds, en de verrichte arbeid, 
anderzijds, in onderiinge overeenstem
ming tussen de partijen hebben plaatsge
had, de betrekkingen tussen partijen we
derkerige verbintenissen omvatten; dat 
het ontbreken van een geschrift van een 
overeenkomst voor tewerkstelling van 
student, welke formaliteit in het belang 
van de student is voorgeschreven om 
hem aanspraak te verlenen op de aan 
die benaming verbonden wettelijke voor
delen, niet tot nietigheid leidt als die for
maliteit niet in acht wordt genomen; dat 
het bij artikel 120 van de wet van 3 juli 
1978 ingestelde vermoeden enkel strekt 
tot bevestiging van de bescherming van 
de student wiens werkgever, al dan niet 
opzettelijk, heeft nagelaten een schrifte
lijke overeenkomst op te maken en hem 
aldus een wettelijke bescherming te ver
zekeren, ongeacht de benaming die in 
geval van een geschrift aan de overeen
komst wordt gegeven; dat het aangevoer
de middel in verband met de studenten 
van de technische scholen te dezen niet 
relevant is, daar het gaat om arbeid die 
buiten de school en zonder enige ver
plichting wordt verricht; dat de werkge
ver het tegenbewijs moet leveren dat er 
geen arbeidsovereenkomst bestaat, het
geen hij in casu doet; dat uit de gege
vens van de zaak kan worden afgeleid 
dat de voorwaarden voor het bestaan 
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van een overeenkomst voor tewerkstel
ling van student in het onderhavige ge
val zijn vervuld », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 1, 
3°, van het koninklijk besluit van 12 juni 
1970 waarbij sommige categorieen van 
studenten uit het toepassingsgebied van 
de wet van 9 juni 1970 worden gesloten, 
titel VI van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten niet 
van toepassing is op de studenten die als 
stage arbeid verrichten die deel uitmaakt 
van hun studieprogramma, zonder dat 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verplichte stages, de keuzestages of de 
vrije stages, zodat het arrest, door de 
toepassing van dat artikel 1, 3°, van het 
besluit van 12 juni 1970 uit te sluiten op 
grond dat de getroffene een vrije en niet 
een verplichte of facultatieve stage ver
richt, zonder in feite na te gaan, zoals ei
seres bij conclusie vroeg, of die vrije sta
ge behoorde tot de stages waarmee 
rekening werd gehouden in het onder
wijsstelsel van de getroffene, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
de artikelen 1, 3°, van het besluit van 12 
juni 1970, 120, 121 en 122 van de wet van 
3 juli 1978); 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 1, 3o, van het koninklijk besluit · 
van 12 juni 1970, de studenten die· 
als stage arbeid verrichten die deel 
uitmaakt van hun studieprogramma, 
uit het toepassingsgebied van de 
wet van 9 juni 1970 betreffende de 
tewerkstelling van studenten en van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten zijn ge
sloten; dat die bepaling, die afwijkt 
van de algemene regel volgens wel
ke de wet betreffende de overeen
komsten voor tewerkstelling van 
studenten van toepassing is op aile 
studenten die tegen loon arbeid ver
richten onder het gezag van een 
werkgever, beperkend moet worden 
uitgelegd, daar de erin bedoelde uit
sluiting beperkt is tot het verrichten 
van de bij het studieprogramma 
voorgeschreven arbeid; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
nu het krachtens zijn beoordelings
bevoegdheid «van mening is ( ... ) dat 
de getroffene op het moment van de 
feiten niet een in het kader van zijn 
onderwijs opgelegde arbeid verrich
te, dat voorts niet kan worden ge
zegd dat het om een facultatieve 
stage ging ( ... ), (dat het ging) om ar
beid die buiten de school en zonder 
enige verplichting is verricht », zijn 
beslissing dat Stephane Royet ten 
tijde van het ongeval door een ar- . 
beidsovereenkomst voor tewerkstel
ling van studenten was verbonden, 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

10 september 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verheyden- Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Kirkpatrick. 

Nr. 12 

3• KAMER - 10 september 1990 

1° LOON- BESCHERMING- ART. 2, DERDE 
LID, 3°, WET BESCHERMING LOON - BEG RIP. 

2° LOON - BESCHERMING - BLIJVENDE 
MEDISCHE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN 
DE WERKNEMER - KAPITAALSUITKERING -
AARD VAN DIE UITKERING T.O.V. DE VOORDE
LEN BEPAALD BIJ DE SOCIALE-ZEKERHEIDS
WETTEN. 



Nr.12 HOF VAN CASSATIE 25 

3° LOON - BESCHERMING - BLIJVENDE 
MEDISCHE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN 
DE WERKNEMER - KAPITAALSUITKERING -
AARD VAN DIE UITKERING T.O.V. WET BE
SCHERMING LOON. 

4° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - BLIJVENDE MEDISCHE ARBEIDSON
GESCHIKTHEID VAN DE WERKNEMER- KA
PITAALSUITKERING- AARD VAN DIE UITKE
RING T.O.V. DE SOCIALE-ZEKERHEIDSBIJDRA
GEN. 

1° De feitenrechter die artikel 2, derde 
lid, 3", Wet Bescherming Loon toepast, 
hoeft niet na te gaan of de in die bepa
ling bedoelde vergoedingen worden be
taald aan werknemers die reeds gelijk
aardige, in de sociale-zekerheidswetten 
bepaalde, voordelen hebben ontvangen 
(1). (Art. 2, derde lid, 3°, Wet Bescher
ming Loon 12 april 1965.) 

2° De door de werkgever aan de werkne
mer betaalde kapitaalsuitkering, die 
geldt als vergoeding voor het blijvend 
loonverlies ten gevolge van de blijven
de medische ongeschiktheid van de 
werknemer, is een vergoeding die 
moet worden beschouwd als een aan
vulling van de voordelen toegekend 
voor de verschillende takken van de 
sociale zekerheid (2). (Art. 2, derde lid, 
3°, Wet Bescherming Loon 12 april 
1965.) 

3° De door de werkgever aan de werkne
mer betaalde kapitaalsuitkering, die 
geldt als vergoeding voor het blijvend 
loonverlies ten gevolge van de blijven
de medische ongeschiktheid van de 
werknemer, is geen loon in de zin van 
art. 2 Wet Bescherming Loon (3). (Art. 
2, derde lid, 3°, Wet Bescherming Loon 
12 april 1965.) 

4° De door de werkgever aan de werkne
mer betaalde kapitaalsuitkering, die 
geldt als vergoeding voor het blijvend 
loonverlies ten gevolge van de blijven
de medische ongeschiktheid van de 
werknemer, is geen loon waarop de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
worden berekend (4). (Art. 23, eerste 
en tweede lid, wet 29 juni 1981, art. 14, 
§§ 1 en 2, Sociale-Zekerheidswet Werk
nemers 1969.) 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. SABENA, ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8856) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1989 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 14, §§ 1 en 2, 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, 23, eerste en twee
de lid, van de wet van 29 juni 1981 hou
dende algemene beginselen van de so
ciale zekerheid voor werknemers en 2 
inzonderheid eerste lid, 3°, en de;de lid: 
3°, van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, 

doordat het arrest vooraf vaststelt dat 
« de litigieuze bijdrage niet behoort tot ... 
een van de specifieke vergoedingen, 
waarop luidens artikel 19, § 2, 2°, ... van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969 ... sociale zekerheidsbijdragen wor
den geheven », en vervolgens beslist dat 
« de grondslag van de litigieuze vergoe
ding geenszins de dienstbetrekking is -
die is beiHndigd - maar de blijvende 
medische ongeschiktheid van de betrok
kene, zodat de litigieuze kapitaalsuitke
ring blijkbaar niet is bedoeld in artikel 
2, eerste lid, 3°, van de wet van 12 april 
1965 - te weten een in geld waardeer
baar voordeel waarop de werknemer in
gevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 
ten laste van de werkgever - maar 
daarentegen, en zonder enige twijfel, wei 
wordt bedoeld in het derde lid van het
zelfde artikel, te weten een aanvulling 
van de voordelen toegekend voor een 
van de takken van de sociale zekerheid 
en dat zij aldus uitdrukkelijk uitgesloten 
wordt uit het begrip loon en dat daarop 
geen sociale zekerheidsbijdragen ver
schuldigd zijn •, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, volgens de artikelen 

23, eerste en tweede lid, van de wet van 
29 juni 1981 en 14, §§ 1 en 2, van de wet 
van 27 juni 1969, de sociale-zekerheids

------------------1 bijdragen worden berekend op basis van 

(1) (2) (3) en (4) Zie de verwijzingen in de 
cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1991, I, nr. 12. 

het loon van de werknemer, waarbij dat 
begrip in beginsel wordt omschreven in 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965 be-
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treffende de bescherming van het loon 
der werlmemers; het loon, ingevolge arti
kel 2, eerste lid, 3°, van de voornoemde 
wet van 12 april 1965, « de in geld waar
deerbare voordelen omvat waarop de 
werkgever ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft ten laste van de werkge
ver »; dat begrip loon niet wordt aange
tast door de omstandigheid dat het 
voordeel, precies ter uitvoering van de 
verbintenis, aileen ten gevolge van de 
beeindiging van de overeenkomst is ver
schuldigcl, en evenmin door de omstan
digheid dat de oorzaak van de betaling 
van dat voordeel niet het geleverde werk 
is maar de blijvende medische arbeids
ongeschiktheid van de werknemers 
waaraan het vvordt betaald; het arrest 
erop wijst dat « artikel 13B van de ar
beidsovereenkomst van het vliegend ca
binepersoneel ... bepaalt dat wanneer de 
aangestelde definitief ongeschikt wordt 
verklaard voor het uitoefenen van zijn 
functie ... de overeenkomst wordt beein
digd » en dat, op dat ogenblik, « de on
dememing hem een uitkering in kapitaal 
betaalt die geldt als vergoeding voor het 
blijvend loonverlies ten gevolge van die 
blijvende medische arbeidsongeschikt
heid »; uit die reden volgt dat de werkne
mer, ten laste van de werkgever en inge
volge zijn dienstbetrekking, recht heeft 
op een in geld waardeerbaar voordeel; 
een dergelijk voordeel een loon uitmaakt 
voor de toepassing van artikel 2, eerste 
lid, 3°, van de wet van 12 april 1965 onge
acht de oorzaak van de betaling en de 
datum waarop ze is gedaan; het arrest 
tevergeefs zegt dat het hoe dan ook als 
« een aanvulling van de voordelen toege
kend voor de verschillende takken van 
de sociale zekerheid » zou moeten wor
den beschouwd, welke aanvulling krach
tens het derde lid, 3°, van artikel 2 van 
de wet van 12 april 1965 uit het begrip 
loon wordt uitgesloten; een dergelijke 
aanvulling niet het voordeel is en kan 
zijn dat de werkgever aan de werknemer 
toekent hoven het loon of de opzeggings
vergoeding die hij hem werkelijk ver
schuldigd is; naar luid van voornoemd 
artikel 2, derde lid, 3°, de daarin bedoel
de aanvulling van het v6ordeel aileen de 
hypothese betreft waarin de werkgever 
enige uitkering zou aanvullen die een so
ciale-zekerheidsinstelling betaalt; niet 
wordt betwist dat de vergoeding die de 
eerste verweerster betaalt aan de werk
nemer, die definitief ongeschikt is om 
zijn functie uit te oefenen, geen aanvul
ling is van een voordeel dat door een 
van de takken van de sociale zekerheid 
zou zijn toegekend; het arrest, hoe dan 

ook, zulks niet vaststelt; daaruit volgt 
dat het arrest, nu het beslist dat de liti
gieuze vergoeding blijkbaar niet wordt 
bedoeld bij artikel 2, eerste lid, 3°, van 
de wet van 12 april 1965, maar ongetwij
feld wel door het derde lid, 3°, de in ge
noemd artikel 2 bedoelde wettelijke be
grippen loon en aanvulling van de voor
delen van de sociale zekerheid miskent 
(schending van de artikelen 14, §§ 1 en 2, 
van de wet van 27 juni 1969, 23, eerste 
en tweede lid, van de wet van 29 juni 
1981 en 2, eerste lid, 3°, en derde lid, 3°, 
van de wet van 12 april 1965); 

derde onderdeel, volgens artikel 2, der
de lid, 3°, van de wet van 12 april 1965, 
waarnaar wordt verwezen, voor het be
grip loon waarop de sociale-zekerheids
bijdragen worden berekend, door de arti
kelen 14, § 2, van de voornoemde wet 
van 27 juni 1969 en 23, tweede lid, van 
de wet van 29 juni 1981, niet als loon 
moeten worden beschouwd de vergoedin
gen door de werkgever rechtstreeks of 
onrechtstreeks betaald : « 3° ... welke 
moeten worden beschouwd als een aan
vulling van de voordelen toegekend voor 
de verschillende takken van de sociale 
zekerheid »; enerzijds, uit de bewoordin
gen van die tekst ( « evenwel... ») blijkt 
dat de daarin bedoelde vergoedingen ai
leen bij afwijking uit het loon zijn uitge
sloten en dat die toepassingsvereisten 
dus op beperkende wijze moeten worden 
toegepast; de toepassingsvereisten van 
die bepaling inhouden dat de door de 
werkgever betaalde vergoeding « een 
aanvulling moet zijn van de voordelen 
toegekend voor de verschillende takken 
van de sociale zekerheid », hetgeen ver
onderstelt dat er reeds ten principale 
een voordeel, waarvan de vergoeding 
slechts een aanvulling is, is toegekend 
voor een van die verschillende takken; 
anderzijds, de reglementering inzake de 
grondslag van de sociale-zekerheidsbij
dragen van openbare orde is; de rechter dus 
ambtshalve moet nagaan of de toepas
singsvereisten van die reglementering of 
van de vrijstelling van de toepassing er
van zijn vervuld; de rechter met andere 
woorden, alvorens hij beslist dat een in 
geld waardeerbaar voordeel dat de werk
gever aan de werknemer heeft betaald 
ingevolge zijn dienstbetrekking, geen 
loon is omdat het, bij afwijking van dat 
begrip, behoort tot de vergoedingen be
doeld in artikel 2, derde lid, 3°, van de 
wet van 12 april 1965, ambtshalve moet 
nagaan of het een vergoeding betreft toe
gekend « als een aanvulling van de voor
delen ~ toegekend voor de verschillende 
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takken van de sociale zekerheid »; het 
arrest in geen van zijn motieven vast
stelt dat de « kapitaalsvergoeding » die 
« litigieuze vergoeding » wordt genoemd, 
wordt betaald aan werknemers die reeds 
een door een van de takken van de so
ciale zekerheid toegekend voordeel ont
vangen (vergoeding ziekteverzekering, 
invaliditeit, pensioen ... ); het arrest bijge
volg niet naar recht is verantwoord 
(schending van de artikelen 14, § 1 en 2, 
van de wet van 27 juni 1969, 23, eerste 
en tweede lid, van de wet van 29 juni 
1981 en 2, eerste lid, 3°, en derde lid, 3°, 
van de wet van 12 april 1965) : 

Wat het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werk
nemers, waarnaar wordt verwezen 
door de artikelen 23 van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid 
voor werknemers, en 14 van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, in zijn eerste 
lid, 3°, bepaalt dat in de zin van die 
wet onder loon wordt verstaan de in 
geld waardeerbare voordelen waar
op de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten las
te van de werkgever; 

Overwegende dat het derde lid 
van artikel 2 van dezelfde wet dat, 
met afwijking van het eerste lid, uit 
het begrip loon bepaalde vergoedin
gen uitsluit die rechtstreeks of on
rechtstreeks door de werkgever zijn 
betaald, onder 3° niet de vergoedin
gen bedoelt die aan aanvulling zijn 
van de voordelen toegekend voor de 
verschillende takken van de sociale 
zekerheid, maar wel de vergoedin
gen « · welke als dusdanig moeten 
worden beschouwd »; 

Dat de rechter dus niet moet na
gaan of die vergoedingen zijn be
taald aan werknemers die reeds ge
lijkaardige, in de sociale-zekerheids
wetten bepaalde, voordelen hebben 
ontvangen; 

Overwegende dat het arrest arti
kel 13B van voornoemde arbeids
overeenkomst van het vliegend cabi
nepersoneel van eerste verweerster 
heeft weergegeven en vervolgens 
erop wijst « dat uit geen enkel stuk 
van het dossier noch uit enig ander 
gegeven blijkt dat de door (eiser) ge
vorderde uitkeringen geen betrek
king hebben op vergoedingen die 
(de eerste verweerster) heeft betaald 
aan de leden van haar vliegend ca
binepersoneel, die zich in de toe
stand bevinden als bepaald in arti
kel 13B van de voornoemde arbeids
overeenkomst, te weten personeel
sleden die medisch definitief onge
schikt zijn om de in die overeen
komst bepaalde werkzaamheden te 
verrichten; dat (eiser) weliswaar 
lijkt te betwijfelen dat de ontvangen 
uitkering volgt " uit een geval van 
overmacht, te weten de ziekte van 
een bediende ", zonder evenwel die 
twijfel door enig precies gegeven te 
staven, dat de verwijzing naar het 
verband tussen de litigieuze vergoe
ding en de ancienniteit van de be
diende niet ter zake dienend is, aan
gezien uit die vaststelling aileen niet 
kan worden afgeleid dat er geen on
geschiktheid is, en evenmin dat er 
een opzeggingsvergoeding is »; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van die gegevens, naar recht 
heeft kunnen beslissen dat « de li
tigieuze kapitaalsuitkering ( ... ) daar
entegen zeker wordt (bedoeld) in 
het derde lid, 3°, (van het) artikel (2 
van de wet van 12 april 1965), te we
ten een aanvulling van de voordelen 
voor een van de takken van de soci
ale zekerheid (en) dat zij aldus uit
drukkelijk wordt uitgesloten uit het 
begrip loon en dat daarop geen soci
ale-zekerheidsbijdragen verschul
digd zijn »; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het tweede onderdeel in zoverre 
het is afgeleid uit de schending van 
artikel 2, eerste lid, 3°, van de wet 
van 12 april 1965, kritiek oefent op 
een overweging die de wettelijkheid 
van de beslissing niet be'invloedt; 
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Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen 

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

10 september 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn, Nelissen Grade en Simont. 

Nr. 13 

3• KAMER - :1.0 september 1900 

MINDER-VALIDEN- GEWONE EN BIJZON
DERE TEGEMOETKOMINGEN- INVLOED VAN 
DE BESTAANSMIDDELEN - BEDRIJFSINKOM
STEN- ECHTGENOOT VAN DE MINDER-VALI
DE - HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER -
TIJDSTIP. 

De toe passing van de artt. 9 en 10 K.B. 
van 24 dec. 1974 betreffende de gewo
ne en de bijzondere tegemoetkomin
gen aan de minder-validen houdt in 
dat de echtgenoot van de minder-vali
de wiens bedrijfsinkomen in aanmer
king wordt genomen, werknemer is op 
het tijdstip van het huwelijk of daar
na. (Impliciet.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN 

T. WULLEMAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8877) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1989 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 4, inzonderheid 5°, van de wet 
van 27 juni 1969 betreffende het toeken
nen van tegemoetkomingen aan de min
der-validen, 9, § 1, en 10 van het konink
lijk besluit van van 24 december 1974 
betreffende de gewone en de bijzondere 
tegemoetkomingen aan de minder-vali
den, 

doorda.t, hoewel vaststaat dat verweer
der op 31 mei 1986 is getrouwd en dat 
zijn echtgenoot in 1985 een beroepsinko
men als werknemer had genoten van 
565.411 frank, het arrest weigert drie 
vierde van dat bedrag in aanmerking te 
nemen als bestaansmiddelen waarover 
verweerder en zijn echtgenoot beschik
ken, op grond dat er in 1985 geen echtge
noot was; 

terwijl, als het gaat om een werknemer, 
als beroepsinkomen van de echtgenoot 
dat van het voorafgaande kalenderjaar in 
aanmerking moet worden genomen, zelfs 
als er tijdens dat voorafgaande jaar nog 
geen echtgenoot was : 

Overwegende dat het middel hier
op berust dat de echtgenoot van ver
weerder een werknemer is, hetgeen 
impliceert dat deze die hoedanigheid 
op het tijdstip van het huwelijk of 
daarna had; 

Overwegende dat die omstandig
heid niet blijkt uit het arrest, zodat 
het onderzoek van het middel het 
Hof ertoe zou verplichten feitelijke 
gegevens na te gaan, waartoe het 
niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van toelichting 
die eiser de zestiende dag na de be
tekening van zijn verzoekschrift 
he~ft overgelegd, dit is buiten de bij 
artlkel 1087 van het Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven termijn, en 
op de memorie van antwoord die, in 
strijd met artikel 1092 van dat wet
hoek, niet aan de advocaat van eiser 
is betekend, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 september 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever de h. Rappe - Eensluiden
de conclusie (1) van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. van 
Heeke en Ginger. 

Nr. 14 

3• KAMER - 10 september 1900 

RECHT VAN VERDEDIGING - BURGER
LUKE ZAKEN- RECHTSGROND VAN DE BE
SLISSING VAN DE RECHTER - GEEN AANVOE
RING DOOR PARTIJEN - GEEN GELEGENHEID 
TOT TEGENSPRAAK VOOR DE PARTIJEN. 

Het recht van verdediging wordt door de 
rechter geschonden wanneer hij zijn 
beslissing laat steunen op een door par
tijen niet aangevoerd middel, zonder 
hun de gelegenheid te geven zich daar
over te verdediging (1). (Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging.) 

(SABENA T. THON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8883) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1989 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over l1et middel : schending van de ar
tikelen 39, § 1, 82, 83, eerste lid, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, 3, 6°, 4-1 van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers en 3, a, van 
het koninklijk besluit van 3 november 
1969 houdende vaststelling voor het vlie
gend personeel van de burgerlijke lucht
vaart, van de bijzondere regelen betref-
fende het ingaan van het pensioenrecht 
en van de bijzondere toepassingsmodali
teiten van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen voor werkne
mers, alsmede miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordat, ter gegrondverklaring van de 
rechtsvordering van vervVeerder tot beta
ling van aanvullende opzeggingsvergoe
ding, het arrest, na erop te hebben gewe
zen dat verweerder, overeenkomstig arti
kel 83, eerste lid, van de wet van 3 juli 
1978 was ontslagen met opzegging van 
zes maanden en dat ingevolge die bepa
ling de werkgever aan de overeenkomst 
een einde kan maken met een kortere 
opzeggingstermijn wanneer de werkrie
mer « de normale leeftijd voor het valle
dig wettelijk pensioen bereikt; dat die 
normale leeftijd bij artikel 4 van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
196"/ voor de mannen op 65 jaar en voor 
de vrouwen op 60 jaar is vastgesteld; dat 
artikel 3, 6°, van voormeld besluit de spe
ciale toepassingsmoctaliteiten voor het 
vliegend personeel van de burgerlijke 
luchtvaart bepaalt; dat, overeenkomstig 
dit krachtens bijzondere volmachten ge
nomen besluit, het koninklijk besluit van 
3 november 1969 (artikel 3, a) voor het 
vliegend personeel van de burgerlijke 
luchtvaart de bijzondere regelen betref
fende het ingaan van het pensioenrecht 
vaststelt; dat die van het gemeen reqht -----------------! afwijkende bepalingen publiekrechtelijke 

Noot arrest nr. 13 : 

{1) Het O.M. concludeerde eveneens tot ver
werping, maar omdat het van oordeel was dat 
het middel feitelijke grondslag miste. 

Noot arrest nr. 14 : 

{1) Cass., 11 april 1988, A.R. nr. 6106 (A.C., 
1987-88, nr. 485); zie « Het ambt van de rechter 
bij de leiding van het rechtsgeding », plecht. 
openingsrede van proc.-gen. Krings, v66r het 
Hof van 1 sept. 1983, A. C., 1983-84, inz. de nrs. 
37 en 38; Cass., 25 juni 1990, A.R. nr. 8613 
(A.C., 1989-90, nr. 624), met de verwijzingen in 
voetnoot 1. · 

bepalingen zijn waaraan zowel de partij
en als de rechter zijn gehouden, zonder 
dat daarvan kan worden afgeweken; dat 
ingevolge het eerste lid van vorenbe
doeld artikel 3 het pensioen ingaat de 
eerste dag van de maand volgend op de
ze tijdens welke de belanghebbende het 
aanvraagt en ten vroegste de eerste dag 
van de maand volgend op deze tijdens 
welke de belanghebbende : a) 55 jaar be
reikt, b) of doet blijken ... van een loop
baan van 30 jaar », beslist « dat die af
wijkende tekst enkel van toepassing is 
ingeval de belanghebbende, dat wil zeg-
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gen de bediende het aanvraagt; ( ... ) dat 
(eiseres) geenszins aanvoert dat (ver
weerder) zijn pensioenaanvraag heeft in
gediend ,, en daaruit besluit « dat te de
zen geen toepassing dient te worden 
gemaakt van het koninklijk besluit van 3 
november 1969 en dus evenmin van arti
kel 83 van de wet van 3 juli 1978, ver
mits de bediende nooit een pensioenaan
vraag heeft ingediend », 

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrech
ter de rechtsvordering niet kan toewij
zen door ter ondersteuning ervan een re
den op te werpen die de oorspronkelijke 
eiser (thans verweerder) niet heeft aan
gevoerd en waarover partijen zich niet 
hebben kunnen uitlaten zonder partijen 
de gelegenheid te geven het bij een her
opening van het debat te betwisten; te 
dezen, het arrest de artikelen 83 van de 
wet van 3 juli 1978 en 3, a, van het ko
ninklijk besluit van 3 november 1969 bui
ten toepassing laat en beslist dat de aan 
eiseres ter kennis gebrachte termijn van 
zes maanden gelet op die bepalingen 
niet regelmatig was, op grond dat de af
wijkende tekst van artikel 3, a, van het 
koninklijk besluit van 3 november 1969 
slechts toepasselijk is ingeval de oor
spronkelijke eiser (thans verweerder) 
een pensioenaanvraag indient en dat ei
seres zich niet op zodanige pensioen
aanvraag beroept; het arrest, nu ver
weerder dat middel niet heeft aange-. 
voerd en het door eiseres niet is kunnen 
betwist worden, daarop de oorspronke
lijke rechtsvordering niet kon toewijzen 
zonder aan partijen de gelegenheid te 
hebben gegeven ze bij een heropening 
van het debat te betwisten, zonder daar
bij het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging te miskennen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat het eerste lid van artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 3 novem
ber 1969 « slechts van toepassing is 
ingeval de belanghebbenden, dat wil 
zeggen de bediende, het aanvraagt; 
( ... ) dat (eiseres) geenszins aanvoert 
dat (verweerder) zijn pensioenaan
vraag heeft ingediend »; 

Overwegende dat de rechter door
dat hij zijn beslissing doet steunen 
op dat middel dat door geen partij 

was aangevoerd en dat eiseres niet 
heeft kunnen betwisten, het recht 
van verdediging schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

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

10 september 1990 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Simont. 

Nr. 15 

2e KAMER - 11 september 1900 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
PR!NCIPAAL BEROEP - VORM - AANHANGIG 
l\I!AKEN VAN DE ZAAK BIJ DE APPELRECH
TER 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

GEVOLGEN - GEEN REGELMATIGE DAGVAAR· 
DING VAN DE BEKLAAGDE OM VOOR HET HOF 
VAN BEROEP TE VERSCHIJNEN. 

3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VON· 
NIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHT
BANK DE BEKLAAGDE VEROORDEELT -
GEEN REGELMATIGE DAGVAARDING VAN DE 
BEKLAAGDE OM VOOR HET HOF VAN BEROEP 
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TE VERSCH!JNEN - HOF VAN BEROEP DAT 
DE BEKLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEELT 
- ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET VAN 
DE BEKLAAGDE - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VEROORZAAKT 
DOOR HET VERZET. 

4° VERZET - STRAFZAKEN - HOGER BE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VONNIS 
WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
DE BEKLAAGDE VEROORDEELT - GEEN RE
GELMATIGE DAGVAARDING VAN DE BE
KLAAGDE OM VOOR HET HOF VAN BEROEP 
TE VERSCHIJNEN - HOF VAN BEROEP DAT 
DE BEKLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEELT 
- ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET VAN 
DE BEKLAAGDE - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN HET VERZET. 

1° In strafzaken wordt, onder voorbe
houd van het geval van art. 205 Sv., de 
zaak bij de appelrechter aanhangig ge
maakt door de verklaril1g van hager 
beroep en niet door de dagvaarding 
om voor de rechter te verschijnen (1). 

2° Wanneer, buiten .bet geval van art. 
205 Sv., het hof van beroep, op het ha
ger beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie tegen het von
nis waarbij de correctionele rechtbank 
de beklaagde veroordeelt, uitspraak 
doet bij verstek ten aanzien van de be
klaagde, die nochtans niet regelmatig 
was gedagvaard om te verschijnen in 
hager beroep, heeft het ontbreken van 
regelmatige dagvaarding niet tot ge
volg dat de zaak niet bij het hof van 
beroep aanhangig is doch enkel dat de 
beklaagde niet bij verstek kan worden 
gevonnist (2). 

3° en 4° Wanneer, buiten het geval van 
art. 205 Sv., het hof van beroep, op het 
hager beroep van de beklaagde en van 
het openbaar ministerie tegen het von
nis waarbij de correctionele rechtbank 
de beklaagde veroordeelt, bij verstek 
de beklaagde, die nochtans niet regel
matig was gedagvaard om te verschij
nen in hager beroep, heeft veroor
deeld, beslist het niet wettig, op het 
ontvankelijk verklaard verzet van de 
beklaagde, dat het verstek aan de be-

klaagde is te wijten en dat derhalve de 
kosten veroorzaakt door het verzet te 
zijnen laste blijven (3). (Art. 187 Sv.) 

(KOMNATA T. ARNAUTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3818) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1989 op verzet 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 182 en 187 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest de door de eerste 
rechter opgelegde bestraffing bevestigt 
en eiser tot de kosten op strafgebied, in
begrepen de kosten van het verzet, ver
oordeelt, 

te1wijl eiser nooit regelmatig werd ge
dagvaard om te verschijnen voor het hof 
van beroep; dat de dagvaarding voor de 
zitting van het hof van beroep van 6 
april 1989 noch aan de persoon noch aan 
de woonplaats van eiser werd betekend; 
dat eiser ten tijde van deze dagvaarding 
gedomicilieerd was te Nieuwpoort, Zee
dijk nr. 99, en dat minstens uit geen en
kel stuk blijkt dat zijn woonplaats toen 
nog te Sint-Truiden, Leopold II-straat nr. 
51, was; dat eiser bijgevolg ten onrechte 
bij verstek werd veroordeeld door het ar
rest van 27 april 1989; dat de publieke 
vordering niet regelmatig aanhangig was 
gemaakt bij het hof van beroep; dat het 
arrest bijgevolg ten onrechte de grond 
van de zaak heeft beoordeeld en dat er 
minstens geen reden was om eiser tot de 
kosten van het verzet te veroordelen; dat 
het verstek immers niet aan hem te wij
ten was: 

Overwegende dat een strafzaak, 
krachtens de devolutieve werking 
van het hoger beroep, bij de rechter 
in hoger beroep aanhangig wordt 
gemaakt door de akte van hoger be
roep; dat de dagvaarding om voor de 
rechter in hoger beroep te verschij

--------~----~----l nen slechts de waarde heeft van een 
dagstelling; (1) Cass., 17 maart 1987, A.R. nr. 925, en 20 

mei 1987, A.R. nr. 5337 (A.C., 1986-87, nrs. 424 
en 561). 1-----------------

(2) Zie de arresten vermeld in de ilOOt 1 
hiervoren. 

(3) Zie Cass., 17 jan. 1990, A.R. nr. 7793 
,A.C., 1989-90, nr. 308). 



32 HOF VAN CASSATIE Nr. 16 

Overwegende dat te dezen de 
zaak, zowel wat de strafvordering 
als de civielrechtelijke vordering be
treft, bij het hof van beroep aanhan
gig was door het hoger beroep inge
steld door eiser, beldaagde, en door 
het openbaar ministerie; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser werd ge
dagvaard om voor het hof van be
roep te verschijnen; dat het ontbre
ken van een regelmatige dagvaar
ding houdende dagstelling niet tot 
gevolg had dat de zaak niet bij het 
hof van beroep aanhangig was, doch 
enkel dat eiser niet regelmatig bij 
verstek kon worden gevonnist; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het hof van beroep, op eisers ont
vankelijk verklaard verzet tegen het 
te zijnen opzichte gewezen verstek
arrest van 27 april 1989, vermocht 
uitspraak te doen over de tegen 
hem ingestelde strafvordering en ci
vielrechtelijke vordering, doch niet 
wettig beslist dat het verstek aan ei
ser te wijten was en dat dienvolgens 
de kosten veroorzaakt door het ver
zet te zijnen laste blijven; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

En overwegende voor het overige, 
wat de tegen eiser ingestelde straf
vordering betreft, dat de substantie
le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing geen 
onwettigheid bevat die eiser kan 
grieven; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de kosten betref
fende de strafvordering en over de 
kosten van verzet betreffende de ci
vielrechtelijke vordering; 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 in een derde van de 
kosten; laat de overige kosten ten 

laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
.roep te Gent. 

11 september 1990 - 2• kamer - Voor
zittel·: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. K. 
Govaerts, Hasselt. 

Nr. 16 

2• KAMER - 11 september 1990 

1° RECHTEN VAN DE MENS- AR'IT. 6.1 
EN 6.2 E.V.R.M. EN 14.1 EN 14.2 I.V.B.P.R. - EER
LIJK PROCES - VERMOEDEN VAN ONSCHULD 
- BEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS EEN 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSRE
GLEMENT, DOOR EEN BEVOEGDE VERBALI
SANT VASTGESTELD BIJ PROCES-VERBAAL 
DAT BEWIJS OPLEVERT ZOLANG HET TEGEN
DEEL NIET IS BEWEZEN - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - AR'IT. 6.1 
EN 6.2 E.V.R.M. EN 14.1 EN 14.2 I.V.B.P.R. - EER
LIJK PROCES - VERMOEDEN VAN ONSCHULD 
- BEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS EEN 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSRE
GLEMENT, DOOR EEN BEVOEGDE VERBALI
SANT VASTGESTELD BIJ PROCES-VERBAAL 
DAT BEWIJS OPLEVERT ZOLANG HET TEGEN
DEEL NIET IS BEWEZEN - BEGRIP. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT - ALGEMEEN - BEKLAAGDE VER
OORDEELD WEGENS EEN OVERTREDING VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT, DOOR EEN 
BEVOEGDE VERBALISANT VASTGESTELD BIJ 
PROCES-VERBAAL DAT BEWIJS OPLEVERT ZO
LANG HET TEGENDEEL NIET IS BEWEZEN -
ARTT. 6.1 EN 6.2 E.V.R.M. EN 14.1 EN 14.2 
I.V.B.P.R. - EERLIJK PROCES - VERMOEDEN 
VAN ONSCHULD - BEGRIP. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
E.V.R.M. - ART. 14.1 I.V.B.P.R. - EERLIJK 
PROCES - STRAFZAKEN - MIDDEL GEGROND 
OP DE OMSTANDIGHEID DAT HET OPENBAAR 
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MINISTERIE BIJ DE POLITIERECHTBANK VER
TEGENWOORDIGD WAS DOOR EEN KORPSCHEF 
VAN DE VERBALISANT EN DAT DE BEKLAAGDE 
DERHALVE GEEN EERLIJK PROCES HEEFT GE
HAD. 

1°, 2° en 3° Uit de enkele omstandigheid 
dat de rechter de beklaagde veroor
deelt wegens een overtreding van het 
Wegverkeersreglement, door een be
voegde verbalisant vastgesteld bij pro
ces-verbaal dat bewijs oplevert zolang 
het tegendeel niet is bewezen, op 
grand dat de vaststellingen van de ver
balisant, nu het tegendeel daarvan niet 
is bewezen, het wettig bewijs opleve
ren van het materieel bestanddeel van 
de ten laste gelegde overtreding, valt 
geen schending van de artt. 6.1 en 6.2 
E. V.R.M. en 14.1 en 14.2 I. V.B.P.R. af 
te leiden. (Art. 62, eerste lid, Wegver
keerswet.) 

4° Niet ontvankelijk . is het middel ge
grond op de omstandigheid dat het 
openbaar ministerie bij de politierecht
bank vertegenwoordigd was door een 
korpschef van de verbalisant en dat de 
beklaagde derhalve geen eerlijk proces 
heeft gehad. (Art. 6.1 E.V.R.M., art. 14.1 
I.V.B.P.R.) 

(GODEFROY) 

ARREST 

(A.R. nr. 3880) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 september 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 6.1 en 
6.2 van het Verdrag van 4 november 1950 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, zo
als goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 
van de artikelen 14.1 en 14.2 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 
artikel 107 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis over
weegt dat de vaststellingen van een poli
tieagent gelden tot bewijs van het tegen
deel, 

terwijl, eerste onderdeel, een ieder die 
voor een strafbaar feit wordt vervolgd 
voor onschuldig moet worden gehouden 
totdat zijn schuld op wettige wijze bewe
zen wordt door de vervolgende partij 
(schending van de artikelen 6.2. E.V.R.M. 
en 14.2 B.U.P.O.) en van de beklaagde 
niet mag geeist worden dat hij zijn on
schuld moet bewijzen (schending van de 
artikelen 6.2 E.V.R.M., 14.2 B.U.P.O. en 
107 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het bewijs dat men 
iets niet gedaan heeft een diabolisch be
wijs is, dat niet kan worden geleverd en 
het eisen van dergelijk bewijs alle rech
ten op een eerlijk proces ontzegt (scherr
ding van de artikelen 6.1 E.V.R.M., 14.1 
B.U.P.O. en 107 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres het oor- · 
deel van de appelrechters dat de 
vaststellingen van de verbalisant 
gelden tot het bewijs van het tegen
deel, bestrijdt met het betoog, kort 
samengevat, dat haar recht op een 
eerlijk proces miskend wordt door 
de haar opgelegde verplichting haar 
onschuld te bewijzen; 

Overwegende dat naar luid van de 
in het middel vermelde verdragsbe
palingen een ieder die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd voor 
onschuldig wordt gehouden totdat 
zijn schuld volgens de wet wordt be
wezen; 

Overwegende dat de appelrechters 
aan eiseres niet het bewijs van haar 
onschuld opleggen, doch, op grond 
van artikel 62, eerste lid, van de 
Wegverkeerswet, constateren dat de 
vaststellingen van de verbalisanten, 
nu het tegendeel daarvan niet bewe
zen is, het wettig bewijs opleveren 
van het materieel bestanddeel van 
de aan eiseres ten laste gelegde ver
keersovertreding; 

Dat het mi.ddel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 6.1 van 
het Verdrag van 4 november 1950 tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, zoals 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 
14.1 van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rechten 
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opgemaakt te New York op 19 december 
1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 
1981, 

doordat het openbaar ministerie bij de 
Politierechtbank te Halle vertegenwoor
digd werd door de korpsoverste van de 
verbaliserende agent, 

terwijl een ieder recht heeft op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak, door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie, welke bij de wet is in
gesteld (schending van de artikelen 6.1 
E.V.R.M. en 14.1 B.U.P.O.): 

Overwegende dat de door eiseres 
aangevoerde omstandigheid enkel 
het openbaar ministerie betreft, en 
mitsdien niet kan meebrengen dat 
eiseres geen recht heeft gehad op 
een eerlijke behandeling van haar 
zaak door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

11 september 1990 - 2° kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J. Ghysels, Brussel. 

Nr. 17 

2e KAMER - ll1 september 1900 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
STRAFVORDERING - EENPARIGHEID VAN 

STEMMEN - CORRECTIONELE RECHTBANK 
DIE DE STRAFVORDERING NIET ONTVANKE
LIJK HEEFT VERKLAARD - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- EVOCATIE 
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. 

Het hof van beroep dat, op het hager be
roep van het openbaar ministerie te
gen het vonnis waarbij de correctione
Je rechtbank de strafvordering niet 
ontvankelijk heeft verklaard, met toe
passing van art. 215 Sv. het beroepen 
vonnis tenietdoet, de zaak aan zich 
trekt en de beklaagde veroordeelt, 
moet vaststellen dat het uitspraak doet 
met eenparige stemmen van zijn ]eden 
(1). (Art. 21lbis Sv.) 

(POTTEAU P. E.A., DE VILLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3935) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 
waarbij de eisers worden vrijgespro
ken van de telastlegging A.I.l. wat 
betreft een graafmachine Poclain, 
een Volvo stationwagen, een kraan, 
een kompas Breitkampt-Kassel, een 
computergestuurde machine om ka
ders te maken en de opbrengst van 
diesel en benzine, en van de telast
legging B.l : 

Overwegende dat de voorzienin
gen bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk zijn; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 
waarbij alle eisers worden veroor
deeld wegens de telastlegging A.I.l, 
wat betreft een heftruk Hyster, een 
bureauwagen, een aanhangwagen 
Saris, de opbrengst van verkoop van 
stockgoederen, een hoeveelheid 

(1) Zie Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 102), 6 
nov. 1985, A.R. nr. 4455 (ibid., 1985-86, nr. 148), 
3 dec. 1986, A.R. nr. 5331, en 22 mei 1987, A.R. 
nr. 1164 (ibid., 1986-87, nrs. 202 en 568), en 3 
jan. 1990, A.R. nr. 7734 (ibid., 1989-90, nr. 264). 
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grondstoffen en uitrustingsgoederen, 
een hoogtechnische draaibank en 
een stempelblok Burk en wegens de 
telastleggingen B.2, en waarbij de 
eisers Paul Potteau en Jean De Ville 
bovendien worden veroordeeld we
gens de telastleggingen A.l.2 en 
All: 

A. Op de voorzieningen van de ei
sers Paul Potteau en Joseph Pot
teau: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest het· vonnis van de 
Correctionele Rechtbank van Kortrijk 
van 19 december 1988 hervormt dat de 
strafvordering ten laste van de eisers on
ontvankelijk had verklaard, de aan ei
sers ten laste gelegde feiten A.l.l (ge
deeltelijk) en A.I.2, A.II en B.2 bewezen 
verklaart, en de eisers hiervoor veroor
deelt tot een gevangenisstraf van zes 
maanden met uitstel en een geldboete 
van 200 frank, gebracht op 12.000 frank, 

terwijl overeenkomstig artikel 2llbis 
van het Wetboek van Strafvordering het 
gerecht in hager beroep geen veroorde
ling kan uitspreken dan met eenparig
heid van stemmen, wanneer in eerste 
aanleg een vrijsprekend vonnis of een 
buitenvervolgingstelling werd verleend; 
dat de eenparigheid in hager beroep 
eveneens is vereist wanneer de rechter 
in eerste aanleg de strafvordering onont
vankelijk verklaarde, en de rechter in 
beroep de strafvordering ontvankelijk 
verklaart en vervolgens een straf uit
spreekt; dat hieraan geen afbreuk wordt 
gedaan wanneer de appelrechter het eer
ste vonnis vernietigt en uitspraak doet 
bij wijze van evocatie, zodat het arrest, 
door de strafvordering ten laste van de 
eisers ontvankelijk te verklaren en de ei
sers voor de bewezen verklaarde tenlas
teleggingen tot straffen te veroordelen, 
zonder vast te stellen dat de beslissing 
met eenparigheid van stemmen werd ge
nomen, artikel 21lbis van het Wetboek 
van Strafvordering schendt : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank de strafvordering onont
vankelijk had verklaard; dat het hof 
van beroep op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie het vonnis 
tenietdoet omdat de naam niet is 
vermeld van de magistraat van het 

openbaar ministerie die de uit
spraak bijwoonde, de zaak aan zich 
trekt, en de eisers veroordeelt we
gens een gedeelte van de hun ten 
laste gelegde feiten; dat het, nu het 
nalaat vast te stellen dat het uit
spraak doet met eenparige stemmen 
van zijn leden, artikel 2llbis van 
het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

B. Op de voorziening van de eiser 
Jan De Ville : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel211bisvan het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat, om de redenen 
uiteengezet in het antwoord op het 
eerste middel van de eisers Paul 
Potteau en Joseph Potteau, het ar
rest nietig is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de overi
ge middelen van de eisers Paul Pot
teau en Joseph Potteau en van de 
middelen van de eiser De Ville, die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de eisers 
veroordeelt wegens de te hunnen 
laste bewezen verklaarde feiten; ver
werpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 

· melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers in 
een vierde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 

. Antwerpen. 

11 september 1990 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggev-er: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Devers, Gent. 
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Nx·. 18 

2• KAMER - 11 september 1990 

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - UITLEGGING -
STRAFWET. 

2° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN- ART. 383, EERSTE LID, 
SW. - AFBEELDINGEN OF PRENTEN STRIJDIG 
MET DE GOEDE ZEDEN - BEGRIP. 

3° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN - TENTOONSTELLEN, 
VERKOPEN OF VERSPREIDEN VAN AFBEEL
DINGEN OF PRENTEN DIE STR!JDIG ZIJN MET 
DE GOEDE ZEDEN - VEREISTE OPZET -
VASTSTELLING. 

4° STRAF - ANDERE STRAFFEN - VER
BEURDVERKLARING - VASTSTELLING VAN 
DE WETTELIJKE VOORWAARDEN. 

1 o De rechter mag de strafwet toepassen 
op feiten die de wetgever onmogelijk 
kon voorzien ten tijde van de afkondi
ging van de strafbepaling, mits voldaan 
is aan de dubbele voorwaarde dat de 
wil van de wetgever om zodanige lei
ten strafbaar te stellen, ondubbelzin
nig vaststaat en dat die feiten onder· 
de wettelijke omschrijving van het 
misdrijf kunnen worden gebracht (1). 

2° Art. 383, eerste lid, Sw. is van toepas
sing op de afbeeldingen of prenten die 
in strijd zijn met de goede zeden en 
die door middel van videocassettes 
worden overgebracht (2)-

heeft met het door art. 383, eerste lid, 
Sw., vereiste opzet (3). 

4° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing die in strafzaken, met toepas
sing van art. 42 Sw., de bijzondere ver
beurdverklaring uitspreekt van de za
ken die het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken, zonder vast te stellen dat ze 
de eigendom zijn van de vel'Oordeel
de (4). 

(REVYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4051) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 7, 9, 97 van de Grondwet, 2 
van het Strafwetboek, 383 van het Straf
wetboek, en 7.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, en 
miskenning van het in het strafrecht gel
dende legaliteitsbeginsel, 

doordat het arrest beslist « dat een vi
deo-cassette op zichzelf niet strijdig. is 
met de goede zeden; dat de electromag
netische beelden die bij projectie van de 
cassette verschijnen echter wei afbeel
dingen zijn waarop artikel 383, eerste 
lid, Sw. toepassing kan vinden; dat onge
twijfeld de strafwet restrictief moet gei:n
terpreteerd worden; dat, nu de wetgever 
op het ogenblik van het uitvaardigen van 
de ten deze geldende wetteksten aile met 
de goede zeden strijdige afbeeldingen op 
het oog had, ongeacht de materiiHe dra
ger die de afbeeldingen doet ontstaan en 
de initiatieven die moeten worden gena
men on'I de beelden " op te wekken ", ook 
het video-beeld moet beschouwd worden 
als een afbeelding in de zin van artikel 
383 Sw.; dat de strafwet terzake, zoals ze 
heden geformuleerd blijft, derhalve ook 
toepassing vindt op deze casus die niet 

3° Wanneer de rechter, bij het veroorde
Jen van de beklaagde wegens het ten
toonstellen, verkopen of verspreiden 
van afbeeldingen of prenten die strij
dig zijn met de goede zeden, erop wijst 
de de beklaagde zich wel degelijk re
kenschap gaf van het zedenschendend 
karakter van de in de telastlegging be
doelde videocassettes, stelt hij hier- 1-----------------
door vast dat de beklaagde gehandeld 

(1) en (2) Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6383 
(A.C., 1987-88, nr. 546). 

(3) Zie : Cass., 9 april 1974 (A.C., 1974, 873); 
RIGAUX en TROUSSE, Les crimes et Jes d1'!lits du 
Code penal, dee! V, druk 1968, biz. 432. 

( 4) Cass., 4 okt. 1988, A.R. nr. 2095 (A. C., 
1988-89, nr. 68). 
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kon worden voorzien bij het uitvaardigen 
van deze wet; ( ... ) dat er een inbreuk is 
van zodra men de materiiHe drager van 
zulke beelden tentoonstelt, verkoopt of 
verspreidt in een van de omstandighe
den als beschreven in artikel 383 Sw. » 
en het arrest eiser op grand van artikel 
383 van het Strafwetboek veroordeelt, 

terwijl, zelfs als aanvaard zou worden 
dat het de strafrechter toegelaten is om 
de strafwet toe te passen op feiten die de 
wetgever op het ogenblik van de uitvaar
diging van de wet onmogelijk kon voor
zien, dit slechts mogelijk is als er vol
daan is aan de dubbele voorwaarde dat 
er zekerheid is over de bedoeling van de 
wetgever om deze feiten strafbaar te 
stellen en dat deze feiten kunnen begre
pen worden onder de wettelijke definitie 
van de strafbepaling, en 

eerste onderdeel, het arrest, dat aan
duidt dat artikel 383 van het Strafwet
boek ook toepassing vindt op deze casus 
die niet kon worden voorzien bij het uit
vaardigen van deze wet, geenszins ver
wijst naar de regel dat dergelijke toepas
sing slechts mogelijk is als er voldaan is 
aan de dubbele voorwaarde dat er zeker
heid is over de bedoeling van de wetge
ver om deze casus strafbaar te stellen en 
dat deze casus kan begrepen worden on
der de wettelijke definitie van artikel 383 
van het Strafwetboek, waardoor het ar
rest tekortschiet aan zijn motiverings
plicht daar deze dubbele voorwaarde es
sentieel is gelet op de afwijking van het 
legaliteitsbeginsel en waardoor het be
streden arrest tekortschiet in zijn moti
veringsplicht daar het niet naar behoren 
antwoordt op het middel van eiser in 
zijn conclusie voor het hof van beroep 
dat de strafwetgever in 1867 geenszins 
de situatie van videofilmen of van fil
misch materiaal in het algemeen kan be
oogd hebben en bijgevolg deze situatie 
geenszins heeft willen regelen (schen
ding van de in het middel bedoelde wets
bepalingen en algemeen rechtsbeginsel); 

tv.reede onderdeel, het arrest deze dub
bele voorwaarde niet toepast en tevens 
artikel 383 van het Strafwetboek schendt 
daar er geen enkele zekerheid is dat de 
wetgever van het eerste lid van artikel 
383 van het Strafwetboek videobeelden 
(zijnde omgezette elektro-magnetische 
impulsen) als afbeeldingen en prenten in 
de zin van artikel 383 van het Strafwet
boek zou beschouwd hebben omdat er 
een essentieel verschil is tussen afbeel
dingen en prenten in de zin van artikel 
383 van het Strafwetboek enerzijds, en 
videobeelden anderzijds, daar afbeeldin-

gen en prenten als eigenschap hebben 
dat hun beeltenis tegemoet treedt aan 
hun observator, onafhankelijk van de wil 
van deze observator, terwijl videobeelden 
als eigenschap hebben dat hun beeltenis 
slechts tegemoet treedt aan de gebruiker 
van de videocassette wanneer deze ge
bruiker van de videocassette dit wil, 
want videobeelden ontstaan slechts door 
de omzetting van de elektro-magnetische 
impulsen in zichtbare beelden, wat 
slechts mogelijk is door een gewilde han
deling van de gebruiker van de videocas
sette, zijnde het afspelen van de video
cassette met een videoapparaat (schen
ding van de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen en algemeen rechtsbe
ginsel); 

derde onderdeel, het arrest deze dub
bele voorwaarde niet toepast en tevens 
artikel 383 van het Strafwetboek schendt 
daar het aan eiser ten laste gelegde feit, 
het verhuren van 20 pornografische vi
deocassettes, niet onder de wettelijke 
omschrijving van « tentoonstellen, verko
pen of verspreiden van afbeeldingen en 
prenten » valt omdat, zelfs als videobeel
den tach als afbeeldingen en prenten in 
de zin van artikel 383 van het Strafwet
boek zouden moeten worden beschouwd 
- quod non -, er slechts sprake kan 
zijn van afbeeldingen en prenten op de 
strikte voorwaarde dat een eventuele ge
bruiker van de videocassette de actieve 
handeling stelt om de elektro-magne
tische impulsen om te zetten in zichtbare 
beelden en het arrest geenszins vaststelt 
en het trouwens evenmin bewezen is 
(geen enkel vaststelling/bewijs in het 
strafdossier) dat de eventuele klanten 
van deze 20 pornografische cassettes de
ze videocassettes afgespeeld hebben en 
dus de elektro-magnetische impulsen 
omgezet hebben naar zichtbare beelden 
(schending van de in het middel bedoel
de wetsbepalingen en algemeen rechts
beginsel); 

vierde onderdeel, het arrest deze dub
bele voorwaarde niet toepast en tevens 
artikel 383 van het Strafwetboek schendt 
daar het aan eiser ten laste gelegde feit, 
het verhuren van 20 pornografische vi
deocassettes, niet onder de wettelijke 
omschrijving van « tentoonstellen, verko
pen of verspreiden van afbeeldingen of 
prenten » valt omdat, zelfs als videobeel
den tach als afbeeldingen en prenten in 
de zin van artikel 383 van het Strafwet
boek zouden moeten worden beschouwd 
- quod non -, er op het ogenblik van 
het verhuren van de videocassettes geen 
sprake is van tentoonstellen, verkopen of 
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verspreiden van afbeeldingen of prenten 
daar er ten vroegste afbeeldingen of 
prenten kunnen zijn zodra een eventuele 
gebruiker van de videocassette de actie
ve handeling stelt om de elektro-magne
tische impulsen om te zetten in zichtbare 
beelden (schending van de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen en algemeen 
rechtsbeginsel); 

vijfde onderdeel, het arrest deze dub
bele voorwaarde niet toepast en tevens 
artikel 383 van het Strafwetboek schendt 
daar het aan eiser ten laste gelegde feit, 
het verhuren van 20 pornografische vi
deocassettes, niet onder de wettelijke 
omschrijving van « tentoonstellen, verko
pen of verspreiden van afbeeldingen of 
prenten » valt omdat, zelfs als videobeel
den toch als afbeeldingen en prenten in 
de zin van artikel 383 van het Strafwet
boek zouden moeten worden beschouwd 
- quod non -, het enkel de eventuele 
gebruiker van de videocassette en niet 
eiser kan zijn die zich in theorie schul
dig zou kunnen maken aan het tentoon
stellen, verkopen of verspreiden van af
beeldingen of prenten, daar het de 
eventuele gebruiker is die door de actie
ve handeling van het omzetten van de 
elektro-magnetische impulsen in zichtba
re beelden, afbeeldingen of prenten naar 
voor brengt (schending van de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen en alge
meen rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, met 
de overweging dat de « wetgever op 
het ogenblik van het , uitvaardigen 
van de te dezen geldende wettek
sten alle met de goede zeden strijdi
ge afbeeldingen op het oog had, on
geacht de materiiHe drager die de 
afbeeldingen doet ontstaan » en met 
de beslissing dat de ten laste geleg
de feiten onder toepassing vallen 
van artikel 383, eerste lid, van het 
Strafwetboek, antwoordt op eisers, 
conclusie en zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

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

veroordeelt ter zake dat hij met het 
oog op de handel of de verspreiding 
« liederen, vlugschriften of andere 
niet gedrukte geschriften, afbeeldin
gen of prenten die strijdig zijn met 
de goede zedP.n, tentoongesteld, ver-

kocht of verspreid heeft, ten deze 20 
pornografische cassettes »; 

Dat het onderdeel dit oordeel be
strijdt met het betoog, kort samen
gevat, dat videobeelden geen afbeel
dingen of prenten zijn in de zin van 
artikel 383 van het Strafwetboek en 
de wetgever de verkoop ervan niet 
strafbaar heeft willen stellen; 

Overwegende dat de rechter die in 
strafzaken uitspraak doet, de straf
wet mag toepassen op feiten die de 
wetgever onmogelijk kon voorzien 
op het ogenblik van de afkondiging 
van de wetsbepaling, op voorwaarde 
evenwel dat de wil van de wetgever 
om feiten van die aard strafbaar te 
stellen, ondubbelzinnig vaststaat en 
dat die feiten onder de wettelijke 
omschrijving van het misdrijf kun
nen gebracht worden; 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat aan die eerste voor
waarde is voldaan, overweegt dat de 
« wetgever op het ogenblik van het 
uitvaardigen van de te dezen gel
dende wetteksten alle met de goede 
zeden strijdige afbeeldingen op het 
oog had, ongeacht de materii:He dra
ger die de afbeeldingen doet ont
staan en de initiatieven die moeten 
worden genomen om de beelden op 
te wekken »; 

Dat het arrest, om te beslissen 
dat de tweede voorwaarde is ver
vuld, vaststelt dat, nu het onver
schillig is op welke materiiHe drager 
de zedenschendende beelden zijn 
opgenomen, « de electro-magne
tische beelden die bij projectie van 
de cassette verschijnen afbeeldingen 
zijn waarop artikel 383, eerste lid, 
Sw. toepassing kan vinden »; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die consideransen van de 
wet een juiste uitlegging geeft en 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Wat het derde, het vierde en het 
vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een eventuele gebruiker 
nog een materiele daad moet stellen 
om de afbeeldingen waarneembaar 
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te maken er niet aan in de weg 
staat dat de afbeeldingen door een 
verhuurder van films verspreid wor
den in de zin van artikel 383 van 
het Strafwetboek; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het misdrijf vaststaat « on
geacht de initiatieven die moeten 
worden genomen om de beelden op 
te wekken », dat « bij de beoordeling 
van de telastlegging het element 
openbaarheid niet terzake dienend 
is », en « het dus onbelangrijk is na 
te gaan in welke omstandigheden de 
koper of de huurder van de video
film de met de openbare zeden strij
dige afbeeldingen openbaart »; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus hun beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 383 
van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest in ver
band met het misdrijf beschreven in arti
kel 383 eerste lid, van het Strafwetboek 
beslist '« dat goede trouw in hoofde van 
beklaagde niet schuldopheffend is », 

terwijl de goede trouw in hoofde van 
eiser tot gevolg heeft dat het in artikel 
383, eerste lid, van het Strafwetboek ver
eiste algemeen opzet ontbreekt, zodat 
het bestreden arrest eiser ten onrechte 
veroordeelt en er tegenstrijd is tussen de 
motieven van het bestreden arrest en de 
uiteindelijke veroordeling (schending 
van de in het middel bedoelde wetsbepa
lingen en algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat de appelrechters 
ook oordelen dat « (eiser) zich wel 
degelijk rekenschap gaf van het ze
denschendend karakter van voor
melde video-beelden »; dat zij aldus 
vaststellen dat hij gehandeld heeft 
met het algemeen opzet vereist door 
artikel 383, eerste lid, van het Straf
wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del; schending van artikel 42.1°, van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een correctionele 
straf wegens overtreding van artikel 
383, eerste lid, van het Strafwetboek 
en te zijnen laste de verbeurdverkla
ring uitspreekt « van de twintig cas
settes in de telastlegging vermeld en 
ter griffie van de Correctionele 
Rechtbank te Leuven neergelegd 
sub nummer 57/88, die het voorwerp 
van het misdrijf uitmaken », zonder 
vast te stellen dat de verbeurdver
klaarde cassettes eigendom zijn van 
de veroordeelde; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
verbeurdverklaring uitspreekt; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in vier vijfde 
van de kosten en laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

11 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. S. De Coster, Antwerpen. 
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Nr. 19 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING - ONLEESBARE HANDTEKE
NING - DEZELFDE HANDTEKENING ALS DIE 
VAN DE GRIFFIER OP HET VONNIS. 

Wanneer de onder de vermelding « de 
griffier » aangebrachte handtekening 
op een proces-verbaal van de terecht
zitting onleesbaar is, kan het Hoi de 
hoedanigheid van griffier afleiden uit 
de vaststelling dat die handtekening 
dezelfde is als die van de griffier die 
l1et vonnis heeft ondertelcend (1). (Art. 
10 wet van 1 mei 1849.) 

(HESS, DUHAUBOIS P., DUHAUBOIS C., CAPETTE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8232} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Peter 
Hess, beklaagde : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 137, 138, 170, 779 van het Gerech
telijk Wetboek, 1 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 10 van 
de wet van 1 mei 1849 betreffende de po
litierechtbanken en de correctionele 
rechtbanken, 154, 155, 189, 190, 273 en 
335 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat net arrest de telastlegging II, 
het gebruik van valse stukken uitgezon
derd, bewezen verklaart en eiser veroor
deelt tot een gevangenisstraf van drie 
maanden met uitstel gedurende drie jaar 
en tot een geldboete van 300 frank of 
een vervangende gevangenisstraf van 
een maand, 

terwijl artikel 170 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat « de griffier de 
rechter bijstaat in aile verrichtingen van 
zijn ambt •; de griffier tegenwoordig 

moet zijn op alle terechtzittingen van de 
correctionele rechtbank; enkel van de 
handtekening van de griffier en de voor
zitter voorziene vermeldingen van het 
vonnis en van de processen-verbaal van 
de terechtzitting op authentieke wijze 
doen blijken van de samenstelling van 
de rechtbank en de openbaarheid van de 
terechtzittingen; het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 7 maart 1989 van 
de Correctionele Rechtbank te Bergen, 
waarop eiser is ondervraagd en de bur
gerlijke partijen in hun middelen zijn 
gehoord, te dezen de naam van de grif
fier niet vermeldt; het proces-verbaal een 
handtekening draagt onder de onderaan 
het stuk gedrukte vermelding « de grif
fier »; die handtekening evenwel onlees
baar is en dus niet kan worden toege
schreven aan een wettelijke bevoegde 
griffier; die handtekening, zelfs in de 
veronderstelling dat zij wel kan worden 
toegeschreven aan een wettelijk bevoeg
de griffier, niet bewijst dat die griffier 
ook tegenwoordig was op de terechtzit
ting van 7 maart 1989, aangezien de 
naam van de griffier in wiens tegenwoor
digheid de terechtzitting is gehouden, 
niet voorkomt in de vermelding van de 
samenstelling van de rechtbank boven
aan het proces-verbaal; er derhalve niet 
op authentieke wijze is vastgesteld dat 
de rechtbank op de terechtzitting van 7 
maart 1989 regelmatig was samengesteld 
en dat die terechtzitting openbaar was; 
de leemte in het proces-verbaal niet 
wordt gedekt door de vermeldingen van 
het op 4 april 1989 door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen gewezen vonnis; i 
dat vonnis dus nietig is, wat de nietig
heid tot gevolg heeft van het arrest dat I 
de redengeving van de eerste rechter ten , 
dele overneemt : · 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de op 7 maart 1989 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen in correctionele zaken ge
houden terechtzitting waarop de 
zaak is behandeld, de naam niet 
vermeldt van de griffier die het pro
ces-verbaal heeft ondertekend; 

Overwegende dat het vonnis te 
dezen de naam vermeldt van de 
griffier die tegenwoordig was op de 
terechtzitting waarop het vonnis is 
gewezen en dezelfde handtekening 
draagt als die welke voorkomt onder 

-----------------i de gedrukte vermelding « griffier » 
(1) Cass., 22 sept. 1975 (A.C., 1976, 101). onderaan het proces-verbaal van de 
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terechtzitting van 7 maart 1989 
waarop de zaak is behandeld; 

Dat bij vergelijking van de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat een wettelijk be
voegde griffier tegenwoordig was op 
de terechtzitting van 7 maart 1989 
en dat hij door zijn handtekening 
heeft doen blijken van zijn tegen
woordigheid, van de samenstelling 
van het rechtscollege gedurende die 
terechtzitting en van het openbaar
heid ervan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen 

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

12 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 20 

2• KAMER - 12 september 1990 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - GEEN ANTWOORD - CONCLUSIE 
WAARIN, MET OPGAVE VAN REDENEN, GE
VRAAGD WORDT HET RIJVERBOD TE BEPER· 
KEN TOT BEPAALDE CATEGORIEEN VAN 
VOERTUIGEN. 

Wanneer een conclusie de redenen ver
meldt op grand waarvan een beklaag
de verzoekt om het rijverbod tot be-

paalde categorieen voertuigen te beper
ken, is de rechter ertoe gehouden op die 
conclusie te antwoorden (1). 

(BASTIN) 

(A.R. nr. 8238) 

12 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. M. 
Thiry en A.M. Deprez, Aarlen. 

Nr. 21 

2• KAMER - 12 september 1990 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS- EN 
VONNISGERECHTEN - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK 
WEGENS EEN GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF - RECHTSTREEKSE DAGVAAR
DING VAN DEZELFDE BEKLAAGDE VOOR DE 
POLITIERECHTBANK WEGENS EEN ANDER 
WANBEDRIJF ONBEVOEGDVERKLARING 
VOOR HET GEHEEL WEGENS HET BESTAAN 
VAN SAMENHANG- BEVESTIGING DOOR DE 
CORRECTIONALE RECHTSBANK - VERNIETI
GING VAN DE ONBEVOEGDVERKLARING BE
TREFFENDE DE IN DE BESCHIKKING OM
SCHREVEN FElTEN - VERWIJZING NAAR DE
ZELFDE, DOCH ANDERS SAMENGESTELDE 
CORRECTIONELE RECHTBANK, ZITTING HOU
DENDE IN HOGER BEROEP. 

Wanneer de raadkamer een beklaagde 
naar de politierechtbank heeft verwe
zen wegens een regelmatig gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf, de politie
rechtbank, waarbij achteraf een ander 
wanbedrijf aanhangig is gemaakt, zich 
wegens samenhang voor het geheel 

(1) Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3811 (A.C., 
1984-85, nr. 167). 
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onbevoegd heeft verklaard en de cor
rectionele rechtbank dat vonnis heeft 
bevestigd, regelt het Hoi het rechtsge
bied en vernietigt het het vonnis van 
de correctionele rechtbank, in zoverre 
die rechtbank zich onbevoegd heeft 
verklaard voor de in de beschikking 
omschreven feiten; het verwijst de al
dus beperkte zaak naar dezelfde, doch 
anders samengestelde correctionele 
rechtbank, zitting houdende in hager 
beroep (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI 
INZAKE GUL, TRESPEUCH) 

(A.R. nr. 8551) 

12 september 1990 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal. 

Nr. 22' 

1 e KAMER - 13 september 1900 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - ALGE
MEEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VERPLICH
TING OM OP DE MIDDELEN TE ANTWOORDEN 
- GEEN VERPLICHTING OM OP DE ARGUMEN
TEN TE ANTWOORDEN. 

2° KORT GEDING - ART. 584, EERSTE LID, 
GER.W. - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG - BEVOEGDHEID IN 
EEN SPOEDEISEND GEVAL - SPOEDEISEND 
KARAKTER- BEGRIP. 

gedragen middelen houdt niet de 
verplichting in om te antwoorden op 
de argumenten welke tot staving van 
die middelen zijn aangevoerd en geen 
afzonderlijke middelen vormen (1). 
(Art. 97 Gw.) 

2° Art. 584, eerste lid, Ger. W. bepaalt dat 
de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, in gevallen die hij 
spoedeisend acht, bij voorraad uit
spraak doet; in de zin van die wetsbe
paling is er sprake van spoedeisend 
geval wanneer een onmiddellijke be
slissing wenselijk is om schade van 
een bepaalde omvang of ernstige onge
makken te voorkomen; men kan der
halve zijn toevlucht nemen tot het kort 
geding wanneer met de gewone rechts
pleging het geschil niet tijdig zou zijn 
op te lassen, waardoor de rechter in 
kort geding over een ruime feitelijke 
beoordelingsmacht beschikt en, in juis
te mate, over de grootste vrijheid (2). 

(NATIONALE ZUIVELD!ENST, BELGISCHE STAAT 
- STAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN 

EN LANDBOUW T. BRIXHE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8533) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1987 onder 
nummer RF 5453/87 door het Hof 
·van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 584, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest zegt dat bindend is 
voor en tegengeworpen kan worden aan 
de eisers de beslissing waarbij het, met 
wijziging van de bestreden beschikking, 
de sekwestratie beveelt in handen van 
de laatste verweerster van de gedeelten 
van de bijkomende heffing bestemd voor 
de eerste eiser en door de Belgische 
Staat ter uitvoering van artikel 5quater 1° De verplichting om de vonnissen en 

arresten met red en en te omkleden en · t-----------------
te antwoorden op de regelmatig voor-, 

Noot arrest nr. 21 : 

(1) Cass., 19 jan 1976 (A.C., 1976, 590); 6 juni 
1989, A.R. nr. 3433 (ibid., 1988-89, nr. ·571). 

Noten arrest nr. 22: 

(1) Cass., 6 sept. 1977 (A.C., 1978, 25). 

(2) Cass., 21 mei 1987, A.R. nr. 7613 (A.C., 
1986-87, nr. 565). 
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van de E.E.G.-verordening nr. 804/68 op
gelegd, welke na de dagvaarding van 12 
september 1986 nog moesten worden uit
gevoerd - namelijk de gedeelten betref
fende de periodes van twaalf maanden 
van 1 april 1986 tot 31 maart 1989 - op 
de prijs van de verkoop door de verweer
ders sub 1 tot 4, van de hoeveelheden 
melk die de ter uitvoering van de E.E.G.
verordeningen bepaalde jaarlijkse refe
rentiehoeveelheid overschrijden, op 
grond dat: « in zoverre, buiten het be
slissend onderzoek ten grande van een 
proces, een toestand kan ontstaan waar
in een vanzelfsprekend recht - te weten 
het recht van de (verweerders) om hun 
bedrijf uit te oefenen - in het gedrang 
lijkt te komen door een bevoegdheid die 
men daartegenover wil stellen, terwijl 
die bevoegdheid ernstig betwistbaar 
lijkt, de noodzaak een mogelijke feite
lijkheid af te weren dringend blijkt en 
de bevoegdheid van de rechter in kort 
geding verantwoordt met het oog op be
scherming van het bedreigde recht, in 
omstandigheden waarin de belangen van 
de bevoegdheid zelf niet onherroepelijk 
in het gedrang kunnen komen », en dat : 
« de ernstige betwisting omtrent de bij
komende heffing van het voorwerp waar
op zij betrekking heeft " een roerende 
zaak maakt waarvan de eigendom of het 
bezit tussen twee of meer' personen in 
geschil is" (artikel 1961, 2°, van het Bur
gerlijk Wetboek), zodat het sekwester 
van de delen van die heffing ( ... ) de 
noodzakelijke, enige en passende voorlo
pige maatregel moet uitmaken om de 
verschillende betrokken belangen te vrij
waren », 

terwijl artikel 584, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, in gevallen die hij spoedeisend 
acht, bij voorraad in alle zaken uitspraak 
doet; er in de zin van die wetsbepaling 
sprake is van een spoedeisend geval 
wanneer elke vertraging onherstelbare 
schade kan veroorzaken of althans wan
neer een onmiddellijke beslissing wense
lijk is om schade van een bepaalde om
vang of ernstige ongemakken te voorko
men en wanneer met de gewone rechts
pleging het geschil niet tijdig op te 
lassen zou zijn; de algemene beschou
wingen van het arrest betreffende, ener
zijds, het spoedeisend karakter van het 
voorkomen van een mogelijke feitelijk
heid en het beveiligen van het bedreigde 
recht van de verweerders sub 1 tot 4 om 
hun bedrijf uit te oefenen en, anderzijds, 

de toepassing van artikel 1961, 2°, van 
het Burgerlijk Wetboek niet de vaststel
ling uitmaken dat, in de omstandigheden 
van de zaak, alleen een spoedeisende 
maatregel van sekwester het recht van 
verweerders sub 1 tot 4 om hun bedrijf 
van melkproducent tiit te oefenen kon 
beschermen en kon beletten dat zij scha
de zouden kunnen lijden door de litigieu
ze heffingen; het arrest door geen ande
re overweging vaststelt dat de maatregel 
van sekwestratie van de heffingen gebo
den zou zijn om de rechten van die· ver
weerders te beschermen en bijgevolg 
spoedeisend zou zijn; hoe dan ook, noch 
de bovenvermelde algemene beschouwin
gen, noch enig ander motief van het ar
rest een antwoord inhouden op de om
standige conclusie van de eisers waarin 
het spoedeisend karakter wordt betwist 
van iedere maatregel die zowel een be
letsel vormt voor het overmaken van de 
verrichte heffingen aan de eerste eiser 
als voor de heffingen zelf; de eisers ener
zijds betoogden dat de verweerders sub 1 
tot 4, aangezien de eerste heffingen, te 
weten de heffing voor de periode van 1 
april 1986 tot 31 maart 1987, pas tegen 
eind juni 1987 moest worden uitgevoerd, 
een beslissing in het kader van hun in 
oktober 1986 ingestelde procedure ten 
gronde konden krijgen; zij anderzijds be
toogden dat die heffingen helemaal geen 
gevaar konden betekenen voor de exploi
taties van de verweerders sub 1 tot 4, en 
dat het beletten van het overmaken van 
de heffingen door de melkerijen aan de 
eerste eiser helemaal niet spoedeisend 
was, aangezien de verweerders sub 1 tot 
4 niet het genot van de geheven sommen 
konden hebben als zij in het bezit van 
de melkerijen bleven, en het risico dat 
de eerste eiser onvermogend zou wor
den, denkbeeldig is; daaruit volgt dat de 
rechter in kort geding, door te dezen niet 
vast te stellen dat de rechten van de ver
weerders sub 1 tot 4 beschermd zouden 
zijn door een onverwijlde maatregel van 
sekwester en aileen daardoor, het spoed
eisend karakter van zijn beslissing niet 
naar recht vaststelt en bijgevolg zijn be
voegdheid overschrijdt (schending van 
artikel 584, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek; de rechter in kort geding 
bovendien, door niet aan te geven waar
om de bevolen maatregel, in de omstan
digheden van de zaak, de rechten van de 
verweerders sub 1 tot 4 beschermt en 
waarom dat alleen door die maatregel 
kan gebeuren, en door niet te antwoor
den op het desbetreffend omstandig ver
weer van de eisers, zijn beslissing niet 
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regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

. In zoverre ~et middel is afgeleid 
mt de schendmg van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest eerst 
het voorwerp van de rechtsvorde
ring van de eerste vier verweerders 
beschrijft, die vroegen dat aan de 
verwerende vennootschap verbod 
zou worden opgelegd de door de Bel
gische Staat opgelegde bijkomende 
heffing te doen die best,emd is voor 
de Nationale Zuiveldienst ter uit
voering van de verordene~de bepa
lingen die onder verwljzing naar de 
E.E.G.-verordening nr. 804/68 van 27 
juni 1978 zijn genomen, en vervol
gens erop wijst dat de wettigheid 
van die internrechtelijke bepalingen 
en ook van artikel 5quater van die 
verordening van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschappen ter discus
sie staat, op grond dat die teksten 
niet conform het Verdrag van Rome 
zouden zijn, dat in zoverre het recht 
van de eerste vier verweerders in 
het gedrang zou worden gebracht 
door de bepalingen die ertegen wor
den aangevoerd en die ernstig be
twistbaar lijken, « de noodzaak een 
mogelijke feitelijkheid af te weren 
sp'?edeisend blijkt en de bevoegd
heid van de rechter in kort geding 
rechtvaardigt », dat te dezen de ver
ordenende bepalingen die aan het 
recht van de eerste vier verweerders 
worden tegengeworpen, niet in over
eenstemming lijken met artikel 40.3, 
~ee~e lid, van het Verdrag tot op
riChtmg van de Europese Economi
sche Gemeenschap, dat elke discri
minatie tussen producenten van de 
Gemeenschap uitsluit, dat namelijk 
aileen al uit het onderzoek van de 
twee formules van aanvullende hef
fing die zijn ingesteld bij artikel 
5quater, van de E.E.G.-verordening 
nr. 804/68 blijkt dat de producenten 
(thans de eerste vier verweerders) 
door de keuze van formule A door 
de Belgische Staat, zoals volgt uit de 
opeenvolgende koninklijke besluiten 
van 29 juni 1984, 21 februari 1986 en 

20 januari 1987, een zwaardere hef
fing opgelegd krijgen dan diegenen 
op wie, in andere landen, besloten 
werd formule B toe te passen, dat er 
eveneens ernstige kritiek kan wor
den geleverd op het feit dat de Bel
gische Staat, zoals blijkt uit de ko
ninklijke besluiten, het hele rijk als 
een enkel gebied heeft beschouwd 
wat duidelijk niet overeenstemt met 
de belangen van de genoemde ver
"?"ee~ders in zoverre de melkproduk
ti~, m de streek waar zij hun bedrijf 
mtoefenen, ~en essentiE:He, om niet 
te zeggen VItale factor van hun be
staan vormt, wat in andere gebieden 
niet noodzakelijk het geval is dat 
artikel 39.2, a, van het Verdrag van 
Rome bepaalt dat bij het tot stand 
brengen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid rekening zal worden 
gehouden met de bijzondere aard 
van het landbouwbedrijf welke 
voortvloeit uit de maatsch~ppelijke 
structuur van de landbouw maar 
ook u.i~ de .structurele en natuurlijke 
ongehJkheld tussen de verschillende 
landbouwgebieden, dat volgens arti
kelen 1, 2, van de E.E.G.-verorde
ning nr. 857/84 evenzo onder gebied 
wordt verstaan « het gehele grond
gebied van een Lid-Staat of een ge
deelte daarvan dat een geografische 
eenheid vormt en waar de natuur
lijke omstandigheden, de produktie
structuur en het gemiddelde rende
:rr:~nt van de veestapel vergelijkbaar 
ZlJn »; 

Overwegende dat het arrest daar
uit afleidt dat de belangen van de 
eerste vier verweerders moeten wor
den beschermd en dat daartoe de 
sekwestratie van delen van de aan
vullende heffing, die op de dag van 
de dagvaarding nog moeten worden 
uitgevoerd, de « noodzakelijke, enige 
en passende voorlopige maatregel 
uitmaakt ter vrijwaring (van die) be
langen »; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus, nu h.et vaststelt ener
zijds, op grond van de reden:en die 
het aangeeft, dat het spoedeisend 
karakter te dezen was aangetoond 
en, anderzijds, dat die maatregei 
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van sekwestratie noodzakelijk was 
voor de bescherming van de belan
gen van de eerste vier verweerders, 
de conclusie van de eisers beant
woordt waarin het spoedeisend ka
rakter, in de zin van artikel 584, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, werd betwist, en zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het die conclusie niet uitvoeri
ger behoefde te beantwoorden in zo
verre daarin werd aangevoerd dat 
het spoedeisend karakter niet ver
eiste dat het overmaken van de hef
fingen door de melkerijen aan de ei
sende Dienst moest worden belet en 
dat het risico dat die Dienst onver
mogend zou zijn, denkbeeldig was; 
dat die conclusie, in zoverre, geen 
afzonderlijke middelen aanvoerde, 
maar argumenten tot staving van 
het verweer van de eisers waarbij 
zij het spoedeisend karakter be
twistten; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

In zoverre het middel is afgeleid 
uit de schending van artikel 584, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat er sprake is van 
spoedeisend geval, in de zin van ar
tikel 584, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, wanneer een onmid
dellijke beslissing wenselijk is om 
schade van een zekere omvang of 
ernstige ongemakken te voorkomen; 
dat men derhalve zijn toevlucht kan 
nemen tot het kort geding wanneer 
met de gewone rechtspleging het ge
schil niet tijdig zou zijn op te los
sen, waardoor de rechter in kort ge
ding over een ruime feitelijke beoor
delingsmacht beschikt en, in juiste 
mate, over de grootste vrijheid; 

Overwegende dat het arrest, zoals 
uit de hierboven aangehaalde ver
meldingen blijkt, vaststelt dat het 
recht van de eerste vier verweerders 
inderdaad in het gedrang lijkt te 
zijn gebracht door de verordenende 
beschikkingen die tegen hen worden 
aangevoerd en die ernstig betwist
baar lijken, nu zij, althans op het 

eerste gezicht, onverenigbaar zijn, 
enerzijds, met artikel 40.3, tweede 
lid, van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Ge
meenschap, dat elke discriminatie 
tussen producenten van de Gemeen
schap uitsluit en, anderzijds, met ar
tikel 39.2, a, van hetzelfde verdrag, 
dat bepaalt dat onder meer reke
ning zal worden gehouden met de 
structurele en natuurlijke ongelijk
heid tussen verschillende landbouw
gebieden; dat het beslist dat « buiten 
het beslissend onderzoek ten gronde 
•.• », het althans zichtbaar gevaar 
waaraan het recht van die verweer
ders is blootgesteld, een feitelijkheid 
uitmaakt die moet worden afge
weerd, dat die noodzakelijkheid 
spoedeisend is en dat daartoe de 
bevolen sekwestratie « de noodzake
lijke, enige en passende voorlopige 
maatregel zal uitmaken om de ver
schillende betrokken belangen te 
vrijwaren )); 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus het begrip spoedeisend 
geval in de zin van voornoemd arti
kel 584, eerste lid, niet miskent; dat, 
als men de voorgaande vermeldin
gen van het arrest daarmee in ver
band brengt, de overweging dat het 
· gerechtelijke sekwester in de han
den van de ver\verende vennoot
schap, waardoor de heffing blijft ge
beuren, de noodzakelijke, enige en 
passende voorlopige maatregel is tot 
vrijwaring van de verschillende be
trokken belangen, aangeeft dat, val
gens de beoordeling van het hof van 
beroep, die maatregel verantwoord 
werd door het spoedeisend karakter 
en dat hij de aantasting van het 
recht van de verweerders om hun 
nijverheid uit te oefenen, kon belet
ten; 

Dat het middel in zoverre even
min kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 
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13 september 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Nr. 23 

1 • KAMER - J!3 september 1900 

1° LEVENSONDERHOUD - KIND WIENS 
VADERLIJKE AFSTAMMING NIET IS BEWEZEN 
- VORDERING TOT UITKERING VOOR LE
VENSONDERHOUD, OPVOEDING EN PASSENDE 
OPLEIDING - VORDERING INGESTELD NA 
VERLOOP VAN DE TERMIJN VAN DRIE JAAR -
ONTVANKELIJKHEID- GEGRONDE REDENEN 
- BEGRIP. 

2° AFSTAMMING - VORDERING TOT UIT
KERING VOOR LEVENSONDERHOUD, OPVOE
DING EN PASSENDE OPLEIDING - VORDE
RING INGESTELD NA VERLOOP VAN DETER
MIJN VAN DRIE JAAR- ONTVANKELIJKHEID 
- GEGROND REDENEN - BEGRIP. 

1° en 2° De rechter beoordeelt in het be
lang van het kind en naarmate daar
van oak het bestaan van de « gegronde 
redenen » die hem een grand verschaf
fen tot ontvankelijkverklaring van de 
buiten de termijn van art. 337, § 1, 
B. W. ingestelde vordering tot uitkering 
voor levensonderhoud, opvoeding en 
passende opleiding van het kind wiens 
vaderlijke afstamming niet is bewezen,· 
het begrip « gegronde redenen » be
oogt niet uitsluitend uitzonderlijlre om
standigheden waardoor de moeder de 
vordering niet binnen de wettelijke 
termijn kon instellen (1). 

(1) Zie: Parlementaire voorbereiding van de 
wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende de afstamming, 
Pari. St., Senaat, zitt. 1984-1985, nr. 904-2, ver
slag Staels-Dompas, biz. 129 en 130; M.T. 
MEULDERS-KLEIN, « L'etablissement et les effets 
personnels de !a filiation selon !a !oi beige du 
31 mars 1987 », Annales de droit de Louvain, 
1987, biz. 286, nr. 152. 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8903) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 september 1989 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 340b van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals die bepaling van toepassing was 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
31 maart 1987 tot wijziging van een aan
tal bepalingen betreffende de afstam
ming, 336 en 337, § 1, van het Burgerlijk 
W etboek, zoals die bepalingen van toe
passing zijn sinds de inwerkingtreding 
van voormelde wet van 31 maart 1987, 

do01·dat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de door eiseres 
op grond van artikel 340b (oud) van het 
Burgerlijk Wetboek tegen verweerder in
gestelde vordering niet ontvankelijk ver
klaart en die beslissing in rechte hierop 
laat steunen : « dat de wet van 6 april 
1908 van kracht was toen de vordering 
werd ingesteld; dat ingevolge die wet de 
ex artikel 340b van het Burgerlijk Wet
hoek moet worden ingesteld binnen drie 
jaar te rekenen hetzij van de geboorte, 
hetzij van het staken van de recht
streeks of onrechtstreeks verleende hulp; 
dat die termijn de openbare orde raakt 
en tot verval leidt van het recht om de 
vordering in te stellen; dat de te dezen 
toepasselijke wet van 31 maart 1987 die 
termijn behoudt, maar de rechter toe
staat de vordering « om gegronde rede
nen » ontvankelijk te verklaren, wanneer 
zij na verloop van die termijn is inge
steld; dat in de parlementaire voorberei
ding van de wet van 31 maart 1987 niet 
nader wordt bepaald wat de wetgever 
onder « gegronde redenen » verstaat; dat 
dit begrip uitzonderlijke omstandigheden 
beoogt waardoor de moeder de vordering 
niet binnen de termijn van drie jaar kon 
instellen; dat anders de procesorde zou 
worden verstoord, die de wetgever uit
drukkelijk heeft willen handhaven », en 
de beslissing in feite hierop laat steu
nen : dat « het kind, J ... -L... R. .. , 
op 11 januari 1979 is geboren; dat val
gens (eiseres) het gemeenschappelijke 
leven (met verv1eerder) geeindigd is op 
24 december 1930; dat op 15 april 1983 de 
familieraad haar toestond een alimenta
tievordering in te stellen in naam van 
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haar zoon; dat zij de vordering eerst op 
15 december 1983 instelde, dit is meer 
dan drie jaar na de geboorte van het 
kind; dat (eiseres) niet doet blijken van 
enige omstandigheid waardoor zij de 
vordering niet binnen de wettelijke ter
mijn van dire jaar had kunnen instel
len », dat « de partijen gedurende drie 
jaar v66r het instellen van de vordering 
slechts vier dagen, van 21 tot 24 decem
ber 1980, hebben samengewoond zonder 
dat gebleken is dat (verweerder) gedu
rende die korte tijd tot de onderhouds
kosten van het kind heeft bijgedragen ,, 
en « dat er dus geen gegronde redenen 
zijn om van de regel af te wijken », 

terwijl artikel 337, § 1, (nieuw) van het 
Burgerlijk Wetboek in fine bepaalt dat, 
hoewel de vordering tot uitkering voor 
levensonderhoud, opvoeding en passende 
opleiding door het kind tegen degene die 
gedurende het wettelijk tijdvak van de 
verwekking met zijn moeder gemeen
schap heeft gehad [artikelen 336 (nieuw) 
en 340b (oud) van het Burgerlijk Wet
hoek], wordt ingesteld buiten de voorge
schreven termijn van drie jaar, « de 
rechtbank ze echter om gegronde rede
nen ontvankelijk kan verklaren »; hoe
wei de wet geen omschrijving heeft ge
geven van de « gegronde redenen », uit 
de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 31 maart 1987, alsmede uit het 
door de wetgever beoogde doel, om met 
name de belangen van het kind zo goed 
mogelijk te beschermen, echter blijkt dat 
de « gegronde reden » niet noodzakelijk 
behoeft te bestaan in de gebeurtenis, een 
feit of een omstandigheid, bovendien uit
zonderlijk, waardoor eiser niet binnen de 
termijn een vordering heeft kunnen in
stellen, maar over het algemeen kan be
staan in een gebeurtenis, feit of omstan
digheid waardoor volgens de rechter de 
vordering kan worden ingesteld buiten 
de termijn van drie jaar na de geboorte 
van het kind of het staken van de hulp; 
daaruit volgt dat het arrest door te be
slissen dat het begrip « gegronde rede
nen » « uitzonderlijke omstandigheden 
beoogt waardoor de moeder de vordering 
niet binnen de termijn van drie jaar kon 
instellen » en op grand daarvan dat eise
res niet deed blijken van enige omstan
digheid waardoor zij de vordering niet 
binnen de termijn had kunnen instellen 
en dat er dus geen gegronde redenen 
waren om van de regel af te wijken, aan 
de « gegronde redenen » een andere be
tekenis geeft dan de wettelijke en der
halve geen wettelijke verantv,roording 
geeft van zijn beslissing dat de vordering 

die eiseres tegen verweerder ex-artikel 
340b (oud) van het Burgerlijk Wetboek 
meer dan drie jaar na de geboorte van 
het kind en het staken van de hulp heeft 
ingesteld, niet ontvankelijk is: 

Overwegende dat artikel 337 
(nieuw) van het Burgerlijk Wetboek, 
dat bij artikel 120 van de wet van 31 
maart 1987 toepasselijk is verklaard 
op de vorderingen gegrond op het 
vroegere artikel 340 b van hetzelfde 
wetboek, bepaalt dat de vordering 
moet worden ingesteld binnen drie 
j aar te rekenen hetzij van de ge
boorte, hetzij van het staken van de 
hulp door de verweerder recht
streeks of onrechtstreeks verleend, 
maar dat als de vordering na die 
termijn wordt ingesteld, de recht
bank ze om gegronde redenen ont
vankelijk kan verklaren; 

Overwegende dat de wetgever niet 
nader heeft bepaald wat hij onder 
« gegronde redenen » verstaat, maar 
dat uit de parlementaire debatten 
blijkt dat die bepaling is ingevoegd 
om « de rechter meer mogelijkheden 
te bieden » in « het belang van het 
kind»; 

Overwegende dat het begrip « ge
gronde redenen » derhalve binnen 
die grenzen aan het oordeel van de 
rechter is overgelaten en niet uit
sluitend << uitzonderlijke omstandig
heden beoogt waardoor de moeder 
de vordering niet binnen de termijn 
van drie jaar kon instellen »; 

Dat het arrest dat de vordering 
om de erin aangegeven reden af
wijst, voormeld artikel 337 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 Bergen. 
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13 september 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Gerard en Delahaye. 

Nr. 24 

1• KAMER - 14 september 1900 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - EINDE - AKKOORD - VORMEN. 

Art. 3, vierde lid, Handelshuurwet, wordt 
door de rechter geschonden, wanneer 
hij zijn beslissing grondt op het feit 
dat het akkoord van de partijen, dat 
aan geen enkel vormvoorscllrlft is on
derworpen, de huurovereenlromst ~eeft 
beeindigd en aldus aan de vere1sten 
van die bepaling vool'bij gaa.t. 

(ROSMANT, KWAKKERNAAT, ROSMAN'T-DIFFU
SION N.V. T. VANDENBRANDE, VAN GOMPEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 6718) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 januari 1983 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319 1320 1322, 1347, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, vierde lid, van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten met het oog op de be
scherming van het handelsfonds, vor
mend afdeling !Ibis van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis van her
vorming voor recht zegt dat de door ei-

sers afgesloten huurovereenkomsten be
treffende het goed gelegen De Finne
straat 76 te Anderlecht zijn ontbonden 
sedert de aanzegging van 28 maart 1980 
en dat de vordering van de eisers betref
fende de na bovengenoemde datum ver
vallen huurgelden ongegrond is, op de 
volgende gronden : in casu laten de voor
gebrachte bewijselementen ( ... ) toe te be
sluiten dat eisers met de van rechtswege 
beiHndiging van de huurovereenkomsten 
- zoals aangezegd in de brief van 28 
maart 1980 - hebben ingestemd. Deze 
instemming en de verzaking aan het 
recht op de voortzetting van de huur
overeenkomst is aan geen bijzondere 
voorschriften onderworpen en kan wor
den bewezen overeenkomstig de bewijs
regelen in burgerlijke zaken. In tegen
stelling met de bewering van (de eisers) 
is op dit punt geen uitdrukkelijk ak
koord tussen partijen vereist. Bij brief 
van 1 maart 1980 van (eerste eiser) aan 
notaris Muylle wordt geen enkele voorbe
houd gemaakt, noch voor het recht van 
voorkoop noch voor de voortzetting van 
de huur en beperkt (eerste eiser) zich er
toe vergoeding te vragen voor de door 
hem uitgevoerde verbeteringswerken. In 
zijn brief van 22 oktober 1931 vraagt 
(eerste eiser) om de door hem gedepo
neerde huurwaarborg vrij te geven, het
geen impliceert dat hij de huurovereen
komst aJs beeindigd beschouwde. Aange
nomen kan worden dat (eerste eiser) in 
deze briefwisseling niet aileen in eigen 
naam doch tevens als mandataris van 
(tweede en derde eisers) is opgetreden. 
Deze beide brieven vormen een begin 
van bewijs door geschriften zoals be
doeld door artikel 134 7, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek zodat het bijko
mend bewijs door vermoedens toegelaten 
is. Een bijkomend en afdoend bewijs dat 
(de eisers) de huurovereer;komst a~s 
beeindigd beschouwden vloe1t voort mt 
het feit dat zij sedert de aanzegging van 
28 maart 1980 geen enkele huur meer 
hebben betaald en dat zij op 3 augustus 
1980 zonder enig voorbehoud faktuur 
voor de definitieve overname van het 
meubilair opmaakten. Daar waar (de ei-

. sers) zonder meer aan hun eigen ver
plichtingen uit de huurovereenkomst een 
einde hebben gesteld, zijn zij thans niet 
meer gerechtigd om jegens (eerste ver
weerder) de voortzetting van diezelfde 
huurovereenkomst te vorderen. Bovenge
noemde elementen laten toe te besluiten 
dat (eerste eiser) op impliciete doch vol
doende duidelijke wijze akkoord waren 
om de huurovereenkomst als bei:Hndigd 
te beschouwen, 
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terwijl, 

tweede onderdeel, partijen op ieder 
ogenblik een einde kunnen maken aan 
hun handelshuurovereenkomst op voor
waarde dat hun akkoord wordt vastge
steld bij een authentieke akte of bij een 
verklaring afgelegd voor de rechter ten
zij het bewijs geleverd wordt door de uit
voering van hun akkoord van verbre
king; het bestreden vonnis dienvolgens 
ten onrechte beslist dat de beeindiging 
van de huurovereenkomst tegen de ei
sers aan geen bijzondere vormvoorschrif
ten onderworpen is en kan bewezen wor
den door de brieven van eerste eiser van 
1 maart 1980 en van 22 oktober 1981 als 
begin van bewijs (door) geschrift zodat 
het bijkomend bewijs door vermoedens 
toegelaten is, welke vermoedens zouden 
bestaan uit het feit dat eisers op 3 au
gustus 1980 faktuur opmaakten voor 
overname van het meubilair en dat zij 
sedert 28 maart 1980 geen huur meer be
taalden en het bestreden vonnis nergens 
aanduidt in welke mate dit laatste ele
ment de uitvoering zou vormen van een 
zogezegd akkoord van verbreking (schen
ding van de artikelen 3, vierde lid, van 
de wet van 30 april 1951 en 1347, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek); in alle 
geval niet uit te maken is of het bestre
den vonnis enkel met die laatste element 
of met alle elementen en brieven samen 
rekening houdt, zodat de motivering dub
belzinnig is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtbank 
vaststelt : « in zijn brief van 28 
maart 1980 betekende (eerste vei
weerder) aan (eerste eiser) dat hij, 
ingevolge de aankoop van het goed 
door hem zelf, de hoofdhuur met de 
vroegere eigenaar en de onderhuur 
als vervallen beschouwt »; dat ze 
oordeelt dat de eisers « met de van 
rechtswege beiHndiging van de 
huurovereenkomst ( ... ) hebben inge
stemd » en dat << deze instemming 
en de verzaking aan het recht op 
voortzetting van de huurovereen
komst aan geen bijzondere vorm
voorschriften onderworpen (is) en 
kan worden bewezen overeenkom
stig de bewijsregelen in burgerlijke 
zaken »; 

Overwegende dat de rechtbank 
niet beslist dat de huurovereenkom
sten van rechtswege beeindigd wa
ren ingevolge de aankoop, maar 
steunt op een wilsovereenstemming 
desaangaande en oordeelt dat door 
een dergelijk akkoord de partijen de 
huur beeindigen in de zin van arti
kel 3, vierde lid, van de Handels
huurwet; 

Dat de rechtbank bedoelde bepa
ling schendt door aan de vereis.ten 
ervan voorbij te gaan; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het voor 
recht zegt dat de door eisers afgeslo
ten huurovereenkomsten betreffen
,de het goed gelegen De Finnestraat 
76, te Anderlecht, zijn ontbonden se
dert de aanzegging van 28 maart 
1980 en dat de vordering van de ei
sers betreffende de na bovenge
noemde datum vervallen huurgelden 
ongegrond is en uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt de eisers in 
de helft van de kosten; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verklaart dit arrest bin
dend voor Lodewijk Van Gompel; 
verv.,rijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven, zitting houdende in 
hoger beroep. 

14 september 1990 - 1 • kamer - Voor· 
zitter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: mevr. Baete
SvJi.nnen - Gelijkluide11de conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaa.l - Ad
vocaat: mr. Houtekier. 
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Nr. 25 

1e KAMER - 14 september 1900 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE- WIJZIGING VAN DE AAN
GIFTE DOOR DE ADMINISTRATIE - AKKOORD 
VAN DE BELASTINGPL!CHTIGE. 

Wanneer de grondslag van de belasting 
wordt vastgesteld bij onderling ak
koord van de fiscus en de belasting
plichtige, is laatstgenoemde gebonden 
door dit akkoord, behoudens het door 
hem te leveren bewijs van dwaling in 
feite of in rechte (1). (Art. 252 W.I.B.) 

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

(A.R. nr. F 1784 F) 

14 september 1990 - 1e kamer- Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Claeys Bouuaert en Delafontaine, 
Kortrijk. 

Nr. 26 

1 e KAMER - 14 september 1900 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - BELASTINGPLICHTIGEN -
RIJKSINWONER - LID VAN HET INTERNA
TIONAAL SECRETARIAAT VAN DE NOORD-AT
LANTISCHE VERGADERING - VRIJSTELLING 
VAN BELASTING - VRIJSTELLING NIET VAN 
TOEPASSING OP DE RIJKSINWONERS 
RIJKSINWONER - BEGRIP. 

Noot arrest nr. 25 : 

(1) Zie Cass., 6 nov. 1962 (Bull. en Pas., 1963, 
I, 306) en 9 mei 1967 (ibid., 1967, I, 1062). 

De vrijstelling van belasting voor de ]e
den van het lnternationaal Secretari
aat van de Noord-Atlantische Vergade
ring is niet van toepassing op de 
personen die in het Rijk woonden al
vorens in dienst te treden bij de zetel 
van de Vergadering in Belgie; onder 
rijksinwoners moet worden verstaan 
de personen die met het hoge graad 
van continulteit hun werkelijlre woon
plaats in Belgie hebben (1). (Art. 22, I 
tweede lid, wet 14 aug. 1974). ' 

(LAW 
T. BELG!SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1793 N) 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 22.1, van de wet van 14 
augustus 1974 betreffende het statuut in 
Belgie van de Noord-Atlantische Verga
dering (B.S., 31 oktober 1974), 102 tot 107 
van het Burgerlijk Wetboek en 3 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
verder W.I.B. te noemen, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld : « dat het woonplaatsbegrip in 
het Belgisch recht verschillende beteke
nissen kan hebben; dat client te worden 
nagegaan welke betekenis het begrip 
" rijksinwoner" heeft in artikel 22 van 
de wet van 14 augustus 1974 » en « dat 
luidens de toelichting bij het wetsvoor
stel, de fiscal vrijstelling niet geldt voor 
" person en die in Belgie permanent ver
blijf houden (Parlementaire Bescheiden, 
Senaat, Zitting 1972-73, nummer 170, 
bladzijde 3) », beslist « dat het begrip 
woonplaats in artikel 22 aldus dient te 
worden begrepen in de zin van het fis
caal domicilie van artikel 3, 1°, W.I.B., 
waarbij de feitelijke omstandigheden de 
bovenhand hebben op de bestaande be
doeling in hoofd.e van de betrokkene », 
en tot het beslmt komt « dat verzoek:er 

Noot arrest nr. 26 : 

(1) Zie Cass., 6 okt. 1941 (Bull. en Pas., 1941, 
I, 368), 7 sept. 1965 (ibid., 1966, I, 34), 7 feb. 
1979 (A.C., 1978-79, 651) en 30 juni 1983, A.R. 
nr. F 597 F (ibid., 1982-83, nr. 604). 
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op 1 september 1978 effectief, onafgebro
ken en gedurende een voldoende lange 
termijn in Belgie woonde om als rijksin
woner in de zin van artikel 22.1 tweede 
lid, van de wet van 14 augustus 1974 te 
worden beschouwd », 

terwijl, artikel 22.1, tweede lid, van de 
wet van 14 augustus 1974 de term 
« rijksinwoner », gebruikt in artikel 3 
W.I.B., niet vermeldt doch enkel betrek
king heeft op « personen die Belgische 
onderdanen zijn of die in het Rijk woon
den » zonder enige verwijzing naar een 
Belgische fiscaalrechtelijke bepaling; zo
dat de term « woonden », gebruikt in 
voormeld artikel 22, moet worden geno
men in zijn eigen betekenis of in zijn ge
bruikelijke (burgerrechtelijke) betekenis 
als omschreven in de artikelen 102, en 
volgende, van het Burgerlijk Wetboek, 
en dus diende te worden nagegaan of ei
ser het voornemen had om in Belgie zijn 
permanent hoofdverblijf te vestigen; het 
arrest derhalve niet wettig kan beslissen 
dat eiser niet kan genieten van de fisca
le vrijstelling voorzien in artikel 22 van 
de wet van 14 augustus 1974, omdat hij 
effectief, onafgebroken en gedurende een 
voldoende lange termijn in Belgie woon
de om als rijksinwoner ( ... ) te worden be
schouwd, zonder aan voormeld artikel 22 
een onjuiste interpretatie te geven 
(schending van de artikelen 22 van de 
wet van 14 augustus 1974, 102-107 van 
het Burgerlijk Wetboek en 3 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 22.1, tweede lid, van de wet van 
14 augustus 1974 betreffende het 
statuut in Belgie van de Noord-At
lantische Vergadering, de in het eer
ste lid bepaalde vrijstelling van be
lasting op het inkomen voor de 
leden van het Internationaal Secre
tariaat, wat betreft wedden, bezoldi
gingen en bijdragen voor het voor
zorgsfonds, niet van toepassing is op 
de personen die Belgische onderda
nen zijn of die in het Rijk woonden 
alvorens in dienst te treden bij de 
zetel van de Vergadering in Belgie; 

Dat, blijkens de wetsgeschiedenis, 
onder « personen die in het Rijk 
woonden » moeten worden verstaan 
de personen die met een hoge graad 
van continui:teit hun werkelijke 
woonplaats in Belgie hadden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat eiser zich vanaf midden 
1976 in Leuven is komen vestigen, 
er tot 31 december 1977 een dienst
betrekking had en er daarna, tot 22 
oktober 1978, stempelgeld genoot; 
dat hij nog steeds in Leuven woon
de toen hij op 1 september 1978 een 
dienstbetrekking kreeg bij de 
Noord-Atlantische Vergadering in 
Belgie; 

Overwegende dat het arrest arti
kel 22.1, tweede lid, van de wet van 
14 augustus 1974 niet schendt door 
het begrip « in het Rijk wonen » te 
inte:rpreteren op grond van het crite
rium dat de feitelijke omstandighe
den aantonen dat de betrokkene, ge
durende een voldoende lange te:r
mijn, in Belgie een effectief en 
onafgebroken verblijf had 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 september 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Claeys Bouuaert, E. Claes en L. 
Vanheeswijck, Brussel. 

Nr. 27 

3• KAMER - 1 'l september 1990 

1° OPENBAAR MINISTERIE- BURGER

LUKE ZAKEN - AMBTSHALVE OPTREDEN -
OPENBARE ORDE - VOORZ!EN!NG IN CASSA
TIE - ONTV ANKEL!JKHEIDSVEREISTE, 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN VOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD - EISERS - OPENBAAR MINISTE
RIE - AMBTSHALVE OPTREDEN- ONTVAN
KELIJKHEIDSVEREISTE. 

3° OPENBAAR MINISTERIE AR-
BEIDSAUDITORAAT - ART. 138, DERDE LID, 
GER.W.- BEVEL VAN HET ARBEIDSGERECHT 
- ONDERZOEK DOOR DE SOClALE INSPECTIE. 

1" en 2" Het openbaar ministerie kan 
cassatieberoep instellen tegen een be
slissing die zijn onafhankelijkheid en 
bevoegdheid raakt (1). (Art. 138, twee
de lid, Ger.W.) (Impliciet.) 

3" Het arbeidsgerecht is niet bevoegd 
om het arbeidsauditoraat te bevelen 
van de sociale inspectie een onderzoek 
te vorderen (2). (Art. 138, derde lid, 
Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT IN ZAKE VAN CLEEMPUTTE 

T. LAUWAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7091) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1989 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over l1et middel: schending van de ar
tikelen 11, 138, 139, 140, 764, laatste lid, 
766 en 767 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de partijen weinig relevante 
overtuigingsstukken voorleggen en argu
menten aanvoeren, de mededeling van 
de zaak aan het openbaar ministerie be
veelt ten einde een onderzoek te vorde
ren omtrent de aard van de activiteit van 
een onderneming met het oog op het be
palen van het paritair comite waaronder 
die onderneming ressorteert, 

tezwijl, ... 

tweede onderdeel, de beslissing het 
openbaar ministerie met een onderzoeks
opdracht te gelasten, de door het Gerech
telijk Wetboek aan het openbaar ministe
rie opgelegde taken miskent en de aan 
de rechter toegekende macht over
schrijdt (schending van de artikelen 11, 
138, 139 en 140 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit artikel 138, 

derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek volgt dat alleen het openbaar 
ministerie bij de arbeidsgerechten 
bevoegd is om te oordelen of het de 
in dat artikel bedoelde bestuurlijke 
inlichtingen van de bevoegde minis
ter of van de bevoegde openbare in
stellingen of diensten client te vorde
ren en of het daartoe om medewer
king van de ambtenaren, belast met 
het toezicht op de toepassing van de 
wettelijke en verordeningsbepalin
gen die bedoeld zijn in de artikelen 
578 tot 583, moet verzoeken; 

Dat het arrest, door het openbaar 
ministerie te gelasten een « onder
zoek door de bevoegde Sociale In
spectiediensten » te vorderen, de on
afhankelijkheid en de bevoegdheid 
van het openbaar ministerie mis
kent en voormelde wetsbepaling 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al

----------------1 dus beperkte zaak naar het Arbeids
(1) Zie Cass., 30 okt. 1989, A.R. nr. 8644 

(A.C., 1989-90, nr. 129) met noten 1 en 2. Zie 
ook Cass., 14 sept. 1989, A.R. nr. 8422 (A.C., 
1989-90, nr. 35). 

(2) Zie Cass., 24 maart 1986, A.R. nr. 4999 
(A.C., 1985-86, nr. 462), met cone!. O.M. 

hof te Brussel. 

17 september 1990 - 3" kamer- Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Mar
chal - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal. 
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Nr. 28 

3• KAMER - 17 september 1900 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING - NA FAILLISSEMENT ONT
SLAGEN WERKNEMER - OVERNAME VAN DE 
ACTIVA VAN DE FAILLIETE ONDERNEMING
DOOR NIEUWE WERKGEVER OVERGENOMEN 
WERKNEMER. 

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE EN 
LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - SCHULDVERNIEUWING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MELDING VAN DE VEREISTEN VOOR DE TOE
PASSING VAN DE WET. 

1 o De werknemer die na een faillisse
ment door de curator wordt ontslagen, 
heeft recht op opzegging c.q. opzeg
gingsvergoeding, ook wanneer hij, in 
geval van overname van de activa van 
de failliete onderneming, door de nieu
we werkgever wordt overgenomen met 
behoud van bij de vorige werkgever 
bestaande collectief bedongen of col
lectief toegepaste arbeidsvoorwaarden 
(1). (Artt. 37 en 39, § 1, Arbeidsovereen
komstenwet; artt. 11, 13 en 14 C.A.O. 
nr. 32bis van 7 juni 1985, gesloten in 
de Nationale Arbeidsraad, algemeen 
verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 
1985.) 

2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het niet voor de feitenrechter voor
gedragen middel dat de verbintenis is 
tenietgegaan door schuldvernieuwing 
(2). (Art. 1234 B.W.) 

(GRADA N.V. 
T. DE SMIT, GRADA INTERNATIONAL N.V.) 

Advocaa.t-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het eerste onderdeel van het middel 
komt op tegen de beslissing dat eerste 
verweerster recht heeft op een opzeg
gingsvergoeding lastens het faillissement 
Grada. 

Eiseres grondt haar grief allereerst op 
artikel 14 van de C.A.O. nr. 32bis van 7 
juni 1985. Dit bepaalt dat de ancienniteit 
die de als gevolg van faillissement ont
slagen werknemer bij de failliete werk
gever heeft verworven, in aanmerking 
wordt genomen wanneer hij, behoudens 
tijdens de proeftijd, ontslagen wordt 
door de nieuwe werkgever die de activa 
heeft overgenomen. Hieruit leidt eiseres 
af dat de werknemer diezelfde ancienni
teit geen tv.reede maal in aanmerking 
kan doen nemen om aanspraak te rna
ken op een opzeggingsvergoeding ten 
laste van zijn vroegere werkgever. 

Het recht op opzeggingsvergoeding is 
wettelijk geregeld, inzonderheid door ar
tikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978. Dat recht kan 
niet door of ingevolge een C.A.O. worden 
ontnomen of beperkt. 

Luidens artikel 9.1 van de C.A.O.-wet 
zijn de bepalingen van een C.A.O. die 
strijdig zijn met de dwingende bepalin
gen van de wet, nietig. En artikel 39, § 1, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet is, 
volgens het arrest van 17 maart 1986 (4), 
van dwingend recht ten voordele van de 
werknemer. Overigens bevestigt artikel 
51 van de C.A.O.-wet dat in « de hierar
chie van de bronnen der verbintenissen 
in de arbeidsbetrekkingen tussen werk
gevers en werknemers » de dwingende 
bepalingen van de wet voorrang hebben 
op de C.A.O.'s, ook wanneer zij algemeen 
verbindend verklaard zijn. 

3° Bij afwezigheid van conclusie is de 
burgerlijke rechter die een wetsbepa
ling toepast, niet verplicht vast te stel
Jen dat aile vereisten voor de toepas
sing ervan vervuld zijn (3). 

Tevergeefs beroept eiseres zich dus op 
de C.A.O. nr. 32bis om aan eerste ver
weerster het recht op opzeggingsvergoe

-----------------1 ding te ontzeggen. 

(1) Zie cone!. O.M. 

(2) Zie Cass., 20 nov. 1989, A.R. nr. 6599, en 
19 maart 1990, A.R. nr. 13610 (A.C., 1989-90, nrs. 
175 en 431). 

Anders ware het geweest, zo de bepa
lingen van die C.A.O. waarop het middel 
steunt, ook waren genomen ter uitvoe
ring van een E.E.G.-richtlijn 77/187 van 

(3) Cass., 17 dec. 1987, A.R. nr. 7636 (A.C., t------------------
1987-88, nr. 244). Zie Cass., 14 dec. l!l87, A.R. 
nr. 5933 (A.C., 1987-88, nr. 233). (4) A.R. nr. 7173 (A.C., 1985-86, nr. 452). 
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14 februari 1977 (5) zoals dit het geval is 
met hoofdstuk II van de C.A.O., dat de 
rechten van de werknemers regelt bij 
wijziging van werkgever ingevolge de 
overgang van ondernemingen krachtens 
overeenkomst. In deze zaak gaat het 
echter om overname van activa na fail
lissement. En op zulke overgang vindt, 
volgens het Hof van Justitie, de richtlijn 
geen toepassing (6). 

• 
• • 

In de tweede plaats voert eiseres aan 
dat uit de wet van 12 april 1985 volgt dat 
de ten gevolge van faillissement ontsla
gen maar daarna overgenomen werkne
mers geen recht hebben op een opzeg
gingsvergoeding, omdat zij aanspraak 
hebben op een overbruggingsvergoeding 
ten laste van bet Sluitingsfonds. 

Die wetgeving heeft niets te maken 
met de rechten die de werknemer tegen
over zijn oorspronkelijke werkgever kan 
doen gelden, en inzonderheid met zijn 
eventueel recht op opzeggingsvergoe
ding. 

De memorie van toelichting bij de wet 
van 12 april 1985 zegt zeer duidelijk: 
« Het wetsontwerp wil de aanspraken op 
een verbrekingsvergoeding, die eventu
eel door de vroegere werkgever aan de 
werknemers moet worden betaald krach
tens de wet van 3 juli 1978 . betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, niet in vraag 
stellen » (7). 

Weliswaar heeft de minister in de ka
mercommissie verklaard: « Indien (de 
werknemer) een recht op overbruggings
vergoeding doet gelden, sluit dit evenwel 
in dat hij afstand doet van de verbre
kingsvergoeding, tenzij hij naderhand 
opnieuw wordt ontslagen » (8). Maar dan 
bedoelt hij dat alsdan het Sluitingsfonds 

(5) Richtlijn van de Raad inzake de onder
linge aanpassing van de wetgevingen der Lid
Staten betreffende het behoud van de rechten 
van de werknemers bij overgang van onderne
mingen, vestigingen of onderdeien ervan. 

(6) Arresten van 7 februari 1985 in de zaken 
135/83, 179/83 en 186/83, met cone!. advocaat
generaal Sir Gordon Siynn, Jurisprudentie van 
het Hof van Justitie, 1985, 469, 511 en 519. 

geen opzeggingsvergoeding meer ver
schuldigd is. Dat is uitdrukkelijk bepaald 
in artikel 2, § 4, van de Sluitingswet van 
30 juni 1967, ingevolge de aanvulling 
door artikel 17 van de wet van 12 april 
1985. Overigens wordt tijdens de voorbe
reiding van de wet tot driemaal toe her
haald dat een van de beginselen van de 
wet is dat de werknemer die de over
bruggingsvergoeding ontvangt, afziet van 
« de verbrekingsvergoeding die het 
Fonds had moeten betalen » (9). Wat dus 
in geen geval wil zeggen dat ook de 
werkgever geen opzeggingsvergoeding 
verschuldigd is. Zo de wetgever de werk
gever van enige verplichting dienaan
gaande wil ontslaan, moet hij de Ar
beidsovereenkomstenwet, inzonderheid 
artikel 39, wijzigen. Een verlichting van 
de verplichtingen van het Sluitingsfonds 
volstaat daartoe niet. 

.. " 

Ten slotte betoogt eiseres dat de over
gang van eerste verweerster naar de 
nieuwe werkgever schuldvernieuwing 
heeft doen ontstaan. 

Daarmee erkent eiseres dus dat eerste 
verweerster wel recht had op een opzeg
gingsvergoeding. Hoe de betaling van die 
vergoeding dan overgaat op de nieuwe 
werkgever door het enkele feit dat deze 
niet de bestaande arbeidsovereenkomst 
overneemt maar een nieuwe overeen
komst sluit, zie ik niet meteen. 

Maar hoe dan ook, voor de feitenrech
ters werd dit middel niet aangevoerd, zo
dat het nieuw en derhalve niet ontvanke
lijk is. 

Het onderdeel kan niet slagen. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7127) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1989 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

(7) Senaat, 1983-1984, Gedr. St., nr. 697/1, 1------------------
blz. 6. 

(8) Kamer, 1984-1985, Gedr. St., nr. 1073/2, 
blz. 2. 

(9) Senaat, 1983-1984, Gedr. St., nrs. 697/1, 
blz. 2, en 697/2, biz. 3; Kamer, 1984-1985, Gedr. 
St., nr. 1984-1985, nr. 1073/2, biz. 2. 
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· n . verweerster. ZIJ voldoet aldus aan aile 
I I zoverre de voorziening ge-, in dienst trad .. van tweede toekomstige 

richt is tegen eerste verweerster · voorwaarden van artikel 11 van voormel-
de coilectieve arbeidsovereenkomst nr. 

Over J:et middel, g~steld als volgt: 32bis en behoudt tegenover haar nieuwe 
« schendmg van de arhkelen 1234, 1271, werkgever aile rechten zeals voorzien in 
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, van het Bur- voornoemde collectieve arbeidsovereen
gerlijk Wetboek, 4, 6, van de wet van 28 komst. De regeling geldt immers in ge
juni 1966, betreffende de sc~adeloosstel- val van overname van de activa of bin
ling van .~e ~e!lmemers die ont~lagen nen een bijkomende termijn van zes 
worden biJ slmtmg van ondern~m.mgen, maanden na die overname van activa ... ; 
gewijzigd. bij de wetten. van 28 JUh. ~971, de eerste rechter heeft hier ten onrechte 
22 januan 1985, 12 apnl 1985 en biJ het gesteld dat waar eerste toekomstige ver
koninklijk besluit va~ 13. december 197~, weerster recht heeft op de voordelen 
2, van de wet van 30 JUm 1967 tot verrm- voorzien in toepassing van artikel 13 van 
ming van de opdrac_ht van het Fond~ .tot voormelde collectieve arbeidsovereen
vergoeding va~ de m geval van slmtmg komst nr. 32bis bij haar nieuwe werkge
der onder.r;..ei?mge~ ontslagen werkne- ver, zij geen aanspraak kan maken. op 
mers, geWIJZigd. biJ ~e wetten van 3~ een verbrekings- en sluitingsvergoedmg. 
maart 1976, 22 Januan 1985 en 12 apnl De toepassing van de collectieve arbeids-
1985, 39, par. 1, en 82 van de. wet van 3 overeenkomst nr. 32bis doet echter geen 
juli 1978 betr~ff.ende .. de arbei~sov.~reen- afbreuk aan het principieel recht op een 
komsten, gewlJZigd biJ het konmkhJk be- opzeggingsvergoeding in toepassing van 
sluit van 14 december .1984, 5, 1o, en.?, 1o, artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 be
van de wet van 12 ~pril 1985, wa~rbiJ het treffende de arbeidsovereenkomsten. 
Fonds ~o.t vergoedmg van . de m geval Eerste toekomstige verweerster werd op 
van slmtmg van ondernemmgen ontsl.a- 26 maart 1986 ontslagen ingevolge de fa
gen vyerknemers belast wordt .met de mt- ling. In de ontslagbrief d.d. 25 maart 
betalmg van een overbruggmgsver15oe- 1986 hebben eiser q.q. ook verwezen 
ding~ 11, 12, 13, en 14 van de. collectieve naar haar mogelijke vordering tot opz.eg
arbei~so':ereen~omst nr . . 32bis, geslo~en vergoeding die in het passief der falmg 
op 7 JUm 1985 m de Nabonale Arbeids- dient ingediend te worden. Er is hier ~en 
raad, betreffende het beho~~ ':'~~ . de eenzijdige beeindiging van de arbeids
rechten van de werknemers biJ WIJZigmg overeenkomst geweest ingevolge het fail
van werkgeve~ ingevolge de overgang lissement. Het faillissement is op zich
van ondernemmg~n krachtens overeen- zelf geen geval van overmacht die een 
komst en tot rege!mg van de rechten van einde maakt aan de verplichtingen van 
d~. werknemers die o:rergenom.e~ worden de partijen. Eerste toekomstig verw~er
biJ overnam~. van achva na failhssement ster kan hier in toepassing van arhkel 
of gerechtehJk akkoo~d door boedelaf- 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
s~~nd, ~lge~een ve.rbmdend ~er~laard de arbeidsovereenkomsten aanspraak 
blJ konmkhJk beslmt van 25 JUh 1985 maken op een opzeggingsvergoeding las
(B.S. 9 augustus 1985), tens de gefailleerde vennootschap. D~ 

doordat het bestreden arrest van ge- collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 
deeltelijke hervorming voor recht zegt verplicht de werknemer ook niet om met 
dat eerste toekomstige verweerster een de werkgever-overnemer een arbeids
schuldvordering heeft in het faillisse- overeenkomst af te sluiten. Er wordt 
ment van de naamloze vennootschap hierbij tevens verwezen naar een studie 
Grada met maatschappelijke zetel te Lo- van H. Van Hoogenbemt, Assistent 
keren, Toekomstlaan 18, ten belope van R.U.G. - Advocaat - over het lot van 
1.249.515,- Fr. wegens opzeggingsver- de arbeidsovereenkomst bij overgang 
goeding en van 76.293,- Fr. wegens slui- van de onderneming, verschenen in Ac
tingspremie op de volgende gronden : tuele Problemen van het Arbeidsrecht 2, 
Het vonnis van faillissement dagtekent Kluwer Rechtswetenschappen 1987, nr. 
van 13 augustus 1985 zodat de overname 185 blz. 81/82 : "Het recht op een over
d.d. 16 januari 1986 geschied is binnen bru'ggingsvergoeding is, ingevolge artikel 
de 6 maanden zoals bepaald door artikel 5 1° afhankelijk van het recht van de 
11 van voormelde C.A.O. nr. 32bis. De ~erknemer op een ontslagvergoeding die 
partijen betwisten niet dat eerste toe- hem op de datum van het faillissement 
komstige verweerster voorkomt op de of het akkoord niet of niet geheel werd 
lijst die was gevoegd bij de verkoopover- betaald. De overbruggingsvergoeding 
eenkomst d.d. 16 januari 1986. Het is ook kan evenwel niet gecumuleerd worden 
een vaststaand feit dat zij op 1 april 1986 met een ontslagvergoeding, wanneer die 
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door het Sluitingsfonds in toepassing 
van artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 
werd betaald. Het recht op een ontslag
vergoeding gaat voor de gerechtigde op 
een overbruggingsvergoeding slechts tel
oar in zoverre het zijn aanspraken tegen 
het sluitingsfonds betreft. De wet doet 
inderdaad geenszins afbreuk aan de aan
spraken op ontslagvergoeding van de 
werknemer tegen de failliete boedel of 
tegen de vorige werkgever. Niets belet 
dus dat de werknemer die een aanvraag 
om overbruggingsvergoeding indient bij 
het Sluitingsfonds, eveneens een aangif
te van schuldvordering in het faillisse
ment indient. De werlmemer heeft aldus 
de mogelijkheid om zijn in dienst van de 
vorige werkgever verworven ancienniteit 
twee maal te gelde te maken, aangezien 
de nieuwe werkgever hem bij een even
tueel later ontslag eveneens een vergoe
ding zal dienen uit te betalen berekend 
met inbegrip van de ancienniteit verwor
ven bij de voormalige werkgever ". Eer
ste toekomstige verweerster heeft dus 
wegens onrechtmatige beeindiging van 
haar arbeidsovereenkomst lastens de ge
failleerde vennootschap recht op een ver
goeding die gelijk is aan het lopend loon 
dat overeenstemt met de duur van de in 
acht te nemen opzeggingstermijn .... Eer
ste toekomstige verweerster heeft in toe
passing van de wet van 28 juni 1966 be
treffende de schadeloosstelling van de 
werknemers die ontslagen worden bij 
sluiting van de ondernemingen lastens 
de gefailleerde vennootschap eveneens 
recht op een sluitingspremie die terecht 
werd vastgesteld als volgt: ... 76.293,
Fr. De oorspronkelijke vordering van 
eerste toekomstige verweerster in ver
band met de opzeggings- en sluitingsver
goeding was dus gegrond, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest beslist dat eerste toekomstige ver
weerster voldoet aan alle voorwaarden 
van artikel 11 van de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 32bis en dat zij tegen 
haar nieuwe werkgever, zijnde tweede 
toekomstige verweerster, aile rechten be
houdt zoals voorzien in die collectieve ar
beidsovereenkomst; dat eerste toekomsti
ge verweerster, op grand daarvan echter 
niet gerechtigd was om de ancienniteit 
die zij door haar overgenomen werkge
ver verworven had, door eiseres in aan
merking te doen nemen voor de vaststel
ling van de gevorderde opzeggingsver
goeding vermits zij krachtens de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 
enkel gerechtigd is die ancienniteit door 
tweede toekomstige verweerster in aan-

merking te doen nemen voor de vaststel
ling van de opzeggingstermijn of van de 
opzeggingsvergoeding (schending van 
art. 14 van de C.A.O. nr. 32bis en, voor 
zover als nodig, van art. 13, van de 
C.A.O. nr. 32bis); dat het besh·eden ar
rest de vordering van eerste toekomstige 
verweerster in verband met de opzeg
gingsvergoeding bovendien niet wettelijk 
gegrond kan verklaren tegen eiseres ver
mits het bestreden arrest tegelijkertijd 
vaststelt dat eerste toekomstig verweer
ster voldoet aan aile voorwaarden van 
artikel 11 van de collectieve arbeidsover
eenkomst nr. 32bis en vermits de ontsla
gen werknemer van zijn overgenomen 
werkgever geen opzeggingsvergoeding 
mag ontvangen om aan die voorwaarden 
te voldoen (schending van art. 11 van de 
C.A.O. nr. 32bis); dat het bestreden ar
rest eveneens ten onrechte beslist heeft 
dat eerste toekomstige verweerster in 
toepassing van artikel 39 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten aanspraak kan maken op 
een opzeggingsvergoeding lastens de ge
failleerde vennootschap; dat immers 
wanneer eerste toekomstige verweerster 
onder de toepassing valt van de coilectie
ve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, zij op 
die opzeggingsvergoeding enkel aan
spraak kan maken lastens haar nieuwe 
werkgever vermits zij noch krachtens de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten (schending van 
artt. 39, par. 1, en 82 van de wet van 3 
juli 1978, noch krachtens de coilectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32bis (schen
ding van artt. 11, 12 en 14 van de C.A.O. 
nr. 32bis), noch krachtens de wet van 12 
april 1985 waarbij het Fonds tot vergoe
ding van de in geval van sluiting van on
dernemingen ontslagen werknemers be
last wordt met de uitbetaling van een 
overbruggingsvergoeding, het recht heeft 
dezelfde ancienniteit twee maal door een 
verschillende werkgever in aanmerking 
te doen nemen voor de vaststelling van 
opzeggingstermijnen of opzeggingsver
goedingen (schending van art. 2, van de 
wet van 30 juni 1967, 5, 1°, 7, 1°, van de 
wet van 12 april 1985); dat eerste toe
komstige verweerster haar vorige werk
gever, de gefailleerde N.V. Grada, thans 
eiseres, dan ook impliciet maar zeker 
ontslagen heeft van de verbintenis om 
de opzeggingsvergoeding te betalen door 
met toepassing van de coilectieve ar
beidsovereenkomst nr. 32bis een nieuwe 
arbeidsovereenkomst te sluiten met 
tweede toekomstige verw,eerster ter ver
vanging van haar vorige arbeidsovereen
komst met de gefailleerde N.V. Grada, 
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thans eiseres, waardoor tweede toekoms
tige verweerster in de plaats gesteld 
werd van die gefailleerde naamloze ven
nootschap als schuldenaar van die opzeg
gingsvergoeding; dat er derhalve een 
schuldvernieuwing tot stand gekomen is 
waardoor de verbintenis om die opzeg
gingsvergoeding te betalen, in hoofde 
van de gefailleerde naamloze vennoot
schap, thans eiseres, tenietgegaan is 
(schending van art. 1234, 1271, 1273, 1274, 
1275, 1276 en 1277 B.W.), 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
ten onrechte beslist heeft dat eerste toe
komstige verweerster in toepassing van 
de wet van 28 juni 1966 betreffende de 
schadeloosstelling van de werknemers 
die ontslagen werden bij sluiting van de 
ondernemingen lastens de gefailleerde 
vennootschap eveneens het recht heeft 
op een sluitingspremie; dat de activa van 
de gefailleerde vennootschap immers 
overgenomen werden door tweede toe
komstige verweerster en dat eerste toe
komstige verweerster zelf onmiddellijk 
opnieuw tewerkgesteld werd met behoud 
van de ancienniteit die zij bij de gefail
leerde vennootschap verworven had en 
zonder dat vastgesteld werd dat haar 
loon lager zou geweest zijn dan bij die 
gefailleerde vennootschap, thans eiseres, 
zodat zij geen recht heeft op de gevor
derde sluitingspremie (schending van 
art. 4 en 6, van de wet van 28 juni 
1965) )) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eerste verweerster sinds 1 
februari 1964 in dienst was van eise
res, dat zij na het faillissement van 
de N.V. Grada in dienst werd gehou
den door de curators tot op 26 maart 
1986, dat zij door de curators op 26 
maart 1986 werd ontslagen en, na 
een korte werkloosheidsperiode, op 
1 april 1986, op grand van de door 
de curators bedongen overname van 
activa en werknemers, door tweede 
verweerster in dienst werd gena
men; dat het arrest, dat in zoverre 
niet wordt bestreden, beslist dat de 
bepalingen van de C.A.O. nr. 32bis 
op eerste verweerster toepasselijk 
zijn, zodat zij het recht behoudt op 
de bij de vorige werkgever bestaan
de collectief bedongen of collectief 
toegepaste arbeidsvoorwaarden; 

Dat de appelrechters oordelen dat 
eerste verweerster tegenover eiseres 

zowel op een opzeggingsvergoeding 
als op een sluitingsvergoeding recht 
he eft; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, als de werkge

ver eenzijdig een arbeidsovereen
komst beeindigt, de werknemer in 
beginsel recht heeft op een voldoen
de opzeggingstermijn of op een ver
vangende vergoeding als de opzeg
gingstermijn onvoldoende is; 

Dat dit krachtens de wet toege
kend recht niet kan worden beperkt 
door een collectieve arbeidsovereen
komst; 

Dat de omstandigheid dat een 
werknemer wordt overgenomen 
door een nieuwe werkgever met be
houd van de bij de vorige werkgever 
bestaande collectief bedongen of col
lectief toegepaste arbeidsvoorwaar
den, er aldus niet aan in de weg 
staat dat als de curator na een fail
lissement eenzijdig een wernemer 
ontslaat, deze werknemer recht 
heeft op een voldoende opzeggings
termijn of op een vervangende ver
goeding; 

Dat de rechten van de werknemer 
bij een dergelijke overname slechts 
onder omstandigheden wettelijk be
perkt worden tegenover het Slui
tingsfonds doch niet tegenover de 
vroegere werkgever of de curator 
van zijn faillissement; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de curators eerste 
verweerster eenzijdig hebben ontsla
gen zonder opzeggingstermijn; dat 
zij, door in die omstandigheden te 
beslissen dat eerste verweerster 
recht had op een opzeggingsvergoe
ding, de in het onderdeel dienaan
gaande aangevoerde wetsbepalingen 
niet schenden; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat eiseres voor de 
appelrechters niet heeft aangevoerd 
dat er door de overdracht schuldver
nieuwing is ontstaan; 

Dat het onderdeel nieuw is, nu 
het de feitenrechters niet werd voor-
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gelegd en dezen er ambtshalve geen 
uitspraak hebben over gedaan; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

aan de appelrechters verwijt niet te 
hebben vastgesteld dat het loon van 
eerste verweerster na de overname 
lager was dan bij de gefailleerde 
vennootschap; 

Overwegende dat bij ontstentenis 
van conclusie dienaangaande de 
appelrechters die de in het onder
dee! aangevoerde wetsbepalingen 
hebben toegepast, niet verplicht wa
ren vast te stellen dat aan alle ver
eisten voor de toepassing ervan 
voldaan was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

17 september 1990 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Houtekier en Dassesse. 

Nr. 29 

3" KAMER - 17 september 1900 

VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - VERJARING VAN DE TEGEN-

Wanneer de tegenvordering niet gewoon 
een verweer tegen de hoofdvordering 
is, heeft de tijdig ingestelde hoofdvor
dering geen invloed op de verjaring 
van de tegenvordering (1). 

(KUYPERS T. NIESTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7129) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1989 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 12 en 14 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 15, inzonderheid het eerste 
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 en, voor zoveel nodig, van 
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst 
« tot juni 1985 verbond •, met betrekking 
tot de door verweerster bij op 18 novem
ber 1986 ter griffie van de arbeidsrecht
bank neergelegde conclusie gestelde te
geneis, eiser veroordeelt tot betaling van 
19.820 frank verbrekingsvergoeding op 
de gronden dat « (eiser) zijn vordering 
(heeft) ingeleid bij een exploot van 29 
mei 1986, waarin hij stelt dat hij tot 1 ju
ni 1985 in dienst van (verweerster) is ge- · 
weest », dat « (verweerster) evenwel met 
reden naar het principe van de recht
spraak die zij aanhaalt (verwijst) •, dat 
« (verweerster) door de wijze van geding
voeren van eisende partij niet belmot 
(mag) worden in haar proces-rechten », 
dat « (eiser) niet zonder misbruik van 
recht (kan) voorhouden dat de tegeneis, 
die door de wederpartij bij conclusie 
werd geformuleerd, niet ontvankelijk zou 
zijn wegens overschrijding van de verja
ringstermijn van een jaar volgend op het 
beeindigen van de relatie, naar artikel 15 
van de Arbeidsovereenkomstenwet », al
dus het hager beroep gegrond verkla
rend, 

terwijl de tegenvordering, die overeen
komstig artikel 14 van het Gerechtelijk 
Wetboek een tussenvordering is die de 
verweerder instelt om tegen de eiser een 
veroordeling te doen uitspreken, als van 
de hoofdeis onafhankelijke vordering 
dient te voldoen aan de toelaatbaarheids-

VORDERING - INVLOED VAN DE HOOFDVOR- (1) Cass., 24 sept. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 
DERING. 80). · 
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voorwaarden, inzonderheid inzake de 
mogelijke verjaring der vordering; de 
verjaring van de bij conclusie ingestelde 
tegenvordering client te worden beoor- · 
deeld als zou de betreffende vordering 
op het ogenb!ik van de neerlegging van 
de conclusie ter griffie of voor de recht
bank, als onafhankelijke vordering zijn 
ingeleid bij dagvaarding of verzoek
schrift; hieraan geen afbreuk wordt ge
daan door het enkele feit dat de hoofd
vordering, ter gelegenheid van de behan
deling waarvan de tegenvordering inge
steld wordt, ingeleid werd net v66r het 
verstrijken van de verjaringstermijn, die 
overigens kan verschillen van deze voor 
de tegenvordering; deze omstandigheid 
de verweerder op de hoofdvordering 
geenszins belet v66r het verstrijken van 
de verjaringstermijn die zijn vordering 
beheerst, hetzij door een dagvaarding, 
hetzij door het neerleggen van een con
clusie houdende tegenvordering, zijn 
aanspraken te doen gelden; overeenkom
stig artikel 15, eerste lid, van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978 de 
rechtsvorderingen die uit de arbeidsover
eenkomst ontstaan, verjaren een jaar na 
het eindigen van deze overeenkomst of 
vijf jaar na het feit waaruit de vordering 
is ontstaan, zonder dat deze termijn een 
jaar na het eindigen van deze overeen
komst mag overschrijden; door eiser 
werd aangevoerd dat de tegeneis meer 
dan een jaar na het einde van de ar
beidsovereenkomst werd ingesteld, met 
name door conclusie op 18 november 
1986 neergelegd ter griffie van de Ar
beidsrechtbank te Tongeren, terwijl de 
arbeidsovereenkomst beeindigd werd be
gin juni 1985, zoals door de arbeidsrecht
bank vastgesteld; zodat het arbeidshof 
niet zonder miskenning van hoger ge
noemde wetsbepalingen kon oordelen 
dat vcrweersters tegenvordering, inge
leid meer dan een jaar na het einde van 
de arbeidsovereenkomst, niet verjaard 
was en gegrond diende te worden ver
klaard (schending van de artikelen 12 en 
14 van het Gerechtelijk Wetboek en 15 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten), noch dat er te 
dezen misbruik van recht voorlag (scherr
ding daarenboven van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de navolgende 
gegevens uit het arrest blijken: 1) 
eiser was als werknemer door een 
arbeidsovereenkomst met verweer
ster verbonden tot juni 1985; 2) bij 
dagvaarding van 29 mei 1986 vorder-

de hij betaling van achterstallig loon 
en van een opzeggingsvergoeding; 
het arrest kent bepaalde bedragen 
voor loon toe, maar verklaart de op
zeggingsvergoeding niet verschul
digd; 3) bij tegenvordering eiste ver
weerster betaling van een opzeg
gingsvergoeding; het arrest verwerpt 
het door eiser opgeworpen middel 
van verjaring en kent de gevraagde 
vergoeding toe; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat de tegenvordering 
van verweerster niet gewoon een 
verweer tegen de hoofdvordering 
van eiser was, maar de aard had 
van een hoofdvordering die in een 
afzonderlijk geding kon worden in
gesteld; dat zulks meebrengt dat de 
tijdig ingestelde hoofdvordering van 
eiser geen invloed had op de verja
ring van de tegenvordering van ver
weerster; 

Dat het arrest derhalve in zijn be
oordeling van het door eiser ten 
aanzien van de tegenvordering opge
worpen middel van verjaring ten on
rechte betrekt de wijze waarop het 
geding betreffende de hoofdvorde
ring van eiser werd gevoerd; 

Dat het middel"gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de tegenvordering 
van verweerster en de deshetreffen
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. 

17 september 1990 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 
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Nr. 30 

2e KAMER - 18 september 191511 

1° BURGERLIJKE RECI-ITSVORDE-
RING - ONDERZOEKSGERECHT - OP
SCHORTING VAN DE UITSPRAAK - BESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - OPSCHORTING VAN DE UIT
SPRAAK - ONDERZOEKSGERECHT - BESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1° en 2° Het onderzoeksgerecht, dat als 
vonnisgerecht optreedt en de opschor
ting gelast, moet uitspra.a.k doen over 
de burgerlijke rechtsvordering, die b.ij 
hem aanhangig is (1). (Art. 6 wet 29 ju
ni 1964.) 

(DE PRINS, VERLINDEN T. HUYBRECHTS, GORIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3385) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 maart 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, enerzijds, 
uitspraak doende als vonnisgerecht 
overeenkomstig artikel 3, tweede lid, 
van de wet van 29 juni 1964 betref
fende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, de verv,reerster Maria 
Huybrechts schuldig verklaart aan 
de telastlegging A (valsheid in ge
schrifte en gebruik ervan) en de ge
wone opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling gelast, ander
zijds, uitspraak doende als onder
zoeksgerecht overeenkomstig de ar
tikelen 128, 135, 136, 223 en 229 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

met bevestiging van de beschikking 
van de raadkamer, de verweerders 
Maria Huybrechts en Roger Goris 
buiten vervolging stelt ter zake van 
de telastlegging B (oplichting) en, 
met toepassing van artikel 136 van 
het Wetboek van Strafvordering, de 
eisers veroordeelt tot schadevergoe
ding jegens de verweerders; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de kamer van inbeschuldiging
stelling uitspraak doet als vonnisge
recht over de telastlegging A : 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen de verweerster 
Maria Huybrechts : 

Overwegende dat de eisers, bur
gerlijke partijen, die niet in kosten 
van die vordering zijn veroordeeld, 
geen hoedanigheid bezitten om te
gen die beslissing cassatieberoep in 
te stellen; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen be
trekking hebben op de civielrechte
lijke vorderingen van de eisers te
gen de verweerster Maria Huy
brechts: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 6 van de wet van 29 juni 1964 en 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest de eisers niet de 
kans gegeven heeft hun vordering tot 
schadevergoeding, reeds gesteld voor de 
onderzoeksrechter op 19 december 1986, 
te begroten, noch hierover hun middelen 
en verweer te voeren, en doordat dit ar
rest over deze vordering evenmin enige 
uitspraak doet, 

terwijl, overeenkomstig artikel 6 van 
de wet van 29 juni 1964, gezien de kamer 
van inbeschuldigingstelling door het ver
lenen van de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling optreedt als 
vonnisgerecht, niet aileen bevoegd is om 

-----------------1 uitspraak te doen over de burgerlijke 
(1) J. VERSTRAETE, « De Raadkamer Be

voegdheid en rechtspleging >>, R. W., 1967, '1221, 
nr. 41; R. VERSTRAETEN, De burgerlijke partij 
en het gerechtelijk onderzoek, nr. 256, e.v. 

vordering van de eisers, maar zelfs de 
opdracht heeft te beslissen zowel over de 
grond van de telastleggingen, als over de 
grond van de burgerlijke eis (schending 
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van artikel 6 van de wet van 29 juni 
1964), 

en terwijl de eisers, nadat de voorzit
ter van de kamer van inbeschuldiging
stelling ter zitting van 19 januari 1989 
waarop het verzet gepleit werd aan de 
raadsman van de verdachten vroeg of 
deze laatsten akkoord gingen met een 
eventuel.e opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling, ook aan de raads
man van de eisers de mogelijkheid had 
moeten bieden om ter zitting de eis tot 
schadevergoeding van de eisers, burger
lijke partijen, te begroten en hierover 
zijn middelen en verweer voor te bren
gen, hetgeen niet gebeurde (miskenning 
van het recht van verdediging), 

en terwijl over deze vordering tot 
schadevergoeding van de eisers niet 
meer kan worden gestatueerd door een 
vonnisgerecht gezien de kamer van inbe
schuldigingstelling inzake reeds optrad 
als vonnisgerecht : 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, ingevolge 
het verzet van de eisers tegen de be
schikking van de raadkamer waar
bij de verweerster Maria Huy
brechts wegens onder meer de te
lastlegging A buiten vervolging was 
gesteld, als onderzoeksgerecht ge
adieerd was om uitspraak te doen 
over de regeling van de procedure; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de eisers de 
verwijzing van verweerster naar de· 
correctionele rechtbank vorderden, 
het openbaar ministerie de bevesti
ging vorderde van de buitenvervol
gingstelling en verweerster even
eens de bevestiging vorderde van de 
buitenvervolgingstelling, subsidiair 
de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling; 

Overwegende dat de appelrechters 
vervolgens de zaak in beraad na
men; dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de eisers werden uitgenodigd 
om over de grond van hun civiel
rechtelijke vorderingen te conclude
ren; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij het be-

streden arrest, uitspraak doende als 
vonnisgerecht overeenkomstig de ar
tikelen 1, 3, tweede lid, en 6 van de 
wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de proba
tie, verweerster schuldig verklaart 
aan de telastlegging A en de op
schorting gelast; dat het arrest even
wei nalaat uitspraak te doen over de 
stelling van burgerlijke partij van 
de eisers en evenmin de heropening 
van de debatten beveelt ten einde 
de eisers, burgerlijke partijen, de 
gelegenheid te geven over de grond 
van hun civielrechterlijke vorderin
gen te concluderen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 6, derde lid, van de wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie, de 
onderzoeksgerechten, in de gevallen 
bepaald bij artikel 3, tweede lid, van 
die wet - dit is wanneer zij de op
schorting gelasten - bevoegd zijn 
om uitspraak te doen over de civiel
rechtelijke vordering, indien deze te
vens bij hen aanhangig is; 

Overwegende dat te dezen de ei
sers zich burgerlijke partij hadden 
gesteld voor de onderzoeksrechter, 
zodat hierdoor hun civielrechtelijke 
vorderingen aanhangig waren bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling; 
dat dit onderzoeksgerecht, nu het 
met toepassing van de artikelen 1, 3, 
tweede lid, en 6 van de wet van 29 
juni 1964 de opschorting gelastte, te
vens uitspraak diende te doen over 
de civielrechtelijke vorderingen die 
bij hem aanhangig waren; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het nalaat uitspraak te doen over de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
eisers en ook geen heropening van 
de debatten beveelt ten einde aan 
de burgerlijke partijen toe te laten 
over de grond van hun civielrechte
lijke vorderingen te concluderen, 
het beginsel miskent dat ten grand
slag ligt van artikel 1138, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, het recht van 
verdediging van de eisers miskent, 
en artikel 6, derde lid, van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de op-
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schorting, het uitstel en de probatie 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede en het derde 
middel die enkel betrekking hebben 
op de voorzieningen tegen de beslis
sing op de strafvordering tegen de 
verweerster Maria Huybrechts met 
betrekking tot de telastlegging A, en 
niet de ontvankelijkheid van die 
voorzieningen betreft, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het na
laat uitspraak te doen over de civiel
,rechtelijke vorderingen van de ei
sers tegen de verweerster Maria 
Huybrechts met betrekking tot de 
telastlegging A; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
de verweerster Maria Huybrechts in 
de helft van de kosten en de eisers 
in de andere helft van die kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

18 september 1990 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. du Jardin 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. a: 
Voet, Brussel. 

Nr. 31 

2• KAMER - 18 september 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STMF
ZAKEN - PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - CASSATIE-

BEROEP TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING TEGEN ElSER - OVERLIJDEN 
VAN DE BEKLAAGDE, ElSER IN CASSATIE -
GEVOLG. 

Het overlijden van de beklaagde tijdens 
de procedure in cassatie en derhalve 
v66r de bestreden beslissing in kracht 
van gewijsde is gegaan, brengt verval 
van de strafvordering mee waardoor 
de beslissing op de strafvordering zon
der uitwerking blijft en de voorziening 
in cassatie geen reden van bestaan 
meer heeft (1). 

(GALMART T. PANNIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4541) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1990 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
s~issing op de strafvordering tegen 
erseres: 

Overwegende dat blijkens een uit
treksel uit het register van overlij
den van de stad Aalst eiseres op 23 
april 1990 is overleden; 

Overwegende dat het overlijden 
van de beklaagde, dat zich heeft 
voorgedaan vooraleer de bestreden 
beslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan, het verval van de strafvor
dering meebrengt en het arrest in 
zoverre zonder uitwerking blijft; 

Dat de voorziening dan ook geen 
bestaansreden heeft; 

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

Overwegende dat eiseres geen 
middel heeft aangevoerd 

(1) Cass., 18 fe~. 1974, A.C, 1974, 683; 9 sept. 
1975, A.C., 1976, nO. De voorziening van de be
klaa~de b~houdt haar bestaansreden in zover
r~ ZIJ gen~.ht IS tegen de beslissing op de ci
viel.rechtehJke vordering tegen hem (wet 17 
apnl 1878, art. 20); Cass., 23 nov. 1971 A c 
1972, 302. ' . ., 
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Om die redenen, zegt voor recht 
dat het bestreden arrest zonder uit
werking blijft wat de veroordeling 
van eiseres op de strafvordering be
treft; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het bestreden arrest; 
laat de kosten ten last van de Staat. 

18 september 1990 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
Juidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal. 

Nr. 32 

2e KAMER - 19 september 1900 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTIONELE RECHTBANK - AARD VAN 
HET M!SDRIJF - BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING WEGENS WANBEDRIJF - ONBEVOEGD
VERKLARING - ALS MISDAAD TE OMSCHRIJ
VEN FElT. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heeft wegens een als wanbedrijf 
omschreven feit en de rechtbank zich 
onbevoegd heeft verklaard op grand 
dat het feit als een misdaad had moe
ten worden omschreven, stelt het Hof, 
op een verzoek tot regeling van rechts
gebied, vast dat tegen de beschikking 
vooralsnog geen enkel recl1tsmiddel 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
IN ZAKE Dl TERMINI, CAMMARATA) 

(A.R. nr. 8519) 

19 september 1990 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Lahousse Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 33 

1 e KAMER - 20 september 1900 

1° RECHTERLIJKE MACHT - WENSE
LIJKHEID VAN EEN HANDELING VAN DE BE
STUURSOVERHEID - TOETSINGSBEVOEGD
HEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT. 

2° RECHTERLIJKE MACHT - ONGE
OORLOOFDE SCHENDING VAN EEN SUB
JECTIEF RECHT DOOR DE BESTUURSOVER
HEID - VOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN 
DIE SCHENDING - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHE!D -
FOUT VAN DE BESTUURSOVERHEID - FOUT 
WAARDOOR EEN SUBJECTIEF RECHT WORDT 
GESCHONDEN - VOORLOPIGE MAATREGELEN 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT 
GEDING - VEREISTEN. 

openstaat, dat het vonnis kracht van 1------------------
gewijsde heeft en dat de beslissing 
juist blijkt, waarna het de beschikking 
van de raadkamer vernietigt en de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling verwijst (1). 

(1) De oplossing is logisch, vermits de kamer 
van inbeschuldigingstelling valle rechtsmacht 
heeft om hetzij een aanvullend onderzoek, het
zij de verwijzing naar het hof van assisen, het-

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

zij de correctionalisering te bevelen. Over het 
algemeen lijkt de verwijzing naar de raadka
mer een nodeloze omweg die de" rechtspleging 
aileen maar gecompliceerder maakt (Cass., 20 
sept. 1988, AR. nr. 2753, A.C., 1988-89, nr. 40 
en de verwijzingen in de noot; 21 maart 1989, 
A.R. nr. 3190, ibid., 1988-89, nr. 418; noot R.D. 
bij Cass., 30 mei 1989, A.R. nr. 3395, ibid., 
1988-89, nr. 556, blz. 1146 en 1147; R. 
DECLERCQ, De cassatieprocedure in strafzaken, 
Leuven, 1988, blz. 330). 
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40 KORT GEDING - FOUT VAN DE BE
STUURSOVERHEID - FOUT WAARDOOR EEN 
SUBJECTIEF RECHT WORDT GESCHONDEN -
VOORLOPIGE MAATREGELEN - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING
VEREISTEN. 

1° De Rechterlijke Macht vermag niet de 
wenselijkheid van een handeling van 
de bestuursoverheid te beoordelen (1). 

2° De Rechterlijke Macht is bevoegd om 
een onrechtmatige schending van een 
burgerlijk recht zowel te voorkomen 
als te herstellen, ongeacht wie de 
schending heeft begaan; zulks geldt 
voor elke foutieve aantasting van een 
subjectief recht door de administratie
ve overheid (2). 

W aalse Gewest betreffen, bij artikel 1 
van het decreet van 15 december 1983) 
van de Gemeentewet van 30 maart 1836, 

doordat het arrest, ten aanzien van het 
feit dat eiseres bij besluit van 1 oktober 
1981, dat onmiddellijk in werking treedt 
en dat in het besluit van 26 maart 1984 
gehandhaafd blijft, de wedde van de eer
ste verweerder tot het einde van de te
gen hem ingestelde tuchtrechtelijke pro
cedure volledig heeft ingehouden, zegt 
dat eiseres een fout heeft begaan, op 
grond dat « de maatregel van volledige 
inhouding van de wedde (van de eerste 
verweerder) werd genomen vooraleer de 
grieven door het Ministerie van Binnen
landse Zaken werden onderzocht ( ... ) en 
de voorbereiding was van een procedure 
die, naar de wens van (eiseres) uiteinde-

. lijk tot de sanctie van afzetting met te-
30 en 4o De rechter die in kart geding rugwerkende kracht tot 1 oktober 1981, 

uitspraak doet in de gevallen die hij de dag van de schorsingsmaatregel, 
spoedeisend acht, is bevoegd om t.a.v. moest leiden »; dat « het standpunt van 
de administratieve overheid, die zich (eiseres) aangaande de ernst van de fe~
aan een foutieve aantasting van een ten op zijn minst gewaagd en aanmah
subjectief recht schuldig heeft ge- gend was, nu, enerzijds, de gemeente
maakt, bij voorraad de nodige maatre- lijke overheid niet bevoegd was om de 
gelen ter bescherming van de l'echten gewenste straf op te leggen en, ander
van particulieren te nemen (3). zijds, ( ... ) de directeur van de Algemene 

(STAD BORGWORM T. BERTRAND, BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R.. nr. 8631) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 september 1988 
door het Hof van Beroep te Luik ge-
we zen; 

Over het ee1·ste middel: schending van 
de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 25, 29, 30, 92, 93, 107 van 
de Grondwet, 75, 78, 86 en 87 (de laatste 
twee als gewijzigd, voor zover zij het 

(1) (2) en (3) Cass., 21 okt. 1982, A.R. nr. 6636 
(A.C., 1982-83, nr. 127) en 21 maart 1985, A.R. 
nr. 7189 (ibid., 1984-85, nr. 445) en de conclusie 
van het O.M.; omtrent het feit dat de beoorde
ling van de wettelijkheid of de onwette!ijkheid 
van een beslissing van de administratieve over
heid niet ophoudt tot de bevoegdheid van de ho
ven en rechtbanken te behoren doordat de 
administratieve overheid ter zake over een zo
gezegd onaantastbare bes!issingsmac~t. zou be
schikken, zie inz. Cass., 7 nov. 1975 (1b1d., 1976, 
316), en de noot A. Vanwelkenhuyzen onder dat 
arrest in R.C.J.B., 1977, biz. 421 e.v. 

Rijkspolitie over de grieven behoedzaam 
als appreciatie gaf dat er niet uit kon 
worden opgemaakt " of er beroepsfouten 
waren begaan die voldoende ernstig wa
ren om tot afzetting te leiden " »; dat « de 
gemeentelijke overheid aldus ( ... ) hoorde 
te weten dat de gevraagde straf betwist 
zou worden omdat zij betwistbaar was 
( ... ); dat, ingeval de afzetting als straf z~m 
worden uitgesproken, een beroep tot me
tigverklaring kon worden verwacht. op 
grand van de grief van een straf bu~~en 
verhouding >>; dat « de gemeentehJke 
overheid zelfs als zij bevoegd was om de 
ordemaatregel van volledige schorsing 
van de wedde te nemen, die maatregel 
krachtens geen enkele wettelijke bepa
ling moest nemen of handhaven; dat de 
gemeenteraad, na een enigermate aan
dachtig en objectief onderzoek van de 
verwijten (aan de eerste verweerder), 
duidelijk had moeten beseffen dat de 
vordering tot afzetting zou . worden b~~ 
streden met de middelen d1e reeds blJ 
het begin van de tuchtrechtspleging niet 
helemaal ongegrond voorkwamen »; dat 
« (eiseres), zelfs na het arrest :ran de 
Raad van State van 11 januan 1984, 
daarin volhardde en op 26 maart 1984 
( ... ) zelfs besliste haar besluit van 1 okto
ber 1981 te handhaven »; dat « eiseres, 
door de schorsing van de wedde te beve
len en die ondanks alles uit te voeren, 
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lichtzinnig heeft gehandeld en klaarblij
kelijk onvoorzichtig is geweest, wat in de 
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek een fout uitmaakt ( ... ) »; dat 
« (eiseres) zeker na (11 januari 1984) de 
toestand van de " eerste verweerder " 
diende te beseffen en daarop had moe
ten inspelen door een voorlopige oplos
sing te zoeken », 

terwijl het arrest vaststelt dat de Raad 
van State, bij de uitspraak over de be
roepen van de eerste verweerder tegen 
de besluiten van de gemeenteraad van 
eiseres van 1 oktober 1981 en 26 maart 
1984 - waarbij de eerste verweerder 
vanaf 1 oktober 1981 en tot het einde 
v<m de tegen hem ingestelde tuchtrechts
pleging geen enkele wedde meer ont
vangt -, in zijn arresten van 11 januari 
1984 en 18 november 1987 heeft beslist 
dat die besluiten voorlopige ordemaatre
gelen waren en geen verdoken tucht
straffen; een ordemaatregel voor de ad
ministratieve overheid een middel is om 
in alle vrijheid haar diensten te organi
seren in het openbaar belang; de oppor
tuniteit van een dergelijke maatregel 
niet valt onder het wettigheidstoezicht, 
als bepaald in artikel 107 van de Grond
wet; het arrest, door de beslissen dat ei
seres een fout heeft begaan, enerzijds, 
om redenen die betrekking hebben op de 
opportuniteit van de betwiste ordemaat
regel (verzoek aan de bevoegde overheid 
tot het opleggen van een straf, aanne
men en handhaven van de ordemaatre
gel tijdens het tuchtonderzoek, verhou
ding tussen de aangenomen ordemaatre
gel en de tegen de eerste verweerder 
geuite grieven) en, anderzijds, om rede
nen die met haar houding niets uitstaan
de hebben (onderzoek van de grieven 
door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, onbevoegdheid van eiseres om de 
straf afzetting uit te spreken, advies van 
de directeur van de Algemene Rijkspoli
tie, waarschijnlijk beroep tot nietigver
klaring van de eerste vervveerder tegen 
de door de tweede verweerder uitgespro
ken straf), enerzijds, de grenzen van de 
Rechterlijke Macht overschrijdt en de 
onafhankelijkheid van de Uitvoerende 
Macht en het beginsel van de scheiding 
der machten aantast (schending van de 
artikelen 25, 29, 30, 92, 93, 107 van de 
Grondwet, 75, 78, 86 en 87, de laatste 
twee als gewijzigd, voor zover zij het 
W aalse Gewest betreffen, bij het decreet 
van 15 december 1983, van de Gemeente
wet van 30 maart 1836) en, anderzijds, 
de wettelijke regels inzake de burger-

rechtelijke aansprakelijkheid miskent 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat enerzijds de 
Rechterlijke Macht, hoewel zij niet 
vermag de opportuniteit van een be
stuurshandeling te beoordelen, daar
entegen wei bevoegd is om de on
rechtmatige aantasting van een bur
gerlijk recht zowel te voorkomen als 
te vergoeden, ongeacht de persoon 
die het recht heeft aangetast; dat 
zulks geldt voor elke foutieve aan
tasting van een subjectief recht door 
het bestuur; 

Overwegende dat evenzo de rech
ter die in kort geding uitspraak doet 
over de gevallen die hij spoedeisend 
acht, bevoegd is om ten aanzien van 
het bestuur dat deze aantasting 
heeft begaan, bij voorraad de maat
regelen te nemen die noodzakelijk 
zijn om de rechten van particulieren 
te vrijwaren; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, benevens de in het mid
del weergegeven overwegingen, 
ook nog zegt dat « de subjectieve 
rechten die volgen uit een statuut, 
te dezen het statuut van politiecom
missaris, niet beperkt blijven tot de 
aan de functie verbonden wedde; dat 
die rechten ook een bepaalde waar
borg op een loopbaan omvatten; dat 
de wedde meer is dan een tegen
prestatie voor een werkelijk gepres
teerde dienst; dat de beambte daar
uit een bepaalde zekerheid van te
werkstelling haalt waardoor hij, als 
hij geen duidelijke en onbetwistbare 
zware fout begaat, terecht kan ver
wachten dat de overheid zijn hele 
materieel inkomen niet abrupt zal 
wegnemen; dat, zonder daarom te 
stellen, althans in het geval van een 
beslissing in kort geding, dat een vol
ledige en onmiddellijke wedde-on
derbreking uit den boze moet .zijn, 
een overheid die zich volledig be
wust is van haar verantwoordelijk
heid jegens een ambtenaar die zijn 
loopbaan aan die overheid heeft ge
wijd, toch bij een beslissing over en 
de toepassing van een maatregel 
met dergelijke zware gevolgen bij-
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zonder omzichtig moet handelen; 
dat er verschillende redenen daar
voor pleiten; dat aldus degene te
gen wie een tuchtvervolging is in
gesteld, zijn verweer op waardige 
wijze moet kunnen voeren, zonder 
de last van hetgeen een vooroordeel 
zal blijken te zijn; dat verder de ver
leiding groot kan zijn om de straf, 
die achteraf wordt uitgesproken, te 
bepalen op grond van de omvang 
van de achterstallige wedde die, we
gens het niet uitspreken van een 
straf of wegens het uitspreken van 
een minder zware straf, nog zou 
moeten worden betaald "; 

Dat het hof van beroep eveneens 
heeft geoordeeld dat eiseres, door te 
beslissen dat de uitbetaling van elke 
wedde wordt geschorst, « de (eerste) 
verweerder aan een vernederende 
behandeling heeft onderworpen, in 
de zin van artikel 3 van het Euro-
pees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens » en dat 
« die fout dermate flagrant is dat 
zij, zelfs in een rechtspleging in kort 
geding, in aanmerking moet worden 
genomen; dat het onvaanvaardbaar 
zou zijn het recht op vergoeding, 
waarop de (eerste verweerder) zon
der enige twijfel recht heeft, nog 
langer onbeschermd te laten »; 

Overwegende dat uit het geheel 
van die motieven volgt dat het hof 
van beroep, zonder de opportuniteit 
van de schorsing van de wedde van 
een politiecommissaris te beoorde
len, beslist dat de fout van eiseres 
te dezen bestond in het feit dat de 
schorsingsmaatregel d_e gehele wed
de betrof, niettegenstaande op dat 
ogenblik de door eiseres gevorderde 
straf betwistbaar was, en in de wij
ze waarop de beslissing was uitge
voerd; 

Dat het hof van beroep aldus, zon
der schending van de in het middel 
aangevoerde wetsbepalingen, binnen 
de perken van zijn bevoegdheid is 
gebleven; dat het arrest verder, door 
te wijzen op de fout van eiseres, op 

len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek juist toepast; 

Dat het rniddel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 september 1990 - 1e kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter ·
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse, Draps en Simont. 

N:r. 34 

1 e KAMER - 21 septemibJe;r 129\J 

ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - BE

SCHERMINGSVERPLICHTING VAN DE ELEK
TRICITEITSVERDELERS T.A.V. DE LIJNEN VAN 
DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON -
RESULTAATSVERBINTENIS - OVERMACHT -
FOUT VAN EEN DERDE OF VAN DE BENADEEL
DE- GEVOLG. 

Art. 13 wet van 13 okt. 1930 tot coordina
tie van de wetsbepalingen op de tele
grafie en telefonie met draden, dat aan 
de eigenaars van de lijnen bestemd 
voor het overbrengen en verdelen van 
elektrische energie de ve1plichting 
oplegt de Jijnen van de Regie van Tele
graaf en Telefoon doeltreffend te be
schermen tegen een toevallig contact 
met de Jijnen bestemd voor het over
brengen en verdelen van elektrische 
energie, vestigt ten laste van die eige
naars ee11 resultaatsverbintenis die het 
in aanmerking nemen van overmacllt 
niet uitsluit; de !out van een derde of 
van een benadeelde kan die overmacht 
opleveren (1). 

de door verweerder geleden schade ~----~~~----~--------~--~~ 
en op het oorzakelijk verband tus-
sen die fout en de schade, de artike- (1) Zie Cass., 6 okt. 1972 (A.C., 1973, 136). 
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(INTERCOM N.V. 
T. REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6957) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 
en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 12 en 13 van de w~t van 13 ok
tober 1930 tot samenordenmg der ver
schillende wetsbepalingen op de telegra
fie en de telefonie met draad, 234, § 2, 
van het algemeen reglement op de ar
beidsbescherming, goedgekeurd bij de 
Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 
van 27 september 1947, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 5 augustus 1974, 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster de som te betalen 
van 174.699 frank op grond dat: een 
elektriciteitskabel van eiseres op een 
diepte van 0,70 meter ondergronds was 
aangebracht en dat er boven, op een 
diepte van 0,65 meter zich de telefoonka
bel van verweerster bevond; tevens werd 
vastgesteld dat de elektriciteitskabel en 
de telefoonkabel zich op de plaats van 
beschadiging kruisten, en dat er bo':en 
de elektriciteitskabel geen beschermmg 
aanwezig was, zodat er tussen beide ka
bels fysiek contact was; de telefoonkabel 
beschadigd werd door de inbranding van 
de elektriciteitskabel; verweerster te
recht eiseres aansprakelijk stelt voor het 
herstel van de hierdoor ontstane schade 
op grond van artikel 13 van de wet van 
13 oktober 1930; deze bepaling aan eise
res de resultaatsverbintenis oplegt om op 
haar kosten de beveiliging van de tele
foonlijnen doelmatig te verzekeren, ten 
einde het contact tussen de telefoonlij
nen en de elektriciteitslijnen te beletten; 
artikel 13 aan eiseres als elektriciteits
maatschappij een bijzondere gedrags
plicht oplegt, te weten het verhinderen 
van het bijzonder gevaarlijk contact tus
sen telefoon- en elektriciteitslijnen, zodat 
zij aan deze gedragsplicht t~ kort ko~t, 
telkens de afwezighe1d van d1t gevaamJk 
contact niet is bereikt; hetzelfde artikel 

13 eiseres aansprakelijk stelt voor het 
herstel van de schade teweeggebracht 
door ontoereikende bescherming of het 
ontbreken ervan; waar door het deskun
digenverslag werd aangetoond dat het 
gevaarlijk fysisch contact tussen de tel~
foonkabel van venveerster en de elektri
citeitskabel van eiseres bestond op de 
plaats van de beschadiging van de tele
foonkabel, en op deze plaats de bijzonde
re bescherming van de elektriciteitskabel 
ontbrak, het vaststaat dat eiseres aan 
haar gedragsplicht, opgelegd door artikel 
13 voornoemd, is te kort gekomen en dat 
zij dient in te staan voor de herstelkos
ten van de telefoonkabel; eiseres niet 
aantoont dat externe omstandigheden 
met het karakter van overmacht haar 
verhinderd hebben om haar gedrags
plicht te voldoen; de beschouwingen en 
elementen, die eiseres te dezen doet gel
den om, op grand van de omstandigheid 
dat verweerster de telefoonkabel aanleg
de nadat eiseres haar elektriciteitskabel 
had geplaatst, aan te tonen dat haar 
geen aansprakelijkheid treft, niet kun
nen gevolgd worden, daar zij deze voor
gehouden omstandigheid niet bewijst; de
ze omstandigheid, zelfs bewezen, geen 
afbreuk doet aan de door artikel 13 van 
voornoemde wet opgelegde resultaatsver
bintenis en gedragsplicht van eiseres, en 
zij niet kan beschouwd worden als een 
grond van rechtvaardiging, 

terwijl, ... 

derde onderdeel, eiseres van de door 
artikel 13 van de wet van 13 oktober 
1930 te haren laste voorziene aansprake
lijkheid voor de ongevallen en de schade 
teweeggebracht door ontoereikende be
scherming of door het ontbreken ervan, 
niet enkel ontheven wordt door over
macht, maar eveneens, geheel of min
stens gedeeltelijk, door de eigen fout van 
verweerster bedreven bij het aanleggen 
van de R.T.T.-lijnen (schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 12 en 13 
van de wet van 13 oktober 1930); 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 
13 van de wet van 13 oktober 1930 
tot coordi.natie van de vvetsbepalin
,gen op de telegrafie en telefonie 
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met draden, de hoven·- en onder
grondse telegraaf- en telefoonlijnen 
doelmatig moeten worden be
schermd tegen de gevaren van toe
vallig contact met de lijnen bestemd 
voor het overbrengen en verdelen 
van elektrische energie; 

Overwegende dat de krachtens die 
wetsbepaling op de eigenaars van 
elektrische lijnen rustende resul
taatsverbintenis het in aanmerking 
nemen van overmacht niet uitsluit; 

Overwegende dat de fout van een 
derde of van de benadeelde, over
macht of vreemde oorzaak kan ople
veren; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat de door eiseres ingeroepen eigen 
fout van verweerster bij het aanleg
gen van de telefoonkabel nadat eise
res haar elektriciteitskabel had ge
plaatst, << zelfs bewezen, geen af
breuk doet aan de door artikel 13 
van (de wet van 13 oktober 1930) op
gelegde resultaatsverbintenis en ge
dragsplicht van (eiseres) en zij niet 
kan beschouwd worden als een 
grand van rechtvaardiging », voor
noemde wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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 i;tl
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

Nr. 35 

1 • KAMER - 21 september 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - VONNIS WAARBIJ OP DE STRAF
VORDERING WORDT BESLIST DAT HET MIS
DRIJF NIET BEWEZEN IS - VONNIS DAT 
VERVOLGENS DE RECHTBANK ONBEVOEGD 
VERKLAART OM KENNIS TE NEMEN VAN DE 
RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ- DRAAGWIJDTE VAN DE BESL!SSING 
OP DIE RECHTSVORDERING. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - RECHTSVORDERING TOT VERGOE
DING VAN DE DOOR EEN MISDR!JF VEROOR
ZAAKTE SCHADE - BURGERLIJKE-PARTIJ
STELLING VOOR DE STRAFRECHTER - VRIJ
SPRAAK - HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE - VEROORDELING - GE
VOLG TEN AANZIEN VAN DE VOORMELDE 
BURGERLIJKE PARTIJ. 

1° Het vonnis van de strafrechtbank dat, 
na op de strafvordering te hebben be
slist dat het aan de beklaagde ten las
te gelegde misdrijf niet bewezen is, 
verklaart dat de rechtbank dientenge
volge onbevoegd is om kennis te ne
men van de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij, is ten opzichte van 
laatstgenoemde rechtsvordering niet 
slechts inzake de bevoegdheid gewe
zen; het beslist ook dat het misdrijf 
dat aan de burgerlijke rechtsvordering 
ten grondslag ligt, niet bewezen is. (1). 

2° De burgerlijke partij die nalaat hager 
beroep in te stellen tegen het vonnis 
dat de beklaagde van het aan de bur
gerlijke vordering ten grondslag Jig
gend misdrijf vrijspreekt, terwijl die 
vrijspraak op het hager beroep van het 
openbaar ministerie door een veroor
deling wordt vervangen, vermag ach
teraf in een burgerlijk proces niet 
meer aan te voeren dat de feiten bewe
zen zijn noch op die veroordeling een 
nieuwe vordering te doen steunen tot 
herstel van de schade die haar door 
dat misdrijf zou zijn veroorzaakt. (2) 

21 september 1990 - 1• kamer- Voor- f----------------
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca-. 
ten : mrs. Houtekier en De Bruyn. 

(1) Cass., 25 mei 1973 (A.C. 1973, 936) en de 
noot E.K., onder dit arrest; 18 nov. 1976 (ibid., 
1977, 312). 

(2) Zie Cass., 25 mei 1973 (A.C., 1973, 936). 
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(VLEUGELS 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6996) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 23 tot en met 28 van het Gerech
telijk Wetboek, 1249 tot 1252 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 159, 189, 202 en 203 van het Wet
hoek van Strafvordering, en 14, § 3, van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongeval
len, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
het betalen aan verweerder van een be
drag van 302.546 frank met gerechtelijke 
intrest en de kosten op grond van onder 
andere volgende overwegingen : « Vleu
gels werd vervolgd wegens vrijwillige 
slagen en verwondingen (art. 418-420 
Sw.) aan Rita Vleugels en wegens over
treding van art. 10.1.1°, 2° en 3° van het 
Wegverkeersreglement. Na verzet door 
Vleugels tegen een (niet overgelegd) von
nis van de 4• kamer van de Politierecht
bank te Antwerpen, bij verstek gewezen 
op 26 januari 1983, verzet dat werd bete
kend aan de Procureur des Konings, aan 
de Belgische Staat en aan " Nauwe
laerts ", besliste de Politierechtbank te 
Antwerpen op 3 maart 1983 : - bet ver
zet is regelmatig geschied; - de telast
legging A (art. 418-420 Sw.) is niet bewe
zen gebleven; - de telastlegging B (art. 
10.1.1°, 2°, 3°) is bewezen gebleven; -
Vleugel::; wordt veroordeeld tot 10 frank 
boete voor telastlegging B en vrijgespro
ken voor telastlegging A; - opnieuw 
recht sprekend over de eisen van de bur
gerlijke partijen (Belgische Staat en 
"Nauwelaerts ") verklaart de rechtbank 
zich onbevoegd "na vrijspraak van ver
zetter voor feit A) om te kennen over de
ze eisen ". Tegen dit vonnis werd hager 
beroep ingesteld door het Openbaar Mi
nisterie, bij wie zich aangesloten had als 
burgerlijke partij, Ivo "Nauwelaerts "; 
Overwegende dat door het vonnis van de 
lle kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen, recht doende in 

correctionele zaken en zitting houdend 
in hoger beroep van politievonnissen, op 
tegenspraak gewezen op 30 juni 1983, 
werd beslist : - de beide telastleggingen 
A en B werden bewezen verklaard; -
Vleugels wordt wegens de vermengde 
feiten A en B veroordeeld tot een geld
boete van 50 frank; - op civielrechtelijk 
gebied wordt de eis van de burgerlijke 
partij "Nauwelaerts" ontvankelijk ver
klaard doch slechts in volgende mate ge
grond : Vleugels wordt veroordeeld om 
aan de burgerlijke partij de som van 
25.000 frank provisioneel te betalen voor 
materiiHe en morele schade vermengd, te 
vermeerderen met de vergoedende in
tresten vanaf de dag van het ongeval, de 
gerechtelijke intresten en de kosten; al
.vorens verder recht te doen, wordt Dr. 
Chr. Hansch als expert aangesteld om 
"Nauwelaerts" te onderzoeken (gebrui
kelijke opdracht). In het vonnis van 30 
juni 1983 werd mogelijk uit het oog ver
loren dat Vleugels beklaagd werd van 
onvrijwillige slagen en verwondingen 
aan zijn dochter, Rita Vleugels, maar dat 
·er nergens in de telastlegging sprake is 
van slagen en verwondingen van Nauwe
laerts. De motieven van het vonnis van 
30 juni 1983 i.v.m. de burgerlijke vorde
ringen luiden als volgt : " Overwegende 
dat beklaagde voorhoudt dat de eerste 
rechter de tenlastelegging hoofdens on
vrijwillige slagen en verwondingen als 
niet bewezen heeft aanzien; dat er name
lijk geen verband is tussen het ongeval 
en de pijnen waarvan Nauwelaerts ge
wag maakt; Overwegende dat volgens 
het attest van Dr. Nuyts, de burgerlijke 
partij Nauwelaerts, I. ingevolge het onge
val van 30 november 1981 verschillende 
letsels heeft opgelopen; dat betrokkene 
hiervoor {sic) gedurende 24 dagen werk
onbekwaam is geweest; Overwegende 
dat daaruit duidelijk blijkt dat ingevolge 
de aanrijding beklaagde zich schuldig 
heeft gemaakt aan vrijwillige slagen of 
verwondingen zoals omschreven in art. 
418-420 SWB. en in de dagvaarding las
tens beklaagde; dat de eerste rechter dan 
ook ten onrechte deze feiten als niet be
wezen heeft aanzien; Overwegende dat 
het de rechtbank gepast voorkomt provi
sioneel een bedrag van 25.000 frank toe 
te kennen voor materiiHe en morele 
schade en tevens een geneesheer-des
kundige aan te stellen met de opdracht 
de eventuele graad van invaliditeit te be
palen ". In rechte. Overwegende dat ap
pellant, evenals in eerste aanleg, blijft 
opwerpen dat de vordering van de Belgi
sche Staat onontvankelijk is; Overwegen
de dat de essentie van zijn stelling is, 
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dat nu de Belgische Staat geen hoger be
roep heeft ingesteld tegen het vonnis 
van de Politierechtbank van 3 maart 
1983, waardoor Vleugels werd vrijgespro
ken van de tenlastelegging A (art. 
418-420 Sw.) en waardoor de rechtbank 
zich onbevoegd verklaarde om over de 
ei~en van de burgerlijke partijen te be
shssen, dat vonnis jegens de Belgische 
Staat "kracht" van gewijsde heeft ge
kregen, zodat de vordering van de Belgi
sche Staat onontvankelijk is; Overwegen
de dat niet betwist wordt dat het vonnis 
yan 30 juni 1983 in kracht van gewijsde 
IS gegaan; .. Ove~egende dat het, op 
strafrechtehJk gebied gezag van gewijs
de heeft erga omnes; Overwegende dat 
zodoende, welke bedenkingen men ook 
bij het vonnis van 30 juni 1983 kan heb
ben, erga omnes vaststaat dat Vleugels 
onvrijwillige slagen en verwondingen 
heeft toegebracht aan Naulaerts· Over
wegende dat het derhalve geen 'belang 
heeft dat de Belgische Staat niet in ha
ger beroep is gegaan tegen het vonnis 
van de Politierechtbank; Overwegende 
dat de Belgische Staat zijn recht om te
gen Vleugels een vordering in te stellen 
put in de wet, meer bepaald in de bepa
lingen van art. 14, § 3, van de Wet van 3 
juni 1967; ( ... ) », 

terwijl, ~eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 23 tot en met 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
v:an 17 april 1878 houdende voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
en 159, 189, 202 en 203 van het Wetboek 
van Strafvordering, het slachtoffer van 
een verkeersongeval dat verwondingen 
opliep en dat zich voor de strafrechter 
burgerlijke partij stelde tegen de be
weerde veroorzaker van het ongeval, die 
voor de strafrechter vervolgd werd op 
grond van de artikelen 418-420 van het 
Strafwetboek, nadat de strafrechter in 
een vonnis in eerste aanleg de beklaagde 
vrijsprak voor het hem ten laste gelegde 
feit en hij zich op civielrechtelijk gebied 
onbevoegd verklaarde om kennis te ne
men van de vordering van het slachtof
fer tegen de beklaagde, en nadat dit von
nis in eerste aanleg, bij gebrek aan 
hager beroep van het slachtoffer, t.ci'.v. 
deze laatste kracht van gewijsde had 
verkregen, daarna voor de burgerlijke 
rechter tegen de oorspronkelijk beklaag
de geen nieuwe vordering strekkende tot 
herstel van de schade, door dat misdrijf 
veroorzaakt, kan instellen, zelfs niet 
wanneer op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen het strafvon-

nis in eerste aanleg, de tenlastelegging 
bewezen werd verklaard en de beklaag
de strafrechtelijk veroordeeld werd; wan
neer de politierechtbank in haar op 3 
maart 1983 gewezen vonnis op de straf
vordering besliste dat de tenlastelegging 
A (o~opzettelijke slag.en of verwondin
gen) m hoofde van e1ser Vleugels niet 
bewezen was en zij eiser dienvolgens 
voor deze tenlastlegging vrijsprak, zij 
meteen ook, door zich onbevoegd te ver
klaren om kennis te nemen van de ci
vielrechtelijke vordering van huidige ver
weerder, met betrekking tot deze door 
verweerder tegen eiser ingestelde verde
ring te kennen gaf dat de misdrijven 
welke verweerder beweerde oorzaak t~ 
zijn van de door hem geleden schade en 
door eiser te herstellen schade, niet be
we~en waren; die beslissing, bij ontsten
tems van hoger beroep van verweerder 
jegens hem in kracht van gewijsde is ge~ 
treden; verweerder bijgevolg in een te
gen eiser en voor het burgerlijke gerecht 
ingestelde vordering niet meer mocht 
aanvoeren .. dat eiser voormeld misdrijf 
(onopzettehJke slagen en verwondingen) 
had gepleegd noch op die grand een 
nieuwe vordering kon doen steunen 
strekkende tot herstel van de schade die 
door dat misdrijf zou zijn veroorzaakt· zo 
voormeld vonnis van 3 maart 1983, in'zo
verre het op de strafvordering uitspraak 
deed, weliswaar op het hager beroep van 
het openbaar ministerie werd hervormd 
en eiser in hoger beroep wegens het 
hem ~?n laste gelegde misdrijf A (onop
zettehJke slagen of verwondingen) werd · 
veroordeeld, die laatste beslissing echter 
aan de belangen van verweerder die 
geen hoger beroep instelde, vreemd 'blijft 
en de tussen verweerder en eiser in het 
vonnis van 3 maart 1983 definitief be
slechte betwisting, die aileen verweer
d~rs burgerlijke belangen raakt, niet op
meuw kan doen rijzen; zodat het arrest 
d~?r de .exc~pti~ va~ het rechterlijk ge~ 
WIJsde die e1ser m ZIJn appelconclusie te
gen de vordering van verweerder inriep, 
te verwerpen op grond dat het in hoger 
beroep door de correctionele rechtbank 
op 30 juni 1983 gewezen vonnis zich « er
ga omnes ,, en dus ook tot verweerder 
uitstrekte, de artikelen 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
v:an 17 april 1878 houdende voorafgaande 
htel van het Wetboek van Strafvordering 
en 159, 189, 202 en 203 van het Wetboek 
van Strafvordering schendt; 
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W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat : 1. 
eiser, naar aanleiding van een ver
keersongeval dat plaatsvond op 30 
november 1981, voor de Politierecht
bank te Antwerpen vervolgd werd 
wegens een overtreding van het 
Wegverkeersreglement en wegens 
het toebrengen van onopzettelijke 
slagen en verwondingen aan Rita 
Vleugels; 2. bij dit ongeval eveneens 
betrokken was en gewond werd, de 
aangestelde van verweerder, Yvo 
Naulaerts, ten aanzien van wie het 
een ongeval op de weg naar het 
werk betrof; 3. voor de politierecht
bank, Yvo Naulaerts en verweerder 
zich burgerlijke partij stelden tegen 
eiser en schadevergoeding vorderen; 
4. de politierechtbank, bij vonnis 
van 3 maart 1983, de telastlegging 
van onopzettelijke verwondingen 
niet bewezen achtte, eiser hiervan 
vrijsprak en, op burgerlijk gebied, 
zich onbevoegd verklaarde om ken
nis te nemen van de eisen van de 
burgerlijke partijen; 5. verweerder, 
de Belgische Staat, geen hoger be
roep instelde tegen dat vonnis; 6. de 
correctionele rechtbank, bij in 
kracht van gewijsde getreden von
nis van 30 juni 1983, gewezen op het 
hoger beroep van het openbaar mi
nisterie en van Yvo Naulaerts, het 
vonnis van 3 maart 1983 wijzigde, 
eiser veroordeelde wegens de over
treding van het Wegverkeersregle
ment en wegens het toebrengen van 
onopzettelijke slagen en verwondin
gen en, op burgerlijk gebied, schade
vergoeding toekende aan Naulaerts; 
voorts dat verweerder, als gesubro
geerde in de rechten van zijn aange
stelde Naulaerts, bij dagvaarding 
van 24 mei 1984, voor de burgerlijke 
rechtbank de veroordeling van eiser 
vorderde tot terugbetaling van de 
bedragen die hij aan zijn aangestel
de Naulaerts had moeten uitkeren 
naar aanleiding van het ongeval van 
30 november 1981 en waarvoor eiser 
bij vonnis van 30 juni 1983 veroor
deeld en aansprakelijk gesteld werd; 

Overwegende dat eiser voor het 
hof van beroep aanvoerde dat, nu de 
Belgische Staat geen hoger beroep 
had ingesteld tegen het vonnis van 
de politierechtbank van 3 maart 
1983, dit vonnis ten aanzien van ver
weerder kracht van gewijsde had 
verkregen, zodat zijn vordering niet 
ontvankelijk was; 

Overwegende dat het arrest dit 
verweer verwerpt op grond dat het 
in kracht van gewijsde gegaan ap
pelvonnis van 30 juni 1983 gezag 
van gewijsde heeft erga omnes en 
dat « erga omnes vaststaat dat Vleu
gels slagen en verwondingen heeft 
toegebracht aan Naulaerts; het der
halve geen belang heeft dat de Bel
gische Staat niet in hoger beroep is 
gegaan tegen het vonnis van de Po
litierechtbank; de Belgische Staat 
zijn recht om tegen Vleugels een 
vordering in te stellen put in de wet, 
meer bepaald in de bepalingen van 
artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 
1967 »; 

Overwegende dat uit het arrest, 
het beroepen vonnis en het vonnis 
van 3 maart 1983 blijkt dat verweer
der in de door hem ingestelde vorde
ringen zowel voor de strafrechter 
als voor de burgerlijke rechter op
trad als gesubrogeerde in de rechten 
van de getroffene, lid van zijn perso
neel, krachtens artikel 14, § 3, van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende 
de schadevergoeding voor arbeidson
gevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor be
roepsziekten in de overheidssector; 
dat hij telkens tegen de voor het on
geval aansprakelijke derde terugbe
taling vorderde van bedragen die hij 
aan de getroffene had uitgekeerd in
gevolge voormelde wet; 

Overwegende dat de politierecht
bank, wanneer zij in haar op 3 
maart 1983 gewezen vonnis op de 
strafvordering beslist dat het aan ei
ser ten laste gelegd misdrijf van on
opzettelijke slagen en verwondingen 
niet bewezen is en hem dienvolgens 
van die telastlegging vrijspreekt, 
meteen met betrekking tot de door 
verweerder tegen eiser ingestelde 
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burgerlijke vordering beslist dat het 
misdrijf, dat aan die vordering ten 
grondslag ligt en waarvan vervveer
der beweert dat het de oorzaak is 
van de door hem geleden en door ei
ser te herstellen schade, niet bewe
zen is; 

Overwegende dat die beslissing op 
de burgerlijke vordering van ver
weerder bij ontstentenis van hoger 
beroep van zijnentwege, jegens hem 
in kracht van gewijsde is getreden; 
dat derhalve verweerder in een te
gen eiser voor het burgerlijk ge
recht ingestelde vordering niet meer 
vermocht aan te voeren dat eiser . 
voormeld misdrijf had gepleegd 
noch op die grond een nieuwe vor
dering kon baseren strekkende tot 
herstel van de schade die door dat 
misdrijf zou zijn veroorzaakt; 

Overwegende dat het vonnis van 3 
maart 1983, in zoverre het op de 
strafvordering uitspraak deed, welis
waar op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie werd gewijzigd 
en eiser in hoger beroep wegens het 
hem ten laste gelegde misdrijf werd 
veroordeeld; dat die laatste beslis
sing echter niet tot gevolg heeft dat 
de tussen verweerder en eiser defi
nitief beslechte betwisting, die ai
leen verweerders burgerlijke belan
gen raakt, opnieuw voor de rechter 
kon worden gebracht; 

Overwegende dat het arrest, door 
het tegendeel te beslissen, de in het 
onderdeel aangewezen wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert. 

Nr. 36 

3" KAMER - 24 september 1990 

1° ARBEiDSOVEREENKOMST - AARD 
VAN DE WET - TOEPASSINGSGEBIED - BE
DIENDE - ART. 82 ARBEIDSOVEREENKOM
STENWET - DWINGENDE BEPALING VOOR AL
LE PARTIJEN. 

2° WETTEN, DECRETEN," ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN- BEGRIPPEN- AR
BEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDE - ART. 
82 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - DWIN
GENDE BEPALING VOOR ALLE PARTIJEN. 

1° en 2° Art. 82, § 3, eerste lid, Arbeids
overeenkomstenwet, krachtens het
welk de partijen het recht hebben om 
binnen de daarin bepaalde grenzen de 
opzeggingstermijn bij overeenkomst 
vast te stellen en de rechter zulks 
moet doen bij ontstentenis van zodani
ge overeenkomst, is een dwingende be
paling voor aile gedingvoerende partij
en (1). 

(MR. KEMPENERS, MR. JANDRAIN, MR. DE 
CLERCQ Q.Q. T. ANTONNEAU) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8868) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 augustus 1989 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

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 Hof van Beroep te Gent. 

21 september 1990 - 1• kamer- voor-. 
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 

(1) Cass., 10 jan. 1983, A.R. nr. 3660 (A.C., 
1982-83, nr. 269), met cone!. proc.-gen. Lenaerts, 
toen adv.-gen., in R. W., 1983-1984, kol. 1201; 3 ju
ni 1985, A.R. nr. 7122 (A. C., 1984-85, nr. 595), met 
cone!. eerste adv.-gen. Duchatelet, 9 juni 1986, 
A.R. nr. 7597 (ibid., 1985-86, nr. 627); 9 feb. 1987, 
A.R. nr. 7717 (ibid., 1986-87, nr. 343); 16 maart 
1987, A.R. nr. 5537 (ibid., 1986-87, nr. 420; zie 
Cass., 19 juni 1989, A.R. nr. 8588 (ibid., 1988-89, 
nr. 614). 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 1319, 1320; 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 82, § 3, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten voordat dit artikel is gewijzigd 
bij artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 14 december 1984 tot wijziging van 
de loonbedragen die voorkomen in de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van de eisers niet gegrond verklaart en, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, voor recht zegt dat verweerder, ten 
laste van het faillissement van de V.Z.W. 
Royal Charleroi Sporting Club recht 
heeft op een opzeggingsvergoeding van 
5.049.484 frank, die overeenstemt met 
een bij contract overeengekomen en ge
waarborgde opzeggingstermijn van vier 
jaar, op grond « dat de eisers hun besluit 
dat de bepaling van de overeenkomst 
waarbij de door de werkgever in acht te 
nemen opzeggingstermijn op vier jaar is 
vastgesteld, nietig is, daar zij dateert van 
v66r de opzegging, staven op een arrest 
van 10 januari 1983 van het Hof van Cas
satie, volgens hetwelk de wetsbepaling 
van artikel 15, § 2, van de gecoordineer
de wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden waarvan de tekst 
is overgenomen in artikel 82, § 3, dwin
gend is voor alle gedingvoerende partij
en; hetzelfde rechtscollege in een vroeger 
arrest van 15 februari 1973 had beslist 
dat de bepalingen van de wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor be
dienden, gecoordineerd op 20 juli 1955 en 
gewijzigd bij de wet van 21 november 
1969, enkel ten voordele van de werkge
ver dwingend waren; dat die " uitspra
ken " echter niet onverenigbaar zijn, ver
mits zij betrekking hebben op een wets
bepaling die, ongeacht of het gaat om 
het oude artikel 15, § 2, (gewijzigd bij de 
wet van 21 november 1969), dan wel om 
artikel 82, § 3, een dubbele rechtsregel 
bevat wanneer de eerste, wil hij doeltref
fend zijn, van weerskanten dwingend 
moet zijn, terwijl de tweede enkel ten 
aanzien van een der betrokken partijen 
dwingend behoeft te zijn; dat, nu zij be
paalt dat de rechter bevoegd is bij ont
stentenis van een overeenkomst tussen 
partijen, de' wet dus noodzakelijk voor 
alle partijen dwingend moet zijn, terwijl 
dit niet nodig is als de wet slechts een 
der betrokken partijen beschermt; dat 
uit de ratio legis van het verbod om v66r 
het ontslag over de opzeggingstermijn 
een overeenkomst te sluiten, blijkt dat 

zij de werknemer wil beschermen die, 
indien hij dan een overeenkomst sluit 
terwijl hij nog door een arbeidsovereen
komst is gebonden, over geen beslis
singsvrijheid beschikt; dat ingevolge de
ze eenzijdige bescherming de desbetref
fende regel · slechts voor een enkele 
partij dwingend is; dat het Hoogste Ge
rechtshof afzonderlijk de wettigheid on
derzoekt van beslissingen betreffende 
een van de normatieve aspecten van de 
betrokken bepaling en wat het in een 
zaak beslist als dusdanig niet voor een 
andere zaak geldt; dat aldus het arrest 
van 10 januari 1983 betrekking heeft op 
de bevoegdheid van de rechter en niet 
op de vraag wanneer partijen de over
eenkomst hebben gesloten; dat de 
sanctie op een bepaling strekkende tot 
bescherming van de particuliere belan
gen en niet tot vrijwaring van het alge
meen belang bestaat in een relatieve nie
tigheid waarop alleen degene, die in 
aanmerking komt voor de regel, zich kan 
beroepen; dat te dezen alleen (verweer
der) kan aanvoeren dat de contractuele 
bepaling over de opzeggingstermijn nie
tig is, maar geenszins de (eisers), die ge
lijk te stellen zijn met de werkgever die 
de overeenkomst heeft gesloten; dat nu 
laatstgenoemde de exceptie van nietig
heid van de contractuele bepaling over 
de opzeggingstermijn niet heeft opgewor
pen, die bepaling wettig is en de eerste 
rechter ze terecht heeft toegepast ''• 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 82, § 3, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
voordat dit artikel is gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 14 december 1983, 
wanneer het jaarlijks loon 250.000 frank 
overschrijdt, de door de werkgever en de 
door de bediende in acht te nemen op
zeggingstermijnen worden vastgesteld, 
hetzij bij overeenkomst, gesloten ten 
vroegste op het ogenblik waarop de op
zegging wordt gegeven, hetzij door de 
rechter; die wetsbepaling dwingend is 
voor alle gedingvoerende partijen; de 
rechter derhalve niet gebonden is aan 
een v66r de opzegging gesloten overeen
komst waarin de opzeggingstermijn 
wordt vastgesteld, ook al is daartegen 
door de bediende geen bezwaar geop
perd, daar de rechter slechts kan gebon
den zijn door een overeenkomst gesloten 
ten vroegste op het ogenblik waarop de 
opzegging wordt gegeven; daaruit volgt 
dat het arrest dat, na te hebben vastge
steld dat de opzegging van 24 mei 1982 
dateert en de bewuste bepaling van 14 
maart 1977, beslist dat aileen verweerder 
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en niet de eisers zich kan beroepen op 
de nietigheid van de contractuele bepa
ling over de opzeggingstermijn, en dat 
nu verweerder de exceptie van nietig
heid van de contractuele bepaling over 
de opzeggingstermijn niet heeft opgewor
pen, die bepaling wettig is en dat de eer
ste rechter ze terecht heeft toegepast, 
niet naar recht is verantwoord (scherr
ding van artikel 82, § 3, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de Arbeidsovereen
komsten) en evenmin regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de partijen bij een op 14 
maart 1977 gesloten contract, bij de 
indienstneming van verweerder, zijn 
overeengekomen dat de door de 
werkgever in acht te nemen opzeg
gingstermijn vier jaar bedraagt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 82, § 3, eerste lid, van de wet 
van 3 juli 1978, wanneer het jaar
lijks loon van de bediende het in die 
bepaling opgegeven bedrag over
schrijdt, de door de werkgever in 
acht te nemen opzeggingstermijn 
wordt vBBtgesteld hetzij bij overeen
komst, gesloten ten vroegste op het 
ogenblik waarop de opzegging wordt 
gegeven, hetzij door de rechter; 

Dat die bepaling, krachtens welke 
de partijen het recht hebben om 
binnen de daarin bepaalde grenzen 
de opzeggingstermijn bij overeen
komst vast te stellen en de rechter 
zulks moet doen, bij ontstentenis 
van zodanige overeenkomst, een 
dwingende bepaling is voor alle ge
dingvoerende partijen; 

Dat het arrest, door toepassing te 
maken van de bij de indienstneming 
gesloten overeenkomst, op grond dat 
aileen verweerder zich op de nietig
heid ervan kon beroepen, voormelde 
wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het voor 

recht zegt dat de opzeggingstermijn 
waarop verweerder aanspraak kon 
maken, vier jaar bedroeg, het de 
vordering tot betaling van een « op
zeggingsvergoeding » ten belope van 
5.049.484 frank gegrond verklaart en 
het over de kosten uitspraak doet; 
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 Arbeidshof te 
Brussel. 

24 september 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont en Biitzler. 

Nr.37 

3• KAMER - 24 september 1990 

1° ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN 
VAN HET WERK- NORMAAL TRAJECT- OM· 
WEG. 

2° ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN 
VAN HET WERK - ONBEDUIDENDE OMWEG -
NORMAAL TRAJECT - BEDOELING VAN DE 
WERKNEMER ERVAN AF TE WIJKEN - GE· 
VOLG. 

1° Het traject dat de werknemer. aflegt 
om zich van zijn verblijfplaats te bege
ven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd, blijft normaal,. in de zin 
van art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsonge
vallenwet, indien de door de werkne
mer gemaakte omweg onbeduidend is, 
indien deze, zonder onbeduidend te 
zijn, tach weinig belangrijk is en te 
vera_ntwoqrden is door een wettige re-
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den of indien de omweg wei belang
rijk, maar aan overmacht te wijten is 
(1). (Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsonge
vallenwet.) 

2o Daar het normaal traject de onbedui
dende omweg omvat en de werknemer 
die zeer weinig afwijkt van dat traject, 
dus niet geacht wordt ervan af te wij
ken, heeft de eventuele bedoeling om 
dit te doen, geen invloed op de toepas
sing van de A.rbeidsongevallenwet (2). 
(Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongeval
lenwet.) 

(CARRETTE T. ZURICH N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8896) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1989 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van arti
kel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest, door al zijn rede
nen waarvan wordt aangenomen dat ze 
hier volledig zijn weergegeven, voor 
recht zegt dat eiseres op 29 december 
1984 niet getroffen is door een arbeidson
geval en derhalve haar op de wet van 10 
april 1971 gegronde vordering afwijst, 

terwijl de getroffene, als hij een wei
nig belangrijke omweg maakt, nog altijd 
op de weg naar en van het werk is in de 
zin van artikel 8, § 1, tweede lid, van de 
wet van 10 april 1971 en geen overmacht 
noch wettige reden moet aantonen, om 
op grond van de genoemde wet schade
vergoeding te bekomen; het onbeduidend 
karakter van de omweg of het weinig be
langrijk karakter ervan wordt beoor
deeld, zoals het normaal traject afhanke
lijk van de omstandigheden van tijd en 
plaats zoals die op het ogenblik van het 
schadegeval bestaan, nu de bedoelingen 
van de getroffene inzake het belang en 

duur van de omweg die beoordeling niet 
bei:nvloeden; het arrest, dat erkent dat 
eiseres « op de normale weg naar en van 
het werk was toe zij zich in het stil
staand voertuig bevond », maar beslist 
« dat zulks niet meer het geval was toen 
(zij) uitstapte op de rijbaan >>, inzonder
heid op grond dat zij « uitdrukkelijk 
heeft verklaard dat zij om 17 uur haar 
les ging volgen ,, en dat « de wil om de 
omweg, zowel qua tijd als qua plaats, te 
onderbreken en te verlengen >> duidelijk 
is aangetoond en, bijgevolg, de kenmer
ken van de omweg beoordeelt afhanke
lijk van de bedoeling van de getroffene, 
artikel 8, § 1, tweede lid, van de wet van 
10 april 1971 schendt : 

Overwegende dat naar luid van 
e,rtikel 8, § 1, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 
1971, onder de weg naar en van het 
werk wordt verstaan het normale 
traject dat de werknemer moet af
leggen om zich van zijn verblijf
plaats te begeven naar de plaats 
waar hij werkt, en omgekeerd; 

Dat dit traject normaal blijft, in 
de zin van dat artikel, indien de om
weg onbeduidend is, indien hij wei
nig belangrijk is en te verantwoor
den door een wettige reden, of 
indien hij wel belangrijk, maar aan 
overmacht te wijten is; 

Dat de bedoeling van de werkne
mer om van dat normaal traject af 
te wijken, geen invloed heeft op de 
toepassing van die wetsbepaling; 

Overwegende dat het arbeidshof 
zegt dat « de eerste rechter ten on
rechte heeft geoordeeld dat de om
weg onbeduidend was », op grond 
van de vaststellingen dat eiseres de 
omweg had aangevat en dat zij 
« hoegenaamd niet de bedoeling had 
het traject verder te zetten in de 
richting van haar verblijfplaats, 
noch het om een wettige reden te 

----------------.....; onderbreken »; 

(1) Cass., 20 maart 1978 (A.C., 1978, 841); 
Cass., 11 mei 1977 (A.C., 1977, 928), met cone!. 
eerste adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 1977, I, 
918, inz. biz. 920. 

(2) Cass., 11 jan. 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 
550); zie Cass., 5 jan. 1962 (ibid., 1962, I, 534); 13 
nov. 1989, A.R. nr. 8627 (A.C., 1989-90, nr. 154). 

Dat het arbeidshof, door op grond 
van die verklaringen en vaststellin
gen te beslissen dat eiseres niet is 
getroffen door een ongeval op de 
weg naar en van het werk, voor
noemd artikel 8 schendt; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 
1971, veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwij st de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

24 september 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Gerard. 

Nr. 38 

2• KAMER - 25 september 1990 

STEDEBOUW- SANCTIE- HERSTEL VAN 
DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - ART. 65 
WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDE
BOUW - STRAFZAKEN - VORDERING VAN DE 
GEMACHTIGDE AMBTENAAR TOT HERSTEL -
MODALITEITEN VAN HET GEVORDERD HER
STEL - BETWISTING - BEOORDELINGS
MACHT VAN DE RECHTER. 

De strafrechter, die met toepassing van 
art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, op vordering van de ge
machtigde ambtenaar beveelt de plaats 
in de vorige staat te herstellen, is bij 
de bepaling van de modaliteiten van 
dat herstel niet gebonden door de des
betreffende keuze van de gemachtigde 
ambtenaar; hij kan daarvan afwijken 
met name wanneer de door de ambte
naar voorgestelde modaliteiten, blij
kens de vaststellingen van de rechter 
niet beantwoorden aan de vorige toe: 
stand (1). 

(1} Zie Cass., 18 april 1985 (A.C., 1984-85 nr. 
491}. ' 

(VAN SAMBEECK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4073) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser beperkt is tot « de be
schikking van het arrest waarbij 
een herstelmaatregel bevolen 
·wordt »; 

Over het middel als volgt gesteld : Eh 
ser werd vervolgd wegens inbreuken op 
de wetgeving op de ruimtelijke ordening 
en stedebouw, en werd hiervoor veroor
deeld tot een geldboete. Hieromtrent is 
geen betwisting. Bovendien is er een 
schriftelijke vordering van het Bestuur 
van Stedebouw om het onroerend goed 
te Mol gelegen, gekadastreerd als sectie 
A 1) 140 b27 bos - 2) 140 c27 bos - 3) 
140 d27 bos - 4) 140 f27 weg - 5) 140 
g27 bos - 6) 140 x27 weg - 7) 140 127 
bos, in de vorige staat te herstellen door 
het heraanplanten van de kleine restbos
jes met gemengde loofhoutsoorten onder 
andere inlandse eik, tamme kastanje, 
beuk en haagbeuk ofwel de restbosjes 
samenvoegen tot een geheel tegen het 
bestaande moerasje en dan aanplanten 
met els, haagbeuk, es, hazelaar, wilg met 
enkele open plaatsjes in het geheel. Te
recht heeft het hof van beroep gesteld 
dat deze vordering ten onrechte door de 
eerste rechter toegekend werd en eiser 
ten onrechte tot deze herstelmaatregel 
veroordeeld werd, vermits uit het dossier 
blijkt dat het onroerend goed eerst met 
canadapopulieren en dennen aangeplant 
was en enkel herstel in de vorige staat 
kan worden bevolen. Ten onrechte heeft 
het hof van beroep eiser veroordeeld tot 
herstel in de vorige staat met heraan
planten van canadapopulieren en den
nen. Het hof van beroep kon eiser im
mers niet veroordelen tot herstelmaatre
gelen en herstelmaatregelen bevelen die 
niet gevorderd werden door het Bestuur 
van Stedebouw. Het Bestuur van Stede
~ouw heeft immers niet de heraanplan
tmg gevorderd met canadapopulieren en 
dennen. Het hof van beroep heeft her-
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stelmaatregelen opgelegd die niet gevor
derd werden, hetgeen onwettig is : 

Overwegende dat, in geval van 
ontbossing, het herstel van de plaats 
in de vorige toestand kan bestaan in 
herbebossing; dat te dezen de ge
machtigde ambtenaar vorderde de 
plaats in haar vorige toestand te 
herstellen door de heraanplanting 
van gemengde loofhoutsoorten; 

Dat de vordering van de gemach
tigde arnbtenaar als volgt werd ver
antwoord : « In een bosgebied met 
ecologisch belang, is het bosbedrijf 
toegelaten met inachtneming van de 
voorwaarden voor het in stand hou
den van de ecologische waarde van 
het gebied. De huidige ontbossing 
heeft tot doel landbouwgrond te 
scheppen waardoor het bosbestand 
vernietigd wordt »; 

Overwegende dat eiser voor de 
appelrechter aanvoerde : « Uit het 
strafdossier en uit de strafvordering 
blijkt dat de vorige staat van het on
roerend goed een aanplanting was 
van canadapopulieren en dennen. 
De vordering van het Bestuur van 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
is derhalve onwettig vermits deze 
vordering niet beoogt het herstellen 
van het onroerend goed in de vorige 
toestand en deze vordering beoogt 
de aanplanting van het perceel 
(met) totaal andere beplantingen 
waanroor geen enkele rechtsgrond 
bestaat. De vordering van het Be
stuur van Ruimtelijke Ordening is 
derhalve manifest ongegrond »; 

Overwegende dat de appelrechter 
oordeelt dat << de eerste rechter te
recht beklaagde veroordeelde het 
onroerend goed ( ... ) in de vorige toe
stand te herstellen doch niet ver
mocht eraan toe te voegen, zoals ge
vorderd door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap - Bestuur 
van de Stedebouw en de Ruimte
lijke Ordening, dat, nu de ontboste 
percelen kennelijk aileen uit cana-

dapopulieren en dennen bestonden 
( ... ), beklaagde gehouden is tot het 
heraanplanten van kleine restbosjes 
met gemengde loofhoutsoorten ( ... ) »; 

Overwegende dat de rechter die 
het herstel van de plaats in de vori
ge toestand beveelt, bij de bepaling 
van de modaliteiten van dat herstel 
niet gebonden is door de keuze van 
de gemachtigde ambtenaar; 

Dat, als er omtrent de modalitei
ten van het herstel, zoals te dezen, 
een betwisting ontstaat, de rechter 
daarover dient te beslissen en daar
bij kan afwijken van de modalitei
ten die door de gemachtigde ambte
naar voorgesteld worden, met name 
wanneer die, blijkens de vaststellin
gen van de rechter, niet beantwoor
den aan de vorige toestand; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van de vaststelling dat de ont
boste percelen kennelijk aileen uit 
canadapopulieren en dennen beston
den, derhalve vermocht het gevor
derde herstel in de vorige toestand 
te bevelen « door heraanplanting 
van canadapopulieren en dennen »; 

Dat het middel· niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

25 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal- Advocaat: mr. A. Van 
Deun, Turnhout. 
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Nr. 39 

2e KAMER - 26 september 1990 

1° .MISDRIJF - ALLERLEI -ART. 147, EER
STE LID, SW. - WILLEKEURIGE AANHOUDING 
- BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.5 

E.V.R.lVI. - lVIIDDEL AFGELEID UIT SCHEN
DING VAN DIE BEPALING - ONTVANKELIJK
HEIDSVEREISTEN. 

,3° CASSATIEMIDDELEN ONDUIDE-
LIJKE MIDDELEN - STRAFZAKEN - MIDDEL 
AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 5.5 

E.V.R.M. - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

1° Voor de toepassing van art. 147, eer
ste lid, Sw. dat de ambtenaar, de open
bare officier, de drager of agent van de 
openbare macht strait wanneer hij we
derrechtelijk en willekeurig een of 
meer personen aanhoudt of doet aan
houden, gevangen houdt of doet hou
den, is onder meer vereist dat de aan
houding willekeurig was, hetgeen im
pliceert dat de gezagsdrager ]outer 
willekeurig tewerk gegaan is of in een 
gril heeft gehandeld, zonder tot sta
ving van zijn optreden enige regel te 
kunnen aanvoeren, of dat hij een zwa
re lout heeft begaan ten gevolge van 
een zodanig onverschoonbaar gebrek 
aan kennis dat het volslagen onwaar
schijnlijk is (1). 

2° en 3° Het middel dat schending aan
voert van art. 5.5 E. V.R.M krachtens 
hetwelk een ieder, die het slachtoffer 
is geweest van een arrestatie of een 
gevangenhouding in strijd met de be
palingen van dat artikel, recht heeft op 
schadeloosstelling, is niet ontvankelijk 
wegens onnauwkeurigheid, wanneer het 
niet de bepaling van dat artikel aan
wijst die door de aanhouding of de ge
vangenhouding zou zijn geschonden. 

(NASRA T. VANHACHT, DOZOT, GOVAERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8300) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1990 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 5, 13 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend op 4 november 1950 te Rome, goed
gekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 
1955 en 147 van het Strafwetboek, 

doordat eiser in zijn conclusie voor de 
learner van inbeschuldigingstelling be
toogde, in hoofdzaak, dat de drie ver
dachten in het cafe « Les Acacias ''• in de 
Fonsnylaan te Sint-Gillis, op 9 juli 1988 
zijn identiteit controleerden; dat hij op 
het eerste verzoek van een van de ver
dachten zijn identiteitskaart had ge
toond; dat hij ongerust werd toen hij 
hem met het stuk zag weggaan; dat er 
zich tussen hem en de verdachte het vol
gende gesprek ontspon: « Mijnheer, ik 
kan hier niet blijven zonder mijn identi
teitskaart, ik zou ze eventueel nodig kun
nen hebben. Ik weet niet wanneer U te
rugkomt om ze aan mij terug te geven, 
daarom verkies ik met U mee te gaan -
Blijft waar U bent - Neen, ik blijf hier 
niet, ik moet mijn identiteitskaart heb
ben - Ik arresteer U voor 24 uur »; dat 
hij na die woordenwisseling naar de 
rijkswachtcombi werd gebracht, dat zijn 
klederen werden doorzocht en dat hij 
daarna werd overgebracht naar de rijks
wachtbrigade op de Leuvenseweg alwaar 
hij in een eel werd opgesloten en onge
veer een uur en een kwart na de aan
vang van de controle weer werd vrijgela
ten ( conclusie van eiser voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling); « dat artikel 
24 van de wet van 2 december 1957 op de ---------..,---------1 rijkswacht bepaalt dat "zij ook elke per

(1) Zie Cass., 15 juni 1989, A.R. nr. 8583, re
dengeving (A.C .. , 1988-89, nr. 605); zie CoN
STANT, Manuel de droit penal, He dee!, I, 
nr. 207; NYPELS, Legislation criminelle, val. II, 
biz. 122, nr. 29, biz. 132, nr. 10; NYPELS en SER
VAIS, I, uitg. 1986, biz. 142, nr. 3; R.P.D.B., 
Vo Liberte individuelle, nr. 31; RIGAUX 
en TROUSSE, Les crimes et delits du 
Code penal, II, biz. 101. 

soon wiens gedragingen haar verdacht 
voorkomen en die zich zonder identiteits
bewijs op de weg bevindt, in verzekerde 
bewaring kan nemen voor de tijd die no
dig is om zijn identiteit te onderzoeken "; 
daar het hier gaat om een uitzondering 
op artikel 7 van de Grondwet, mag de 
administratieve aanhouding enkel ge
schieden wanneer de wettelijke voor-
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waarden terzake strikt worden nage
leefd. Die voorwaarden zijn tweeerlei: 
niet in het bezit zijn van zijn identiteits
papieren. Het wordt niet betwist dat (ei
ser) zijn identiteitskaart bij zich had. 
Verdacht gedrag. Het gedrag van (eiser) 
had niets verdachts. De verbalisanten 
hebben trouwens dat gegeven helemaal 
niet in aanmerking genomen. Het blijkt 
immers uit hun proces .. verbaal dat de 
aanhouding alleen geschiedde omdat zij 
hun terminal wensten te raadplegen zon
der dat (eiser) erbij was. Met andere 
woorden, de beperkende voorwaarden 
voor de administratieve aanhouding wa
ren niet vervuld; artikel 147 van het 
Strafwetboek bepaalt dat " ieder open
baar officier of ambtenaar, ieder drager 
of agent van het openbaar gezag of van 
de openbare macht, die wederrechtelijk 
en willekeurig een of meer personen 
aanhoudt of doet aanhouden, gevangen 
houdt of doet houden, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van drie maanden tot 
twee jaar ". Volgens de meest gezagheb
bende rechtsleer... is voor willekeurige 
aanhouding of gevangenhouding vereist 
dat de aanhouding of gevangenhouding 
wederrechtelijk is geschied, dat is zon
der inachtneming van de wettelijke vor
men en buiten de door de wet toegestane 
gevallen ... ; aangetoond is dat (eiser) niet 
verkeerde in de voorwaarden voor een 
administratieve aanhouding. De rechts
leer is het erover eens dat voor de toe
passing van artikel 147 van het Strafwet
boek bijzonder opzet nodig is, aangezien 
het vereist dat de aanhouding willekeu
rig geschied is. Volgens Rigaux en 
Trousse (Boek II, blz. 101 en 102) "il en 
est ainsi quand le fonctionnaire ne pou
vait ignorer qu'il usurpait un pouvor qui 
ne lui appartenait pas". Het is ondenk
baar dat een rijkswachter niet op de 
hoogte zou zijn van de beperkende voor
waarden waaronder het hem, in afwij
king van de grondwettelijke regel, is toe
gestaan een administratieve aanhouding 
te verrichten » (conclusie van eiser voor 
de raadkamer, welke conclusie « geacht 
vvordt in haar geheel overgenomen te 
zijn , voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling); de kamer van inbeschuldi
gingstelling zegt in haar arrest, dat de 
beroepen beschikking bevestigt, dat er 
geen gronden zijn om de verdachten te 
vervolgen wegens overtreding van arti
kel 147 van het Strafwetboek, en zij ver
oordeelt eiser in de kosten van diens ho
ger beroep alsook tot de betaling van 
een schadevergoeding van 25.000 frank 
aan iedere verdachte, op grond dat « er 
te dezen van het misdrijf, willekeurige 

gevangenhouding in de zin van artikel 
147 van het Strafwetboek, enkel sprake 
had kunnen zijn indien had kunnen wor
den vastgesteld dat er tegen de verdach
ten bezwaren bestonden wat de aange
klaagde feiten betreft, dat de aanhouding 
of de gevangenhouding niet aileen we
derrechtelijk doch bovendien willekeurig 
was, met andere woorden dat bij de zo
gezegde daders de wil om wederrechte
lijk te handelen aanwezig was; dat niets 
de overtuiging of zelfs maar de veronder
stelling wettigt dat een dergelijke wil bij 
de verdachten of bij een van hen voor
handen was geweest; dat een dwaling, 
gesteld al dat die hier bestond - quod 
non - niet met een dergelijke wil kan 
worden gelijkgesteld; dat bovendien geen 
enkel gegeven laat veronderstellen dat 
de verdachten zuiver willekeurig zijn op
getreden of in een gril hebben gehand
deld, zonder hun gedrag te kunnen 
rechtvaardigen, of dat zij eventueel een 
zware fout hebben begaan op grond van 
een zodanig onverschoonbaar geheel aan 
kennis dat dit volslagen onwaarschijnlijk 
moet worden geacht; dat bovendien moet 
worden opgemerkt dat de burgerlijke 
partij, na op 9 juli 1988 om 18 uur te zijn 
ondervraagd door de verdachten, naar ei
gen zeggen het kantoor van de rijks
wachtbrigade van Brussel reeds dezelfde 
dag kort na 19 uur heeft kunnen verla
ten, hetgeen te dezen elke tergende aan
houding of gevangenhouding lijkt uit de 
sluiten », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 147 
van het Strafwetboek met gevangenis
straf bedreigt « ieder openbaar officier of 
ambtenaar, ieder drager van of agent 
van het openbaar gezag of van de open
bare macht, die wederrechtelijke en wil
lekeurig een of meer personen aanhoudt 
of doet aanhouden, gevangen houdt of 
doet houden »; de term « willekeurig » 
slechts een herhaling is van de term 
« wederrechtelijk », aangezien iedere 
aanhouding waarbij de wettelijke vor
men en voorwaarden zijn miskend, nood
zakelijk « willekeurig is »; met andere 
woorden, iedere ambtenaar of gezagsdra
ger die schuldig bevonden wordt aan we
derrechtelijk aanhouden of doen aanhou
den, schuldig moet worden verklaard 
aan het in artikel 147 van het Strafwet
boek omschreven misdrijf, hetzij hij zich 
kan beroepen op een van de rechtvaardi
gingsgronden uit de artikelen 70 en 71 
van het Strafwetboek, en meer bepaald 
op onoverkomelijke dwaling; eiser te de 
zen had aangevoerd dat de voorwaarden 
waaraan artikel 24 van de wet van 2 de-



80 HOF VAN CASSATIE Nr. 39 

cember 1957 de aanhouding onderwerpt 
<< voor de tijd die nodig is om een identi
teit te onderzoeken » niet vervuld waren 
en dat dus zijn aanhouding wederrechte
lijk was; geen van de in het bestreden 
arrest vastgestelde omstandigheden - in 
het bijzonder de omstandigheid dat geen 
enkel gegeven de veronderstelling wet
tigde dat bij de verdachten « de wil om 
wederrechtelijk te handelen aanwezig 
was » of dat zij « zuiver willekeurig zijn 
opgetreden of in een gril hebben gehan
deld » of nog « dat zij een zware fout 
zouden hebben begaan op grond van een 
zodanig onverschoonbaar gebrek aan 
kennis dat dit volslagen onwaarschijnlijk 
moet worden geacht » - de beslissing 
volgens welke de aan de verdachten ver
weten feiten niet konden worden aange
merkt als in het artikel 147 van het 
Strafwetboek omschreven misdrijf, naar 
recht verantwoordt (schending van dat 
artikel); 

tweede onderdeel (subsidiair): 

terwijl de term « willekeurig », in de 
zin van artikel 147 van het Strafwetboek 
betekent « onder zodanige voorwaarden 
dat iedere normaal oplettende en be
dachtzame ambtenaar of gezagdrager 
moest weten dat hij de wettelijke voor
waarden niet in acht nam of zich een be
voegdheid toeeigende die hi.j iliet bezat >>; 
eiser te deze in zijn conclusie aanvoerde 
« .dat het ondenkbaar is dat een rijks
wachter niet op de hoogte zou zijn van 
de beperkende voorwaarden waaronder 
het hem, in afwijking van de grondwette
lijke regel, is toegestaan een administra
tieve aanhouding te verrichten »; uit de 
vaststellingen van het arrest - in het 
bijzonder uit de vaststelling dat de gege
vens van het dossier de veronderstelling 
niet wettigden dat de verdachten « een 
zware fout zouden hebben begaan op 
grond van een zodanig onverschoonbaar 
gebrek aan kennis dat dit volslagen on
waarschijnlijk moet worden geacht » -
niet blijkt dat een normaal oplettende en 
bedachtzame rijkswachter in dezelfde si
tuatie niet zou geweten hebben dat hij 
eiser niet, zelfs niet voor een zeer korte 
tijd, kon aanhouden wanneer deze een 
identiteitsbewijs bij zich had dat hij op 
het eerste verzoek had vertoond, maar 
geweigerd had te Iaten meenemen; im
mers, niet elke dwaling omtrent de fei
ten of omtrent het recht die een normaal 
oplettend en bedachtzaam persoon niet 
zou begaan, met een zware fout kan wor
den gelijkgesteld; het arrest bijgevolg de 
beslissing volgens welke de aan de ver
dachten verweten feiten niet konden 

worden aangemerkt als het bij artikel 
14 7 van het Strafwetboek strafbaar ge
steld misdrijf, in de redengeving niet 
naar recht verantvroordt (schending van 
het artikel); 

vierde onderdeel, 
terwijl artikel 5.5 van het Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden be
paalt dat een ieder, die het slachtoffer is 
geweest van een arrestatie of een gevan
genhouding in strijd met de bepalingen 
van dit artikel, recht heeft op schade
loosstelling »; dat artikel de Lid-Staten 
niet verplicht om strafbepalingen vast te 
stellen tegen een ieder die verantwoorde
lijk is voor een met die bepalingen strij
dige arrestatie of gevangenhouding als 
echter het interne recht de « wederrech
telijke en willekeurige gevangenhou
ding » strafbaar stelt en de benadeelde 
het recht geeft zich burgerlijke partij te 
stellen voor de strafgerechten, artikel 5.5 
van het Verdrag wordt geschonden als 
de vordering van die partij afgewezen 
wordt op gronden die de draagwijdte van 
de betrokken nationaalrechtelijke straf
bepaling miskennen; het slachtoffer im
mers in een dergelijk geval wordt be
roofd van het in artikel 13 van het 
Verdrag bepaalde recht op « daadwerke
lijke » rechtshulp; het bestreden arrest 
bijgevolg, door de burgerlijke rechtsvor
dering van eiser niet ontvankelijk te ver
klaren op gronden waaruit niet blijkt dat 
de door hem aan de verdachten verwe
ten feiten niet konden worden be
schouwd als het in artikel 147 van het 
Strafwetboek omschreven misdrijf, eiser 
heeft beroofd van het recht op schade
loosstelling en het recht op daadwerke
lijke rechtshulp als bedoeld in de artike
len 5.5 en 13 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
(schending van alle in het middel aange
wezen wetsbepalingen) : 

W at de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat artikel 147, eer
ste lid, van het Strafwetboek de 
ambtenaar, de open bare officier, de 
drager of agent van de openbare 
macht straft wanneer hij wederrech
telijk en willekeurig een of meer 
personen aanhoudt of doet aanhou
den, gevangen houdt of doet houden; 
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Dat voor de toepassing van die be
paling onder meer wordt vereist dat 
de aanhouding willekeurig was, het
geen impliceert dat de gezagdrager 
willekeurig is opgetreden of in een 
gril heeft gehandeld, zonder zijn 
handeling te kunnen rechtvaardi
gen, of dat hij een zware fout heeft 
begaan op grond van een zodanig 
onverschoonbaar gebrek aan kennis 
dat het volslagen onwaarschijnlijk 
is; 

Dat het arrest vaststelt dat niets 
laat veronderstellen dat de tweede 
en derde verweerder aldus hebben 
gehandeld; 

Overwegende dat krachtens arti-. 
kel 128 van het Wetboek van Straf
vordering de rechters die zitting 
houden in de onderzoeksgerechten 
moeten beslissen dat er tegen de 
verdachte generlei bezwaar bestaat 
als zij dat van oordeel zijn, en hun 
beslissing in die zin moeten verant
woorden; 

Dat het onderzoeksgerecht op de 
conclusie waarin het feitelijk be
staan van voldoende bezwaren 
wordt aangevoerd, antwoordt door 
op onaantastbare wijze vast te stel
len dat die bezwaren niet voorhan
den zijn; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

W at het vier de onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

in zoverre het de schending van ar
tikel 5.5 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den aanvoert, wegens de onnauw
keurigheid niet ontvankelijk is, nu 
het de bepaling van dat artikel niet 
aanwij st die door de aanhouding of 
de gevangenhouding van eiser ge
schonden is; 

Overwegende voor het overige dat, 
krachtens de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, het vonnis van 
de strafrechter aan een burgerlijke 

partij alleen schadevergoeding mag 
toekennen als het vaststelt dat deze 
verantwoord is door een als misdrijf 
omschreven feit dat bewezen ver
klaard is; 

Dat het arrest, door de ongegrond
verklaring van het hoger beroep van 
eiser tegen de beschikking van bui
tenvervolgingstelling die het beves
tigt, naar recht verantwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu,_eerste advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 40 

2• KAMER - 26 september 1990 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - ART. 67,3 - VOORRANGS
BORDEN B19 EN B21 - DRAAGWIJDTE. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - TOEKENNING VAN SCHADEVER
GOEDING AAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ -
VEREISTE. 

1° De voorrangsborden Bl9 en B21 die 
de verkeersregels van art. 15.2, tweede 
en derde lid, Wegverkeersreglement 
inzake bet kruisen wijzigen, houden 
geen verband met de verplichtingen 
van de bestuurders die een kruispunt 
oprijden. (Art. 67.3 Wegverkeersregle
ment.) 
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2° De strafrechter mag aan een burger
lijke partij enkel schadevergoeding 
toekennen, als hij vaststelt dat de 
schade voortvloeit uit een als misdrijf 
omschreven feit dat hij bewezen ver
klaart (1). (Artt. 3 en 4 wet van 17 
april 1878.) 

(ABRAHAM C., ABRAHAM J. T. SAPART) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8304) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1990 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
tegen eiser, beklaagde, ingestelde 
strafvordering en tegen de beslis
sing op de rechtsvordering van het 
openbaar ministerie tegen de eiser 
Jacques Abraham, die burgerrechte
lijk aansprakelijk is voor de be
klaagde: 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 5, 6, inzonderheid 6.2, 12, en 
inzonderheid 12.2 en 12.3.1°, 60 en 67, in
zonderheid 67.1 en 67.3 van het Wegver
keersreglement, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis over
weegt dat het litigieuze ongeval gebeurd 
is op het kruispunt van de rue Sainte 
Catherine en de Familleureux, dat " bij 
ontstentenis van verkeerstekens, buiten 
de verkeersborden B19 en B21, die enkel 
op het kruisen van toepassing zijn », zo
dat eerstgenoemde eiser aan de van 
rechts komende bestuurders voorrang 
diende te verlenen over de gehele breed
te van de rue Sainte Catherine en aldus 
verplicht was de van rechts komende be
stuurders, onder wie eiser, te laten voor
gaan; dat het bestreden vonnis, met wij
ziging van de beroepen beslissing, eerst
genoemde eiser wegens overtreding van 
de artikelen 12.2 en 12.3.1° van het Weg
verkeersreglement veroordeelt tot een 
geldboete van 3.000 frank alsook tot be
taling van een bijdrage van 5 frank, ge
bracht op 400 frank, aan het bij artikel 

(1) Zie Cass., 21 sept. 1988, A.R. nr. 6706 
(A.C., 1988-89, nr. 41). 

28 van de wet van 1 augustus 1985 opge
richte fonds, verweerder vrijspreekt en, 
bij de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvorderingen, eerstgenoemde eiser 
als enige aansprakelijk verklaart voor 
het litigieuze ongeval, de beide eisers je
gens verweerder hoofdelijk veroordeelt 
tot · een provisionele vergoeding van 1 
frank en de rechtbank onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de bur
gerlijke rechtsvordering van de tweede 
eiser tegen verweerder, 

terv.djl artikel 5 van het Wegverkeers
reglement bepaalt dat de weggebruikers 
onder meer de verkeersborden in acht 
moeten nemen wanneer deze regelmatig 
zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar 
zijn en overeenkomstig de voorschriften 
van dit reglement zijn aangebracht, na
melijk rechts overeenkomstig artikel 67.1 
van het reglement; uit artikel 6.2 van het 
reglement blijkt dat de verkeerstekens 
hoven de verkeersregels gaan; de ver
keersborden B19 en B21 bovendien ver
keersborden zijn in de zin van artikel 60 
van het Wegverkeersreglement; het te 
dezen vaststaat dat op een tiental meter 
van de plaats van het ongeval in de rue 
Sainte Catherine regelmatig een ver
keersbord B21 was aangebracht in de 
door de eerstgenoemcle eiser gevolgde 
rijrichting, te1wijl de van de andere kant 
komende verweerder op een dertigtal 
meter het verkeersbond B19 aantrof op 
zijn rechterkant; eerstgenoemde eiser 
bijgevolg, wegens die verkeersborden, 
voorrang had op verweerder die vanuit 
de tegenovergestelde richting naderde en 
het bestreden vonnis bijgevolg, door te 
verklaren dat die voorrang te dezen niet 
geldt, op grond dat de verkeersborden 
B21 en B19 « enkel van toepassing zijn 
op het kruisen », de in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen, inzonder
heid de artikelen 5, 6, 12.3.1°, 60 en 67 
van het Wegverkeersreglement, schendt; 
het bestreden vonnis bovendien, nu het 
de gronden niet aangeeft waarop de ver
plichting van de eisers om voorrang te 
verlenen met toepassing van artikel 
12.3.1° van het Wegverkeersreglement bo
ven de voorrangsregel gaat die uit de 
aanwezigheid van het verkeersbord B21 
voortvloeit, niet naar recht is verant
woord: 

Overwegende dat de voorrangs
borden Bl9 en B21 die de verkeers
regels van artikel 15.2, tweede en 
derde lid, van het Wegverkeersregle
ment inzake het luuisen wijzigen, 
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geen verband houden met de ver
plichtingen van de bestuurders die 
een kruispunt oprijden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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 beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerder tegen de eisers : 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening; 

C. In zoverre de voorziening van 
eiser Jacques Abraham, burgerlijke 
partij, gericht is tegen de beslissing 
op de door hem tegen verweerder, 
beklaagde, ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na de 
strafwet te hebben toegepast op eerstge
noemde eiser en na verweerder te heb
ben vrijgesproken van de hem ten laste 
gelegde overtreding van artikel 5 van het 
Wegverkeersreglement, bij de uitspraak 
op de door de tweede eiser tegen ver
weerder en door verweerder tegen beide 
eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen, eerstgenoemde eiser als enige 
aansprakelijk verklaart voor de schade 
ten gevolge van het litigieuze ongeval, 
nu het concrete en doorslaggevende be
wijs van een fout aan de zijde van ver
weerder niet is geleverd op grond dat 
« ook al reed verweerder bijna in het 
middel van de rijbaan, zoals uit de situa
tietekening blijkt, die eventuele fout niet 
in oorzakelijk verband staat met het on
geval, aangezien eerstgenoemde voor
rangschuldige eiser de voorrangsweg 
verder was opgereden dan nodig was om 
een zicht naar rechts te hebben », 

terwijl, wanneer twee bij een ongeval 
betrokken bestuurders, ieder, een fout 
hebben begaan, niet naar recht verant
woord is de beslissing die slechts een 

van hen volledig aansprakelijk verklaart 
voor de schade, zonder vast te stellen 
dat het ongeval ook zonder de fout van 
·de andere zou gebeurd zijn zoals het 
zich heeft voorgedaan; bijgevolg niet 
naar recht verantwoord is het bestreden 
vonnis da.t, na erop te hebben gewezen 
dat verweerder nagenoeg in het midden 
van de rijbaan reed, zoals uit de situatie
tekening blijkt, beslist dat die fout niet 
in oorzakelijk verband staat met het on
geval, aangezien nergens uit de redenge
ving ervan kan worden afgeleid dat het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
zoals het gebeurd is indien verweerder 
regelmatig rechts had gereden (schen
ding van de in het middel aangewezen 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis verweerder vrijspreekt; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 3 en 4 van de bepalingen 
van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, de 
strafrechter aan een burgerlijke par
tij enkel schadevergoeding mag toe
kennen, als hij vaststelt dat de scha
de voortvloeit uit een als misdrijf 
omschreven feit dat hij bewezen 
verklaart; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
in zoverre zij gericht zijn tegen de 
beslissing op de door verweerder te
gen de eisers ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; veroor
deelt iedere eiser in de kosten van 
zijn voorziening. 

26 september 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en DeBruyn. 
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Nr. 41 

1 • KAMER - 27 september 1990 

1° GEMEENSCHAP, GEWEST- FINAN

CIERING - BIJZONDERE WET VAN 16 JAN. 
1989, ARTT. 61, § 1, EN 82 - WAALS GEWEST -
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
STAAT - GERECHTELIJKE PROCEDURES -
RECHTERL!JKE BESLISSING VAN VOOR 1 JAN. 
1989 - BELGISCHE STAAT, PARTIJ IN DE 
ZAAK - CASSATIEBEROEP - CASSAT!EBE
ROEP INGESTELD NA 1 JAN. 1989 - CASSATIE
BEROEP VAN DE STAAT - ONTVANKELIJK
HEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD - BELGISCHE STAAT - GEMEEN
SCHAP, GEWEST - BIJZONDERE WET VAN 16 
JAN. 1989, ARTT. 61, § 1, EN 82. 

3° OPENBAAR DOMEIN - GOED VAN 
HET OPENBAAR DOME!N - ERFDIENSTBAAR
HEID - WETTIGHEID - VEREISTEN. 

4° ERFDIENSTBAARHEID - OPENBAAR 
DOMEIN - GOED VAN HET OPENBAAR DO
MEIN - WETTIGHEID - VOORWAARDEN. 

5° RECHTERLIJKE MACHT - BESTUUR 
- BESLISSINGEN - WENSELIJKHEID - WET
TIGHEID - TOETSING - GRENZEN. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN -
UITLEGGING - REDEN - BEGRIP. 

7° ERFDIENSTBAARHEID - DOOR DE 

WET GEVESTIGDE ERFDIENSTBAARHEID 
INGESLOTEN ERF - ART. 682, § 1, B.W. -
RECHT VAN UITWEG- VOORWAARDE. 

1° en 2°' Het Waalse Gewest heeft sedert 
1 jan. 1989 van de Staat de rechten en 
verplichtingen overgenomen die be
trekking hebben op de bevoegdheden 
die aan dat gewest zijn toegekend bij 
de wet van 8 aug. 1988 tot wijziging 
van de bijzondere wet van 8 aug. 1980 
tot hervorming der instellingen, met 
inbegrip van de rechten en verplichtin
gen die voortkomen uit hangende en 
toekomstige gerechtelijke procedures,· 
daaruit valt af te Jeiden dat de Belgi
sche Staat na 1 jan. 1989 niet bevoegd 

is om een cassatieberoep in te stellen 
tegen een rechterlijke beslissing, die 
v66r die datum te zijnen Jaste is gewe
zen (1). (Artt. 61, § 1, en 82 bijzondere 
wet 16 jan. 1989.) 

3° en 4° Een erfdienstbaarheid kan op 
een goed van het openbaar domein 
worden gevestigd, op voorwaarde dat 
zij niet onverenigbaar is met de open
bare bestemming van dat domein, ze 
geen beletsel vormt voor het openbaar 
gebruik ervan en geen afbreuk doet 
aan het recht van het bestuur om dat 
gebruik volgens de noden en het be
lang van de gemeenschap te regelen 
(2). . 

5° Hoewel de wensel~jkheid van de beslis
singen van het bestuur niet ter beoor
deling van de Rechterlijke Macht staat, 
is de rechter daarentegen bevoegd en 
verplicht om zowel de externe als de 
interne wettigheid ervan te toetsen en, 
inzonderheid op grand van de context 
of alle andere regelmatig voorgedra
gen gegevens na te gaan of die beslis
singen niet op machtsafwending berus
ten (3). 

6° De beslissing van de rechter moet in 
haar geheel worden genomen en de re
denen ervan dienen de ene door de an
dere te worden uitgelegd; dat de rech
ter over een bepaald punt van de 
betwisting zekere overwegingen geeft, 
sluit niet uit dat diezelfde overwegin
gen zijn beslissing over een ander ge
schilpunt regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden 
(4). (Impliciet). 

7° Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij aan de eigenaar van een 
erf een uitweg over de grand van zijn 
buren wordt toegekend, wanneer de 
rechter in zijn beslissing enerzijds 

(1) Zie Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr. 3950 
(A.C., 1983-84, nr. 341). 

(2) Cass., 11 sept. 1964 (Bull. en Pas., 
1965, I, 29). 

(3) Zie Cass., 19 sept. 1979, 26 feb., 21 mei 
(ver. k.) en 17 juni 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 42, 
400, 593 en 651); 8 sept. 1982, A.R. nr. 2293 
(ibid., 1982-83, nr. 26); 18 april 1985, A.R. nr. 
7489 (ibid., 1984-85, nr. 491). 

( 4) Zie Cass., 21 okt. 1976 (A. C., 1977, 225); 17 
okt. 1988, A.R. nr. 8264, en 14 dec. 1988, A.R. 
nr. 6912 (ibid., 1988-89, nrs. 89 en 227). 
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vaststelt dat het erf van de eiser is in-
gesloten en anderzijds, volgens zijn be
oordeling van feitelijke gegevens van 
de zaak, vermeldt dat het recht van 
uitweg wordt gevorderd met het oog 
op een normaal gebruik van de eigen
dom van de eiser naar de bestemming 
ervan (5). (Art. 682, § 1, B.W.) 

(CAMPING DES ROCHERS DE GLAWANS B.V.B.A. 
E.A. T. D'ACHILLE, SABATINI) 

ARREST { vertaling) 

(A.R. nr. 8658) 

Staat, minister van Open bare W er
ken; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 538, 
682, § 1, gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 1 maart 1978, en 2226 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het beroepen vonnis, zegt 
dat de voertuigen die naar of uit het ei
gendom van de verweerders rijden over 
het deel van de weg, thans « toeristische 
weg voor voetgangers tussen Barvaux en 

HET HOF; - Gelet op het bestre- Durbuy >> genaamd, in de richting van de 
den vonnis, op 17 november 1988 in weg naar Barvaux, enkel het recht uitoe
hoger beroep gewezen door de fenen van het heersend ingesloten erf op 
Rechtbank van Eerste Aanleg te het dienstbaar erf, bestaande uit dat deel 
Marche-en-Famenne; van die toeristische weg en doordat het 

bestreden vonnis, ook met bevestiging 
Over het middel van niet-ontvan- van het beroepen vonnis, de vordering 

kelijkheid dat door het openbaar mi- tot tussenkomst van de eerste eiseres 
nisterie ambtshalve is opgeworpen niet gegrond verklaart, op grond : " dat 
tegen de voorziening van de Belgi- de onbetwiste omstandigheid dat de 
sche Staat, van welk middel over- grond waarop het recht van overgang 

k · t'k 1 109 h t G wordt gevorderd, deel uitmaakt van het 
een omstlg ar 1 e 7 van e e- openbaar domein, de draagwijdte wijzigt 
rechtelijk Wetboek kennis is gege- die de (verweerders) aan hun vorderin
ven en dat hierin bestaat dat de gen kunnen geven; dat de toestand an
Staat geen partij meer is in de ders zou zijn naar gelang van de nodige 
zaak : " stukken grond ", met dien verstande 

Overwegende dat krachtens de ar-. dat de (verweerders) zich ten onrechte 
k l 61 § 1 82 d b' · erop beroepen dat de Belgische Staat 

ti e en • • en van e lJZOn- enige erfdienstbaarheid verleent, vermits 
dere wet van 16 januari 1989 betref- hij, zoals aan alle potentiiHe voetgangers, 
fende de financiering van de ge- enkel het recht heeft toegekend om er 
meenschappen en de gewesten, het "te voet over te gaan" ( ... ); 1) Grond die 
Waalse Gewest sedert 1 januari 1989 dwars over het goed van de b.v.b.a. Cam
de rechten en verplichtingen van de ping des Rochers de Glawans is gelegen 
Staat heeft overgenomen die betrek- en in 1972 aan de Belgische Staat werd 
king hebben op de bevoegdheden verkocht: artikel 2 van de koopakte ( ... ) 
die hem worden toegekend bij de bepaalt dat " de goederen verkocht war-

w et van 8 augustus 1988 tot wiJ'zi- den ( ... ) met de erfdienstbaarheden ( ... ), 
maar zonder dat deze clausule aan wie 

ging van de wet van 8 augustus 1980 dan ook meer rechten kan verlenen dan 
tot hervorming der instellingen met die welke berusten op regelmatige titels 
inbegrip van de rechten en verplich- of bij de wet zijn bepaald "; dat de Belgi
tingen die voortkomen uit hangende sche Staat, door zodanige clausule te 
en toekomstige gerechtelijke proce- aanvaarden, afstand deed van zijn recht 
dures; om het begrip " openbaar domein " op te 

werpen tegen de versnippering van zijn 
Dat het cassatieberoep na 1 ja- eigendomsrecht; dat de door de (verweer

nuari 1989 is ingesteld tegen een ders) gevorderde wettelijke erfdienst
vonnis dat v66r die datum was ge- baarheid al bestond en het goed in die 
wezen ten laste van de Belgische staat is aangekocht, zodat de overheid 
------------------1 zich daartegen niet kan verzetten, aange

zien zij het bestaan ervan heeft aan
vaard ( ... ); 2) Grond gelegen tussen het 
kampeerterrein en het eigendom van de 

(5) Zie Cass., 1 maart 1984, A.R. nr. 4022 
(A.C., 1983-84, nr. 369). 
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(verweerders): ( ... ) dat als regel geldt dat 
het openbaar domein niet met erfdienst
baarheden kan worden bezwaard ( ... ), 
maar dat het beginsel ervan de onver
enigbaarheid met de rechten van de ge
meenschap is ( ... ); ( ... ) uit de gegevens 
van deze zaak blijkt dat de overgangsre
geling die de (verweerders) willen doen 
vaststellen, hun in feite is verleend van 
de bij aankoop van hun goed in 1975; dat 
de Belgische Staat zich niet heeft verzet 
tegen de handhaving van een toestand 
die hij tot dan enkel uit solidariteit met 
de kampeerterreinhouder niet in strijd 
achtte met de openbare bestemming van 
de weg; dat hij trouwens aan de door 
laatstbedoelde bestuurder vennootschap 
toestaat om "gebruik te maken van de 
toeristische weg " over zijn eigendom; 
dat men dan ook niet inziet waarom de 
verlenging met een honderdtal meter 
van het recht dat vrijwillig aan de 
b.v.b.a. Camping des Rochers de Gla
wans was verleend, of dat in dit vonnis 
sub 1 was vastgesteld, als dusdanig niet 
te verenigen zou zijn met het begrip 
"openbaar domein ", tenzij wordt vastge
steld dat er misbruik van recht is », 

terwijl, eerste onderdeel, het openbaar 
domein niet met een erfdienstbaarheid 
kan worden bezwaard, als deze niet te 
verenigen is met de openbare bestem
ming van dat domein, een beletsel vormt 
voor het openbaar gebruik van het goed 
en afbreuk doet aan het recht van het 
bestuur om dat gebruik volgens de no
den of het belang van de gemeenschap 
te regelen of te wijzigen; een deel van de 
weg waarop de verweerders een over
gangsrecht met autovoertuigen vorderen 
en die, zoals in het dictum, met bevesti
ging door het bestreden vonnis in het be
roepen vonnis wordt vastgesteld << toeris
tische weg van Barvaux-Hoei voor voet
gangers >> wordt genoemd, eigendom is 
van de Belgische Staat die er de zoeven 
beschreven bestemming aan heeft gege
ven; die bestemming uitsluit dat er voer
tuigen van of naar het eigendom van de 
verweerders rijden; zoals zoeven immers 
is gezegd, de uitoefening van het recht 
van overgang op een erf, dat deel uit
maakt van het openbaar domein, zoals 
een toeristische weg voor voetgangers, 
aan de door de regering voorgeschreven 
voorwaarden ( artikel 538 en 682 van het 
Burgerlijk Wetboek) moet voldoen; de 
clausule van de akte betreffende de aan
koop van het aan de eerste eiseres toe
behorend stuk grand van de weg waarop 
de erfdienstbaarheden betrekking heb
ben, geen afbreuk kan doen aan het 

recht van de Belgische Staat om aan de 
verweerders een op artikel 682 van het 
Burgerlijk Wetboek gegrond recht van 
overgang met autovoertuigen te weige
ren; ook al had zodanig recht bestaan v6-
6r de aankoop van het terrein, dan nog 
had moeten worden vastgesteld dat de 
bestemming die de Belgische Staat na 
die aankoop eraan had gegeven, zou 
meebrengen dat er geen ander recht van 
uitweg meer bestaat dan het recht om er 
te voet over te gaan, zodat die clausule 
<< die aan wie dan ook niet meer rechten 
kon geven dan die welke bij de wet zijn 
bepaald >>, aan de verweerders het gevor
derde recht niet kon verlenen; wat be
treft de grond tussen het kampeerterrein 
en het eigendom van de verweerders, het 
niets ter zake doet dat de appelrechter 
zegt dat de bewuste erfdienstbaarheid en 
« de rechten van de gemeenschap >> ver
enigbaar zouden zijn en zulks op grand 
van de Staat << in feite >> sinds 1975 had 
aanvaard dat er autovoertuigen overre
den en aan de eerste eiseres had toege
staan dat << zij gebruik maakte van de 
toeristische weg >> over zijn eigendom, 
welke omstandigheden niet belangrijker 
kunnen zijn dan de beslissing van de 
Staat om van de weg een toeristische 
weg voor voetgangers aileen te maken 
en de door de Staat aldus aan de weg ge
geven bestemming niet kunnen verande
ren; daaruit volgt dat het vonnis niet 
naar recht heeft kunnen beslissen dat de 
verweerders het recht hadden om met 
autovoertuigen over de toeristische weg 
tussen hun eigendom en de gemeente
weg te rijden, daar zodanig gebruik van 
de wet niet te verenigen is met de be
stemming die de Staat eraan gaf, te we
ten het gebruik voor voetgangers aileen, 
met een toeristisch doel (schending van 
artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wet
hoek) en in strijd is met het kenmerk 
volgens hetwelk iedere weg die deel uit
maakt van het openbaar domein, onver
vreemdbaar en onverjaarbaar is (schen
ding van de artikelen 538 en 2226 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een erfdienst

baarheid op een goed van het open
baar domein kan worden gevestigd 
op voorwaarde dat zij niet onver
enigbaar is met de openbare be
stemming van dat domein, ze geen 
beletsel vormt voor het openbaar ge
bruik en geen afbreuk doet aan het 
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recht van het bestuur om dat ge
bruik volgens de noden en het be
lang van de gemeenschap te rege-
kn; -

Dat hoewel de wenselijkheid van 
de beslissingen van het bestuur 
dienaangaande buiten de controle 
van de Rechterlijke Macht valt, de 
rechter daarentegen bevoegd en ver
plicht is om zowel de externe als de 
interne wettigheid ervan te toetsen 
en, inzonderheid op grond van de 
context of alle andere regelmatig 
voorgedragen. gegevens, na te gaan 
of die beslissingen niet op machtsaf
wending berusten; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis te dezen zegt « dat de wijze 
van gebruik van de uitweg die de 
(verweerders) willen doen vaststel
len hun in feite is verleend van bij 
de aankoop van hun goed in 1975; 
dat de Belgische Staat zich niet 
heeft verzet tegen de handhaving 
van een toestand die hij tot dan en
kel uit solidariteit met de kampeer
terreinhouder niet in strijd achtte 
met de openbare bestemming van 
de weg »; dat het eraan toevoegt dat 
de Staat« trouwens aan de door (die 
kampeerterreinhouder) bestuurde 
vennootschap toestaat om gebruik 
te maken van de toeristische weg 
over zijn eigendom; dat men dan 
ook niet inziet waarom de uitbrei
ding met een honderdtal meter van 
het recht dat vrijwillig aan de 
b.v.b.a. Camping des Rochers de 
Glawans was verleend, of dat in dit 
vonnis sub 1 was vastgesteld, als 
dusdanig niet te verenigen zou zijn 
met het begrip "open.baar domein ", 
tenzij wordt vastgesteld dat er mis
bruik van recht is »; 

Overwegende dat die vermeldin
gen, hoewel zij voorkomen onder 
een rubriek nummer 2 met als titel 
<< stuk grond tussen het kampeerter
rein en het eigendom van de (ver
weerders) » onder meer met verwij
zing naar het stuk grond << sub 1 » 
waarvan. het stuk grond bedoeld in 
nummer 2 van het vonnis de verlen
ging is, impliceren dat de rechtbank 
oordeelt dat voor de gehele << toerj.s-

tische weg » de weigering van de 
Staat nopens het gebruik door de 
verweerders berustte op een reden 
zonder verband met het algemeen 
belang, en de discriminatie in dat 
opzicht tussen de verweerders en de 
vennootschap << Camping des Ro
chers de Glawans » die toestemming 
had gekregen om << gebruik te rna
ken van de toeristische weg » enkel 
te verklaren was door de << solidari
teit » van de openbare macht met de 
kampeerterreinhouder; 

Dat het vonnis, dat op grond van 
die overwegingen die uit de feite
lijke gegevens van de zaak zijn af
geleid waarover de rechter op on
aantastbare wijze oordeelt, na te 
hebben gewezen op de regel inzake 
de << controle ( ... ) van de bevoegd
heid van de overheid door de rech
terlijke macht », << (de hogere beroe
pen) niet gegrond verklaart », geen 
van de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen schendt wan
neer het aldus de beslissing van de 
eerste rechter bevestigt, waarbij de 
Staat was veroordeeld om << vrije 
toegang en uitgang aan voertuigen 
te verlenen op het eigendom van de 
(verweerders) » ; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, ge
wijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 
maart 1978, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
rechtsvordering van de verweerders ge
grond en de vordering tot tussenkomst 
van de eerste eiseres ongegrond ver
klaart en aanneemt dat de verweerders 
met motorrijtuigen over het stuk grand 
van de << toeristische weg voor voetgan
gers Barvaux-Durbuy » tussen hun ei
gendom en de gemeenteweg mogen rij
den, op grand: « dat het door (de 
verweerders) aangekochte goed dat zij 
op schijnbaar onwettige wijze zouden 
hebben vergroot, v66r 1962 bestond; dat 
het toen bestond uit een onroerend goed 
met een kamer, een woonkamer en een 
bergplaats die als W.C. diende ( ... ), valle
dig opgetrokken in betonnen blokken 
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( ... ); dat dit gebouw en de grond van 49 
aren waarop het was opgetrokken, als 
dusdanig een ingesloten erf vormden in 
de zin van artikel 682 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat het derhalve zonder belang 
is ( ... ) dater tussen de datum waarop het 
onroerend goed is gebouwd ( ... ) en die 
waarop de weg is aangelegd ( ... ) geen en-
kel motorrijtuig dat pand kon bereiken, 
vermits de (verweerders) ( ... ) een motor
voertuig konden gebruiken waarmee zij 
die plaats konden bereiken en dat even 
" storend" kon zijn, zodat het gebruik 
dat zij van hun recht willen maken -
wat gedurende jaren geduld werd ( ... ) -
de toestand van het dienstbare erf niet 
kan verzwaren », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 682, 
§ 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat de eigenaar wiens erf ingesloten is 
voor het normale gebruik van zijn eigen
dom naar de bestemming ervan een uit
weg kan vorderen over het erf van zijn 
naburen; het bestreden vonnis niet vast
stelt dat de overgang met motorrijtuigen 
noodzakelijk was voor het normale ge
bruik van het eigendom naar de bestem
ming ervan, zodat die regeling van het 
verleende recht van uitweg niet naar 
recht is verantwoord (schending van arti
kel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis zegt 

dat het oorspronkelijk gebouw van 
de verweerders << en de grond van 49 
aren waarop het was opgetrokken, 
als dusdanig het in artikel 682 van 
het Burgerlijk Wetboek bedoelde in
gesloten erf vormden » ; 

Dat voorts uit de zoeven overge
nomen redenen als antwoord op het 
tweede onderdeel blijkt, dat de 
rechtbank op grond van zijn feite
lijke vaststellingen oordeelt dat het 
onroerend goed van de verweerders 
van v66r 1962 een prive-woning was 
die normaal toegankelijk was voor 
een motorvoertuig, dat na het ver
breden van de litigieuze weg de ver
weerders gebruik zijn gaan maken 
van een auto en dat dit gedurende 
jaren gedulde gebruik de toestand 
van het dienstbare erf niet kon ver- . 
zwaren; 

Overwegende dat zulks impliceert 
dat, naar het oordeel van de feiten-

rechter, het door de verweerders ge
vorderde recht van uitweg strekte 
tot een normaal gebruik van hun ei
gendom naar de bestemming ervan 
als prive-woning; 

Dat het vonnis derhalve artikel 
682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek 
niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegenvordering 
van de eiser Coibion; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt de eisers, de B.V.B.A. Camping 
des Rochers de Glawans, het Waalse 
Gewest en de Belgische Staat in 
drie vierde van de kosten; houdt het 
overige van de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Neufchateau, 
zitting houdende in hoger beroep. 

27 september 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 42 

1 e KAMER - 27 september 1990 

1° CHEQUE - ARIT. 35, TWEEDE LID, EN 
35BIS CHEQUEWET - DRAAGWIJDTE. 
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2° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER

PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PAR
TIJEN - CLAUSULE TOT VRIJSTELLING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID - WETTIGHEID - VER
EISTE. 

3° VERBINTENIS - CLAUSULE TOT VRIJ
STELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID- WET
TIGHEID - VEREISTE. 

1 o Art. 35, tweede lid, Chequewet, stelt 
de aansprakelijkheid vast van de eige
naar van het chequeboekje als trekker, 
terwijl art. 35bis van voornoemde wet 
betrekking heeft op zijn aansprakelijk
heid als bewaarder van dat boekje; 
geen van die beide bepalingen, die niet 
van elkaar te scheiden zijn, heeft be
trekking op het geval dat een order 
met een valse handtekening wordt uit
geschreven op een formulier dat niet 
uit een chequeboekje komt. 

2° en 3° Een clausule tot vrijstelling van 
aansprakelijkheid, waarbij het voor
werp zelf van de verbintenis teniet 
wordt gedaan, kan tussen partijen 
geen effect sorteren (1). 

(GENERALE BANK N.V. T. MARCHAND) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8676) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 juni 1988 en 28 
oktober 1988 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, 35, inzonderheid tweede 
lid, 35bis van de wet van 1 maart 1961 
betreffende de invoering in de nationale 
wetgeving van de eenvormige wet op de 
cheque en de inwerkingtreding van deze 
wet, 1137, 1147, 1239, 1932 en 1937 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de arresten het vonnis waarte
gen beroep houdende veroordeling van 
eiseres tot betaling van het bedrag van 
2.470.000 frank, die op de rekening van 
verweerder bij eiseres is getrokken en 
waarvoor zij hem debiteerde, nadat. zij 

(1) Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 7584 
(A.C., 1987-88, nr. 175). 

het bedrag had betaald aan de houder 
die zich aan haar loketten was komen 
aanbieden, bevestigen op grond : « dat 
(eiseres) aan het beroepen vonnis ver
wijt dat het heeft geoordeeld dat de che
que zonder de handtekening van de trek
ker geen cheque is, zodat op haar geen 
toepassing kan worden gemaakt van ar
tikel 35 van de eenvormige wet op de 
cheque; dat, wanneer de starting voor
komt op een voorafgedrukt stortingsfor
mulier met de bij de wet (artikel 1} ver
eiste vermeldingen, de vervalste order 
onder de toepassing valt van de artike
len 35 en 35bis van de wet op de cheque; 
dat artikel 66 van dezelfde wet in begin
sel accreditieven, girobons of giromanda
ten en bankbiljetten aan order, in begin
sel, met de cheque gelijkstelt »; dat de 
rekeninghouder derhalve voor het be
drag van de vervalste order kan worden 
gedebiteerd indien aan de bank geen be
drag of grove schuld te wijten is (Van 
Ryn en Heenen, III, 1981, nr. 610); dat, 
wanneer zoals te dezen, de order tot be
taling met een gewone brief gebeurt, het 
vaststaat dat de vervalste order onder de 
toepassing van het gemene recht valt; 
dat uit de voorbereiding van de wet van 
1 maart 1961 valt af te leiden dat eventu
ele diefstal en vervalsing in beginsel ten 
laste moet komen van de rekeninghou
der, omdat diefstal en vervalsing eerder 
door hem dan door de betrokkene kan 
worden vermeden (Kamer, zitt. 1959-60, 
Gedr. St., 406-2, p. 2); dat in dat geval de 
trekker instaat voor alle risico's van dief
stal of verkeerd gebruik van die formu
lieren, tenzij hij het bewijs levert van 
bedrog of grove schuld vanwege de be
trokkene; dat het gemene recht opnieuw 
van toepassing is wanneer de cheque 
met een valse handtekening niet is ge
steld op een formulier uit het boekje dat 
de trekker gewoonlijk gebruikt; dat eruit 
volgt dat de aansprakelijkheid van de 
bankier berust op beginselen inzake con
tractuele aansprakelijkheid, zoals zij in 
de overeenkomst van de partijen zijn 
vastgesteld; dat de bankier als bewaarne
mer van de gelden immers evenzeer tot 
teruggave verplicht is, zoals artikel 1937 
van het Burgerlijk Wetboek voorschrijft 
voor de bewaarnemer; dat de bank enkel 
mag betalen als haar client daartoe op
dracht geeft, zodat zij haar contractuele 
verbintenissen niet nakomt wanneer zij 
de rekening van haar client zonder op
dracht debiteert; dat een valse order 
overeenstemt met het ontbreken van een 
opdracht; dat de bank zich evenmin kan 
beroepen op overmacht, daar hierdoor 
haar teruggaveverbintenis niet onmoge-
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lijk kan worden gemaakt, nu deze op ge
nuszaken betrekking heeft; dat men 
eruit moet besluiten dat de bankier moet 
instaan voor een eventuele uitvoering 
van een vervalste betalingsorder die hem 
in de vorm van een gewone brief wordt 
gegeven »; de arresten en inzonderheid 
het arrest van 16 juni 1988, na aldus in 
tegenstelling met de eerste rechter te 
hebben aangenomen dat de cheque die, 
wegens vervalsing, door de trekker niet 
is ondertekend, een cheque is in de zin 
van artikel 35, tweede lid, van de wet 
van 1 maart 1961, niettemin, ter bevesti
ging van het beroepen vonnis, oordelen 
dat artikel 35, tweede lid, van de wet van 
1 maart 1961 te dezen niet van toepas
sing was en dat eiseres, nieitegenstaan
de er geen sprake is van bedrog of van 
grove schuld, die volgens het bestreden 
arrest aan haar niet te wijten is, jegens 
de betrokkene niet « wettig bevrijd » was 
door de betaling in handen van de hou
der van de cheque, 

terwijl, overeenkomstig artikel 35, 
tweede lid, van de wet van 1 maart 1961 
de betrokkene, behoudens bedrog of gro
ve schuld van zijnentwege « wettig be
vrijd » en derhalve vrijgesteld is van alle 
aansprakelijkheid door de betaling van 
een zelfs vervalste cheque, zonder onder
scheid tussen de op gewoon papier ge
stelde cheque en de op een bankformu
lier uitgeschreven cheque; artikel 35bis 
van de wet van 1 maart 1961 niet van die 
algemene regel afwijkt en niet kan wor
den uitgelegd als een beperking van de 
toepassing van artikel 35, tweede lid, op 
het geval waarin een cheque op een for
mulier uit het boekje van de trekker was 
uitgeschreven; volgens artikel 35bis, in 
het bepaald geval van de cheque op een 
bankformulier, de eigenaar van het che
queboekje aansprakelijk is voor de scha
de voortvloeiend uit het in omloop bren
gen van die cheque « tenzij hij bewijst 
dat de betrokkene bedrog of grove 
schuld te wijten is, ofwel dat de cheque 
verloren, gestolen of vervalst werd nadat 
de wettige geadresseerde hem had ont
vangen »; het arrest van 16 juni 1988, 
doordat het oordeelt dat artikel 35, twee
de lid, van de wet op de cheque te dezen 
niet toepasselijk was op grand dat de li
tigieuze cheque op gewoon papier was 
geschreven en niet op een bankformulier 
uit het boekje van-de- trekker, en dat de 
aansprakelijkheid van de bankier berust
te op de gemeenrechtelijke regels inzake 
contractuele aansprakelijkheid, de in het 
middel aangewezen artikelen van de wet 
van 1 maart 1961 op de cheque, alsmede 

de bepalingen van het Burgerlijk Wet
hoek schendt : 

Overwegende dat enerzijds, arti
kel 35, tweede lid, van de wet van 1 
maart 1961 betreffende de invoering 
in de nationale wetgeving van de 
eenvormige wet op de cheque en de 
inwerkingtreding van deze wet dat 
bepaalt dat « de betrokkene door de 
betaling van de cheque wettig is be
vrijd, tenzij hem bedrog of grove 
schuld te wijten is », de aansprake
lijkheid van de eigenaar van het 
chequeboekje als trekker vaststelt; 
dat anderzijds, artikel 35bis van de
zelfde wet, luidens hetwelk « de ei
genaar van een chequeboekje aan
sprakelijk is voor de orders gegeven 
op de chequeformulieren uit zijn 
boekje » op zijn aansprakelijkheid 
als bewaarder van het boekje be
trekking heeft; 

Overwegende dat die beide bepa
lingen niet van elkaar te scheiden 
zijn; dat geen van beide betrekking 
heeft op het geval dat een order met 
een valse handtekening wordt inge
schreven op een formulier dat niet 
uit een chequeboekje komt; dat, in 
zulk een geval, de eigenaar van het 
boekje, de vermoedelijke trekker, 
helemaal niets te maken heeft met 
de uitgifte van de valse cheque; dat 
hij in de regel geenszins aansprake
lijk is; dat eruit volgt dat de aan
sprakelijkheid van de betrokkene 
die de cheque betaalt door het ge
mene recht wordt geregeld; dat het 
arrest van 16 juni 1988 dus zijn be
slissing naar recht verantwoordt 
door artikel 35, tweede lid, van voor
melde wet van 1 maart 1961 buiten 
toepassing te laten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1134, 1137, 1147, 1932, 
1137, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 28 oktober 1988, 
na heropening van de debatten, beslist 
dat eiseres jegens verweerder aanspra
kelijk is niettegenstaande de clausule tot 
vrijstelling van aansprakelijkheid in arti
kel 74 van het algemeen reglement be
treffende de verrichtingen van eiseres, 
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zoals het toen van toepassing was op de 
betrekkingen tussen partijen, op grand : 
« dat in artikel 74 van dat reglement een 
clausule voorkomt volgens welke de 
bank niet aansprakelijk is ingeval de 
handtekeningen op de ontvangen orders 
of op overgelegde volmachten of schrifte
lijke toestemmingen niet naar behoren 
zijn nagegaan; dat zodanige clausule zon
der gevolg blijft, vermits zij zodanig 
ruim is gesteld, dat zij het voorwerp zelf 
van de op de bank rustende controlever
plichting tenietdoet, vermits de bank, 
zelfs als zij haar verplichting opzettelijk 
verzuimt, geen sanctie oploopt », 

terwijl, ... 

derde onderdeel, artikel 7 4 van het re
glement betreffende de verrichtingen 
van eiseres in elk geval geldig is, in zo
verre het in het daarin bedoelde geval ei
seres van aansprakelijkheid vrijstelt 
voor haar lichte schuld; in zoverre het 
arrest artikel 7 4 niet wil toepassen, ook 
al heeft eiseres maar een lichte fout be
gaan toen zij de handtekening op de liti
gieuze cheque nazag, het de verbindende 
kracht van die bepaling miskent (scherr
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede van de artikelen 1137, 
1147, 1932 en 1937 van hetzelfde wetboek 
inzake de contractuele aansprakelijk
heid): 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest geen 
van de in dat onderdeel aangewezen 
wettelijke bepalingen schendt door 
de litigieuze clausule tot vrijstelling 
van aansprakelijkheid buiten toe
pas&ing te laten, daar die clausule, 
volgens de interpretatie die het er
aan geeft en die in het antwoord op 
het eerste onderdeel is overgeno
men, het voorwerp zelf van die ver
plichting tenietdoet en bijgevolg tus
sen partijen naar recht geen gevolg 
kan sorteren; 

Dat 
recht; 

het onderdeel faalt naar 

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

27 september 1990 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en De Bruyn. 

Nr. 43 

1 • KAMEF. - 27 september 1900 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - VERJARING - TEF.MIJN (DUUR) -
TERMIJN BEPAALD BIJ ART. 26, WET 17 APRIL 
1878 - VEREISTE. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN (DUUR) - VORDERING IN RECH
TE - GRONDSLAG - ONGEOORLOOFD FEIT -
TERMIJN BEPAALD BIJ ART. 26 WET 17 APRIL 
1878 - VEREISTE. 

1° en 2° De burgerlijke rechtsvordering 
valt alleen onder de verjaring bepaald 
bij art. 26 wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel Sv., als 
het ongeoorloofdeo feit waarop ze ge
grond is een misdrijf uitmaakt, zodat 
de rechter, waarbij een dergelijke vor
dering aanhangig is, die alleen kan 
toevvijzen als hij het bestaan vaststelt 
van een schadeverwekkend feit dat 
een misdrijf oplevert (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDBOUW 
T. PETERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8723) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1988 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
330), en de cone!. van proc.-gen. Dumon in 
Bull. en Pas., 1980, I, 622.) 
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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, als gewij
zigd bij artikel 1, van de wet van 30 mei 
1961, 1, inzonderheid derde en vierde lid, 
van het koninklijk besluit van 31 mei 
1933 betreffende de verklaring te doen in 
verband met de subsidies, vergoedingen 
en toelagen van elke aard, die geheel of 
gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, 
6, tweede lid, van het ministerieel besluit 
van 6 november 1975 tot toekenning van 
een jaarlijkse compenserende vergoe
ding voor de permanente natuurlijke 
handicaps aan de landbouwers van pro
bleemgebieden, 1235, 1376, 1377 en 2262 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest vooraf vaststelt 
« ( ••• ) dat de oorspronkelijke rechtsvorde
ring van (eiser) strekt tot terugbetaling 
door (verweerder) van de compenserende 
vergoeding, die laatstgenoemde voor de 
jaren 1975 en 1976 heeft ontvangen voor 
de natuurlijke handicaps en die eerstge
noemde hem heeft toegekend als land
bouwer van een probleemgebied; dat (ei
ser) zijn vordering steunt op het feit " 
dat de vergoeding is toegekend op grond 
van een onjuiste inlichting " die door 
(verweerder) is verstrekt (zie dagvaar
ding), te weten dat het beroep van land
bouwer niet zijn hoofdberoep was, als 
vereist bij artikel 2, 2°, van het ministe
rieel besluit van 6 november 1975 », en 
vervolgens zegt dat eisers vordering tot 
terugbetaling van de ten onrechte toege
kende vergoedingen verjaard is, op 
grond: « ( ... ) dat de rechter, ( ... ) wanneer 
het feit waarop de vordering tot vergoe
ding is gegrond een overtreding van de 
strafwet uitmaakt, ambtshalve de regels 
moet toepassen van de strafrechtelijke 
verjaring, die van openbare orde zijn; 
dat het volstaat om de burgerlijke 
rechtsvordering onder toepassing van ar

. tikel 26 van de wet van 17 april 1878 te 
doen vallen, dat het tot staving van de 
rechtsvordering aangevoerde feit, zoals 
in dit geval, aan een strafrechtelijke 
kwalificatie beantwoordt; dat elke andere 
overweging doelloos is; dat de verjarings
regels van voornoemd artikel 26 van toe
passing zijn, enerzijds, op de rechtsvor
dering die gegrond is op een contractu
ele fout die terzelfdertijd een bij de 
strafwet gesanctioneerde fout uitmaakt 
en, anderzijds, in aile materies die in bij
zondere wetten zijn bepaald; dat daaraan 
niets afdoet het feit dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 ver
eist dat degene die de vergoeding ont-

vangt « wetens en willens , een valse of 
onvolledige verklaring doet, nu die woor
den niets toevoegen aan het algemeen 
opzet, dat een wezenlijke vereiste vormt 
voor elk misdrijf waaruit de wil van de 
dader blijkt om een daad te stellen waar-
van hij weet dat zij strafbaar is >> , 

terwijl, ingevolge artikel 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek en bij ontstentenis 
van een kortere bij de wet bepaalde ter
mijn, de rechtsvordering tot terugvorde
ring van het onverschuldigd betaalde 
verjaart door verloop van dertig jaren; 
die regel zelfs van toepassing is als het 
onverschuldigd betaalde te wijten kan 
zijn aan een misdrijf, op voorwaarde dat 
de rechtsvordering tot terugvordering 
niet strekt tot een veroordeling die nood
zakelijk wijst op het bestaan van dat 
misdrijf; uit de stukken van de rechtsple
ging en inzonderheid uit de vaststellin
gen van het arrest blijkt dat eisers 
rechtsvordering gegrond was op artikel 
6, tweede lid, van het ministerieel besluit 
van 1975, luidens hetwelk « onvermin
derd de strafbepalingen vervat in het ko
ninklijk besluit van 31 mei 1933 betref
fende de verklaring te doen in verband 
met subsidien, vergoedingen of toelagen 
van elke aard, die geheel of ten dele ten 
laste van de Staat zijn, de steun zal ge
weigerd worden aan de aanvragers die 
een verklaring hebben gedaan die na on
derzoek geheel of gedeeltelijk vals blijkt 
te zijn >> ; de rechtsvordering tot terug
vordering van het onverschuldigd betaal
de die steunt op die bepaling, in samen
hang met de artikelen 1235, 1376 en 1377 
van het Burgerlijk Wetboek, enkel ver-. 
eist dat de verweerder een verklaring 
heeft afgelegd die geheel of gedeeltelijk 
vals is gebleken, zodat de betaling van 
de vergoedingen zonder oorzaak blijkt te 
zijn; daaruit geen algemeen opzet blijkt 
van degene die het onverschuldigd be
taalde moet teruggeven, en evenmin dat 
degene die de verklaring heeft afgelegd 
een daad heeft willen stellen waarvan 
hij wist dat zij strafbaar was, en dus ze
ker niet dat er sprake is van bijzonder 
opzet; daarentegen voor de toepassing 
van artikel 1, inzonderheid derde en 
vierde lid, van het koninklijk besluit 31 
mei 1933 vereist is dat degene die de val
se verklaring aflegt dat wetens en wil
lens doet, dat hij met andere woorden 
beseft dat hij een culpoos feit pleegt; het 
arrest, door te beslissen dat het tot sta
ving van de rechtsvordering aangevoerde 
feit beantwoordt aan een strafrechtelijke 
kwalificatie, te dezen die van artikel 1 
van het koninklijk besluit van 31 mei 
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1933, bijgevolg zowel de artikelen 1235, 
1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek 
en 6, tweede lid, van het ministerieel be
sluit van 6 november 1975 schendt als ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 31 
mei 1933; het arrest bovendien, door op 
eisers rechtsvordering de verjaring be
paald in artikel 26 van de wet van 17 
april 1878 toe te passen, zowel die bepa
ling schendt, die aileen van toepassing is 
wanneer uit de rechtsvordering tot terug
vordering van het onverschuldigd betaal
de noodzakelijk het bestaan van een 
misdrijf blijkt, wat te dezen niet het ge
val is, als artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek dat van toepassing is op de ver
jaring van de rechtsvorderingen tot te
rugvordering van het onverschuldigd be
taalde waarop geen bijzondere verjarin
gen van toepassing zijn: 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het tot staving van eisers 
rechtsvordering aangevoerde feit be
antwoordt aan een strafrechtelijke 
kwalificatie en dat die rechtsvorde
ring krachtens artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 verjaard is; 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechtsvordering aileen onder de ver
jaring van de strafvordering valt als 
het ongeoorloofde feit waarop ze ge
grond is een misdrijf uitmaakt, zo
dat de burgerlijke rechter, waarbij 
een dergelijke vordering aanhangig 
is, die aileen kan toewijzen als hij 
het bestaan vaststelt van een scha
deverwekkend feit dat een misdrijf 
uitmaakt; 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat eisers rechtsvordering 
« strekt tot terugbetaling door (ver
weerder) van de vergoeding ( ... ) die 
(eiser) hem heeft toegekend als 
landbouwer van een probleemge
bied » en dat eiser « zijn vordering 
steunt op het feit dat " de vergoe
ding is toegekend op grond van een 
onjuiste inlichting" die ( ... ) door 
(verweerder) is verstrekt, te weten 
dat het beroep van landbouwer niet 
zijn hoofdberoep was, als vereist bij 
de bepaling van artikel 2, 2°, van het 
ministerieel besluit van 6 november 
1975 »; dat het arrest erop wijst dat 
« artikel 6 van genoemd ministerieel 
besluit bepaalt dat de bewuste steun 
wordt geweigerd " aan de aanvra-

gers die een verklaring hebben ge
daan die na onderzoek geheel of ge
deeltelijk vals blijkt te zijn" en 
zulks onverminderd de strafbepalin
gen vervat in het koninklijk besluit 
van 31 mei 1933 waarvan het artikel 
1 bepaalt dat degene die wetens en 
willens een valse of onvolledige ver
klaring heeft gedaan, waardoor hij 
een vergoeding ontvangt waarop hij 
geen recht of waarop hij slechts ge
deeltelijk recht heeft, wordt gestraft 
met de in artikel 496 van het Straf
wetboek bepaalde straffen » ; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 6, tweede lid, van het minis
terieel besluit van 6 november 1975 
tot toekenning van een jaarlijkse 
compenserende vergoeding voor de 
permanente natuurlijke handicaps 
aan de landbouwers van probleem
gebieden, « onverminderd de straf
bepalingen vervat in het koninklijk 
besluit van 31 mei 1933 betreffende 
de verklaringen te doen in verband 
met subsidien, vergoedingen of toe
lagen van elke aard, die geheel of 
ten dele ten laste zijn van de Staat, 
de steun zal worden geweigerd aan 
de aanvragers die een verklaring 
hebben gedaan die na onderzoek ge
heel of gedeeltelijk vals blijkt te 
zijn » ; 

Overwegende d~t artikel 1, derde 
lid, van het koninklijk besluit be
treffende de verklaring te doen in 
verband met subsidies, vergoedin
gen of toelagen van elke aard, die 
geheel of gedeeltelijk ten laste zijn 
van de Staat, bepaalt dat met gevan
genisstraf van acht dagen tot een 
jaar wordt gestraft hij die wetens 
en willens een valse of onvolledige 
verklaring doet; dat daaruit volgt 
dat, in deze materie, hij die een val
se verklaring aflegt alleen strafrech
telijk kan worden gestraft als hij 
dat wetens en willens heeft gedaan; 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat eiser zijn vordering heeft 
gegrond op artikel 6, tweede lid, van 
het ministerieel besluit van 6 no
vember 1975, onder aanvoering van 
het feit dat de vergoeding werd toe
gekend op basis van een onjuiste 
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door verweerder verstrekte inlich
ting; 

Dat de burgerlijke rechter, waar
bij die vordering aanhangig was 
gemaakt, derhalve geen aandacht 
hoefde te wijden aan het al dan niet 
op-zettelijk karakter van de valse 
verklaring, aangezien zulks niet de 
minste invloed op- de oplossing van 
het burgerlijk geschil heeft; 

Dat die vordering bijgevolg ge
grond kon worden verklaard zonder 
dat de rechter diende vast te stellen 
dat verweerders gedrag een misdrijf 
uitmaakte; 

Dat het arrest bijgevolg zijn be
slissing, volgens welke eisers rechts
vordering, nu zij op een misdrijf be
rust, met toepassing van artikel 26 
van de wet van 17 april 1878 ver
jaard is, niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

27 september 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Geinger. 

Nr. 44 

1 • KAMER - 27 september 1900 

2° CASSATIEMIDDELEN NIEUWE EN 
LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN - BURGER
LIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- ONTVAN
KELIJKHEID. 

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - RECHTSPLE

GING - VOORLOPIGE MAATREGEL - ART. 
1280 GER.W. - UITKERING - AARD. 

4° KORT GEDING - ECHTSCHEIDING, 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - RECHTS
PLEGING - VOORLOPIGE MAATREGEL - ART. 
1280 GER.W. - UITKERING - AARD. 

5° CASSATIEMIDDELEN - MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID - BURGERLIJKE 
ZAKEN - MIDDEL DAT FElTEN EN RECHT 
VERMENGT - ONDERZOEK VAN DE FElTEN 
NIET VEREIST VOOR HET ONDERZOEK VAN 
HET MIDDEL - GEVOLG. 

6° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - RECHTSPLE
GING - VOORLOPIGE MAATREGEL - ART. 
1280 GER.W. - WEDERZIJDSE VORDERINGEN 
TOT ECHTSCHEIDING - BESCHIKKING IN 
KORT GEDING - UITWERKING IN DE TIJD. 

7° KORT GEDING - ECHTSCHEIDING, 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - RECHTS
PLEGING - VOORLOPIGE MAATREGEL - ART. 
1280 GER.W. - WEDERZIJDSE VORDERINGEN 
TOT ECHTSCHEIDING - BESCHIKKING IN 
KORT GEDING - UITWERKING IN DE TIJD. 

1 o Niet nieuw is, in beginsel, het middel 
dat, oak all'aakt het niet de openbare 
ol'de, schending aanvoert van een 
wetsbepaling waal'Van de bestreden 
beslissing toepassing maakt (1). 

2° Ontvankelijk is het tot staving van 
een cassatieberoep in burgerlijke za
ken aangevoerde middel, dat gegl'Ond 
is op wettelijke bepalingen of op een 
algemeen rechtsbeginsel die de open-

(1) Cass., 26 jan. 1987, A.R. nr. 7663 (A.C., 
1986-87, nr. 304); zie Cass., 19 feb. 1987, A.R. 

1o CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE EN nr. 7522 (ibid., 1986-87, nr. 367); 14 sept. 1987, 
LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN - BURGER- A.R. nr. 7908 (ibid., 1987-88, nr. 25), en 19 maart 
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - BEGRIP. 1990, A.R. nr. 8610 (ibid., 1989-90, nr. 431). 
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bare orde raken of van dwingende 
aard zijn, zelfs als het niet aan de 
appelrechter is voorgelegd en deze 
evenmin daarover op eigen initiatief 
heeft beslist (2). 

3° en 4° De aan een echtgenoot tijdens 
een echtscheidingsgeding overeenkom
stig art. 1280 Ger. W. toegekende uitke
ring is slechts een uitvoeringsmodali
teit, hetzij van de krachtens art. 213 
B. W. aan iedere echtgenoot opgelegde 
verplichting tot hulp, die dwingend is, 
hetzij van de verplichting, die door de 
bepalingen van openbare orde van art. 
203, § 1, van datzelfde wetboek aan de 
ouders is opgelegd, om hun kinderen 
levensonderhoud, opvoeding en een 
passende opleiding te geven, zelfs na 
hun meerderjarigheid (3). 

5° Een tegen een middel opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid bier
in bestaande dat het middel feiten en 
recht vermengt, kan niet worden aan
genomen als het onderzoek van het 
middel geen onderzoek van de feiten 
vereist (4). 

6° en 7° Wanneer bij de feitenrechter we
derzijdse vorderingen tot eclltschei
ding aanhangig zijn gemaakt en een 
van die vorderingen door de afstand 
van de rechtsvordering van de echtge
noot die ze had ingesteld, is vervallen, 
terwijl de andere vordering nag steeds 
aanhangig is, behoudt de beschikking 
waarbij de voorzitter overeenkomstig 
art. 1280 Ger. W. in kart geding over de 
voorlopige maatregelen uitspraak heb
ben gedaan, haar uitwerking ten min
ste tot over laatstgenoemde vordering 
tot echtscheiding een vonnis of arrest 
met kracht van gewijsde is gewezen 
(5). 

(2) Zie Cass., 22 mei 1986, A.R. nr. F 714 F 
(A.C., 1985-86, nr. 585); 1 juni 1990, A.R. nr. 
6576, en 21 juni 1990, A.R. nr. 8680 (ibid., 
1989-90, nrs. 577 en 615). 

(3) Zie Cass., 10 juni 1977 (A.C., 1977, 1044). 

(4) Cass., 9 mei 1985, A.R. nr. 6951 (A.C., 
1984-85, nr. 539). 

(5) Zie Cass., 4 nov. 1983, A.R. nr. 3984 (A.C., 
1984-85, nr. 128). 

(R ... T. M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8750) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 23 tot 28 en 1280 van het Gerech
telijk Wetboek; 

doordat het bestreden arrest vooraf 
vaststelt: - dat verweerder, op 29 maart 
1983, op grand van artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek een vordering tot 
echtscheiding heeft ingesteld, en dat de 
echtscheiding bij vonnis van 13 februari 
1985 op die grand werd toegestaan, -
de.t verweerder, die dat vonnis niet had 
doen betekenen, op 11 juni 1985 een 
nieuwe vordering tot echtscheiding heeft 
ingesteld op grand van artikel 231 van 
het Burgerlijk Wetboek, - dat hij bij ak
te van 4 oktober 1985 zijn afstand van 
het voordeel van het eerste vonnis heeft 
bevestigd, - dat het Hof van Beroep te 
Luik in zijn arrest van 13 oktober 1988 
(lees : september) dat gezag van gewijsde 
heeft, zegt dat verweerder op die datum 
van 4 oktober 1985 geldig afstand heeft 
gedaan van zijn op artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvor
dering, en vervolgens de opheffing be
veelt van het derden-beslag dat eiseres 
op 7 februari 1986 in de handen van de 
Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de minister van Justitie, heeft gelegd, ter 
uitvoering van een beschikking in kort 
geding van 9 maart 1984, haar bijgevolg 
veroordeelt tot terugbetaling van het
geen zij te veel heeft ontvangen, te we
ten 875.361 frank, en alde verleent aan 
verweerder van zijn voorbehoud ten aan
zien van zijn vordering tot terugbetaling 
van aile andere bedragen die hij v66r de 
uitspraak van het bestreden arrest zou 
hebben betaald, voornamelijk op grand 
dat blijkt uit een tussen de partijen ge
wezen arrest van het Hof van Beroep te 
Luik (eerste kamer), van 13 september 
1988, dat gezag van gewijsde heeft, be
slist dat de beschikking in kort geding 
van 9 maart 1984 met ingang van 4 okto
ber 1985 geen uitwerking meer heeft, op 
welke datum dat rechtscollege vaststelt 
dat verweerder geldig afstand heeft ge
daan van zijn op artikel 232 van het Bur
gerlijk Wetboek gegronde rechtsvorde
ring tot echtscheiding, 
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terwijl dat arrest van 13 september 
1988 geen uitspraak doet over de enkele 
vraag of verweerder geldig afstand heeft 
gedaan van zijn op artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek gegronde vordering 
tot echtscheiding, maar uitspraak doet 
over twee andere vorderingen tot echt
scheiding; het, enerzijds, zegt dat het 
hoger beroep van eiseres tegen de beslis
sing van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Namen, die afwijzend had beschikt op 
haar tegenvordering tot echtscheiding te
gen verweerder (zaak 18.293 van de alge
mene rol van het Hof van Beroep te 
Luik), ontvankelijk maar niet gegrond is; 
in de redenen van die beslissing immers 
staat: << appellante (thans eiseres) had 
bij conclusie van 15 december 1988 (lees : 
15 december 1983), neergelegd ter griffie 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen, een tegenvordering ingesteld 
welke door die rechtbank ongegrond 
werd verklaard; de akte van hoger be
roep de wijziging van het vonnis a quo 
op dat punt beoogt " ; anderzijds, datzelf
de arrest uitspraak doet over het hoger 
beroep van eiseres tegen de beslissing 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Neufchateau, die verweerders tweede 
rechtsvordering tot echtscheiding, die 
ditmaal op artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek is gegrond, ontvankelijk had 
verklaard; geoordeeld wordt dat clit ho
ger beroep onivankelijk maar niet ge
grond is, en het arrest, met toepassing 
van artikel 1068, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, verweerders rechts
vordering tot echtscheiding voor verdere 
behandeling naar de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Neufchateau verwijst; uit 
het arrest van het hof van beroep van 13 
september 1988, waarvan het gezag van 
gewijsde door het bestreden arrest wordt 
aangevoerd, bijgevolg bleek dat er op de 
dag van de uitspraak van dat arrest tus
sen de partijen twee procedures tot echt
scheiding bestonden; het bestreden ar
rest, dat de opheffing beveelt van het 
derden-beslag dat ter uitvoering ·van de 
beschikking in kort geding van 9 maart 
1984 is gelegd, omdat het geen uitwer
king meer heeft sedert 4 oktober 1985, te 
weten de dag waarop verweerder afstand 
heeft gedaan van zijn op artikel 232 van 
het Burgerlijk Wetboek gegronde verde
ring op echtscheiding, bijgevolg het gezag 
van gewijsde miskent van het arrest van 
13 september 1988, dat, door de tegenvor
dering tot echtscheiding van eiseres af te 
wijzen, noodzakelijk vaststelt dat die bij 
het hof aanhangig was en dat het onder
zoek van de op artikel 231 van het Burger
lijk Wetboek gebaseerde rechtsvordering 

·tot echtscheiding van verweerder tegen 
eiseres verwijst voor verdere afdoening 
(schending van de artikelen 23 tot 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek), alsmede de 
regels schendt inzake het voortduren van 
de gevolgen van de beslissing van de voor
zitter van de rechtbank die tijdens het 
echtscheiding in kart geding zitting houdt 
(schending van artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Over de tvveede grond van niet
ontvankelijkheid door verweerder 
tegen het middel opgeworpen, en 
hierin bestaande dat het middel in 
al zijn grieven nieuw is; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
bestreden arrest zonder enige beper
king zegt « dat de inhoud van het 
arrest van het Ho£ van Beroep te 
Luik (van 13 september 1988) kan 
noch moet bekritiseerd worden door 
dit hof, omdat het gezag van gewijs
de heeft » ; 

Dat het aldus de bekritiseerde be
slissing inzonderheid afleidt uit het 
gezag van gewijsde dat het aan het 
voornoemd arrest van het Hof van 
Beroep te Luik toekent; 

Overwegende dat het middel, dat 
is afgeleid uit de schending van wet
telijke bepalingen die de feitenrech
ter, zelfs ambtshalve, heeft toege
past, niet nieuw en derhalve ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat het · middel ver
der, in zoverre het berust op een 
schending van artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek, ook al was 
het nieuw, toch ontvankelijk is, nu 
de aan een echtgenoot tijdens een 
echtscheidingsgeding, overeenkom
stig die wetsbepaling, toegekende 
uitkering slechts een uitvoeringsmo
daliteit is, hetzij van de krachtens 
artikel 213 van het Gerechtelijk 
Wetboek aan iedere echtgenoot op
gelegde verplichting tot hulp, dat 
dwingend is, hetzij, zoals het bestre
den arrest te dezen impliciet vast
stelt zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, van de verplich
ting, die door de bepalingen van 
openbare orde van artikel 203, § 1, 
van datzelfde wetboek, aan de ou-
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ders is opgelegd om hun kinderen 
levensonderhoud, opvoeding en een 
passende opleiding te geven, zelfs 
na hun meerderjarigheid; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over de derde grond van niet-ont
vankelijkheid door verweerder te
gen het middel opgeworpen en hier
in bestaande dat het middel, nu het 
gegrond is op een tegenvordering 
die zogezegd op 15 december 1983 is 
ingesteld, feiten en recht vermengt : 

Overwegende dat het arrest van 
het Hof van Beroep te Luik van 13 
september 1988, dat regelmatig bij 
het cassatieverzoekschrift is ge
voegd, zegt dat eiseres « bij conclu
sie van 15 december 1988 » een te
genvordering tot echtscheiding heeft 
ingesteld; dat die datum, die een la
tere datum is dan die van het arrest 
waarin hij wordt vermeld, duidelijk 
een verschrijving is, zoals uit de 
context blijkt; 

Overwegende dat het Hof, voor 
het onderzoek van het middel, die 
verschrijving niet hoeft te verbete
ren, hoe~el het daartoe bevoegd is, 
nu de emge vraag die moet worden 
beantwoord om het middel te kun
nen beoordelen, is of de tegenvorde
ring van eiseres werd ingesteld 
vooraleer verweerder afstand heeft 
gedaan van de door hem ingestelde 
hoofdvordering; 

Dat genoemd arrest van 13 sep
tember 1988 dienaangaande vast
stelt, enerzijds, dat eiseres op 7 mei 
1984 een nieuwe conclusie heeft ge
nomen inzake haar tegenvordering 
en, anderzijds, dat verweerder pas 
op 4 oktober 1985 afstand heeft ge
daan van zijn hoofdvordering; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat, hoewel, zoals 

eiseres aanvoert, op de dag van de 
uitspraak van het arrest van het 
Hof van Beroep te Luik op 13 sep
tember 1988, tussen de partijen tvvee 

echtscheidingsgedingen gaande wa
ren, en het Hof van Beroep te Luik, 
door haar tegenvordering tot echt
scheiding af te wijzen, noodzakelijk 
heeft vastgesteld dat de tegenvorde
ring bij het hof aanhangig was 
daaruit toch niet kan worden afge~ 
leid dat het bestreden arrest het ge
zag van gewijsde van genoemd ar
re~t van het Hof van Beroep te Luik 
mlSkent, door de opheffing te beve
len van het litigieuze uitvoerend 
derden-beslag en door eiseres te ver
oordelen om een bedrag van 875.361 
frank aan verweerder terug te beta
len; 

Dat immers de vorderingen waar
over uitspraak is gedaan, enerzijds 
door het Hof van Beroep te Luik in 
zijn voornoemd arrest van 13 sep
tember 1988, en anderzijds het Hof 
van Beroep te Brussel in het bestre
den arrest, noch dezelfde oorzaak 
noch hetzelfde voorwerp hebben; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van de artikelen 
23 tot 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek, faalt naar recht; 

Overwegende dat daarentegen het 
bestreden arrest zijn beslissingen, 
waarbij de opheffing van het uitvoe
rend derden-beslag en de teruggave 
van << hetgeen te veel is ontvangen » 
worden bevolen, steunt op feitelijke 
gegevens die betrekking hebben op 
het verloop van de echtscheidings
procedures, en die zijn vastgesteld 
in het arrest van 13 september 1988 
van het Hof van Beroep te Luik, 
waarnaar het bestreden arrest uit
drukkelijk verwijst; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
te dezen, bij de feitenrechter weder
zijdse vorderingen tot echtscheiding 
aanhangig zijn gemaakt, en een van 
die vorderingen door de afstand van 
de rechtsvordering van de echtge
noot die ze had ingesteld, is verval
len, terwijl de andere nog steeds 
aanhangig is, de beschikking van de 
voorzitter, die overeenkomstig arti
kel 1280 van het Gerechtelijk Wet
boek, in kort geding uitspraak doet, 
haar uitwerking behoudt ten minste 
tot over laatstgenoemde vordering 
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tot echtscheiding een vonnis of ar- 2° INTEREST - MORATOIRE INTEREST _ 

rest met kracht van gewijsde is ge- ART. 1153 B.w. - BEGRIP. 

we zen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, door zijn voormelde beslis
singen, waarbij de opheffing van 
het beslag en de teruggave van geld
sommen worden bevolen, te motive
ren door de overweging « dat de in 
kort geding uitgesproken beschik
king van 9 maart 1984 met ingang 
van 4 oktober 1985 geen uitwerking 
meer heeft, nu is geoordeeld dat 
(verweerder) op die datum regelma
tig afstand heeft gedaan van zijn 
eerste vordering tot echtscheiding », 
terwijl op die datum de regelmatig 
ingestelde tegenvordering tot echt
scheiding van eiseres nog steeds 
hangende was, artikel 1280 van het 
Gerechtelijk W etboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

27 september 1990 - 1" kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Simont. 

Nr. 45 

1 e KAMER - 27 september 1900 

1° NATUURRAMP- WET VAN 12 JULI 1976 
- SCHADE - HERSTEL - PERKEN. 

3° NATUURRAMP - WET VAN 12 JULI 1976 
- SCHADE - HERSTEL - VERGOEDING -
MORATOIRE INTEREST. 

4° INTEREST - MORATOIRE INTEREST 
NATUURRAMP - WET VAN 12 JULI 1976 
VERGOEDING. 

5° NATUURRAMP - WET VAN 12 JULI 1976 
- VERGOEDING - MORATOIRE INTEREST -
AANVANG. 

6° INTEREST - MORATOIRE INTEREST -
AANMANING TOT BETALING - BEGRIP - NA
TUURRAMP - WET VAN 12 JULI 1976 - VER
GOEDING - VORDERING TOT BETALING. 

1° De wet van 12 juli 1976 betreffende 
het herstel van zekere schade veroor
zaalct aan private goederen door na
tuurrampen moet strikt worden uitge
legd; de schade waarop zij van toepas
sing is, kan derhalve enlcel worden 
hersteld door de erin voorgeschreven 
vergoedingen, zonder enige verhoging, 
al was het door toekenning van com
pensatoire interest (1). (Artt. 8 en 10 
wet van 12 juli 1976). 

2° De in art. 1153 B. W. bedoelde interest 
is geen compensatoire, maar moratoire 
interest; onder de in die wetsbepaling 
gestelde voorwaarden herstelt die inte
rest de schade die de sclmldeiser lijdt 
wegens vertraging in de uitvoering 
door de schuldenaar van zijn verbinte
nis om de verschuldigde geldsom te 
be tal en. 

3° en 4° De verplichting tot betaling van 
de vergoedingen bepa.ald bij de wet 
van 12 juli 1976 betreffende het herstel 
van zekere schade veroorzaakt aan 
private goederen door natuurrampen, 
in welke verplichting noodzakelijker
wijze de erkenning ligt van het sub
jectief, hetzij burgerlijk, hetzij politiek, 
recht op die vergoeding, is niettemin 
een verbintenis die, in de zin van art. 
1153 B. W., enkel betrekking heeft op 
de betaling van een zekere geldsom, 
zodat bij vertraging in de uitvoering, 

(1) Zie Cass., 19 mei 1988, A.R. nr. 8053 
(A.C., 1987-88, nr. 581), en 1 juni 1990, A.R. nr. 
6576 (ibid., 1989-90, nr. 577). 
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de bij die bepaling vastgestelde wette
lijke interest verschuldigd is (2). 

5° en 6° De aanvraag ingediend bij de 
provinciegouverneur en strekkende tot 
betaling door de Staat van de vergoe
ding, waarvan sprake is in de wet van 
12 juli 1976 betreffende het herstel van 
zekere schade veroorzaakt aan private 
goederen door natuurrampen is geen 
aanmaning tot betaling, die moratoire 
interest doet Jopen (3). (Art. 1153 B.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. GODEFROID, D'ANS) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 8790) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 8, § 1, A, 9, A, en 10, § 1, van 
de wet van 12 juli 1976 betreffende het 
herstel van zekere schade veroorzaakt 
aan private goederen door natuurram
pen, 

doordat het arrest zegt dat de vergoe
ding die aan de verweerders wegens de 
algemene ramp waardoor zij op 6 mei 
1977 zijn getroffen, overeenkomstig arti
kel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt verhoogd met de moratoire ge
rechtelijke interest vanaf 12 januari 
1978, op welke datum het gedinginlei
dend verzoekschrift is ingediend, 

terwijl de wet van 12 juli 1976, onder 
de erin vastgestelde voorwaarden, aan 
bepaalde personen die schade hebben 
opgelopen wegens feiten die bij konink
lijk besluit als algemene of landbouw
rampen worden erkend, een recht ver
leent op een financiiHe tegemoetkoming 
van de Staat, onverschillig of deze al dan 
niet aansprakelijk is; die financiele tege
moetkoming van de Staat, in geval van 
algemene ramp, ingevolge artikel 9, A, 
van de wet bestaat in het toekennen van 
een herstelvergoeding berekend volgens 
de wijzen vastgesteld in artikel 10 van 
die wet, op basis van het nettobedrag 

van de schade, zoals het is bepaald in ar
tikel 8, § 1, A, dat wil zeggen op basis 
van de normale kosten, op de dag van 
het schadelijk feit van de herstelling, 
van de wederopbouw of van de wedersa
menstelling van de geteisterde goederen, 
na aftrek van de waardevermindering 
van die goederen op diezelfde dag ten 
gevolge van vetusteit; de enige bij de wet 
toegestane verhogingen van de vergoe
dingen, krachtens artikel 10, § 1, 4°, van 
voornoemde wet, bestaan in de normale 
kosten van de bewarende maatregelen 
en werken met voorlopig karakter en de 
honoraria en kosten van de deskundige 
op wie de geteisterde een beroep heeft 
gedaan met het oog op het opmaken van 
zijn aanvraag tot tegemoetkoming; de 
wet van 12 juli 1976, die een van het ge
mene recht afwijkend recht op vergoe
ding invoert, de openbare orde raakt en 
dus strikt moet worden uitgelegd; daar
uit volgt dat het arrest, door aan de ver
weerders moratoire gerechtelijke inte
rest, waarin de wet niet voorziet, toe te 
kennen, de bepalingen van die wet 
schendt (schending van de artikelen 8, 
§ 1, A, 9, A, en 10, § 1, 4°, van de wet van 
12 juli 1976) : 

Overwegende dat, zoals in het 
opschrift van de wet van 12 juli 1976 
staat, deze wet « het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan private 
goederen door natuurrampen » be
oogt; dat zij strikt moet worden uit
gelegd en dat de schade waarop zij 
van toepassing is, derhalve enkel 
kan worden hersteld door de erin 
voorgeschreven vergoedingen, zon
der enige verhoging, al was het 
door toekenning van compensatoire 
interest; 

Overwegende dat de in artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek be
doelde interest echter geen betrek
king heeft op de vergoeding van die 
schade; dat het niet gaat om com
pensatoire, maar om moratoire inte
rest, die onder de in die wetsbepa
ling gestelde voorwaarden de schade 
vergoedt welke de schuldeiser lijdt 
wegens vertraging in de uitvoering -----------------1 door de schuldenaar van zijn verbin

(2) Zie Cass., 19 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
588) met voetnoot 3. 

(3) Zie Cass., 15 jan. 1990, A.R. nr. 6910 
(A.C., 1989-90, nr. 299). 

tenis om de verschuldigde geldsom 
te betalen; 

Dat de bovenvermelde verbinte
nis, waarin noodzakelijk besloten 
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ligt de erkenning van het subjectief 
recht van de schuldeiser op die geld
som, of het nu een burgerlijk dan 
wel een politiek recht is, niettemin 
een verbintenis is die, in de zin van 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek, enkel betrekking heeft op de 
betaling van een bepaalde geldsom, 
zodat, bij vertraging in de uitvoe
ring, de bij die bepaling vastgestelde 
wettelijke interest verschuldigd is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1139 en 1153, inzonder
heid het derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 17, 19 en 20 van de wet van 12 
juli 1976 betreffende het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan private goe
deren door natuurrampen, 1, 2, 3, 4 en 5 
van het koninklijk besluit van 18 augus
tus 1976 tot vaststelling van de vorm en 
de termijn van indiening van de aanvra
gen tot financiele tegemoetkoming we
gens schade aan private goederen ver
oorzaakt door natuurrampen (algemene 
rampen of landbouwrampen), 

doordat het arrest zegt dat de vergoe
ding waarop de verweerders krachtens 
de wet van 12 juli 1976 recht hebben, 
overeenkomstig artikel 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek zal worden verhoogd 
met de moratoire gerechtelijke interest 
vanaf 12 januari 1978, op welke datum 
het gedinginleidend verzoekschrift is in
gediend, 

terwijl artikel 1153, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd bij ar
tikel 6 van de wet van 1 mei 1913, be
paalt dat de schadevergoeding wegens 
vertraging in de uitvoering van een ver
bintenis die aileen betrekking heeft op 
het betalen van een bepaalde geldsom, 
verschuldigd is te rekenen van de dag 
van de aanmaning tot betaling; volgens 
de vaststellingen van het arrest, de da
tum van 12 januari 1978 de datum is 
waarop de verweerders bij de gouver
neur van de provincie Luik een aanvraag 
tot vergoeding hebben ingediend op ba
sis van de bepalingen van de wet van 12 
juli 1976 betreffende het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan private goe
deren door natuurrampen; het arrest al
dus impliciet vaststelt dat de in artikel 
17 van de wet van 12 juli 1976 bedoelde 
aanvraag tot financiele tegemoetkoming 
die de verweerders hebben ingediend, 
een « aanmaning » is in de zin van arti
kel 1153 van het Burgerlijk Wetboek; uit 

de artikelen 17, 19 en 20 van die wet en 
uit de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van het ko
ninklijk uitvoeringsbesluit van 18 augus
tus 1976 volgt dat de bij de wet van 12 
juli 1976 vastgestelde financiele tege
moetkoming pas verschuldigd is nadat 
de belanghebbende, op de door de Ko
ning vastgestelde wijze, een aanvraag tot 
tegemoetkoming heeft ingediend, de pro
vinciegouverneur bij wie de aanvraag 
aanhangig is gemaakt, of diens gemach
tigde, ze heeft onderzocht, en een met 
redenen omklede beslissing tot vaststel
ling van het bedrag van de vergoeding is 
genomen; de in artikel 1153, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde in
gebrekestelling pas mogelijk is na het 
indienen van de aanvraag en na de ad
ministratieve procedure waartoe zij aan
leiding geeft; die aanvraag dus niet als 
een aanmaning tot betaling kan worden 
aangemerkt, in de zin van artikel 1153 
van het Burgerlijk Wetboek; het arrest 
derhalve de aanvraag tot tegemoetko
ming van 12 januari 1978 ten onrechte 
aanmerkt als een aanmaning tot beta
ling (schending van de artikelen 17, 19, 
20 van de wet van 12 juli 1976 en van de 
artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van het konink
lijk uitvoeringsbesluit van 18 augustus 
1976) en het, door te beslissen dat aan de 

'verweerders de bij artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde wettelijke 
interest vanaf 12 januari 1978 verschul
digd is, zonder dat eiser op die datum in 
gebreke werd gesteld door een aanma
ning tot betaling, in de zin van bedoeld 
artikel, de artikelen 1139 en 1153, inzon
derheid het derde lid, van het Burgerlijk 
W etboek schendt : 

Overwegende dat, behalve in het 
te dezen niet toepasselijke geval 
waarin de wet de in artikel 1153 van 
het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
moratoire interest van rechtswege 
doet lopen, die interest pas verschul
digd is te rekenen van de aanma
ning tot betaling; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door interest toe te kennen 
vanaf 12 januari 1978, op welke da
tum de verweerders, volgens de 
vaststelling van het arrest, hun aan
vraag tot tegemoetkoming bij de 
gouverneur van de provincie Luik 
hebben ingediend, impliciet beslist 
dat die aanvraag als een aanmaning 
tot betaling geldt; 
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Overwegende dat zodanige aan
vraag niet kan worden aangemerkt 
als een aanmaning tot betaling, in 
de zin van artikel 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de dag 
vanaf welke de interest begint te lo
pen die het aan de verweerders toe
kent, op 12 januari 1978 vaststelt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; 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 Luik. 

27 september 1990 - 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 46 

1 • KAMER - 28 september 1900 

1° BESLAG - BESLAGRECHTER - BE
VOEGDHEID - BESLISSING OVER DE RECH
TEN VAN DE PARTIJEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 

rechtmatigheid en de regelmatigheid 
van de tenuitvoerlegging (1). (Artt. 
1395 en 1494 Ger.W.) 

(BELG!SCHE STAAT - ONTVANGER DER DI
RECTE BELASTINGEN VAN HET EERSTE KAN
TOOR TE BRUGGE T. GARDIN T.A.V. IPPA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6925) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1988 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, en niet door het Hof 
van Beroep te Gent, zoals bij ver
schrijving is vermeld in het ver
zoekschrift tot cassatie en in de ak
te van betekening ervan; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 75, § 1, 2°, 155, 156 en 295 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (koninklijk besluit van 26 februari 
1964, als gewijzigd, wat artikel 75 betreft, 
bij artikel 12 van de wet van 3 november 
1976, en, in de tekst van kracht v66r de 
wet van 10 februari 1981, wat artikel 295 
betreft), 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1395, 1494 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de aanslagen die het voor
werp uitmaken van het verzet van ver
weerder regelmatig « uitvoerbaar zijn 
verklaard door de bevoegde overheden 
en een uitvoerbare titel uitmaken op 
grand waarvan uitvoerend beslag moge
lijk is >>, nochtans de invordering ervan 
ten laste van verweerder ontzegt, op 
grand : « dat op grond van artikel 6 
W.I.B. het belastbaar inkomen wordt ge
vormd door de gezamenlijke netto-in
komsten van : inkomsten uit onroerende 
goederen, inkomsten en opbrengsten van 
roerende goederen en kapitalen, bedrijfs
inkomsten en diverse inkomsten; dat op 
grond van artikel 73 W.I.B. de belastbare 
inkomsten van de echtgenoten worden 

BURGERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BE- 1-----------------
VOEGDHEID - BESLAGRECHTER - BESLIS
S!NG OVER DE RECHTEN VAN DE PARTIJEN. 

1 o en 2° De beslagrechter is niet bevoegd 
om uitspraak te doen over een geschil 
betreffende de rechten van de partijen 
dat wei verband houdt met de tenuit
voerlegging maar dat niet gaat over de 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1986, A.R. nr. 5012 
(A.C., 1986-87, nr. 53), en 8 juni 1989, A.R. nr. 
8338 (ibid., 1988-89, nr. 579); Versiag over de 
Gerechtelijke Hervorming, PASIN, 1967, biz. 
497; noot C. Caenepeei onder Rb. Antwerpen, 
11 maart 1971, in R. W, 1970-1971, 1966; CHA
BOT-LEONARD, Saisies conservatoires et saisies
excecutions, druk 1979, biz. 57 tot 63. 
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samengevoegd, ongeacht het aangeno
men huwelijksvermogensstelsel, dat ech
ter op grand van artikel 75, § 1, 2°, W.I.B. 
de door iedere echtgenoot verschuldigde 
belasting afzonderlijk wordt vastgesteld 
en op ieders naam gevestigd vanaf het 
jaar dat volgt op datgene waarin de fei
telijke scheiding plaatsgreep, dat ten de
ze de feitelijke scheiding dagtekende 
vanaf 1976 en de belastingsschulden 
waarvoor beslag werd gelegd betrekking 
hadden op 1978, 1979 en 1980, dat er 
geen reden bestaat om artikel 75, § 1, 2°, 
niet toe te passen op artikelen 155 en 
295 W.I.B.; dat moet worden aangenomen 
dat enkel tegenover de echtgenote van 
(verweerder) een uitvoerbare titel be
stand >> 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, de functie van de 
beslagrechter er onder meer in bestaat 
na te gaan of een uitvoerend beslag 
krachtens een uitvoerbare titel plaats
vindt, maar zich niet uitbreidt tot de be
oordeling van de vraag of deze titel het 
voorwerp kan uitmaken van een betwis
ting ten grande; zodat het arrest, dat 
eerst vaststelt dat de ter zake ten uitvoer 
gelegde kohieren een uitvoerbare titel 
uitmaken, op grand waarvan uitvoerend 
beslag mogelijk is, en nadien uit een be
oordeling van de rechtsverhouding ten 
grande tussen de administratie en ver
weerder, beslist dat de uitvoerbare titel 
enkel tegenover dezes echtgenote be
stand, de door de wet aan de beslagrech
ter toegeschreven opdracht te buiten is 
gegaan (schending van de artikelen 1395 
en 1494 van het Gerechtelijk Wetboek); 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende 'dat het arrest aan
neemt dat de litigieuze aanslagen 
ter zake van de onroerende voorhef
fing mede ten name van verweerder 
zijn ingekohierd; dat het oordeelt 
dat die kohieren uitvoerbare titels 
vormen; dat het niet vaststelt dat 
verweerder tegen de te zijnen name 
vastgestelde aanslagen bezwaar 
heeft ingediend; dat het, op grond 
van het bepaalde in artikel 75, § 1, 
2°, van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen, evenwel beslist 
<< dat moet aangenomen worden dat 
enkel tegenover de echtgenote van 
(verweerder) een uitvoerbare titel 
bestond », nu verweerder en zijn 
echtgenote sedert 1976 feitelijk ge
scheiden leefden en de belasting-

. schulden waarvoor beslag onder der
den was gelegd, betrekking hadden 
op de jaren 1978 tot 1980; 

Dat het arrest, om die redenen, de 
beroepen beschikking bekrachtigt, 
die, op het verzet van verweerder, 
het in diens nadeel gelegde beslag 
onder derden nietig en opgeheven 
verklaarde; 

Overwegende dat het arrest, door 
op grond van het bepaalde in artikel 
75, § 1, 2°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, te beslissen 
zoals hiervoren is gezegd, niet ai
leen de rechtmatigheid en de regel
matigheid van het beslag onder der
den beoordeelt, maar tevens uit
spraak doet over de zaak zelf, 
namelijk over de al dan niet ver
schuldigdheid door verweerder van 
de te zijnen name ingekohierde on
roerende voorheffing; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart dit arrest 
bindend voor de N.V. Ippa; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

28 september 1990 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Rauws - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Claeys Bouuaert. 
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Nr. 47 

1 • KAMER - 28 september 1990 

1° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 
GEMEENTEBELASTINGEN - DIRECTE GE
MEENTEBELASTINGEN - BEZWAARSCHRIIT 
BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PRO
VINCIERAAD - TERMIJN - AARD. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 
GEMEENTEBELASTINGEN - DIRECTE GE
MEENTEBELASTINGEN - VERHAALBELAS
TING - VRIJWILLIGE BETALING INEENS VAN 
HET KAPITAAL - BEZWAAR INGEDIEND NA 
DE VRIJWILLIGE KWIJTING MAAR V66R DE 
FORMELE INKUHIERING ERVAN - ONTVAN
KELIJKHEID. 

1° De termijn van drie maanden om bij 
de bestendige deputatie van de provin
cieraad een bezwaarschrift inzake di
recte gemeentebelastingen in te die
nen, termijn die begint te lopen vanaf 
de dag van de afgifte van het aanslag
biljet, raakt de openbare orde (1). (Art. 
8 wet 5 juli 1871.) (2) 

2° Wanneer een gemeentelijk belasting
reglement een verhaalbelasting instelt 
en aan de belastingplichtige de moge
lijkheid biedt te allen tijde het bedrag 
van de nag niet eisbare schijven van 
het kapitaal ineens te kwijten, is het 
bezwaarschrift van de belastingplichti
ge, ingediend bij de bestendige deputa
tie nadat hij ineens uit eigen beweging 
het kapitaal heeft gekweten dat met 
de jaarlijkse heffingen overeenstemt 
maar v66r de formele inkohiering er
van, ontvankelijk. [Artt. 8 wet 5 juli 
1871 (3), 137 en 139 Gemeentewet van 
30 maart 1836 (4).] 

(1) Cass., 19 dec. 1977 en 17 april 1978 (A.C., 
1978, 4 76 en 946). 

(2) en (3) Zie thans ook art. 5 wet 23 dec. 
1986 betreffende de invordering en de geschil
len ter zake van provinciale en plaatselijke 
heffingen. 

(4) Art. 137 Gemeentewet is opgeheven bij 
art. 11, 2°, van de wet van 23 december 1986 
vermeld in de noot 2 hiervoren; art. 139 Ge
meentewet : zie thans de artt. 238 en 239 van de 
Nieuwe Gemeentewet (K.B. 24 juni 1988). 

(GEMEENTE SCHILDE T. BOSSCHAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1739 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 maart 1988 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Antwerpen ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 104bis, 7°, 
van de Provinciewet van 30 april 1836, 
ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 6 
juli 1987, 17, 18, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 138 van de Ge
meentewet van 30 maart 1836, als gewij
zigd bij artikel 1 van de wet van 27 mei 
1975, 8 van de wet van 5 juli 1871 hou
dende wijziging der belastingwetten, 208 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, als vastgesteld bij koninklijk be
sluit van 26 februari 1964 houdende coor
dinatie van de wetsbepalingen betreffen
de de inkomstenbelasting, 176, 180, 181, 
dit laatste artikel als gewijzigd bij arti
kel 16 van het koninklijk besluit van 7 
december 1966, van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 houdende uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 10 en 19 van het reglement 
betreffende de directe belasting op het 
aanleggen van riolen, goedgekeurd in 
openbare zitting van de gemeenteraad 
van de gemeente Schilde op 14 septem
ber 1978, 

doordat de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Antwerpen, na de 
vaststelling dat verweerder op 20 decem
ber 1982 een bezwaarschrift heeft inge
diend tegen de aanslag, die voor het 
dienstjaar 1982 te zijnen name zou wor
den gevestigd ingevolge de uitvoering 
van rioleringswerken in de dreef waar
aan zijn eigendom is gelegen, en waar
van het kohier uitvoerbaar werd ver
klaard op 6 januari 1983 (kohierartikel 
14), beslist dat voornoemd bezwaar
schrift binnen de wettelijk bepaalde ter
mijn werd ingediend, en dit bezwaar
schrift vervolgens aanneemt op grond 
van de overweging : dat uit de elementen 
van het dossier blijkt dat de belasting
plicht van belanghebbende niet vast
staat; dat bijgevoig voor de betwiste aan
slag(en) algehele ontheffing dient te 
worden verleend, en dienvolgens eiseres 
veroordeelt in de kosten en beslist dat 
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een bedrag van 13.886 frank als niet ver
schuldigd zal worden geboekt en, indien 
gekweten, zal worden terugbetaald, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 8 van de wet van 5 juli 1871, herno
men door artikel 19 van de verhaalbelas
tingverordening van 14 september 1978, 
ieder bezwaar tegen de hieruit voort
vloeiende belasting moet worden inge
diend binnen de termijn van d:de maan
den volgend op het afleveren van een 
verwittigingsuittreksel uit de rol, en die 
termijn van openbare orde is; te dezen 
uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat het door ver
weerder op 20 december 1982 ingediende 
bezwaarschrift is gericht tegen een op 
dat ogenblik nog niet uitvoerbaar ver
klaarde en dienvolgens nog niet opeisba
re noch vaststaande schuld, nu de be
twiste belasting pas op 6 januari 1983 
werd vastgesteld en uitvoerbaar ver
klaard en het aanslagbiljet verweerder 
werd toegezonden op 10 januari 1983; zo 
in principe de belastingschuld ontstaat 
op het ogenblik waarop het belastbaar 
materieel feit zich heeft voltrokken, die 
schuld evenwel slechts vaststaat en dien
volgens opeisbaar wordt wanneer over
eenkomstig de daartoe voorziene proce
dure tot inkohiering is overgegaan en 
een verwittigingsuittreksel aan de belas
tingplichtige is verzonden; dienvolgens 
de belastingplichtige de aanslag slechts 
kan betwisten voor de daartoe wettelijk 
bevoegde rechtsmacht nadat aan de for
maliteiten, vereist voor de opeisbaarheid 
der schuld, is voldaan; uit voorgaande 
beschouwingen derhalve volgt dat het 
door verweerder op 20 december 1982 in
gediende bezwaarschrift voorbarig was 
en het bezwaar, bij gebrek aan hernieu
wing van het bezwaarschrift na uitvoer
baarverklaring van de aanslag binnen de 
termijn van drie maanden volgend op de 
aflevering van het. verwittigingsuittrek
sel, onontvankelijk diende te worden ver
klaard; zodat de bestendige deputatie 
niet wettig kan beslissen dat het door 
verweerder ingediende bezwaarschrift 
binnen de wettelijk bepaalde termijn is 
ingediend en het ontvankelijk verklaren, 
en zodoende de artikelen 138 van de Ge
meentewet van 30 maart 1836, als gewij
zigd bij artikel 1 van de wet van 27 mei 
1975, 208 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, 176, 180 en 181, dit laat
ste artikel als gewijzigd bij artikel 16, 
van het koninklijk besluit van 7 decem-' 
ber 1966, van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 houdende uitvoering van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 8 van de wet van 5 juli 1871, 10 en 
19 van het verhaalbelastingsreglement 
van 14 september 1978 en, voor zover no
dig, 17 en 18, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, schendt alsook de bewijs
kracht gehecht aan het verhaalbelas
tingsreglement van 14 september 1978, 
en meer in het bijzonder van de artike
len 10 en 19 miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie het bezwaar van verweer
der tegen de aanslag in de gemeen
tebelasting op aanleg van riolen, 
dienstjaar 1982, artikel 14, gegrond 
verklaart en beslist dat een bedrag 
van 13.886 frank als niet verschul
digd zal worden geboekt en, indien 
gekweten, zal worden terugbetaald; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, hoewel inzake 
directe gemeentebelastingen de be
lastingschuld ontstaat uit de belas
tingverordening en de aanwezigheid 
van de erin bedoelde belastbare toe
stand, zulk een belasting, blijkens 
het bepaalde in de artikelen 137 en 
139 van de Gemeentewet van 30 
maart 1836, pas definitief verschul
digd en eisbaar is nadat de belas
ting is vastgesteld door inkohiering 
en het kohier uitvoerbaar is ver
klaard binnen de wettelijk bepaalde 
termijn; 

Overwegende dat de termijn om 
bij de bestendige deputatie een be
zwaarschrift inzake directe belastin
gen in te dienen, een vervaltermijn 
is en de openbare orde raakt; dat ar
tikel 8 van de wet van 5 juli 1871 die 
termijn bepaalt op drie maanden te 
rekenen vanaf de afgifte van het uit
treksel van het kohier aan de belas
tingschuldige; 

Overwegende dat de artikelen 137 
en 139 van de Gemeentewet van 30 
maart 1836 niet uitsluiten dat de be
lastingplichtigen, wanneer de ge-
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meenteverordening hun daartoe de 
mogelijkheid biedt, de directe ver
haalbelastingen die jaarlijks ver
schuldigd zijn, uit eigen beweging 
kwijten door betaling ineens van 
het kapitaal dat met de jaarlijkse 
heffingen overeenstemt; dat te de
zen artikel 9 van de litigieuze belas
tingverordening bepaalt : « De belas
tingplichtige kan, te allen tijd, het 
eigendom ontlasten van het bedrag 
der terugvorderbare uitgaven, die 
erop betrekking heeft, door aan de 
gemeente het bedrag der nog niet 
eisbare schijven van het kapitaal te 
storten. - De intrest is steeds ver
schuldigd voor het jaar tijdens het
welk de betaling plaats heeft »; 

Overwegende dat, in het geval 
van spontane kwijting ineens van 
de directe gemeentebelasting, niet 
noodzakelijk een voorafgaande inko
hiering van het kapitaal vereist is; 
dat alsdan artikel 8 van de wet van 
5 juli 1871 er niet aan in de weg 
staat dat de belastingplichtige, na 
de vrijwillige kwijting van de belas
ting maar v66r de formele inkohie
ring ervan, een bezwaarschrift in
dient bij de bestendige deputatie; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Oost
Vlaanderen. 

Nr. 48 

3e KAMER - 1 oktober 1990 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN -
ART. 8.3 - RET VOERTUIG GOED IN DE HAND 
HEBBEN - PLOTS REMMEN OM VEILIGHEIDS
REDENEN. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
voertuig ten gevolge van een plots 
remmen om veiligheidsredenen uit
zwenkt, kan niet worden afgeleid dat 
de bestuurder zijn voertuig niet goed 
in de hand heeft (1). (Artt. 8.3, tweede 
lid, en 10.2, eerste lid, Wegverkeersre
glement.) 

(MOENS-HEYLEN EN C0 N.V. T. DIERICK E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7049) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
'tikelen 8.3 en 10.2, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 1382, 1383 en 
1384, inzonderheid derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat • spijts alle onduide
lijkheden die omtrent de aanrijding blij
ven hangen, toch vaststaat : !0 dat Rogge 
aan 100 km/uur de autosnelweg volgde 
op een afstand van ± 25 meter van zijn 
voorligger, aldus zijn eigen schatting; 2° 
dat hij affirmeert dat zijn voorligger 
"plots fel remde ", wat hij op zijn beurt 
ook deed : " bij dit remmen is het voer
tuig (noot: het zijne) achteraan naar 
links uitgeslagen (maximum 1 meter)"; 
3° dat de linker achterhoek van zijn wa
gen aldus werd aangereden door de rech-

28 september 1990 - 1e kamer - Voor- ter voorzijde van het hem volgende voer
zitter: de h: Caenepeel, afdelingsvoorzit- tuig, bestuurd door (eerste verweerster) », 

ter - Verslaggever: de h. Rauws - Ge- 1----------------
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Geinger. 

(1) Zie Cass., 6 mei 1974 (A.C., 1974, 1001) en 
17 jan. 1989, A.R. nr. 2475 (A.C., 1988-89, nr. 
292). 
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beslist dat << welke oak op dat ogenblik 
de stand was van de wagens ten over
staan van de totale baanbreedte en wel
ke ook het trace is dat de beide wagens 
nadien overheen de drie rijstroken 
volgden, het achteraan naar links uit
slaan van het voertuig van de voorligger 
een hindernis was, die voor de achterlig
ger niet was in te schatten bij het bepa
len van haar rijgedrag; dat de beide wa
gens aldus achteraan tegen vooraan, 
mekaar raakten en uit de carosserie-lo
calisatie van de schade is af te lezen dat 
dat " uitslaan " voor die contactname pre
cies determinerend is geweest; dat ( eer
ste verweerster), haar weg vervolgend en 
van wie geen enkele fout is bewezen, al
dus op een onvoorzienbare manier werd 
gehinderd; dat, indien het om veilig
heidsredenen was, dat Rogge plots rem
de, hem hoe dan oak dat achteraan naar 
links uitslaan van zijn voertuig tot een 
fout bij het besturen van zijn voertuig is 
aan te rekenen : dat met de eerste rech
ter is vast te stellen dat Rogge zijn voer
tuig, bij inbreuk op art. 8.3 van het ver
keersreglement, niet voortdurend goed in 
handen had », en eiseres, in haar hoeda
nigheid van aanstelster van de heer Rog
ge, uitsluitend aansprakelijk stelt voor 
het schadegeval en de zaak terugstuurt 
naar de eerste rechter voor verdere af
handeling, 

terwijl artikel 8.3, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer bepaalt dat een 
bestuurder steeds in staat moet zijn aile 
nodige rijbewegingen uit te voeren en 
voortdurend zijn voertuig of zijn dieren 
goed in de hand moet hebben; overeen
komstig artikel 10.2, eerste lid, van het
zelfde besluit geen enkele bestuurder de 
normale gang van andere bestuurders 
mag hinderen, onder meer door plots te 
remmen wanneer dit niet om veiligheids
redenen vereist is; plots remmen derhal
ve toegelaten is indien het ingegeven is 
door veiligheidsredenen; de verplichting. 
« het voertuig goed in de hand te heb
ben » dient opgevat te worden als een 
vereiste om, in normale omstandigheden, 
alle nodige rijbewegingen uit te voeren; 
het !outer « uitslaan naar links » van het 
achterste gedeelte van een wagen, inge
volge het plots moeten stoppen om vei
ligheidsredenen, derhalve niet als het be
wijs van fout, door inbreuk op artikel 
8.3, tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 kan worden be
schouwd; de appelrechter vaststelt dat 
bestuurder Rogge affirmeerde te hebben: 

geremd, wanneer zijn voorligger « plots 
fel remde » en dat bij dit remmen het 
voertuig achteraan naar links uitsloeg;. 
het hof van beroep echter oordeelt dat, 
indien bestuurder Rogge plots om veilig
heidsredenen remde, het ten gevolge 
hiervan achteraan naar links uitslaan 
van het voertuig tach een fout opleverde, 
als inbreuk op artikel 8.3 van het Weg
verkeersreglement; zodat het arrest, nu 
het op onwettige wijze besluit tot het be
wijs .van een fout van de heer Rogge, 
aangestelde van eiseres, laatstgenoemde 
niet uitsluitend aansprakelijk kan stellen 
voor het schadegeval : 

Overwegende dat artikel 8.3, 
tweede lid, van het Wegverkeersre
glement onder meer bepaalt : « Hij 
(elke bestuurder) moet ( ... ) voortdu
rend zijn voertuig ( ... ) goed in de 
hand hebben »; dat uit het voor
schrift van artikel 10.2, eerste lid, 
van het reglement blijkt dat het 
plotseling remmen, wanneer dit om 
veiligheidsredenen is vereist, niet 
als een fout in de besturing van een 
voertuig kan worden aangemerkt; 

Dat uit een en ander volgt dat uit 
de loutere omstandigheid dat een 
voertuig, ten gevolge van een plotse
ling remmen om veiligheidsredenen, 
uitzwenkt, niet kan worden afgeleid 
dat de bestuurder zijn voertuig niet 
voortdurend goed in de hand heeft; 

Overwegende dat het arrest der
halve de beslissing dat de aangestel
de van eiseres een overtreding be
ging van artikel 8.3 van het Wegver
keersreglement, niet naar recht ver
antwoordt, op grond van de enkele 
reden : « Dat, indien het om veilig
heidsredenen was, dat Rogge plots 
remde, hem hoe dan ook (het) ach
teraan naar links uitslaan van zijn 
voertuig tot een fout bij het bestu
ren van zijn voertuig is aan te reke
nen »; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart dit arrest 
bindend voor de N.V. Mercator; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
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vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

1 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijlduidende conclusie van de h. Le-
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 49 

3• KAMER - 1 oktober 1900 

1° OPENBARE ORDE- ART. 807 GER.W.
UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE VORDE
RING. 

2° NIEUWE VORDERING - UITBREI
DING OF W!.JZIGING VAN DE VORDERING -
ART. 807 GER.W. - AARD VAN DE BEPALING. 

3° CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE MID
DELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ART. 807 
GER.W. - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN 
DE VORDERING. 

1° en zo Art. 807 Ger. W. betreffende de 
uitbreiding en de wijziging van de vor
dering raakt de openbare orde niet en 
is niet van dwingend recht (1). 

3° Schending van art. 807 Ger. W. betref
fende de uitbreiding en de wijziging 
van de vordering kan niet voor bet 
eerst voor het Hof worden aangevoerd 
(2). 

N oten arrest nr. 49 : 

(SEYNAEVE T. KREDIETBANK N.V.) 

(A.R. nr. 7069) 

1 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Verbist. 

Nr. 50 

3e KAMER - 1 oktober 1900 

1° MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKO
MINGEN - GESCHILLEN - ADMINISTRATIEVE 
BESLISSING - BEROEP - TERMIJN - VER
VAL. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LUKE ZAKEN - EXCEPTIE VAN NIETIGHEID 
VAN EEN PROCESHANDELING- VERVALTER
MIJN - BEROEP TEGEN ADMINISTRATIEVE 
BESLISSING. . 

3° MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKO
MINGEN - GESCHILLEN - ADMINISTRATIEVE 
BESLISSING - BEROEP - TERMIJN - VER
VAL - DEKK!NG. 

4° VORDERING IN RECHTE - BURGER

LIJKE ZAKEN - EXCEPTIE VAN NIETIGHEID 
VAN EEN PROCESHANDELING- VERVALTER
MIJN - BEROEP TEGEN ADMINISTRATIEVE 
BESLISSING- DEKKING VAN HET VERVAL. 

1° en 2° De termijn waarbinnen beroep 
tegen de administratieve beslissing 
van de minister betreffende het recht 
op tegemoetkoming aan minder-vali
den moet worden ingesteld, is op straf
fe van nietigheid voorgeschreven (1). 

N oot arrest nr. 50 : 

_ (1) Zie _R. SoETAERT,' « Nietigheid wegens 
(1) en (2) Cass., 26 old. 1981 (A. C., 1981-82 vormverzmm en verval door tijdsverloop terza

nr. 139) en 23 mei 1985, A.R. nr. 7184 (A.c.: ke van proceshandelingen »,in Actuele proble-
1984-85, nr. 576). men van gerechtelijk privaatrecht, blz. 54. 
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(Art. 29, tweede lid, Minder-validenwet 
Tegemoetkomingen 1969 (2); art. 860, 
derde lid, Ger.W.) 

3° en 4° Het verval van de termijn van 
beroep tegen de administratieve beslis
sing van de minister betreffende het 
r.echt op tegemoetkoming aan mindel·
validen is gedekt door een vonnis of 
arrest op tegenspraak, behalve datgene 
dat een maatregel van inwendige aard 
inhoudt, indien het verval niet door de 
partij is voorgedragen of door de rech
ter ambtshalve is uitgesproken (3). 
(Artt. 860, tweede lid, 864 en 865 
Ger.W.; art. 29, tweede lid, Minder-vali
denv.ret Tegemoetkomingen 1969 (4).) 

(DE HERDT T. BELGISCHE STAAT - STAATSSE
CRETARIS VOOR VOLKSGEZONDHEID EN GE
HANDICAPTENBELEID, VLAAMSE GEMEEN-

SCHAP) 

ARREST 

(A.R. nr. 7134) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 _december 1988 (5) 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, ambtshalve door het 
openbaar ministerie opgeworpen en 
overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek ter kennis ge
bracht: 

Overwegende dat de voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de 
Vlaamse Gemeenschap, die geen 
partij is in het bestreden arrest, niet 
ontvankelijk is; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 29 van de wet van 27 juni 1969 
betreffende het toekennen van tegemoet
komingen aan de minder-validen, 860, in
zonderheid het tweede en het derde lid, 
861, 862, § 1, 1°, en 864, inzonderheid het 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

(2) en (4) Thans art. 19, tweede lid, wet van 
27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen 
aan gehandicapten. 

(3) Cass., 31 jan. 1983, A.R. nr. 6704 (A.C., 
1982-83, nr. 312). 

(5) De voorziening werd op 5 februari 1990 
ing2cliend. 

doorda.t het arbeidshof vaststelt dat ei
sers vordering ertoe strekte een adminis
tratieve beslissing van 8 februari 1984 
met betrekking tot het recht op tege
moetkoming als minder-valide te horen 
vernietigen, dat « naar luid van artikel 
29, tweede lid, der wet van 27 juni 1969 
betreffende het toekennen van tegemoet
komingen aan minder-validen, het be
roep ingesteld tegen een beslissing van 
de minister, (moet) ingesteld worden bin
nen de maand na de kennisgeving er
van », dat « overeenkomstig artikel 46, 
lste lid, van het koninklijk besluit van 
17 november 1969 houdende het alge
meen reglement betreffende het toeken
nen van tegemoetkomingen aan minder
validen, de beslissing bij een ter post 
aangetekend schrijven (wordt) bete
kend », dat « de administratieve beslis
sing een eerste maal ter post aangete
kend aangeboden werd op 8 februari 
1984 », dat een tweede aanbieding ter 
post in april 1984 plaatsvond en dat « het 
verzoekschrift op 15 juni 1984 ter post· 
aangetekend aan de griffie van de Ar
beidsrechtbank te Antwerpen verstuurd 
werd, waar het op 18 juni 1984 werd in
geschreven », het arbeidshof besluit dat 
« dit ruim buiten de termijn van een 
maand (is), vastgesteld in artikel 29, 
tweede lid, van de wet van 27 juni 
1969 "• dat << hieruit volgt dat het inlei
dend verzoekschrift ruim buiten de tijd 
door voormeld artikel 29 van de wet van 
27 juni 1969 bepaald, ingediend werd en 
derhalve onontvankelijk is wegens laat
tijdigheid » en dat « de stelling van de 
eerste rechter, dat deze laattijdigheid 
door de twee ( ... ) voorbereidende vonnis
sen (d.d. 3 april 1985 en 17 september 
1986 van de Arbeidsrechtbank te Antwer
pen) zou gedekt zijn, in geen geval (kan) 
aanvaard worden, te meer om reden dat 
ook tegen deze beide voorbereidende 
vonnissen door (verweerder) hager be
roep werd aangetekend »; het arbeidshof 
aldus de oorspronkelijke vordering niet 
ontvankelijk verklaart, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, overeenkomstig arti

kel 29 van de wet van 27 juni 1969 de ge
schillen ontstaan uit deze wet behoren 
tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank en beroep tegen de beslissing van 
de minister moet ingesteld worden bin
nen de maand na de kennisgeving ervan; 
krachtens artikel 862 van het Gerechte
lijk Wetboek de nietigheid of het verval 
van een procedurehandeling, zelfs 
ambtshalve door de rechter moet worden 
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uitgesproken, wanneer die nietigheid of 
dat verval voortvloeit uit een verzuim of 
een onregelmatigheid betreffende op 
straffe van verval of nietigheid voorge
schreven termijnen; overeenkomstig arti
kel 864 van hetzelfde wetboek het verval 
en de nietigheid als bepaald in artikel 
862 gedekt zijn wanneer een vonnis of 
arrest op tegenspraak, behalve datgene 
dat een maatregel van inwendige aard 
inhoudt, gewezen is zonder dat het ver
val of de nietigheid door de partij is 
voorgedragen of door de rechter ambts
halve is uitgesproken; het beroep tegen 
een beslissing van de bevoegde minister 
inzake het recht op tegemoetkomingen 
aan minder-validen, getroffen overeen
komstig artikel 46 van het koninklijk be
sluit van 17 november 1969 houdende al
gemeen reglement betreffende het toe
kennen van tegemoetkomingen aan de 
minder-validen, onder die bepaling valt; 
het arbeidshof te dezen vaststelt dat 
door de eerste rechter (Arbeidsrechtbank 
te Antwerpen) op 3 april 1985 en op 17 
september 1986 tegensprekelijke tussen
vonnissen waren geveld zonder dat de 
rechter hierbij ambtshalve of op voor
dracht van de belanghebbende partij, het 
verval van de proceshandeling zou heb
ben uitgesproken; de appelrechter even
min vaststelt dat bedoelde tussenvonnis
sen louter maatregelen van inwendige 
aard zouden inhouden; de omstandigheid 
dat verweerder tegen deze tussenvonnis
sen hoger beroep zou hebben aangete
kend, geen afbreuk doet aan de toepas
selijkheid van genoemd artikel 864 en de 
mogelijke opheffing van het verval van 
de proceshandeling; het arbeidshof der
halve, door, in tegenstelling tot de eerste 
rechter, het verval niet als gedekt te be
schouwen spijt de door de eerste rechter 
tegensprekelijk gevelde tussenvonnissen, 
waarvan niet wordt vastgesteld dat zij 
maatregelen van inwendige orde inhou
den, niet wettig eisers vordering als niet 
ontvankelijk kon bestempelen (schen
ding van de artikelen 860, 862 en 864 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel 
nodig van artikel 29 van de wet van 27 
juni 1969): 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 29, tvree
de lid, van de wet van 27 juni 1969 
bepaalt dat beroep tegen een beslis
sing van de minister moet worden 

ingesteld binnen de maand na de 
kennisgeving ervan; 

Dat uit die bepaling volgt dat een 
beslissing van de minister slechts op 
geldige wijze aan de arbeidsrecht
bank kan worden voorgelegd, wan
neer het beroep binnen de wette
lijke termijn is ingesteld; dat die 
termijn op straffe van verval is 
voorgeschreven; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 862 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de nietigheid of het verval van 
een proceshandeling, zelfs ambtshal
ve, door de rechter meet worden uit
gesproken, wanneer die nietigheid 
of dat verval voortvloeit uit een ver
zuim of een onregelmatigheid be
treffende op straffe van verval of 
nietigheid voorgeschreven termij
nen; 

Dat artikel 864 van hetzelfde wet
hoek echter zegt dat verval en nie
tigheid als bepaald in artikel 862 ge
dekt zijn « wanneer een vonnis of 
een arrest op tegenspraak, behalve 
datgene dat een maatregel van in
wendige aard inhoudt, gewezen is 
zonder dat het verval of de nietig
heid door de partij is voorgedragen 
of door de rechter ambtshalve is uit
gesproken »; dat die regel blijft gel
den wanneer tegen het vonnis of ar
rest hoger beroep of cassatieberoep 
is ingesteld; 

Overwegende dat het beroep be
doeld in artikel 29, tweede lid, van 
de wet van 27 juni 1969 onder die 
bepaling valt, daar de artikelen 860, 
tweede lid, en 865 van het Gerechte
lijk Wetboek, die uitsluiten dat het 
verval te wijten aan de niet-inacht
neming van de voor het aanwenden 
van een rechtsmiddel voorgeschre
ven termij nen gedekt is, niet van 
toepassing zijn op een beroep dat, 
zoals te dezen, tegen een adminis
tratieve beslissing wordt ingesteld; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de stelling van de eerste 
rechter volgens welke het verval we
gens het laattijdig instellen van ei
sers vordering door twee << voorbe
reidende vonnissen » zou gedekt 
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zijn, « in geen geval (kan) worden 
aanvaard, te meer om reden dat ook 
tegen deze beide voorbereidende 
vonnissen door (eiser) hoger beroep 
werd aangetekend »; 

Dat het arrest zodoende de beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre ze is gericht 
tegen de Vlaamse Gemeenschap; 
vernietigt het bestreden arrest; be-' 
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; gelet op artikel 
1017, tweede lid, veroordeelt de eer
ste verweerder in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

1 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en van 
Heeke. 

Nr. 51 

3• KAMER - 1 oktober 1990 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
BEG RIP. 

sels of functionele stoornissen of de 
verergering van letsels of stoornissen 
die de arbeidsonderbl'elr.ing tot gevolg 
hebben gehad (1). 

{SANTINI T. LANDSBOND VAN DE VERBONDEN 
DER BEROEPSZIEKENFONDSEN VAN BELGIE). 

ARREST 

(A.R. nr. 7145) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1989 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat artikel 56, § 1, 
eerste lid, van de ziekte- en invalidi
teitswet bepaalt dat als arbeidsonge
schikt wordt erkend de werknemer 
« die alle werkzaamheid heeft on
derbroken als rechtstreeks gevolg 
van het intreden of het verergeren 
van letsels of functionele stoornis
sen waarvan erkend wordt dat ze 
zijn vermogen tot verdienen vermin
deren tot een derde of minder dan 
een derde »; 

Dat uit die bepaling, als gewijzigd 
bij het koninklijk besluit nr. 22 van 
23 maart 1982, volgt dat geen erken
ning van arbeidsongeschiktheid kan 
worden verkregen indien de gezond
heidstoestand van de betrokken 
werlmemer op het tijdstip van de 
onderbreking van de werkzaamheid 
niet verslechterd was vergeleken 
met die welke bij de aanvang van 
zijn tewerkstelling bestond; dat er 
niet uit volgt dat, wanneer de onder
breking van de werkzaamheid wel 
het rechtstreeks gevolg is van een 
verslechtering van die gezondheids
toestand, de bepaling van de ver
mindering van het vermogen tot 
verdienen niet moet worden gedaan 
op grond van het geheel van de let
sels en functionele stoornissen die 
de gerechtigde op het tijdstip van de 
arbeidsonderbreking vertoont, maar 

Voor de vaststelling van de arbeidsonge
schiktheid in de zin van art. 56, § 1, 
Z.L V.-wet dient de vermindering van 
het vermogen tot verdienen te worden 
bepaald op grand van het geheel van 1----------------
de letsels en functionele stoornissen 
die de gerechtigde op het tijdstip van 
de arbeidsonderbreking vertoont, en 
niet alleen op grand van de nieuwe let-

(1) Zie Cass., 26 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
875). Zie ook Verslag aan de Koning bij K.B. 
nr. 22 van 23 maart 1982 (Belgisch Staatsblad, 
25 maart 1982, blz. 3331, nr. 3). 
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alleen op grond van de nieuwe let
sels of functionele stoornissen of 
van de verergering die rechtstreeks 
de onderbreking van de werkzaam
heid tot gevolg hebben gehad; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, eensdeels, dat eiser bij de aan
vang van zijn werkzaamheid als 
werknemer bepaalde letsels vertoon
de, anderdeels, dat hij die werk
zaamheid heeft onderbroken ten ge-· 
volge van het intreden van een 
nieuw letsel; dat het beslist dat de 
vermindering van eisers vermogen 
tot verdienen enkel mag worden ge
toetst aan het ingetreden nieuwe 
letsel; 

Dat het arrest aldus artikel 56, 
§ 1, van de ziekte- en invaliditeits
wet schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verv.reerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

1 oktober 1990 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rauws, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 52 

3e KAMER - 1 oktober 1000 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHER!VIDE WERK
NE!VIER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE RE-

DEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE 
REDEN DOOR HET ARBEIDSGERECHT - IN
LEIDING VAN DE VORDERING - VORM. 

2° DAGVAARDING- INSTELLING VAN DE 
VORDERING - ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNE
MER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE RE
DEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE 
RED EN. 

3° VORDERING IN RECHTE - INSTEL
LING VAN DE VORDERING - VORM - DAG
VAARDING - ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNE
MER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE RE
DEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE 
RED EN. 

4° DAGVAARDING- INSTELLING VAN DE 
VORDERING - BIJ VERZOEKSCHRIFT IN TE 
STELLEN VORDERING. 

5° VORDERING IN RECHTE - INSTEL
LING VAN DE VORDER!NG - VORM - DAG
V AARDING - BIJ VERZOEKSCHRIFT IN TE 
STELLEN. 

6° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE RE
DEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE 
REDEN DOOR HET ARBEIDSGERECHT 
RECHTSPLEGING - DAGVAARDING VAN DE 
VAKORGANISATIE- GEVOLG. 

7° DAGVAARDING- INSTELLING VAN DE 
VORDERING - AANHANGIG !VIAKEN VAN DE 
ZAAK - INSCHRIJVING OP DE ROL. 

8° VORDERING IN RECHTE - INSTEL
LING VAN DE VORDERING - DAGVAARDING 
- AANHANGIG MAKEN VAN DE ZAAK -
INSCHRIJVING OP DE ROL. 

1°, 2° en 3° De vordering tot aanneming 
van een dringende reden om een be
schermde werknemer te ontslaan, mag 
voor de arbeidsrechtbank worden ge
bracht bij dagvaarding (1). (Artt. 700 
en 704 Ger.W., 1bis, § 2, Gezondheid 
en Veiligheidswet en 78bis, 1°, K.B. 18 
old. 1978.) (2) 

(1) en (3) J. PETIT, Arbeidsgerechten en Soci
aal Procesrech~ nrs. 531 e.v. 

(2) Thans art. 81, 1°, K.B. 31 juli 1986. 
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4° en 5° Wanneer is voorgeschreven dat 
de vordel'ing bij verzoekschl'ift wordt 
ingesteld, is de inleiding van het ge
ding bij dagvaarding in de regel geldig 
(3). (Artt. 700 en 704 Ger.W.) 

6° Wanneer in een geding tot aanneming 
van een dl'ingende reden om een be
schermde werknemer te ontslaan de 
werkgever de identiteit en het adres 
van de werknemersorganisatie die de 
kandidatuur van de werknemer heeft 
voorgedragen, niet in limine litis bij de 
griffie van de arbeidsrechtbank heeft 
neergelegd, maar die organisatie heeft 
gedagvaard, volgt daaruit niet dat de 
vordering tot aanneming of de oproe
ping van de orga.nisatie niet ontvanke
lijk is. (Art. 78bis, 2°, K.B. 18 okt. 
1978.) (4) 

7° en 8° De zaak wordt bij de rechter 
aanl1angig gemaakt vanaf de beteke
ning van de dagvaarding voor zover zij 
op de algemene rol is ingeschreven 
voor de zitting die de dagvaarding is 
aangegeven (5). (Artt. 700 en 717 
Ger.W.) 

(ONDER T. GONZi\LEZ COCK N.V. T.A.V. ALGE
MEEN BELGISCH VAKVEREOND) 

ARREST 

(A.R. nr. 7146) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1989 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen, 2, 
580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°, 581, 2°, 
582, 1° en 2°, 583, 700, 704, 1025, 1027 van 
het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij 
de wetten van 27 juni 1969, 12 mei 1971, 
30 juni 1971, 20 juli 1971, 7 augustus 
1974, 20 juni 1975, 22 december 1977 en 
25 januari 1985 en bij de koninklijke be-

(3) Zie noot 1. 

(4) Thans art. 81, 2°, K.B. 31 juli 1986. 

(5) Cass., 1 dec. 1892 (Bull. en Pas., 1893, I, 
44). Zie Arrondissementsrechtbank te Brugge, 
3 jan. 1971 (R. W., 1970-71, 1147). E. Gm en J. 
LINSMEAU, « Examen de jurisprudence (1971 a 
1978), Droit judiciaire prive », nr. 81, R.C.J.B. 
1983, 77; FETIWErss, Manuel de procedure civi
le, 1985, nrs. 256 en 257. 

sluiten van 31 december 1983 en 14 au
gustus 1986, 1, § 4, h, lbis, §§ 2 en 4, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werlmemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, gewij
zigd bij de wetten van 17 februari 1971 
en van 23 januari 1975 en bij het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 
78bis, 1°, 2°, 3° en 4°, van het koninklijk 
besluit van 18 oktober 1978 betreffende 
de ondernemingsraden en de comites 
voor veiligheid, gezondheid en verfraai
ing der werkplaatsen, ingevoegd bij ko
ninklijk besluit van 5 november 1982, 81, 
1°, 3°, 4° en 5°, van het koninklijk besluit 
van 31 juli 1986 betreffen\fe de ondeme
mingsraden en de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging de vorderingen van eerste toe
komstige verweerster ontvankelijk ver
klaart en voor recht zegt dat eerste 
toekomstige verweerster terecht de aan 
eiser betekende feiten als een dringende 
reden tot afdanking mocht beschouwen, 
dat deze feiten, aangehaald in het dag
vaardingsexploot van 22 april 1988 
zwaarwichtige feiten zijn, die van aard 
zijn op grond van dringende reden een 
einde te stellen aan de arbeidsovereen
komst van eiser zonder recht op vergoe
ding en dat de arbeidsovereenkomst tus
sen eerste toekomstige verweerster en 
eiser afgesloten, derhalve een einde 
neemt zodra dit arrest kracht van ge
wijsde zal hebben op de volgende gran
den : krachtens de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek geschiedt de 
rechtsingang in het algemeen bij dag
vaarding (artikel 700), onverminderd de 
bijzondere regels inzake vrijwillige ver
schijning en rechtspleging op ver
zoekschrift. Ten einde de procedurere
gels in het belang van de partijen te 
vereenvoudigen, heeft de wetgever bij 
koninklijk besluit (artikel 78bis, 1°, van 
het K.B. van 18.10.1978) toegelaten dat 
de vordering ter zake ook kan ingeleid 
worden bij verzoekschrift doch geen en
kele wettekst verbiedt dat de vordering 
tot vaststelling van het bestaan van een 
dringende reden zou worden ingeleid 
met een dagvaarding. De vordering kan 
dus wel bij verzoekschrift worden inge
leid doch er bestaat geen wettelijke regel 
die bepaalt dat uitsluitend een ver
zoekschrift geldend is. Terwijl de betwis
tingen met betrekking tot het artikel 5!l0, 
2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°, artikel 581, 
2°, artikel 582, 1° en 2°, en artikel 583 
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krachtens artikel 704 van het Gerechte
lijk Wetboek mogen ingeleid worden bij 
verzoekschrift, is ook voor dergelijke ge
vallen de inleiding bij dagvaarding niet 
verboden, zodat ook in casu eerste 
toekomstige verweerster het recht had 
de moeilijkere procedure van inleiding 
bij dagvaarding te verkiezen, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest ten onrechte beslist heeft dat eer
ste toekomstige verweerster het recht 
had de vordering tot vaststelling van het 
bestaan van een dringende reden tegen 
eiser in te leiden met een dagvaarding; 
immers de vordering tot erkenning van 
een dringende reden voor het ontslag 
van een beschermd kandidaat voor het 
comite van veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing der werkplaatsen op straffe van 
niet-ontvankelijkheid door de werkgever 
bij de arbeidsrechtbank dient aanhangig 
gemaakt met een verzoekschrift, aange
tekend verzonden naar- of neergelegd ter 
griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank 
en dat de partijen bij gerechtsbrief met 
dagbepaling dienen te worden opgeroe
pen (schending van art. 1, § 4, h, 1bis, 
§§ 2 en 4, wet van 10 juni 1g52, 78bis, 1°, 
2°, 3° en 4°, K.B. 1S oktober 1g73, en voor 
zoveel als nodig, van art. 1025 en 1027 
van het Ger.W.); deze aldus wettelijk ge
regelde rechtspleging onverenigbaar is 
met de inleiding van de vordering tot er
kenning van een dringende reden door 
middel van een dagvaarding zodat deze 
vorm van inleiden niet van toepassing 
kan zijn op die rechtspleging (schending 
van art. 2 Ger.W.) en zodat de kwestieu
ze vordering niet rechtsgeldig bij dag
vaarding ingeleid werd (schending van 
art. 700 Ger.W.) en het bestreden arrest 
deze inleiding evenmin wettelijk kon toe
laten op grond van de regeling der be
twistingen met betrekking tot het artikel 
5SO 2° 3° 6° 7° so go 10° en 11° artikel 
5S1: 2°: artik~l 5S2, ]o ~n 2°, en artikel 5S3 
krachtens artikel 704 van het Gerechte
lijk Wetboek (schending van art. 580, 2°, 
3° 6° 7° so go 10° en 11° 581 2° 582 1° 
e~ 2d, 51ls, '704 Ger.W.); ' ' ' ' 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen van de in 

het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen inhoudt dat, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid, bij ver
zoekschrift moet worden ingeleid 
het geding waarin de werkgever de 
arbeidsrechtbank om de aanneming 

verzoekt van de dringende reden die 
hij aanvoert om een personeelsver
tegenwoordiger in het veiligheidsco
mite of een kandidaat te ontslaan; 

Dat een rechtsplegingsbepaling 
volgens welke de inleiding van een 
bepaald geding bij verzoekschrift 
plaatsvindt in de regel de inleiding 
van zulk een geding bij dagvaarding 
niet ongeldig maakt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over llet tweede middel : gesteld als 
volgt: << schending van de artikelen 2, 17, 
18, 700, 813, 860, 861, 862, 863 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1, § 4, h, 1bis, §§ 2 en 
4, van de wet van 10 juni 1952 betreffen
de de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemer, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, gewij
zigd bij de wetten van 17 februari 1971 
en van 23 januari 1g73, 78bis, 1°, 2°, 3° en 
4°, van het koninklijk besluit van 18 ok
tober 1g73 betreffende de ondernemings
raden en de comites voor veiligheid, (ge
zondheid en verfraaiing der werkplaat
sen, ingevoegd bij) koninklijk besluit van 
5 november 1982, 81, 1°, 3°, 4° en 5°, van 
het koninklijk besluit van 31 juli 1ga6 be
treffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing der werkplaatsen, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging de vorderingen van eerste toe
komstige verweerster ontvankelijk ver
klaart en voor recht zegt dat eerste 
toekomstige verweerster terecht de aan 
eiser betekende feiten als een dringende 
reden tot afdanking mocht beschouwen, 
dat deze feiten, aangehaald in het dag
vaardingsexploot van 22 april 1g33 
zwaarwichtige feiten zijn, die van aard 
zijn om op grond van dringende reden 
een einde te stellen aan de arbeidsover
eenkomst van eiser zonder recht op ver
goeding en dat de arbeidsovereenkomst 
tussen eerste toekomstige verweerster 
en eiser afgesloten, derhalve een einde 
neemt zodra dit arrest kracht van ge
wijsde zal hebben op de volgende gran
den : eiser werpt terecht op dat de vakor
ganisatie die zijn kandidatuur als lid van 
het comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing der werkplaatsen heeft 
:voorgedragen ter gelegenheid van de so
ciale verkiezingen van 1g37, als betrok
ken partij in het geding moest geroepen 
'worden. Deze partij werd in het geding 
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geroepen door eerste toekomstige ver
weerster bij dagvaarding vun 18 oktober 
1988 en is derhalve mede in het geding 
betrokken. Deze gedaagde heeft sedert 
de aanvang van de procedure in eerste 
aanleg nooit de geldigheid van de tegen 
haar gevoerde procedure betwist en 
heeft evenmin hoger beroep ingesteld te
gen de beslissing van de eerste rechter 
die de vordering ontvankelijk verklaar
de. Eiser zelf heeft niet de bevoegdheid 
of belang de ontvankelijkheid te betwis
ten van een vordering die niet tegen 
hem gericht is. W eliswaar moet de vor
derende partij krachtens artikel 78bis, 2°, 
van het koninklijk besluit van 5 novem
ber 1982 in limine litis de identiteit en 
het volledige adres van de betrokken 
partijen op de griffie van de arbeids
rechtbank neerleggen doch dergelijke 
nalatigheid is niet door een volstrekte 
nietigheid gesanctioneerd. Noch de be
langen van eiser noch deze van tweede 
toekomstige verweerster werden door dit 
verzuim geschaad en dit verzuim werd 
trouwens hersteld na het tussenvonnis 
van 15 september 1988 door de dagvaar
ding van 18 oktober 1988, 

terwiji, eerste onderdeel, de werkgever 
die een vordering tot erkenning van een 
dringende reden voor het ontslag van 
een beschermd kandidaat voor het comi
te voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing der werkplaatsen aanhangig 
maakt bij de arbeidsrechtbank, client, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid, de 
naam en het adres van de representa
tieve werknemersorganisatie die de kan
didatuur van de beschermde werkne
mer heeft voorgedragen, in limine litis 
bij de griffie van de arbeidsrechtbank 
neer te leggen en deze organisatie 
dient bij gerechtsbrief met dagbepa
ling te worden opgeroepen; eiser bij 
gerechtsdeurwaardersexploot van 22 
april 1988 gedagvaard werd om de drin
gende reden te laten erkennen en dat de 
tweede toekomstige verweerder, die de 
kandidatuur van eiser had voorgedragen, 
pas door eerste toekomstige verweerster 
in het geding geroepen werd bij dagvaar
ding van 18 oktober 1988; bijgevolg de 
naam en het adres van deze partij niet 
in limine litis bij de griffie van de ar
beidsrechtbank werd neergelegd (schen
ding van art. 1, § 4, h, lbis, §§ 2 en 4, wet 
van 10 juni 1952, 78bis, 2°, K.B. 18 okto
ber 1978) en dat tweede toekomstige ver
weerder evenmin bij gerechtsbrief met 
dagbepaling werd opgeroepen zodat de 
vordering tegen eiser zelf niet ontvanke
lijk is (schending van art. 1, § 4, h, lbis, 

§§ 2 en 4, wet van 10 juni 1952, 78bis, 1°, 
2°, 3° en 4°, K.B. 18 oktober 1978); de 
oproeping bij gerechtsbri.ef met dagbepa
ling inderdaad onverenigbaar is met de 
dagvaarding in tussenkomst zodat deze 
vorm van gedwongen tussenkomst niet 
van toepassing kan zijn op de wettelijk 
geregelde tussenkomst van de represen
tatieve werlmemersorganisatie in de pro
cedure tot erkenning van een dringende 
reden voor het ontslag van een be
schermd kandidaat voor het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen (schending van art. 2 
Ger.W.) en zodat tweede toekomstige 
verweerder niet rechtsgeldig bij dagvaar
ding in de procedure betrokken werd 
(schending van art. 700 en 813 Ger.W.); 
het bestreden arrest ten onrechte beslist 
heeft dat dergelijke nalatigheden niet 
door een volstrekte nietigheid gesanc
tioneerd worden; deze nalatigheden inte
gendeel de niet-ontvankelijkheid van de 
vordering tot erkenning van een dringen
de reden tegen eiser tot gevolg hebben 
(schending van art. 860, 861, 862 en 863 
Ger.W.); het bestreden arrest even
eens ten onrechte belsist heeft dat eiser 
geen belang heeft de ontvankelijkheid te 
betwisten van de dagvaarding waarbij 
tweede toekomstige verweerder in het 
geding betrokken werd; de vordering te
gen eiser immers niet ontvankelijk is 
wanneer de vordering waarbij zijn repre
sentatieve werknemersorganisatie in het 
geding betrokken werd, zelf evenmin 
ontvankelijk is zodat hij wel degelijk be
lang heeft om die ontvankelijkheid te be
twisten (schending van art. 17 en 18 
Ger.W.); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, volgens het be

paalde in artikel 1bis, § 2, derde lid, 
van de wet van 10 juni 1952, bij ge
rechtsbrief moet worden opgeroepen 
de werknemersorganisatie die de 
kand.idatuur van de werknemer 
heeft voorgedragen; dat, volgens ar
tikel 7Bbis, 2°, van het koninklijk be
sluit van 18 oktober 1978, ingevoegd 
bij koninklijk besluit van 5 novem
ber 1982, de eisende partij ertoe ge
houden is, « in limine litis », bij de 
griffie van de arbeidsrechtbank 
waarbij de zaak aanhangig is, de 
identiteit en het volledig adres van 
« de betrokken pa:rtijen » neer te 
leggen; 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eisers werknemersorgani
satie te dezen in het geding is be
trokken bij dagvaarding van ver
weerster van 18 oktober 1988, en dat 
eisers belang noch dat van de be
trokken organisatie in het concrete 
geval werden geschaad doordat de 
identiteit en het adres van laatstbe
doelde niet « in limine litis » ter grif
fie van de arbeidsrechtbank waren 
neergelegd; 

Overwegende dat noch uit de arti
kelen 1, § 4, i, en 1bis, §§ 2 en 4, van 
de wet van 10 juni 1952 noch uit ar
tikel 78bis van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1978 volgt dat de 
niet-mededeling « in limine litis » 
van de identiteit en het adres van 
de betrokken werknemersorganisa
tie op zichzelf de niet-ontvankelijk
heid meebrengt van de tegen de 
werknemer gerichte vordering tot 
erkenning van een dringende reden, 
of van de oproeping van de betrok
ken werknemersorganisatie in dat 
geding; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen: 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 700, 
711, 716, 717 en 718 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1bis, §§ 2 en 4, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers, als
mede de salubriteit van het werk en van 
de werkplaatsen, gewijzigd bij de wet 
van 17 februari 1971 en bij het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging de vorderingen van eerste toe
komstige verweerster ontvankelijk ver
klaart en voor recht zegt dat eerste 
toekomstige verweerster terecht de aan 
eiser betekende feiten als een dringende 
reden tot afdanking mocht beschouwen, 
dat deze feiten, aangehaald in het dag-· 
vaardingsexploot van 22 april 1988 
zwaarwichtige feiten zijn, die van aard 
zijn om op grond van dringende reden 
een einde te stellen aan de arbeidsover
eenkomst van eiser zonder recht op ver
goeding en dat de arbeidsovereenkomst 
tussen eerste toekomstige verweerster 
en eiser afgesloten, derhalve een einde 
neemt zodra dit arrest kracht van ge-

wijsde zal hebben, op de volgende gran
den: krachtens artikel lbis van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de comi
tes voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen moet de 
werkgever het geschil bij de arbeids
rechtbank aanhangig maken binnen de 
drie werkdagen na de kennisname van 
het feit. De feiten die aan eiser wer
den ten laste gelegd, geschiedden op 
20 april 1988 en eiser werd bij 
gerechtsdeurwaardersexploot van 22 
april 1988 gedagvaard om de dringende 
reden door de arbeidsrechtbank te laten 
erkennen. Weliswaar werd deze verde
ring slechts op 29 april 1988 op de griffie 
van het bevoegde arbeidsgerecht aange
boden en op de rol ingeschreven. Eiser 
verdedigt de stelling dat ter beoordeling 
van de laattijdigheid van de vordering 
moet rekening gehouden worden met de 
datum van de inschrijving op de rol van 
de arbeidsrechtbank. In strijd met deze 
zienswijze moet aanvaard worden dat 
het de datum van betekening van de 
dagvaarding is die determinerend is : het 
is immers door middel van een dagvaar
ding om voor de rechter te verschijnen 
betekend door het een gerechtsdeur
waarder dat de bevoegde rechtbe.nk over 
de vordering wordt gevat. De datum van 
de betekening van de dagvaarding is 
trouwens ook deze waarmede moet reke
ning gehouden worden ter gelegenheid 
van het inroepen van excepties van ver
jaring of laattijdigheid. De stelling van 
eiser zou aileen kunnen gevolgd worden 
wanneer de vordering wordt ingesteld bij 
verzoekschrift vermits alsdan de geci
teerde partij slechts verwittigd wordt 
over de vordering door de griffie waar 
het verzoekschrift wordt neergelegd. Ei
ser werd tijdig en regelmatig met een 
aan hem betekende dagvaarding, binnen 
de drie werkdagen nadat eerste toekoms
tige verweerster kennis had gekregen 
van de feiten die aan eiser konden ten 
laste gelegd worden, gedagvaard en de 
vordering was dan ook tijdig ingediend, 

terwijl het bestreden arrest ten on
rechte beslist heeft dat de datum van de 
betekening van de dagvaarding is die de
terminerend is omdat de bevoegde recht
bank door middel van de dagvaarding 
over de vordering gevat wordt; de recht
bank immers niet gevat wordt vanaf de 
betekening van de dagvaarding maar 
wel vanaf het ogenblik dat de zaak op de 
algemene rol wordt ingeschreven (schen
ding van de art. 700, 711, 716, 717 en 718 
van het Gerechtelijk Wetboek); de feiten 
die aan eiser werden ten laste gelegd, 
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geschiedden op - en door eerste toe
komstige verweerster gekend waren van
af 20 april 1988 en dat de vordering tot 
erkenning van die feiten als dringende 
reden slechts op 27 april 1988 op de alge
mene rol van de bevoegde arbeidsrecht
bank werd ingeschreven; de werkgever 
het geschil derhalve na meer dan drie 
werkdagen sinds de kennisname van de 
feiten bij de arbeidsrechtbank aanhangig 
gemaakt heeft en dat het bestreden ar
rest dan ook ten onrechte beslist heeft 
dat de vordering van eerste toekomstige 
verweerster tegen eiser tijdig ingediend 
werd (schending van art. 1bis, §§ 2 en 4, 
wet van 10 juni 1952) » : 

Overwegende dat artikel lbis, § 2, 
tweede lid, van de wet van 10 juni 
1952 bepaalt : « De werkgever maakt 
het geschil aanhangig bij de ar
beidsrechtbank binnen drie werkda
gen na de kennisname van het feit 
dat de dringende reden uitmaakt »; 

Overwegende dat uit de combina
tie van de artikelen 700, 716 en 717 
van het Gerechtelijk Wetboek volgt 
dat, wanneer - zoals te dezen - de 
rechtsingang bij dagvaarding plaats
vindt, de zaak bij de rechter aan
hangig is gemaakt op de datum van 
de betekening van de dagvaarding, 
voor zover de zaak op de algemene 
rol is ingeschreven voor de zitting in 
de dagvaarding aangewezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de gedinginleidende dag
vaarding tot aanneming van de erin 
aangevoerde dringende reden, aan 
eiser op 22 april 1988 is betekend, 
.en dat de ten laste gelegde feiten op 
20 april 1988 plaatshadden; 

Dat het arrest, op grond van die 
vaststellingen, naar recht beslist dat 
het geschil binnen drie werkdagen 
na de kennisneming van het feit dat 
de dringende reden uitmaakt, bij de 
arbeidsrechtbank aanhangig werd 
gemaakt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

1 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rauws, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Geinger. 

Nr. 53 

2• KAMER - 2 oktol:Jer 1900 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN -
ART. 12.3.2. 

Art. 12.3.2 Wegverkeersreglement, dat 
bepaalt dat de bestuurder die voorrang 
heeft, die voorrang verliest wanneer 
hij zijn voertuig opnieuw in beweging 
brengt na gestopt te hebben, maakt 
geen onderscheid tussen de bestuurder 
die stopt vooraleer het kruispunt op te 
rijden, en de bestuurder die stopt na
dat hij reeds het kruispunt is opgere
den (1). 

(AVONTUUR T. VAN DONINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4111) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 november 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
12.3.1 en 12.3.2 van het Wegverkeersre
glement, 

Om die redenen, verwerpt de 1----------------
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

(1) Cass., 9 juni 1970 (A.C., 1970, 710) en 10 
april 1984, A.R. nr. 8351, (ibid., 1983-84, nr. 
480). 
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doordat het vonnis op onjuiste wijze 
stelt dat artikel 12.3.2 A.V.R. van toepas
sing is en dit niet aileen vooraleer de 
voorrangsgerechtigde weggebruiker het 
kruispunt oprijdt, maar eveneens wan
neer deze stopt op het kruispunt, zelfs 
indien dit in het midden van het kruis
punt was; deze zienswijze in strijd is met 
de algemene strekking van artikel 12.3.1 
A.V.R.; uit de motieven van het vonnis 
en oak uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan (Pro Justitia van 29 
maart 1988) blijkt dat eiser het kruispunt 
reeds was opgereden en hij derhalve op 
ondubbelzinnige wijze aan mevrouw Van 
Doninck, zijnde de voorrangsplichtige, te 
kennen had gegeven dat hij zijn voor
rangsrecht opzichtens haar uitoefende 
en uitgeoefend had; dat derhalve artikel 
12.3.2 A.V.R. niet meer van toepassing 
was; dat het vonnis derhalve een onjuis
te toepassing maakt van de artikelen 
12.3.1 en 12.3.2 van het Wegverkeersre
glement: 

Overwegende dat artikel 12.3.2 
van het Wegverkeersreglement be
paalt dat de bestuurder die voorrang 
heeft, deze voorrang verliest wan
neer hij zijn voertuig opnieuw in be
weging brengt na gestopt te hebben; 

Overwegende dat in deze bepaling 
van het Wegverkeersreglement 
daarbij geen onderscheid wordt ge
maakt tussen de bestuurder die 
stopt vooraleer het kruispunt op te 
rijden en de bestuurder die stopt na
dat hij reeds het kruispunt is opge
reden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

2 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit-

Nr. 54 

2• KAMER - 3 oktohe~r 1§!.!0 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -
ART. 70, § 2, Z.I.V.-WET - VERZEKERINGSIN
STELLING DIE IN DE PLAATS TREEDT VAN DE 
RECHTHEBBENDE - VEREISTEN - GEVOL
GEN VAN DE WET VAN 8 JULI 1987. 

2° !NDEPLAATSSTELLING - Z.I.V.-VER
ZEKERING - ART. 70, § 2, Z.l.V.-WET - VERZE
KERINGSINSTELLING DIE IN DE PLAATS 
TREEDT VAN DE RECHTHEBBENDE - VEREIS
TEN - GEVOLGEN VAN DE WET VAN 8 JULI 
1987. 

1 o en 2° Krach tens art. 70, § 2, vierde lid, 
(1) Z.I. V.-wet treedt de verzekeringsin
stelling die onder de door de Koning 
bepaalde voorwaarden aan de rechtheb
bende op de ziekte- en illvaliditeitsver
zekering de bij genoemde wet voorge
schrevel1 presta.ties heeft toegeke11d, 
rechtens in de plaats van de rechtheb
bende tot beloop van het bedra.g van 
de verleende prestaties voor het geheel 
van de sommen die o11der meer kra.ch
tens ilet gemeen recht verschuldigd 
zijn en die dezelfde schade geheel of 
gedeeltelijk vergoeden (2); dat is het 
geva.l wa.nneer de veriekeringsillstel
ling prestaties heeft verleend die, 
lrra.chtens art. 2, § 2, van de wet van 8 
juli 1987 tot wijziging van de Z.I. V.
wet, definitief blijven toebehoren a.a.n 
de rechthebbende. 

(BIRO T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MU

TUALITEITEN) 

ARREST ( verta.Jing) 

(A.R. nr. 8205) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter - 1----------------
Versla.ggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. 
Schroeyers, Antwerpen. 

(1) Thans art. 76quater, § 2, vierde lid. 

(2) Cass., 9 maart 1989, A.R. nr. 8410 (A.C., 
1988-89, nr. 389). 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 70, § 3, b, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978, thans 
vervangen door artikel 76bis van dezelf
de wet krachtens artikel 1, tweede lid, 
van de wet van 8 juli 1987, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
verweerster gesubrogeerd is in de rech
ten van de heer De Greef en daarom 
aanspraak kan maken op twee derde 
van het schadebedrag, en voor het overi
ge het beroepen vonnis waarbij eiser je
gens verweerster was veroordeeld tot be
taling van een provisionele vergoeding 
van een frank op een schade-eis, die be
groat was op honderdduizend frank, be
nevens de gerechtelijke interest en de 
kosten, bevestigt op grond « dat (eiser) 
ten onrechte betoogt dat die instelling 
van hem geen terugbetaling kan eisen 
van de door haar aan De Greef betaalde 
bedragen omdat laatstgenoemde een 
zware fout heeft begaan; ( ... ) dat De 
Greef (weliswaar) een fout heeft begaan, 
maar dat het hier slechts gaat om een 
lichte fout; dat zij geen ernstige gevolgen 
heeft gehad en te wijten was aan de 
schrikreactie van De Greef toen hij door 
de moto (van eiser) bijna werd omverge
reden; dat de vordering van die burger
lijke partij ontvankelijk en gegrond is 
tot beloop van 2/3 ervan », 

terwijl, eerste onderdeel, als een zware 
fout in de zin van artikel 70, § 3, b, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
kan worden aangemerkt elk feit, dat het 
in artikel 398 van het Strafwetboek om
schreven wanbedrijf, opzettelijk toebren
gen van slagen en verwondingen, ople
vert; eveneens als een zware fout kan 
worden aangemerkt elk strafbaar feit 
dat leidt tot een risicoverzwaring waar
van de verzekerde zich rekenschap had 
moeten geven; het opzettelijk gepleegde 
misdrijf het misdrijf is waarbij de dader 
de bewuste wil heeft een onrechtmatige 
daad te verrichten en de gevolgen ervan 
teweegtebrengen; 

tweede onderdeel, het arrest niet zon
der met zichzelf in tegenspraak te ko
men enerzijds de aan de heer De Greef 
ten laste gelegde opzettelijke slagen en 
verwondingen, die een provocatie vorm
den waardoor de hem naderhand toege
brachte slagen werden gerechtvaardigd, 
bewezen kan verklaren en anderzijds be-

slissen dat dit feit geen zware maar een 
lichte fout was; het arrest, na op straf
rechtelijk gebied te hebben beslist dat 
De Greef de door de wet als wanbedrijf 
omschreven fout opzettelijk had begaan, 
bij de uitspraak op de burgerlijke rechts
vordering niet zonder tegenstrijdigheid 
in de redengeving, op grand van feite
lijke overwegingen kan beslissen dat 
hetzelfde feit geen zware fout opleverde; 
een dergelijke tegenstrijdigheid in de re
dengeving gelijkstaat met gebrek aan re
dengeving: 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 70, § 3, b, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering bepaalde dat de 
toekenning van de in deze wet be
doelde prestaties wordt ontzegd in 
de gevallen van schade voortsprui
tende uit een door de rechthebbende 
gepleegde zware fout; 

Overwegende dat artikel 70, § 3, b, 
is vervangen door artikel 1 van de 
wet van 8 juli 1987, waarvan het 
tweede lid bepaalt dat de toeken
ning van de in titel IV van de wet 
bedoelde prestaties wordt geweigerd 
ingeval de arbeidsongeschiktheid 
het gevolg is van een door de ge
rechtigde opzettelijk gepleegde fout; 
dat uit de door de wet van 3 juli 
1987 aangebrachte wijziging volgt 
dat, ongeacht de aard van de fout 
van de rechthebbende, de toeken
ning van de prestaties voor genees
kundige verzorging hem niet kan 
worden geweigerd, terwijl de toe
kenning van de invaliditeitsuitkerin
gen aan de rechthebbende enkel 
kan worden geweigerd als de ar
beidsongeschiktheid het gevolg is 
van een door hem opzettelijk bega
ne fout; 

Overwegende dat artikel 2, § 2, 
van de wet van 8 juli 1987 bepaalt 
dat de prestaties die de rechtheb
benden voorheen ten onrechte ont
vangen hadden ingevolge de toepas
sing van het vroegere artikel 70, § 3, 
b, en die op het ogenblik van de in
werkingtreding van deze wet nog 
niet terugbetaald werden, de recht
hebbenden verworden blijven, in-
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dien de prestaties volgens deze wet 
met recht zouden toegekend zijn; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de fout van De Greef « licht 
is, geen ernstige gevolgen heeft en 
te wijten is aan de schrikreactie van 
De Greef toen hij door de moto van 
eiser bijna werd omvergereden »; 
dat uit die vaststellingen blijkt dat 
de door de rechthebbende op de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering 
geleden schade niet het gevolg kan 
zijn van een door hem opzettelijk 
begane fout; 

Overwegende dat de verzekerings
instelling, wanneer zij prestaties 
heeft toegekend die krachtens arti
kel 2, § 2, van de wet van 8 juli 1987 
aan de rechthebbende verworven 
blijven, van rechtswege in diens 
rechten gesubrogeerd wordt onder 
de bij de wet van 9 augustus 1963 
bepaalde voorwaarden; 

Dat het middel, zelfs al was het 
gegrond, niet de vernietiging van de 
bestreden beslissing tot gevolg kan 
hebben en daarom niet ontvankelijk 
is bij gemis aan belang; 

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

3 oktober 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
caa.t: mr. H. Louveaux, Brussel. 

Nr. 55 

2• KAMER - 3 oktober 1990 

1° STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE 

SAMENLOOP - EEN ENKELE STRAF, NAME. 
LIJK DE ZWAARSTE. 

2° STRAF - ZWAARSTE STRAF- BEGRIP. 

3° STRAF - SAMENLOOP - SOCIALE ZAKEN 
- SAMENLOPENDE OVERTREDINGEN VAN 
VERSCHILLDENDE WETTELIJKE BEPALINGEN 
- OVERTREDINGEN DIE ALLE STRAFBAAR 
ZIJN MET ZOVEEL KEER EEN GELDBOETE 
ALS ER WERKNEMERS « BIJ BETROKKEN 
ZIJN »- COLLECTIEF MISDRIJF- ZWAARSTE 
STRAF - BEGRIP. 

1° Kracbtens de regel van art. 65 Sw. 
mag de recbter, wanneer verscbillende 
feiten wegens eenbeid van opzet een 
enkel strafbaar feit vormen, slecbts 
een enkele straf, namelijk de zwaar
ste, opleggen (1). 

2° De zwaarste straf is de straf die bet 
]angst duurt, ongeacht de geldboete 
die de wet steeds beschouwt als een 
minder zware straf dan de gevangenis
straf (2). (Art. 63 Sw.) 

3° Wanneer verscbillende overtredingen 
· strafbaar zijn gesteld door afzonder

lijke wettelijke bepalingen en op elke 
overtreding zoveel keer een geldboete 
is gesteld als er werkhemers bij be
trokken zijn, is de zwaarste geldboete 
de geldboete · met bet boogste maxi
mum, rekening boudende met l1et aan
tal « betrokken » werknemers (3). 

(DETHEUX T. BRUGGEMANS E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8261) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

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

1) wat de telastleggingen I.A, I.B, 
I.C betreft: 

Over bet eerste middel: schending van 
de artikelen 65 van het Strafwetboek, 19, 

(1} en (2} Cass., 31 jan. 1984, A.R. nr. 8119 
(A.C., 1983-84, nr. 292). 

(3} Cass., 5 juni 1979 (AC., 1978-79, 1161). 
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53, 2°, 3°, 54 van de wet van 16 maart 
1971, 21, 22 en 35, 1°, van de wet van 27 
juni 1969, 

doordat het arrest de sub I.A, I.B en 
I.C ten laste gelegde en ten aanzien van 
verschi!lende werknemers gepleegde fei
ten tegen eiser bewezen verklaart en 
voor die drie telastleggingen samen een 
geldboete oplegt van 50 frank, gebracht 
op 3.000 frank en vermenigvuldigd met 
16, 

terwijl het arrest beslist dat de mis
drijven I.A, I.B en I.C onderling verbon
den zijn door een opzet en aldus een col
lectief misdrijf opleveren; de rechter, 
overeenkomstig het beginsel waarvan ar
tikel 65 van het Strafwetboek toepassing 
maakt, in geval van collectief misdrijf 
slechts een straf mag opleggen, namelijk 
de zwaarste; « de zwaarste straf » het ge
heel van de straffen is die staan op het 
zwaarste misdrijf waarvoor vervolging is 
ingesteld; wanneer, in sociale zaken, de 
wet bepaalt, enerzijds, dat een overtre
ding van haar bepalingen gestraft wordt 
met gevangenisstraf en een geldboete of 
met een van die straffen alleen, en, an
derzijds, dat de geldboete maal zoveel 
wordt toegepast als er werknemers zijn 
ten aanzien van wie een misdrijf is ge
pleegd, zonder dat evenwel het totaalbe
drag van de geldboeten hager mag zijn 
dan een bepaald bedrag, dat misdrijf 
wordt gestraft met een enkele straf; die 
straf niet ophoudt de enige straf te zijn 
wanneer bij de bel'ekening van de geld
boete, hetzij samen met de gevangenis
straf hetzij afzonderlijk, gelet moet wor
den op het aantal werknemers te wier 
aanzien het misdrijf is gepleegd, zonder 
dat de geldboete evenwel een bepaald 
bedrag te hoven mag gaan; de zwaarste 
straf, bepaald in een van de wetten die 
de in de telastleggingen I.A, I.B en I.C 
omschreven misdrijven straffen, die is 
welke de wet van 27 juni 1969 oplegt 
voor het in de telastlegging I.C bedoelde 
misdrijf, aangezien die wet een gevange
nisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of 
een geldboete van 26 tot 500 frank 
oplegt, terv;ijl de wet voor de in de te
lastleggingen I.A en I.B bedoelde mis-1 
drijven een gevangenisstraf van 8 dagen 
tot een maand en/of een geldboete van 
26 tot 500 frank oplegt; het aantal werk
nemers te wier aanzien een misdrijf is 
gepleegd voor de vaststelling van de 
zwaarste straf niet in aanmerking mag 
worden genomen dan voor zover de ver
schillende wetten die zijn overtreden de
zelfde straf opleggen; het arrest derhalve 
enkel de voor het misdrijf I.C bepaalde 

straf mocht uitspreken; het bestreden ar
rest vaststelt dat het misdrijf I.C is ge
pleegd ten aanzien van 8 werknemers; 
het bestreden arrest aldus bij de bereke
ning van het bedrag van de wegens de 
misdrijven I.A, I.B en I.C te zamen uitge
sproken geldboete slechts met 8 werkne
mers rekening diende te houden, aange
zien het menigvuldigingsgetal - element 
voor de bepaling van de strafmaat - en
kel wordt bepaald door het zwaarste mis
drijf; het arrest bijgevolg, door eerstge
noemde eiser wegens de misdrijven I.A, 
I.B en I.C te zamen te veroordelen tot 
een geldboete van 50 frank, gebracht op 
3.000 frank, en vermenigvuldigd met 16, 
de in het middel aangewezen wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens de in 
kel 65 van het Strafwetboek de 
vastgelegde regel, de feitenrechter 
slechts een straf, de zwaarste, mag 
opleggen, wanneer hij, in feite, vast
stelt dat verschillende misdrijven 
onderling verbonden zijn door een 
opzet; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 63 van het Strafwetboek de 
zwaa:rste straf de langstdurende is, 
aangezien de wet de geldboete altijd 
beschouwt als een minder zware 
straf dan de gevangenisstraf; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de overtre
dingen I.A, I.B van de artikelen 19 
en 29 van de Arbeidswet van 16 
maart 1971 en overtreding I.C van 
artikel 21 van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffen
de de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders onderling verbonden 
zijn door een opzet, eiser veroor
deelt tot een geldboete van 50 frank, 
vermenigvuldigd met 16, zijnde het 
aantal werknemers ten aanzien van 
wie de misdrijven I.A en I.B zijn ge
pleegd; 

Ove:rwegende dat artikel 53 van 
bovengenoemde wet van 16 maart 
1971 de sub I.A en I.B ten laste ge
legde misdrijven straft met een ge
vangenisstraf van acht dagen tot 
een maand, en/of een geldboete, ter
wijl artikel 35 van voormelde wet 
van 27 juni 1969 een gevangenis-
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straf van acht dagen tot drie maan
den en/of een geldboete oplegt voor 
het misdrijf I.C; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een veroordeling tot gevangenis
straf, de enige straf die de rechter 
gehouden was uit te spreken, een 
geldboete was tot beloop van een 
binnen de grenzen van de wet vast
gesteld bedrag, alleen vermenigvul
digd met het aantal werknemers dat 
getroffen was door het misdrijf 
waarop de zwaarste straf stond, te 
dezen acht, zijnde het aantal werk
nemers ten aanzien van wie het sub 
I.C ten laste gelegde misdrijf was 
gepleegd; dat de uitgesproken straf 
aldus, zonder de aangeklaagde on
wettigheid, ontegensprekelijk min
der zwaar zou geweest zijn; 

Dat het middel gegrond is; 

2) wat de telastleggingen I.D tot 
I.G betreft : 

Ove1· het tweede middel: schending 
van de artikelen 65 van het Strafwet
boek, 21, 35, 1°, van de wet van 27 juni 
1969, 33, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969, 1, 1° en 2°, 
3, 13 en 20 van het koninklijk besluit van 
8 augustus 1980, en 11, 1°, van het ko
ninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 
1978, 

doordat het arrest de sub I.D, I.E, I.F 
en I.G ten laste gelegde en ten aanzien 
van verschillende werknemers gepleegde 
feiten tegen eerstgenoemde eiser bewe
zen verklaart en voor die vier telastleg
gingen te zamen een geldboete oplegt 
van 50 frank, gebracht op 3.000 frank en 
vermenigvuldigd met 52, 

terwijl het arrest beslist dat de mis
drijven I.D, I.E, I.F en I.G onderling ver
bonden zijn door een opzet en aldus een 
collectief misdrijf opleveren; de rechter, 
overeenkomstig het beginsel waarvan ar
tikel 65 van het Strafwetboek toepassing 
maakt, in geval van collectief misdrijf, 
slechts een enkele straf mag opleggen, 
namelijk de zwaarste; « de zwaarste 
straf » het geheel van de straffen is die 
staan op het zwaarste misdrijf waarvoor 
vervolging is ingesteld; wanneer, in soci-

ale zaken, de wet bepaalt, enerzijds, dat 
een overtreding van haar bepalingen ge
straft wordt met gevangenisstraf en met 
een geldboete of met een van die straf
fen aileen en, anderzijds, dat de geldboe
te zoveel maal wordt toegepast als er 
werknemers zijn te wier aanzien een 
misdrijf is gepleegd, zonder dat evenwel 
het totaalbedrag van de geldboeten bo
ger mag zijn dan een bepaald bedrag, 
dat misdrijf wordt gestraft met een en
kele straf; die straf niet ophoudt de eni
ge straf te zijn wanneer bij de bereke
ning van de geldboete gelet moet worden 
op het aantal werknemers ten aanzien 
van wie het misdrijf is gepleegd, zonder 
dat de geldboete evenwel een bepaald 
bedrag te boven mag gaan; de wetten de
zelfde straffen opleggen voor de in te
lastleggingen I.D, I.E, I.F en I.G om
schreven misdrijven; de wet van 27 juni 
1969 en het koninklijk besluit nr. 5 van 
23 oktober 1978 een gevangenisstraf van 
8 dagen tot 3 maanden en/of een geld
boete van 26 tot 500 frank opleggen; 
wanneer de verschillende wetten die zijn 
overtreden dezelfde straffen opleggen, er 
bij de vaststelling van de zwaarste straf 
gelet moet worden op het aantal werkne
mers te wier aanzien de misdrijven zijn 
gepleegd; de zwaarste straf in dat geval 
de straf is die, gelet op het aantal be
trokken werknemers, de hoogste maxi
mumgeldboete bevat; het bestreden ar
rest vaststelt dat het misdrijf I.D is 
gepleegd ten aanzien van 16 werkne
mers, het misdrijf I.E ten aanzien van 24 
werknemers, het misdrijf I.F ten aanzien 
van 16 werknemers en het misdrijf I.G 
ten aanzien van 25 werknemers; het ar
rest dus enkel de zwaarste straf mocht 
opleggen, namelijk de straf voor het mis
drijf I.G; het bestreden arrest aldus bij 
de berekening van het bedrag van de 
wegens de misdrijven I.D, I.E, I.F en I.G 
te zamen opgelegde geldboete enkel re
kening mocht houden met het aantal 
werknemers die het slachtoffer waren 
van het misdrijf I.G, namelijk 25, aange
zien het vermenigvuldigingsgetal - ele
ment voor de bepaling van de strafmaat 
- enkel wordt bepaald door het zwaar
ste misdrijf; het arrest bijgevolg, door 
eerstgenoemde eiser wegens de misdrij
ven I.D, I.E, I.F en I.G te zamen te ver
oordelen tot een geldboete van 50 frank, 
gebracht op 3.000 frank, en vermenigvul
digd met 52, de in het middel aangewe
zen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het hof van be
roep, na voor de in het middel aan-
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gewezen misdrijven de straf te heb
ben uitgesproken, die het middel 
aangeeft, voor de toepassing van ar
tikel 65 van het Strafwetboek, dat 
het geval van samenloop van in ver
schillende telastleggingen omschre
ven misdrijven regelt, bij de verge
lijking van de straffen, als de zwaa:r
ste geldboete moest aamnerken de 
boete die, gelet op het aantal door 
het bewuste misdrijf getroffen werk
nemers, het hoogste maximum 
oplegt, dat is te dezen de straf voor 
het misdrijf I.G dat ten aanzien van 
25 werknemers is gepleegd; dat al
dus de straf zonder de aangeklaagde 
onwettigheid ontegensprekelijk min
der zwaar zou geweest zijn; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
derde middel dat niet kan leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwijzing; vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de eisers 
veroordeelt op de door het openbaar 
ministerie wegens de telastleggin
gen I.A tot I.G tegen hen ingestelde 
rechtsvorderingen, op de rechtsvor
deringen van de burgerlijke partij
en, en in zoverre het eiser veroor
deelt jegens de R.M.Z.; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de eisers, ieder van hen, 
in 6/24 van de kosten en de ver~ 
weerders, ieder van hen, in 1/24 van 
het overige bedrag; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

3 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver

Nr. 56 

2• KAMER - 3 oktober 1990 

1° ARBEID - A.R.A.B. OF BESLISSINGEN EN 
BESLUITEN TER UITVOERING VAN DAT RE· 
GLEMENT - STRAFVORDERING WEGENS 
OVERTREDING VAN DIE REGLEMENTERING
UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING Alr 
LEEN DOOR DE LEDEN VAN HET ARBEIDSAU
DITORAAT ALS DE BEKLAAGDE EEN WERK
GEVER IS. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
ZAKEN - A.R.A.B. OF BESLISSINGEN EN BE· 
SLUITEN TER UITVOERING VAN DAT ALGE· 
MEEN REGLEMENT - STRAFVORDERING WE
GENS OVERTREDING VAN DIE REGLEMENTE· 
RING- UITOEFENING VAN DE STRAFVORDE
RING ALLEEN DOOR DE LEDEN VAN HET 

ARBEIDSAUDITORAAT ALS DE BEKLAAGDE 
EEN WERKGEVER IS. 

30 STRAFVORDERING - OVERTREDING 
VAN HET A.R.A.B. EN VAN DE BESLISSINGEN 
EN BESLUITEN TER UITVOERING VAN DIE RE· 
GLEMENTERING - UITOEFENING VAN DE 
STRAFVORDERING ALLEEN DOOR DE LEDEN 
VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT ALS DE BE· 
KLAAGDE EEN WERKGEVER IS. 

1°, 2° en 3° De strafvordering wegens 
overtreding van de bepalingen van het 
A.R.A.B., goedgekeurd bij de Regents
besluiten van 11 feb. 1946 en 27 sept. 
1947, of van de beslissingen en beslui
ten ter uitvoering van dat algemeen 
reglement, kan door de ]eden van het 
arbeidsauditoraat enkel worden uitge
oefend als de beklaagde een werkge
ver is (1) (artt. 155, eerste lid, en 583 
Ger.W.; artt. 1, 23°, 4, 5 en 19 Wet Ad
ministratieve Geldboeten); wanneer de 
overtreding wordt begaan door een 
vennootschap die de werkgeefster is, 
dan wordt de strafvordering door de 
]eden van h.et arbeidsauditoraat inge
steld tegen de natuurlijke personen 
die voor die vennootschap strafrechte
lijk verantwoordelijk zijn en als dusda
nig worden vervolgd (2). 

slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden-1----------------
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Draps. 

(1} en (2} Cass., 6 maart 1984, A.R. nr. 8147 
(A.C., 1983-84, nr. 379}. 
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(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK T. PIRON, 

ANDRE PIRON EN ZONEN N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8377) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mB.art 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 155 en 578, 7°, van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de nietigheid van de 
op vordering van de procureur des Ko
nings gevoerde rechtspleging vaststelt en 
het bestreden vonnis tenietdoet op grond 
dat « de burgerlijke partijen bij exploot 
van 27 april 1989 Rene Piron en de 
naamloze vennootschap Andre Piron et 
Fils rechtstreeks hebben gedagvaard 
voor de Correctionele Rechtbank te Luik 
wegens inbreuk op de vergunning die de 
bestendige deputatie van de Provincie
raad van Luik op 18 augustus 1988 aan 
de vennootschap had verleend om op 
haar vestigingsplaats een handel in 
meststoffen en granen te drijven die 
krachtens het algemeen reglement op de 
arbeidsbescherming onder " de gevaar
lijke, ongezonde of hinderlijke inrichtin
gen" valt ( ... ); dat dit algemeen regle
ment behoort tot de wetten en besluiten 
betreffende de arbeidsreglementering als 
bedoeld in artikel 578, 7°, van het Ge
rechtelijk Wetboek; dat artikel 155 van 
dat wetboek de leden van het arbeidsau
ditoraat belast met de uitoefening van de 
strafvordering voor de overtredingen van 
die wetten en besluiten; dat uit de pro
cessen-verbaal van de terechtzittingen 
van do correctionele rechtbank blijkt dat 
het ambt van openbaar ministerie door
lopend werd vervuld door een magistraat 
van het parket van de procureur des Ko
nings die gevorderd heeft; dat de rechts
pleging, ofschoon zij regelmatig op gang 
werd gebracht door de partijen die zich 
door het misdrijf benadeeld achtten, on
wettig is, aangezien ze werd gevoerd op 
vordering van de procureur des Konings 
die daartoe de bevoegdheid miste », 

terwijl de uitoefening van de strafvor
dering door een magistraat van het par
ket van de procureur des Konings we
gens feiten die in het algemeen regle
ment voor de arbeidsbescherming straf
baar worden gesteld, niet ipso facto de 
onwettigheid van de rechtspleging tot ge-

volg heeft; de overtredingen van het al
gemeen reglement voor de arbeidsbe
scherming of van de ter uitvoering 
daarvan genomen beslissingen en beslui
ten immers thans aangelegenheden zijn 
die tot de bevoegdheid van de arbeidsau
diteur behoren, wanneer zij door de 
werkgever worden gepleegd; zij a contra
rio tot de bevoegdheid van de procureur 
des Konings behoren, wanneer zij niet 
door de werkgever worden gepleegd; het 
hof van beroep in het arrest waarin het 
beslist dat de strafvordering moest wor
den ingesteld door een lid van het audi
toraat en dat bijgevolg de rechtspleging 
onwettig is, niet vaststelt dat verweerder 
de hoedanigheid van werkgever heeft; 
het arrest, nu het die vaststelling niet 
bevat, niet naar recht is verantwoord : 

Overwegende dat luidens artikel 
155, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek de openbare rechtsvorde
ring wegens een overtreding van de 
wetten en verordeningen over een 
van de aangelegenheden die beho
ren tot de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten, voor de politierecht
banken en voor de rechtbanken van 
eerste aanleg wordt uitgeoefend 
door de leden van het arbeidsaudito
raat en, voor de hoven van beroep, 
door de leden van het arbeidsaudito
raat-generaal; 

Overwegende dat de aangelegen
heden die tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren, worden 
bepaald in de artikelen 578 tot 583 
van }let Gerechtelijk Wetboek; dat 
het in het arrest aangehaalde arti
kel 578, 7°, buiten het te dezen niet 
ingeroepen geval van overtreding 
van de wetten en besluiten betref
fende de arbeidsreglementen, zich 
ertoe beperkt te verwijzen naar de 
overtredingen van de wetten en be
sluiten betreffende de aangelegenhe
den onder de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank niet bevoegd kan zijn op grond 
van artikel 583, in fine, van het Ge
rechtelijk Wetboek naar luid waar
van de arbeidsrechtbank kennis 
neemt van de toepassing der admi
nistratieve sancties bepaald bij de 
wet betreffende de administratieve 
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geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op sommige sociale wetten; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 4 en 5 van de wet van 30 ju
ni 1971 betreffende de administratie
ve geldboeten de arbeidsauditeur de 
strafvordering uitoefent ten laste 
van de in artikel 1 van dezelfde wet 
vermelde personen wegens de in dat 
artikel opgesomde overtredingen; 

Overwegende dat uit artikel 1, 23°, 
van de wet van 30 juni 1971 blijkt 
dat de werkgever die wordt vervolgd 
wegens overtreding van de bepalin
gen van het algemeen reglement op 
de arbeidsbescherming, goedge
keurd bij de besluiten van de Re
gent van 11 februari 1946 en 27 sep
tember 1947 of van de beslissingen 
of van de besluiten ter uitvoering 
van dit algemeen reglement, een ad
ministratieve geldboete kan oplopen; 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, wanneer de strafvordering en
kel betrekking heeft op een derge
lijke overtreding die ten laste wordt 
gelegd van een werkgever, aileen de 
!eden van het openbaar ministerie 
bij de arbeidsgerechten bevoegd zijn 
om ze uit te oefenen, terwijl in het 
geval dat de strafvordering betrek-
king heeft op een dergelijke overtre-
ding die ten laste wordt gelegd van 
een persoon die de hoedanigheid 
van werkgever niet bezit, de leden 
van het openbaar ministerie bij die 
gerechten daartoe niet bevoegd zijn; 

Overwegende dat daaruit tevens 
volgt dat de leden van het openbaar 
ministerie bij die rechtscolleges 
eveneens bevoegd zijn om de straf
vordering uit te oefenen, wanneer 
de overtreding ten laste wordt ge
legd van een vennootschap-werk
geefster, in welk geval de strafvor
dering wordt vervolgd tegen de per
soon die voor de vennootschap straf
rechtelijk aansprakelijk is; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het niet vaststelt dat verweerder de 

welke de strafvordering tegen ver
weerder door de leden van het ar
beidsauditoraat moest worden uitge
oefend en volgens welke de rechts
pleging bijgevolg onwettig is, 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; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

3 oktober 1990 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 57 

1 e KAMER - 4 oktober 1900 

VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - VIJFJARIGE VERJARING VAN 
ART. 2277 B.W. - TOEPASSINGSGEBIED. 

De vijfjarige verjaring van art. 2277 B. W: 
vindt geen toepassing op de verbinte
nis tot betaling van vergoedende of 
compensatoire rente boven een hoofd
som toegekend tot vergoeding van 
schade veroorzaakt door een onrecht
matige daad (1). 

hoedanigheid bezit van werkgever l---------------
o:f van strafrechtelijk aansprakelijke 
persoon voor een vennootschap
werkgeefster, de beslissing volgens 

(1) Zie Cass. 23 maart 1961 (Bull. en Pas., 
1961, I, 803). 
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(MORTELMANS T. TORFS, DE VANDERLANDSCHE 
N.V., A.G. 1830- BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN 

ALGEMENE VERZEKERINGEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6661) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 april 1988 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen in hoger beroep gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 2277 van het Burgerlijk Wet
boek, 

doordat het bestreden vonnis de vorde
ring tot schadevergoeding van eiser te
gen eerste verweerder slechts gegrond 
verklaart voor de som van 39.234 frank, 
vermeerderd met de vergoedende inte
resten vanaf 24 september 1976, op 
grond dat in het eerste vonnis terecht de 
vijfjarige verjaring voor de vergoedende 
interesten werd aangerekend, gezien de 
eerste rechter deze pas toekent vanaf 24 
september 1976 (de inleidende dagvaar-
ding daterend van 24 september 1981), 

terwijl de vijfjarige verjaringstermijn 
van artikel 2277 van het Burgerlijk Wet
boek niet van toepassing is op de vergoe
dende interesten verschuldigd op de ver
goeding voor de schade veroorzaakt door 
een onrechtmatige daad; zodat het be-
streden vonnis de in het middel aange
wezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat vergoedende of 
compensatoire rente boven een 
hoofdsom toegekend tot vergoeding 
van schade veroorzaakt door een on
rechtmatige daad, verband houdt 
met d8 omvang van de schade en 
een geheel uitmaakt met de toege
kende hoofdsom; 

Dat de vijfjarige verjaring van ar
tikel 2277 van het Burgerlijk Wet
hoek op de verbintenis tot betaling 
van zodanige rente geen toepassing 

zegt v66r 24 september 1976; 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 kosten 
van dagvaarding van tweede ver
weerster en in vier vijfde van de 
overige kosten; houdt een vijfde van 
de laatstbedoelde kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

4 oktober 1990 - 1 • kamer - Voorzit
ter en versla.ggever: de h. Soetaert, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Houtekier, De Gryse 
en Biitzler. 

Nr. 58 

1 e KAMER - 5 oldober 1990 

OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN - COJ\TTRACTANT DIE ZICH LAAT VER
VANGEN DOOR EEN DERDE VOOR DE UITVOE
RING VAN EEN CONTRACTUELE VERPLICH
TING - FOUT VAN DIE DERDE - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE CONTRACTANT. 

Wanneez· een contractant zich voor de 
uitvoering van een contractuele ver
plichting door een derde laat vervan
gen en deze bij de uitvoering van die 
verplichting een lout bega.at, is de con
tractant zelf aansprakelijk voor de 
schade, die de medecontractant daar
door heeft geleden (1). 

vindt; 1-----------------
Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het, op ei
sers vordering tegen de verweerders 
sub 1 en 3, vergoedende rente ont-

(1) Cass., 21 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1268); 
zie R. KRUJTHOF, « Overzicht van rechtspraak 
(1974-1980). Verbintenissen >>, in T.P.R., 1983, 
biz. 495 tot 717, nr. 118; P. VAN 0MMESLAGHE, 
« Examen de jurisprudence (1974 a 1982). Les 
obligations », in R.C.J.B., 1986, biz. 33 tot 259, 
nr. 103; P.H. DELVAUX, « La responsabilite con
tractuele pour autrui et !'arret du 29 novembre 
1984 de Ia Cour de cassation », in J.T., 1987, 
biz. 417 tot 422. 
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{CALLEWAERT T. BROUW N.V.) 

ARREST 

(AR. nr. 6750) 

fiET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 september 1988 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1134 tot en met 1139, 1142 tot en 
met 1150, 1245, 1582, 1603, 1604, 1735, 
1779, 1787 tot en met 1790, 1797, 1953 en 
1994 van het Burgerlijk Wetboek, van 
het algemeen rechtsbeginsel, bekrach
tigd in bovenvermelde wetsbepalingen, 
dat een contractspartij tegenover haar 
wederpartij ook contractueel aansprake
lijk is voor de schade veroorzaakt door 
de daad of het nalaten in hoofde van 
door eerstgenoemde met de uitvoering 
van haar contractuele verplichtingen be
laste personen, 

doordat het bestreden vonnis het door 
eiser ingesteld hoger beroep ongegrond 
verklaart, het beroepen vonnis bevestigt, 
aldus de door verweerster tegen eiser in
gestelde hoofdvordering gegrond ver
klaart, laatstgenoemde veroordeelt om 
aan verweerster een bedrag van 31.234 
frank - plus interesten en kosten - te 
betalen en de door eiser ingestelde te
genvordering tot betaling van een bedrag 
van 83.000 frank (plus interesten) onge
grond verklaart op grand van de -
« oordeelkundig » geachte en overgeno
men - overwegingen van de eerste 
rechter « dat uit de door de beide partij
en overgelegde documenten voldoende 
blijkt: - dat (verweerster), ingevolge 
een aan haar gegeven bestelling ( ... ), 
door de P.V.B.A. Petroleumbedrijf Goos
sens uit Etterbeek 3.501 liter stookolie 
liet leveren bij (eiseres) die de leverings
bon voor ontvangst zonder enig voorbe
houd ondertekende; - dat (verweerster) 
voor deze levering een factuur nr. 59.394 
van 16 november 1983 ten bedrage van 
51.520 frank liet toekomen aan (eiser) 
die ( ... ) een deelbetaling van 24.160 frank 
liet uitvoeren en het overschot van 
27.160 frank in eigen handen hield om
dat bij het overtanken een bepaalde hoe
veelheid stookolie was verloren gelopen 
wat hem olieverlies maar tevens olie
schade had veroorzaakt; - dat het over
lopen van (de) olietank (van eiser) 
slechts kan veroorzaakt zijn door de on-

voorzichtigheid of de nalatigheid van de 
'met de levering gelaste bestuurder van 
de tankwagen van de P.V.B.A. Petro
leumbedrijf Goossens uit Etterbeek dan 
wei door de ondoordachtzaamheid van 
de bij het overtanken van de stookolie 
aanwezige (eiser); ( ... ) dat de gebeurlijke 
onvoorzichtigheid of nalati.gheid van de 
met de levering gelaste bestuurder van 
de tankwagen van de P.V.B.A. Petro
leumbedrijf Goossens ( ... ) niet kan wor
den aangerekend aan (verweerster) die 
bij de levering en het overtanken van de 
stookolie geen enkel gezag, leiding of 
toezicht over deze bestuurder, die niet 
haar werknemer was, vermocht uit te oe
fenen », 

tezwijl, overeenkomstig de in het mid
del ingeroepen wetsbepalingen en alge
meen rechtsbeginsel, een contractpartij 
(vel"iiVeerster) tegenover haar medecon
tractant (eiser) contractueel zelf aanspra
kelijk is voor de door laatstgenoemde (ei
ser) geleden schade, veroorzaakt door 
fouten - onvoorzichtigheid, nalatigheid 
- begaan door een persoon (i.e. het Pe
troleumbedrijf Goossens of haar aange
stelde) die door eerstgenoemde con
tractspartij (verweerster) werd belast 
met de uitvoering van haar contractuele 
verplichtingen (i.e. de levering van de 
stoolwlie) tegenover haar medecontrac
tant (eiser); eerstgenoemde contractspar
tij (vei"ii\Teerster) inderdaad tegenover 
haar medecontractant (eiser) contractu
eel aansprakelijk is voor de schade, ver
oorzaakt door de handelswijze van een 
door haar aangestelde uitvoeringsagent 
of onderaannemer; aan deze contractuele 
aansprakelijkheid geenszins in de weg 
staat het feit dat cle uitvoeringsagent of 
"-ondeiaannen1er ·, -niet onder het " ge
zag, Ieiding of toezicht » staat van eerst
genoemde, met andere woorden niet in 
een band van ondergeschiktheid of 
dienstverband staat en niet haar « werk
nemer , is; verweerster derhalve, over
eenkomstig de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen en algemeen rechtsbe
ginsel, tegenover eiser conctractueel aan
sprakelijk was niettegenstaande het feit 
dat haar uitvoeringsagent of onderaan
nemer niet onder haar " gezag, Ieiding of 
toezicht » met andere woo:rden niet in 
een band van onclergeschiktheid of een 
dienstverband tegenover haar stond; zo
dat het bestreden vonnis, nu het ener
zijds aanneemt dat ve:rweerster de stook
olie aan haar contractspartij, eiser, « liet 
leveren door de P.V.B.A. Petroleumbe
drijf Goossens », aldus impliciet doch ze
ker vaststelde dat verweerster zich door 
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deze firma liet vervangen voor de uitvoe
ring van hl;\ar contractuele verplichtin
gen en anderzijcls aanneemt dat het 
« overlopen van (eisers) olietank '' ver
oorzaakt kon zijn door de onvoorzichtig
heid of nalatigheid van de met de leve
ring belaste bestuurder van de tanlcwa
gen van de P.V.B.A. Petroleumbedrijf, 
overeenkomstig de bovenvermelde re
gels, de aansprakelijkheid van verweer
ster voor de ten gevolge van deze on
voorzichtigheid of nalatigheid aan eiser 
veroorzaakte schade niet zonder misken
nin.g van de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen en algemeen rechtsbe
ginsel met betrekking tot de contractuele 
aansprakelijkheid voor de fouten begaan 
door een uitvoeringsagent, kon ontken
nen om de enkele reden dat verweerste:r 
over bedoelde bestuurder van de tankwa
gen die << haar werknemer niet was, geen 
enkel gezag, leiding of toezicht ve:rmocht 
uit te oefenen "; het bestreden vonnis, 
door niettegenstaande de bovengeciteer
de vaststellingen verweerster op de ver
melde grond niet aansprakelijk te ach
ten, haar vordering tot betaling gegrond 
te achten en de door eiser ingestelde te
genvordering in scha.devergoeding onge
grond te verklaren, niet wettelijk verant
woord is daar het aile in het middel 
ingeroepen wetsbepalingen en algemeen 
rechtsbeginsel schendt : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, onder meer door overne
ming van de moti.vering van het be
roepen vonnis, vaststelt dat eiser 
stookolie had besteld bij verweer
ster, dat deze de levering liet uitvoe
ren door een derde, dat eiser de le
veringsbon van verweerster voor 
3.500 liter stookolie ondertekende en 
dat hij de door verweerster gefactu
reerde hoeveelheid met de conven
tionele interest en de conventionele 
« schadebedingsvergoeding » voile
dig dient te betalen; 

Overwegende dat de appelrechter 
daardoor te kennen geeft dat ver
weerster zich voor de uitvoering van 
haar contractuele leveringsverplich
ting had laten vervangen door een 
derde; 

Dat het bestreden vonnis, nu het, 
om de redenen die het vermeldt, 
oordeelt dat de eventuele fout van 
die derde de contractuele aanspra
kelijkheid van verweerster niet in 

het gedrang kan brengen, en het 
deswege eiser tot betaling veroor
deelt, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

5 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Houtekier. 

Nr. 59 

1 e KAMER - 5 oktober 1000 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - GEVOLGEN - DEVOLUTIEVE KRACHT 
VAN HET HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID 
VAN DE APPELRECHTER- BEPERKING. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - HOGER BEROEP - BE
SLISSING WAARTEGEN GEEN BEROEP INGE
STELD WERD - BEVOEGDHEID VAN DE 
APPELRECHTER. 

1 o en 2° Art. 1068 Ger. W. wordt door de 
recb.ter in hager bez·oep geschonden 
wanneer hij uitspraak doet over een 
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geschil dat, bij een eerste vonnis waar
tegen geen hager beroep is ingesteld, 
definitief was beslecht (1). 

(VERALU N.V. T. MEICOMIP N.V.} 

ARREST 

(A.R. nr. 6846) 

HET HOF;- Gelet op het bestre-. 
den arrest, op 28 september 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 23, 24, 25, 26 en 
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en van het algemeen rechtsbe
ginsel « Tantum devolutum, quantum ap
pellatum », 

doordat het arrest de vordering van ei
seres tegen verweerster tot betaling van 
de som van 200.457 frank ongegrond ver
klaart, op grand : dat bij tussenvonnis 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Mechelen van 4 oktober 1978 verweer
ster werd veroordeeld tot het betalen 
van 40.516 frank ten provisionele titel; 
dat de akte van beroep niet tegen dit 
vonnis gericht is en eiseres erkent dit 
bedrag te hebben ontvangen; dat derhal
ve voor dit Hof geen betwisting over het 
uitgevoerde werk aanhangig is; dat par
tijen op 12 november 1974 een overeen
komst hebben afgesloten waarbij eiseres 
zich verbond tot het leveren en plaatsen 
van aluminium-ramen volgens schets 
740023 in een gebouw Tiensestraat 40-42 
te Leuven (voor de prijs van 1.044.312 
frank, B.T.W. niet inbegrepen; dat op 14 
oktober 1975 eiseres twee prijsopgaven 
aan verweerster liet geworden volgens 
schets 750021 voor de prijs van) 2.767.312 
frank Alu MXl, en voor de prijs van 
4.705.636 frank Alu Brons; dat op 30 sep
tember 1976 eiseres een schadevergoe
ding van 178.551 frank van verweerster 
vorderde op grond van artikel 9 van de 
algemene verkoopsvoorwaarden waarin 
wordt bepaald dat in geval van annulatie 
van de bestelling of verbreking van de 
overeenkomst de koper een forfaitair 
vastgestelde schadevergoeding van 15 % 

(1) Zie Cass., 23 feb. 1990, A.R. nr. 6927 en 2 
april 1990, A.R. nrs. 8545 en 8620 (A.C., 
1989-90, nrs. 384 en 462); A. FETTWE!S, Manuel 
de procedure civile, 1987, II, nr. 817. 

van de overeengekomen prijs verschul
digd is; ( ... ) dat niet betwist is dat na het 
plaatsen van een proefraam door eiseres, 
beide partijen deze uitvoering niet ge
schikt hebben bevonden; dat eiseres 
twee nieuwe prijsopgaven aan verweer
ster heeft verstuurd, die echter vee! 
duurder bleken te zijn en die niet door 
verweerster werden ondertekend; dat de
ze prijsopgaven op identiek dezelfde for
mulieren als de eerste voorkomen; dat 
zowel op de overeenkomst als op de 
nieuwe prijsopgaven wordt vermeld dat 
het uitbreken van de oude of bestaande 
ramen niet begrepen is in de opgegeven 
prijs; dat derhalve moet aangenomen 
worden dat het steeds dezelfde w.erken 
betrof, hoewel misschien in de twee 
prijsopgaven nag bijkomende werken -
bekleding voor- en achtergevels - waren 
voorzien; dat zelfs indien aangenomen 
wordt dat het in de twee prijsopgaven 
over ruimere werken ging dan aileen het 
vervangen van ramen, hieruit oak het 
wederzijds akkoord van partijen tot ant
binding van de eerste overeenkomst kan 
afgeleid worden, vermits eiseres aldus 
hoopte op een ruimere opdracht in 
plaats van de beperkte opdracht van de 
eerste overeenkomst; dat eiseres door 
t\vee prijsopgaven aan verweerster te 
zenden deze de keuze liet over de uitvoe
ring, welke in feite slechts tot een nieu
we overeenkomst zou leiden; dat in die 
omstandigheden moet aangenomen wor
den da.t partijen akkoord waren om de 
eerste overeenkomst niet verder uit te 
voeren en als ontbonden te beschouwen 
en ze door een nieuwe overeenkomst te 
vervangen, die echter bij gebrek aan on
dertekening door verweerster niet tot 
stand is gekomen, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de Rechtbank van 

Koophandel te Mechelen in haar vonnis 
van 4 oktober 1978 beslist had dat de 
ontbinding van de eerste overeenkomst 
niet kan worden afgeleid uit het feit dat 
eiseres voor diezelfde werken nieuwe 
ontwerpen heeft gemaakt; verweerster 
geen hoger beroep ingesteld had tegen 
dit vonnis, zodat de appelrechters de be
slissing van de eerste rechter over dit 
geschilpunt niet mochten wijzigen; het 
arrest, door uit het feit dat eiseres nieu
we prijsopgaven aan verweerster had 
verstuurd, tech het wederzijds akkoord 
van partijen tot ontbinding van de eerste 
overeenkomst af te leiden, het vonnis 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Mechelen van 4 oktober 1978 op dit punt 
wijzigt zonder dat tegen die beslissing 
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hoger beroep aangetekend was (schen
ding van artikel 1068, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel « Tantum devolu
tum, quantum appellatum »); het arrest, 
door die beslissing, bovendien ook het 
gezag van gewijsde schendt van het von
nis van de Rechtbank van Koophandel te 
Mechelen van 4 oktober 1973; immers de 
beslissing van de eerste rechter dat de 
ontbinding van de eerste overeenkomst 
niet kan worden afgeleid uit de nieuwe 
ontwerpen, de noodzakelijke grondslag 
vormt van zijn vonnis van 4 oktober 1978 
(schending van de artikelen 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25 en 26 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eerste rech

ter in zijn vonnis van 4 oktober 1978 
besliste : « dat nu verweerster zal 
moeten aantonen dat op grond van 
haar subjectieve bezwaren, die in se 
geen ontbinding van de overeen
komst wettigen ( ... ), eiseres bereid is 
geweest de bestaande overeenkomst 
te ontbinden, dat nu deze ontbin
ding niet kan worden afgeleid uit 
het feit dat eiseres voor diezelfde 
werken nieuwe ontwerpen, die ove
rigens veel duurder waren, heeft ge
maakt; ( ... ) dat derhalve het verzoek 
en de aanvaarding tot het maken 
van een nieuw ontwerp niet insluit 
dat er ipso facto een einde is geko
men aan het eerste ontwerp dat de 
verkoper ( ... ) vanzelfsprekend zal 
wensen uit te voeren indien het 
nieuwe maar veel duurdere project 
niet zou worden aanvaard »; 

Dat het vonnis verweerster toe
stond door alle bewijsmiddelen rech
tens, getuigen inbegrepen, te bewij
zen « dat de tussen partijen gesloten 
aannemingsovereenkomst van 12 
november 1974 door de partijen bij 
onderling akkoord als ontbonden 

schadevergoeding wegens winstver
lies veroordeelde; 

Dat alleen tegen dit laatste vonnis 
hoger beroep werd ingesteldd door 
verweerster; 

Dat verweerster in haar appelcon
.clusie het bewijs van het beweerde 
akkoord primair uit de feitelijke om
standighed€m, subsidiair uit de ver
klaringen van de getuige afleidde; 

Dat eiseres bij conclusie opwierp 
dat « alleen beroep is aangetekend 
tegen het vonnis van 6 juni 1980 »; 

Overwegende dat de eerste rech
ter in zijn vonnis van 4 oktobe:r 1978 
het bewijs van het akkoord dat ver
weerster uit de nieuwe ontwerpen 
afleidde, heeft afgewezen; dat hij, 
daar hij zijn rechtsmacht volledig 
had. uitgeoefend op dit punt, hierop 
niet meer kon terugkomen en het 
ook niet deed in het beroepen von
nis van 6 juni 1980; dat het hoger 
beroep van verweerster tegen dit 
laatste vonnis de zaak zelf, in zover
re daar reeds uitspraak over was ge
daan in het vonnl.s van 4 oktober 
1978, niet opnieuw voor de appel
rechters bracht; dat de appelrech
ters, door het bewijs van het be
weerde akkoord te gronden op de 
nieuwe ontwerpen op een wijze die 
reeds door het vonnis van 4 oktober 
1978 verworpen was, en aldus dit 
vonnis te wijzigen, de devolutieve 
werking van het hoger beroep mis
kennen en zodoende artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek schen
den; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

werd beschouwd zonder dat nog van Om die redenen, vernietigt het be
enige vergoeding aan wie ook gewag streden arrest in zoverre het de vor
kan worden gemaakt »; dering van eiseres ongegrond ver-

Dat de eerste rechter bij vonnis klaart en uitspraak doet over de 
van 6 juni 1980, na te hebben geoor- . kosten; beveelt dat van dit arrest 
deeld dat de verklaring van de enige melding zal worden gemaakt op de 
opgeroepen getuige niet het bewijs kant van het gedeeltelijk vernietig
van het beweerde akkoord leverde, de arrest; houdt de kosten aan en 
verweerster tot betaling van een laat de beslissing daaromtrent aan 
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de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

5 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 60 

1 e KAMER - 5 oktober 1900 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PREJUDICIEEL GESCHIL - ART. 177 E.E.G.
VERDRAG - VRAAG OM UITLEGGING VAN 
EEN VERDRAGSBEPALING OF VAN DOOR DE 
INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP VER
RICHTE HANDELINGEN - UITLEGGING NOOD
ZAKELIJK VOOR HET ARREST 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, zoals art. 4 
van de richtlijn van 10 juni 1985 van 
de Raad van de Europese Gemeen
schappen inzake de onderlinge erken
ning van de diploma's, certificaten en 
andere titels op het gebied van de ar
chitectuur, noodzakelijlr is voor een ar
rest van het Hof van Cassatie, vraagt 
het Hoi, in de regel, aan het Hof van 
Justitie om uitspraak te doen bij wege 
van prejudiciele beslissing (1). (Art. 
177 E.E.G.-Verdrag.) 

(NATIONALE RAAD 

VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN T. EGLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6851) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 april 1989 ge-

wezen door de Raad van Beroep van 
de Orde van Architecten met het 
N ederlands als voertaal; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1 van de wet van 20 februari 1939 
tot bescherming van de titel en het be
roep van architect, 17 van de wet van 26 
juni 1963 tot instelling van een orde van 
architecten, 57, lid 1, en 189 van het Ver-
drag tot oprichting van de Europese Eco
'nomische Gemeenschap, gesloten te Ro
,me op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij 
de wet van 2 december 1957, 1, 2, 4 (in
zonderheid het eerste lid, a, en het twee
de lid), 10, 11 (inzonderheid enig lid, a, 
derde streepje) van de richtlijn van 10 
juni 1985 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen, inzake de onderlinge 
erkenning van de diploma's, certificaten 
en andere titels op het gebied van de ar
chitectuur, tevens houdende maatregelen 
tot vergemakkelijldng van de daadwer
kelijke uitoefening van het recht van 
vestiging en vrij verrichten van diensten 
(gepubliceerd in het Publicatieblad van 
de Europese Gemeenschappen, nr. L 223 
van 21 augustus 1985, pp. 15 e.v.), 

doordat de raad van beroep van de Or
de van Architecten in de bestreden be
slissing, na te hebben va.stgesteld dat het 
geschil betrekking heeft op verweerders 
verzoek tot inschrijving op het tableau 
van de Orde van Architecten voor de 
provincie Limburg, dat verweerder de 
Duitse nationaliteit heeft, reeds jaren in 
Belgie woont en hier het beroep van 
archtitect wenst uit te oefenen en dat hij 
zijn verzoek laat steunen op de richtlijn 
van de Raad van de Europese Gemeen
schappen van 10 juni 1985, oordeelt dat 
artikel 2 van de richtlijn als principe 
stelt dat elke Lid-Staat de door de overi
ge Lid-Staten aan de onderdanen van de 
Lid-Staten afgegeven diploma's, certifica
ten en andere titels die behaald zijn na 
een opleiding die beantwoordt aan de ei-
serr van de artikelen 3 en 4, erkent, en 
wei door daaraan ( ... ) op zijn grondge
bied hetzelfde rechtsgevolg toe te ken
nen als aan de door hemzelf afgegeven 
diploma's, certificaten en andere titels; 
dat artikel 11 voor Duitsland onder meer 
de diploma's afgegeven door de afdeling 
architectuur (Architectur/Hochbau) van 
de Fachhochschulen vermeldt, welke di
ploma's, wanneer de studieduur minder 
dan vier jaar maar ten minste drie jaar 

-------------------! bedraagt, vergezeld gaan van het certifi
(1) Zie Cass., 9 jan. 1990, A.R. nr. 3177, 18 en 

28 juni 1990, A.R. nrs. 7012 en F 1030 F (A.C., 
1989-90, nrs. 282, 601 en 637). 

caat waaruit een beroepservaring van 
vier jaar in de Bondsrepubliek Duitsland 
blijkt, afgegeven door de beroepsorde; 
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dat verweerder zich niet beroept op ver
worven rechten; dat hij een diploma 
voorlegt hem afgeleverd door de Fach
hochschule Konstanz op 25 juli 1981, op 
grond van het op die datum geslaagde 
eindexamen in de vakrichting achi
tectuur; dat uit een ander stuk blijkt dat 
de studie vier jaar duurt, daarin begre~ 
pen twee ge'integreerde en door de hoge
school begeleide praktijksemesters; dat, 
om het geschil te beslechten, het van 
groot belang lijkt de mededeling van de 
regering van de Bondsrepubliek Duits
land van 14 oktober 1987 in acht te ne
men; dat in dit stuk de regering stelt dat 
de diploma's afgeleverd door de Fach
hochschule Konstanz wel beantwoorden 
aan de voorwaarden gesteld door artikel 
4.1.a : vier jaar full-time studie; dat om 
de waarde van deze mededeling te beoor
delen er moet van uitgegaan worden dat 
de Bondsrepubliek Duitsland voordien 
aan de Commissie van de E.E.G. een lijst 
had overgemaakt met blijkbaar een op
somming van alle Fachhochschulen die 
architektuur onderwijzen; dat het raad
gevend Comite voor opleiding op het ge
bied van architectuur in een advies geda
teerd 28 en 29 juni (lees juli) 1987 die 
lijst verworpen had; dat zij tot de conclu
sie kwam dat, waar artikel 4 van de 
richtlijn vier jaar full-time studie vereist, 
de cursussen van de Fachhochschulen 
die een praktijksemester omvatten, niet 
voldoen aan de eisen van vier jaar full-ti
me studie; dat de Bondsrepubliek Duits
land een nieuwe lijst opgemaakt had van 
de Fachhochschulen die volgens de op
vatting van de regering wel voldoen aan 
artikel 4.l.a van de richtlijn en de inter
pretatie die eraan gegeven werd; dat de 
nieuwe lijst enkele Fachhochschulen ver
meldt, waaronder deze van Konstanz; 
dat de Bondsrepubliek haar beslissing 
motiveerde met de overwegingen dat 
praktijksemesters een ge'integreerd deel 
uitmaken van de opleiding; dat de in
houd van de opleiding bepaald wordt 
door wetten en reglementen van de over
heid; dat de examenreglementen door de 
bevoegde minister worden goedgekeurd; 
dat de praktijksemesters steeds in de tfie
oretische studie ge'incorporeerd zijn en 
hierop steeds een semester theorie volgt 
met daarna het eindexamen; dat prak
tijksemesters niet als laatste semester 
zijn toegelaten; dat deze mededeling een 
akte is van de Duitse overheid en eiser 
geen opmerkingen maakt aangaande dat 
stuk; dat er dan ook geen reden is om 
niet te aanvaarden dat de vier jaar oplei
ding door verweerder gevolgd aan de 
Fachhochschule te Konstanz beant-

woordt aan de vereisten die de richtlijn 
stelt en besluit dat dienvolgens de Belgi
sche overheid er dezelfde gevolgen moet 
aan toekennen als degene die ze toekent 
aan de door haar zelf afgegeven diplo
ma's, zodat de raad van de Orde van Ar
chitecten voor de provincie Limburg ten 
onrechte geweigerd heeft verweerder op 
het tableau in te schrijven, 

terwijl, overeenkomstig artikel 1 van 
de wet van 20 februari 1939 tot bescher
ming van de titel en van het beroep van 
architect, niemand de titel mag voeren 
van architect, noch het beroep ervan 
mag uitoefenen indien hij niet in het be
zit is van een diploma, waaruit blijkt dat' 
hij met goed gevolg de examenproeven 
heeft afgelegd welke vereist zijn voor 
het bekomen van dit diploma; overeen
komstig artikel 17 van de wet van 26 ju
ni 1963 tot instelling van een Orde van 
Architecten, elke raad van de Orde een 
tabel en een lijst van stagiairs houdt, 
waarop de leden van de Orde worden in
geschreven die de hoofdzetel van hun ac
tiviteit in zijn gebied gevestigd hebben, 
deze raad uitspraak doet over de aan 
hem gerichte aanvragen tot inschrijving; 
de inschrijving op het tableau van de 
raad slechts kan geschieden indien de 
aanvrager onder meer voldoet aan de bij 
artikel 1 van de wet van 20 februari 1939 
voorgeschreven vereisten; overeenkom
stig artikel 2 van de richtlijn van 10 juni 
1985 van de Raad van de Europese Ge
meenschappen inzake de onderlinge er
kenning van de diploma's, certificaten en 
andere titels op het gebied van de archi
tectuur, tevens houdende maatregelen 
tot vergemakkelijking van de daadwer
kelijke uitoefening van het recht van 
vestiging en vrij verrichten van diensten, 
elke Lid-Staat de door de overige Lid
Staten aan de onderdanen van de Lid
Staten afgegeven diploma's, certificaten 
en andere titels die behaald zijn na een 
opleiding welke beantwoordt aan de ei
sen van de artikelen 3 en 4 erkent, en 
wel door daaraan met betrekking tot de 
toegang tot en de uitoefening van de in 
artikel 1 bedoelde werkzaamheden onder 
de beroepstitel van architect ( ... ) op zijn 
grondgebied hetzelfde rechtsgevolg toe 
te kennen als aan de door hemzelf afge
geven diploma's, certificaten en andere 
titels; overeenkomstig het eerste lid van 
artikel 4 van dezelfde richtlijn de in arti
kel 2 bedoelde opleiding moet beant
woorden aan de bij artikel 3 vermelde 
gestelde eisen en tevens moet voldoen 
aan de voorwaarde dat de totale duur 
van de opleiding ten minste hetzij vier 
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jaar full-time studie (moet) zijn aan een 
universiteit of een vergelijkbare onder
wijsinstelling, hetzij ( ... ); overeenkomstig 
het tweede lid van dezelfde bepaling, in 
afwijking van de eerste alinea eveneens 
als beantwoordend aan artikel 2 wordt 
erkend, de driejarige opleiding aan de 
« Fachhochschulen » in de Bondsrepu
bliek Duitsland ( ... ) op voorwaarde dat 
deze opleiding wordt aangevuld met een 
periode van beroepservaring van vier 
jaar in de Bondsrepubliek Duitsland, die 
afgesloten wordt met een certificaat; 
overeenkomstig artikel 10 van dezelfde 
richtlijn, elke Lid-Staat de in artikel 11 
vermelde diploma's, certificaten, en an
dere titels erkent die door de overige 
Lid-Staten zijn afgegeven aan onderda
nen van de Lid-Staten die op de datum 
van de kennisgeving van de richtlijn 
reeds in het bezit zijn van deze kwalifi
caties ( ... ) ook al voldoen zij niet aan de 
minimumeisen van de in hoofdstuk II 
(artikelen 2 tot 9) bedoelde diploma's, 
certificaten en andere titels, en wel door 
daaraan, met betrekking tot de toegang 
tot en de uitoefening van de in artikel 1 
bedoelde werkzaamheden ( ... ) hetzelfde 
rechtsgevolg toe te kennen als aan de 
door henzelf afgegeven diploma's, certifi
caten en andere titels op het gebied van 
de architectuur; overeenkomstig artikel 
11, de in artikel 10 bedoelde diploma's, 
certificaten en andere titels, zijn : a) voor 
Duitsland: ( ... ) de diploma's afgegeven 
door de afdeling architectuur « Architek
tur/Hochbau » van de « Fachhochschu
len » ( •.. ) welke diploma's wanneer de 
studieduur minder dan vier jaar maar 
ten minste drie j aar bedraagt, vergezeld 
gaan van het certificaat waaruit een be
roepservaring van vier j aar in de Bonds
republiek Duitsland blijkt, afgegeven 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede 
alinea; de overeenkomstig artikel 10 van 
de genoemde richtlijn door de Lid-Staten 
te erkennen diploma's die op het ogen
blik van de kennisgeving van de richtlijn 
reeds in het bezit zijn van de onderda
nen van de Lid-Staten, en opgesomd 
worden in artikel 11, derhalve slechts in 
aanmerking komen indien zij, afgeleverd 
door de Duitse « Fachhochschulen » be
trekking hebben op een studieduur van 
vier jaar (of drie jaar aangevuld met een 
door certificaat gewaarborgde praktijker
varing van vier jaar); deze vierjarige stu
die dient opgevat te worden als een full
time studie, zoals bedoeld in artikel 4.1.a 
van de richtlijn, dat wil zeggen een voor
namelijk theoretische opleiding, eventu
eel aangevuld met praktische proeven, 
zonder dat, zoals voor de « praktijkse~ 

mesters », bepaalde periodes uitsluitend 
of in hoofdzaak gericht zijn op prak
tische proeven; de omstandigheid dat 
« praktijksemesters » een gei:ntegreerd 
deel uitmaken van de opleiding, de in
houd van de opleiding bepaald is door 
wetten en reglementen van de overheid, 
de examenreglementen door de bevoegde 
minister worden goedgekeurd, de prak
tijksemesters in de theoretische studie 
zijn gei:ncorporeerd, op elk praktijkse
mester een semester theorie volgt, met 
daarna het eindexamen, en praktijkse
mesters niet als laatste semester toegela
ten zijn, niet tot gevolg kan hebben dat 
bedoelde opeenvolging van praktijkse
mesters en semester theorie op te vatten 
zijn als « full-time studie >>, in de zin van 
hogergemelde artikelen 4 en 11, te meer 
daar voor de verkorte opleiding, gevolgd 
door een praktijkervaring, een bijzonde
re regeling werd getroffen en afzonder
lijke voorwaarden werden voorzien; de 
door verweerder gevolgde opleiding der
halve niet voldeed aan de bij de artike
len 4 en 11 van de richtlijn gestelde 
voorwaarden, zodat de raad van beroep 
van de Orde van Architecten, niet zonder 
miskenning van bovengenoemde bepalin
gen, kon bevelen, door bevestiging van 
de verstekbeslissing van 26 oktober 1988, 
dat de raad van de Orde van Architecten 
van de provincie Limburg zou overgaan 
tot de inschrijving van verweerder op 
het tableau van de Orde (schending van 
aile in het middel aangehaalde wets- en 
verdragsbepalingen) : 

Overwegende dat de richtlijn van 
de Raad van de Europese Gemeen
schappen van 10 juni 1985 inzake de 
onderlinge erkenning van diploma's, 
certificaten en andere titels op het 
gebied van de architectuur, tevens 
houdende maatregelen tot verge
makkelijking van de daadwerkelijke 
uitoefening van het recht van vesti
ging en vrij verrichten van diensten, 
in artikel 2 bepaalt dat elke Lid
Staat de door de overige Lid-Staten 
aan de onderdanen van de Lid-Sta
ten afgegeven diploma's, certificaten 
en andere titels erkent die behaald 
zijn na een opleiding welke beant
woordt aan de eisen van de artike
len 3 en 4 van de richtlijn; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 4 van de richtlijn « de in arti
kel 2 bedoelde opleiding moet beant
woorden aan de eisen van artikel 3 
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en tevens voldoen aan de volgende 
voorwaarden : a) de totale duur van 
de opleiding moet ten minste hetzij 
vier jaar full-time studie aan een 
universiteit of een vergelijkbare on
derwijsinstelling, hetzij zes jaar stu
die, waarvan ten minste drie jaar 
full-time, aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling be
dragen »; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 10 van de richtlijn: << Elke 
Lid-Staat erkent de in artikel 11 ver
melde diploma's, certificaten en an
dere titels die door de overige Lid
Staten zijn afgegeven aan onderda
nen van Lid-Staten die op de datum 
van kennisgeving van de richtlijn 
reeds in het bezit zijn van deze 
kwalificaties ( ... ), ook al voldoen zij 
niet aan de minimumeisen van de 
in hoofdstuk II (van de richtlijn) be
doelde diploma's, certificaten en an
dere titels »; dat krachtens artikel 11 
van de richtlijn, de bedoelde diplo
ma's, certificaten en andere titels, 
zijn, in Duitsland : de diploma's af
gegeven door de afdeling archi
tectuur van de Fachhochschulen 
welke diploma's, wanneer de studie
duur minder dan vier jaar, maar ten 
minste drie jaar bedraagt, vergezeld 
gaat van het certificaat waaruit een 
beroepservaring van vier jaar in de
Bondsrepubliek Duitsland blijkt, af
gegeven door de beroepsorde over
eenkomstig artikel 4, lid 1, tweede 
alinea; , 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt: dat verweerder de erken
ning van zijn diploma niet vraagt op 
grand van verworven rechten, dat 
verweerder << een diploma overlegt 
afgeleverd door de Fachhochschule 
Konstanz op 25 juli 1981 op grand 
van het op die datum geslaagd eind
examen in de vakrichting archi
tectuur » en dat << uit een ander stuk 
blijkt dat de studies vier jaar duur
den, daarin begrepen twee gei:nte
greerde en door de hogeschool bege
leide praktijksemesters »; dat de 
beslissing oordeelt dat de vier jaar 
opleiding van verweerder beant-

woordt aan de vereisten die de 
richtlijn stelt; 

Overwegende dat de beslissing, 
die op dat punt niet wordt aange
vochten, ervan uitgaat dat, onver
schillig of de nationale maatregelen 
van uitvoering van de richtlijn al 
dan niet genomen waren, de raad 
ertoe verplicht was aan de overeen
komstig de in bedoelde richtlijn af
gegeven diploma's, certificaten en 
andere titels op het gebied van de 
architectuur, dezelfde rechtsgevol
gen toe te kennen als aan de door 
de Belgische Staat verleende titels; 
dat de beslissing eveneens aan
neemt, zonder deswege te worden 
bekritiseerd, dat de Fachhochschule 
Konstanz een aan een universiteit 
vergelijkbare instelling is; 

Overwegende dat het middel de 
vraag doet rijzen hoe het begrip 
<< full-time studie » moet worden be
grepen; dat in de huidige stand van 
de rechtspleging het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen over deze vraag bij wijze van 
prejudiciEHe vraag uitspraak moet 
doen; 

Om die redenen, verzoekt het Hof 
van Justitie uitspraak te doen over 
de hierna volgende vraag van uitleg 
betreffende artikel 4, lid 1, a, van de 
richtlijn van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen van 10 juni 
1985 inzake de onderlinge erkenning 
van de diploma's, certificaten en an
dere titels op het gebied van de ar
chitectuur, tevens houdende maatre
gelen tot vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening van het 
recht van vestiging en vrij verrich
ten van diensten : moet artikel 4, lid 
1, a, van de richtlijn zo worden uit
gelegd dat een opleiding die vier 
jaar duurt en waarin gei:ntegreerde 
en door de hogeschool begeleide 
praktijksemesters begrepen zijn, 
kan beschouwd worden als een full
time van vier jaar; houdt iedere na
dere uitspraak aan. 
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5 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter. 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De-
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 61 

1 e KAMER - 5 oktober 1990 

1° GRONDWET - ART. 6 - GELIJKHEID 
VAN DE BELGEN VOOR DE WET- BEGRIP. 

2° GRONDWET - ART. 112 - GELIJKHEID 
INZAKE BELASTINGEN - BEGRIP. 

3° BELASTING - GELIJKHEID INZAKE BE
LASTINGEN - ONDERSCHEID TUSSEN VER
SCHILLENDE CATEGORIEEN BELASTING
PLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING 
- TOETSING VAN HET GEMAAKTE ONDER
SCHEID. 

1°, 2° en 3° De grondwettelijke regels in
' zake de gelijkheid van de Belgen en 

de niet-discriminatie op het stuk van 
belastingen staan er niet aan in de 
weg dat een verschillende fiscale be
handeling wordt ingesteld ten aanzien 
van bepaalde categorieen van perso
nen, voor zover daarvoor een objectie
ve en redelijke verantwoording be
staat: of zodanige verantwoording aan
wezig is, moet worden getoetst aan het 
doe] en de gevolgen van de ingestelde 
belasting en aan de redelijkheid van 
de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel (1). · 

(FIRMA BULCKE B.V.B.A. 

T. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN) 

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in 
substantie gezegd: 

De bestreden beslissing van de Besten
dige Deputatie van de Provincieraad van 

(1) Zie cone!. O.M. 

West-Vlaanderen, gewezen op 6 april 
1989, verwerpt het bezwaarschrift tegen 
de ten laste van eiseres voor het jaar 
1988 gedane aanslag ter uitvoering van 
de provinciale belastingverordening op 
economische entiteiten met rechtsper
soonlijkheid van 13 oktober 1987. 

Die verordening voert een provinciale 
belasting in ten laste van de rechtsperso
nen die een economische activiteit uitoe
fenen op het grondgebied van de provin
cie West-Vlaanderen (artikel 1). 

Met economische activiteit wordt be
doeld het verrichten van leveringen van 
goederen of diensten die met toepassing 
van de bepalingen van het W etboek van 
de Belasting over de Toegevoegde Waar
de als belastbaar worden aangemerkt 
(artikel 2). 

Van de belasting zijn vrijgesteld: de 
verenigingen zonder winstoogmerk en de 
publiekrechtelijke of openbare rechtsper
sonen (artikel 5). 

De belasting wordt geheven per afzon
derlijke « inplanting » of bedrijfsvesti
ging. Het bedrag ervan wordt vastgesteld 
volgens een progressief tarief dat gaat 
van 2.500 frank tot 250.000 frank naarge
lang de oppervlakte van het bedrijf op 1 
januari van het aanslagjaar (artikelen 3 
en 4). 

In haar bezwaarschrift voerde eiseres 
met name aan dat de belasting het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, neer
gelegd in de artikelen 6 en 112 van de 
Grondwet, schendt doordat de economi
sche entiteiten met rechtspersoonlijkheid 
belast worden, terwijl de natuurlijke per
sonen die in eigen naam hun bedrijf ex
ploiteren, vrijuit gaan. 

De bestreden beschikking verwerpt 
dat bezwaarschrift. Het criterium van de 
rechtspersoonlijkheid wordt als niet-arbi
trair beschouwd. Het W etboek van de In
komstenbelastingen hanteert het even
eens. De aanwending van dat criterium 
in de kwestieuze provinciale belasting
verordening wordt verantwoord op 
grond : « dat het de personen die zich 
met een exploitatie of met winstgevende 
handelingen bezighouden vrij staat te 
opteren voor de vennootschapsvorm; dat 
de overwegingen die aan de basis van 
een dergelijke keuze kunnen liggen o.m. 
van financii:He en fiscale aard zijn ». 
Voorts wordt vastgesteld dat « elkeen die 
zich in dezelfde situatie bevindt ( ... ) op 
dezelfde wijze wordt belast ». 

In het enige middel voert eiseres 
schending aan van de artikelen 6, 97, 107 
en 112 van de Grondwet. 
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In het eerste onderdeel werpt zij op 
dat de bestreden beslissing niet ant
woordt op haar conclusie waarin ze be
toogde dat het kwestieus belastingregle
ment willekeurig is en niet verantwoord 
door de aard en het doel van de belas
ting noch anderszins door enig redelijk 
criterium. 

Die grief mist feitelijke grondslag daar 
de voormelde redengeving van de bestre
den beslissing een antwoord op die con
clusie oplevert. 

In het tweede onderdeel voert eiseres 
aan dat de beslissing het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel schendt. 

Zij betoogt dat het gehanteerde criteri
um van de rechtspersoonlijkheid geen 
verband houdt met de aard en het doel 
van de belasting noch op enige andere 
wijze te verantwoorden is, waardoor een 
met het grondwettelijk gelijkheidsbegin
sel strijdige ongelijkheid wordt gescha
pen en een voorrecht wordt verleend aan 
de economische entiteiten die de rechts
persoonlijkheid niet bezitten maar door 
natuurlijke personen worden gevormd. 

Artikel 6 van de Grondwet legt het be
ginsel vast van de gelijkheid van alle 
Belgen voor de wet. Artikel 112 sluit het 
invoeren van voorrechten inzake belas
tingen uit. 

Volgens de rechtspraak van het Hof 
vereist het grondwettelijk gelijkheidsbe
ginsel dat allen die zich in een zelfde 
toestand bevinden, op dezelfde wijze be
handeld worden. Dat belet evenwel niet 
dat tussen bepaalde categorieen een on
derscheid wordt gemaakt. Het verbiedt 
met name niet dat in belastingzaken ze
ker categorieen van personen vrijgesteld 
worden noch dat slechts bepaalde perso
nen in verband met hun activiteiten door 
de belasting getroffen worden als het on
derscheid maar niet willekeurig is (2). 

een redelijke en objectieve verantwoor
ding vatbaar is (5), dat steunt op een als 
reeel aangemerkt verschil (6), dat volko
men objectief en onpersoonlijk is (7). 

Die evenvermelde objectiviteitsvoor
waarde wordt in sommige arresten na
der omschreven door ze in verband te 
brengen met de aard en het doel (8), dan 
wel met het doel en de gevolgen van de 
betreffende maatregel (9). 

Daarmee wordt klaarblijkelijk bedoeld 
het evenredigheidsbeginsel dat we ook 
terug vinden in de rechtspraak van de 
Raad van State (10). 

Het Arbitragehof omschrijft de draag
wijdte van de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet als volgt : 

« De grondwettelijke regels van de ge
lijkheid der Belgen voor de wet en van 
de niet-discriminatie sluiten niet uit dat 
een verschil in behandeling volgens be
paalde categorieen van personen zou 
worden ingesteld, in zover het criterium 
van onderscheid op objectieve en rede
lijke wijze kan worden verantwoord. Een 
dergelijke verantwoording moet worden 
beoordeeld met betrekking tot het doel 
en de gevolgen van de ter beoordeling 
staande norm; het gelijkheidsbeginsel is 
geschonden wanneer vaststaat dat de 
aangewende middelen redelijkerwijze 
niet evenredig zijn met het beoogde 
doel. » (11) 

In het licht van voormelde rechtspraak 
kan de rechter bij de toetsing van een 
norm of maatregel aan het grondwette
lijk gelijkheidsbeginsel nog bezwaarlijk 
volstaan met een toezicht op de gelijke 
toepassing van de norm of maatregel; die 
toetsing noopt hem tevens tot een con
trole op de interne gelijkheidswaarde 
van die norm of maatregel. 

Een dergelijke gelijkluidende interpre
tatie en eenvormige toepassing van het 

Aldus wordt niet willekeurig geacht 1----------------
het onderscheid of criterium dat kan 
worden verantwoord (3), dat voor enige 
rechtvaardiging vatbaar is (4), dat voor 

(2) Zie Cass., 20 nov. 1975, twee arresten, 
A.C., 1976, 359 en 363 en de cone!. van adv.
gen. Velu voor het eerste arrest in Pas., 1976, 
I, 347; Cass., 18 dec. 1978, A.C., 1978-79, 463; 
Cass., 1 april 1982, A.C., 1981-82, nr. 466. 

(3) Cass., 18 dec. 1978, A.C., 1978-79, 463; 1 
april 1982, A.C., 1982-83, nr. 466; 21 dec. 1982, 
A.C., 1982-83, nr. 243; 6 feb. 1987, A.C., 1986-87, 
nr. 338. 

(4) Cass., 12 juni 1978, A.C., 1978, 1201. 

(5) Cass., 24 jan. 1973, A.C., 1973, 533. 

(6) Cass., 10 okt. 1977, A.C., 1978, 182. 

(7) Cass., 26 jan. 1989, A.C., 1988-89, nr. 312. 

(8) Cass., 20 nov. 1975, (2 arresten), A.C., 
1976, 359 en 363; Cass., 23 juni 1976, A.C., 1976, 
1195; Cass., 3 maart 1977, A. C., 1977, 726. 

(9) Cass., 26 jan. 1989, A.C., 1988-89, nr. 312. 

(10) R.v.St., Arr. 9 juni 1964, nr. 10.675; Arr. 
10 nov. 1977, nr. 18.557; Arr. 9 feb. 1982, nr. 
21.988; Arr. 20 juni 1989, nr. 32.769. 

(11) Arrest nr. 23/89 van 13 okt. 1989; arrest 
nr. 18/90 van 23 mei 1990; arrest nr. 26/90 van 
14 juli 1990. 
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gelijkheidsbeginsel zou in aanzienlijke 
mate bijdragen tot de eenheid en de sa
menhang van ons recht. 

Toegepast op het fiscaal recht brengt 
die laatst bedoelde controle mee dat « de 
gelijkheidswaarde van een belasting 
wordt getoetst aan de redelijke verhou
ding van haar toepassingsgebied tot de 
aard, de doelstelling en het voorwerp 
van de belasting » (12). 

Die opvatting wordt door de rechtsleer 
onderschreven (13). 

De gezegde toetsing heeft evenwel ook 
haar grenzen die niet mogen overschre
den worden. 

De bij art. 107 van de Grondwet aan 
alle rechtscolleges toegekende bevoegd
heid reikt niet buiten het gebied van de 
interne wettigheid van de bestuurshan
deling (14). 

Bij de beoordeling van die handeling 
mag de rechter zich niet begeven op het 
terrein van de opportuniteit, de doeltref
fendheid of de politieke beleidvoering 
doch enkel, op het terrein van de wetma
tigheid. 

De bestendige deputatie die uitspraak 
doet als rechtsprekend college over een 
bezwaar tegen een aanslag in een di
recte provincie- of gemeentebelasting is 
niet bevoegd om over de billijkheid van 
de aanslag te oordelen. Het grondwette
lijk beginsel van de scheiding van de 
machten staat daaraan in de weg (15). 

Het betreft bovendien een marginale 
toetsing waarbij de rechter zich de vraag 
stelt of de overheid, bij afweging van al
le in aanmerking komende belangen, in 
redelijkheid tot het genomen besluit al 
dan niet had kunnen komen. 

Het resultaat ervan bij een eventuele 
ongrondwettigheid of onwettigheid is de 
niet-toepasselijkheid. 

Zoals de gemeente heeft ook de pro
vincie een principiele algemene fiscale 

(12) F. VAN !STENDAEL, « De rechtsbescher
ming van de belastingplichtige onder de Belgi
sche Grondwet : het gelijkheidsbeginsel », Li
ber Amicomm Albert Tiberghien, Kluwer, blz. 
381. 

(13) Cfr. J. VAN HomE, Beginselen van het 
Belgisch Belastingrecht, Story Scienta, 1979, 
nr. 149; J. KIRKPATRICK, L'egalite devant 
l'impot en droit beige, Brussel, Bruylant, 1975. 

(14) A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van 
het Belgisch Grondwettelijk recht, 1983, biz. 
436, nr. 387. 

(15) Cass., 22 mei 1987, A.C., 1987-88, nr. 577. 

autonomie die zij op haar grondgebied 
kan uitoefenen. Er zijn echter aan die 
autonomie wel enige beperkingen. Met 
name bepaalt artikel 351 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen dat 
die provincies niet gemachtigd zijn tot 
het heffen van opcentiemen op de di
recte rijksbelastingen of van gelijkaardi
ge belastingen op de grondslag of op het 
bedrag van die belastingen. Een uitzon
dering wordt gemaakt voor de onroeren
de voorheffing, verschuldigd zowel door 
rechtspersonen als door natuurlijke per
sonen (art. 155 W.I.B.). 

De kwestieuze provinciale belasting
verordening, genoemd provinciale belas
tingverordening op economische entitei
ten met rechtspersoonlijkheid, werd ge
nomen « Gelet op de begrotingsnoodwen
digheden van de Provincie en met in
achtneming van de gegeven omstandig
heden ». 

Die gegeven omstandigheden zijn 
blijkbaar de vernieuwing van het provin
ciaal belastingsysteem. 

Immers blijkens het door de bestendi
ge deputatie aan de provincieraad geda
ne voorstel dat aan het kwestieus besluit 
voorafgaat, worden een reeks bijzondere 
belastingen (drijfkracht, stapelplaatsen, 
olie- en motorbrandstofpompen, aanplak
borden, lichtreclameconstructies en 
agentschappen voor weddenschappen op 
paardenwedrennen) afgeschaft en ver
vangen door de nieuwe algemene be
drijfsbelasting ten laste van « de be
drijfshuishoudingen die voor het uitoefe
nen van hun economische activiteit om 
weldoordachte redenen opteren voor het 
statuut van een juridische entiteit ». 

De bedoelde belasting is derhalve een 
belasting ten behoeve van de provincie 
West-Vlaanderen om in haar openbare 
uitgaven in het algemeen te voorzien. 
Het is geen retributie noch een verhaal
belasting. 

In het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen wordt ook een onderscheid ge
maakt tussen de personenbelasting en 
de vennootschapsbelasting, maar de ver
wijzing in de bestreden beslissing naar 
,artikel 1 van dat wetboek « krachtens 
hetwelk enkel de rechtspersonen, die 
zich met een exploitatie of met winstge
vende handelingen bezighouden, onder
worpen zijn aan de vennootschapsbelas
ting » is slechts relevant in zoverre 
daarmee bedoeld wordt dat het onder
scheid op zichzelf in belastingzaken niet 
nieuw is. 
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In de inkomstenbelastingen leidt de 
aanwending ervan evenwel niet tot be
lastingvrij stelling. 

Volgens artikel 94 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen zijn de in
komsten die onderworpen zijn aan de 
vennootschapsbelasting dezelfde als de
gene die inzake personenbelastingen 
worden beoogd; het bedrag van die in
komsten wordt vastgesteld volgens de re
gels die van toepassing zijn op de win
sten van de bedrijven bedoeld in artikel 
20, 1°, nl. de bedrijfsinkomsten van de 
eerste categorie. 

Daaraan kan worden toegevoegd dat 
ook in het kader van de B.T.W.-wetge
ving zowel de natuurlijke personen als 
de rechtspersonen belastingplichtig zijn 
(art. 4 W.B.T.W.). 

Blijft de overweging « dat de bedrijven 
die de juridische structuur van een 
rechtspersoon aannemen dit doen uit 
vrije keuze en op grond met name van 
financi1He en fiscale overwegingen ». 
Kan het Hof daarin een verantwoording 
van het gemaakte onderscheid vinden? 
lk meen van niet. 

Het doel van de kwestieuze belasting 
heeft niets uit te staan met het verschil 
op financieel en op fiscaal vlak waarnaar 
verwezen wordt en zou ook bezwaarlijk 
daarmee kunnen verband houden. Dit 
zou ook niet stroken met de aard zelf 
van de belasting. 

De bestreden beslissing lijkt me der
halve niet naar recht verantwoord. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. F 1818 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 april 1989 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van West-Vlaanderen ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 97, 107 en 112 van de Grand
wet, 

doordat de beslissing oordeelt dat het 
provinciaal belastingreglement van de 
provincie West-Vlaanderen op de econo
mische entiteiten geen arbitrair crite
rium heeft ingevoerd door enkel de econo
mische entiteiten met rechtspersoonlijk
heid te belasten en deze zonder rechts
persoonlijkheid vrij te stellen, op grond 
dat het de personen die zich met een ex-

ploitatie of met winstgevende handelin
gen bezighouden, vrijstaat te opteren 
voor de vennootschapsvorm, dat de over
wegingen die aan de basis van een der
gelijke keuze kunnen liggen onder meer 
van financi1He en fiscale aard zijn; dat de 
beslissing verder nog zegt dat krachtens 
artikel 1 van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen enkel de rechtspersonen 
die zich met een exploitatie of met 
winstgevende handelingen bezighouden, 
onderworpen zijn aan de vennoot
schapsbelasting, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, het criterium van de 

rechtspersoonlijkheid geen enkel ver
band houdt noch met het doel van de be
lasting, noch met de aard ervan, noch op 
enige andere wijze het onderscheid kan 
rechtvaardigen dat door het provinciaal 
belastingreglement wordt gemaakt door 
enkel de economische entiteiten te belas
ten die de rechtspersoonlijkheid bezitten, 
waardoor een ongelijkheid wordt gescha
pen met en een voorrecht wordt verleend 
aan de economische entiteiten zonder 
rechtspersoonlijkheid, alhoewel deze 
laatste zich identiek met dezelfde exploi
tatie of winstgevende handelingen bezig
houden en zich derhalve in dezelfde fei
telijke omstandigheden bevinden; zodat 
de beslissing de artikelen 6 en 112 van 
de Grondwet schendt door te oordelen 
dat het criterium van de rechtspersoon
lijkheid niet arbitrair is en dat de pro
vinciebelasting in kwestie het principe 
van de gelijkheid eerbiedigt, en artikel 
107 van de Grondwet schendt door te be
slissen dat de betwiste aanslag terecht 
werd vastgesteld : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

uitspraak doet op het bezwaar van 
eiseres tegen de aanslag in de pro
vinciebelasting op de economische 
entiteiten met rechtspersoonlijkheid, 
dienstjaar 1988; 

Dat, volgens de artikelen 1 en 2 
van de belastingverordening van 13 
oktober 1987, een belasting is inge
steld ten laste van de rechtsperso
nen die een economische activiteit 
uitoefenen op het grondgebied van 
de provincie, in zoverre die activiteit 
bestaat in het verrichten van leve
ringen van goederen en diensten 
die, voor de toepassing van het Wet
hoek van de Belasting over de Toe-
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gevoegde Waarde, als belastbaar 
worden aangemerkt; dat, ingevolge 
artikel 3 van de verordening, de be
lasting wordt berekend en gevestigd 
per afzonderlijke inplanting of be
drijfsvestiging op het grondgebied 
van de provincie; dat naar luid van 
artikel 4 « het bedrag van de jaarbe
lasting op basis van de oppervlakte 
per 1 januari van het aanslagjaar: 
(wordt) vastgesteld »; dat artikel 5 
bepaalt dat de belasting niet ver
schuldigd is door verenigingen zon
der winstoogmerk en publiekrechte
lijke en openbare rechtspersonen; 

Overwegende dat de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, aantonen : dat de litigieuze 
belasting is ingesteld, als onderdeel 
van een belastinghervorming, ter 
vervanging van de eerder bestaande 
complexe bedrijfsbelastingen; dat 
daarbij gestreefd werd naar een rui
me budgettaire compensatie en een 
algemene en evenwichtige spreiding 
van de belastingdruk over de West
vlaamse bedrijven; 

Overwegende dat de grondwette
lijke regels inzake de gelijkheid van 
de Belgen en de niet-discriminatie 
inzake belastingen er niet aan in de 
weg staan dat een verschillende fis
cale behandeling wordt ingesteld 
ten aanzien van bepaalde catego
rieen van personen, voor zover daar
voor een objectieve en redelijke ver
antwoording bestaat; dat de al of 
niet aanwezigheid van zodanige ver
antwoording moet worden getoetst 
aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de rede
lijkheid van de verhouding tussen 
de aangewende middelen en het be
oogde doel; 

Overwegende dat de beslissing 
oordeelt dat de aangevochten belas
tingverordening de artikelen 6 en 
112 van de Grondwet niet schendt, 
op grond : dat het gemaakte onder
scheid kan worden verantwoord; dat 
het de personen die een economi
sche activiteit uitoefenen, vrij staat · 
te kiezen voor de rechtspersoonlijk-

heid en dat die keuze om economi
sche of financiele redenen kan ge
beuren; dat het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalde 
rechtspersonen aan de vennoot
schapsbelasting onderwerpt, en, ten 
slotte, dat de rechtspersonen met 
een economische activiteit die zich 
in dezelfde toestand bevinden, op 
dezelfde wijze worden belast; 

Overwegende dat, nu de litigieuze 
belasting is ingesteld met het doel 
om een algemene en evenwichtige 
spreiding van de provinciale belas
tingdruk over de Westvlaamse on
dernemingen tot stand te brengen, 
de beslissing dat de beperking van 
die belasting tot ondernemingen die 
rechtspersoonlijkheid bezitten, het 
gelijkheidsbeginsel besloten in de 
artikelen 6 en 112 van de Grondwet 
niet miskent, niet naar recht verant
woord is door de redenen dat het de 
personen die een winstgevende be
drijvigheid uitoefenen, vrijstaat te 
kiezen voor een vennootschapsvorm 
en dat het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen enkel de rechtsper
sonen die zich met een dergelijke 
activiteit inlaten, aan de vennoot
schapsbelasting onderwerpt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing, beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwij st de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost-Vlaande
ren. 

5 oktober 1990 - le kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. K. 
Gheysen, Kortrijk, en P. Vandeputte, 
Brugge. 
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Nr. 62 

3• KAMER - 8 oktober 1900 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN -
ARBEIDSPRESTATIES - DAGELIJKSE DUUR -
VERPLICHTING VAN DE WERKNEMER- ON
VOLLEDIGE DIENSTBETREKKING. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK-
LOOSHEIDSUITKERING ONVOLLEDIGE 
DIENSTBETREKKING - ARBEIDSPRESTATIES 
- DAGELIJKSE DUUR- VERPL!CHT!NG VAN 
DE WERKNEMER. 

1° en 2° Volgens de in 1983 toepasselijke 
reglementsbepalingen is de werkne
mer die voldoet aan de voorwaarde dat 
zijn onvolledige dienstbetrekking over
eenkomstig art. 180, § 2, eerste lid, :JO, 
in fine, Werkloosheidsbesluit gelijk te 
stellen is met een volledige dienstbe
tz·ekking, niet vrijgesteld van de ver
plichting om de regels in acht te ne
men inzake de dagelijkse duur van de 
arbeidsprestaties, als bedoeld in de 
artt. 121, § 1, tweede lid, 1°, van het
zelfde besluit en 4, tweede lid, 18 en 19 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid (1). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

T. LECERF) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8793) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1988 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 118, 120, 121, 122 en 130 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, zoals het is gewijzigd en aange
vuld : wat betreft artikel 118 bij konink
lijk besluit van 13 juli 1984, artikel 1 en, 
voor zover nodig, bij artikel 24 van het 
koninklijk besluit van 4 augustus 1986, 

(1) P. DENIS, Droit de la securite sociale, 4e 
uitg., Brussel 1983, nr. 475 met voetnoot 2, biz. 
368; zie nr. 444 met voetnoot 2, biz. 346, en nr. 
453 met voetnoot 2, biz. 352. 

wat betreft artikel 120, bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 26 april 1985, 
wat betreft artikel 121, bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 4 april 1966 en 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
27 december 1984, wat betreft 122, bij ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 5 
oktober 1965 en artikel 1 van het konink
lijk besluit van 5 februari 1969, artikel 7 
van het koninklijk besluit van 12 novem
ber 1970, artikel 11, 1°, van het konink
lijk besluit van 26 april 1976 en artikel 3 
van het koninklijk besluit van 12 juli 
1976, en wat betreft artikel 130, zoals het 
ten tijde van de feiten van toepassing 
was, bij artikel 3 van het koninklijk be
sluit van 16 september 1964, artikel 2 
van het koninklijk besluit van 18 februa
ri 1965, artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 24 oktober 1967, artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 4 mei 1973, ar
tikel 4 van het koninklijk besluit van 26 
april 1976 en artikel 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 
van het koninklijk besluit van 22 maart 
1982 en schending van artikel 4 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 inza
ke werkloosheid, zoals die bepaling is ge
wijzigd en aangevuld bij ministerieel be
sluit van 25 oktober 1967, artikel 3, 1 o en 
2°, en bij koninklijk besluit van 22 maart 
1982, artikel 1, 1°, 2° en 3°, en van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat oordeelt, ener
zijds, dat verweerster aanspraak maakt 
op volledige werkloosheidsuitkeringen 
als werkloze in een dienstbetrekking 
met verkorte werktijd, aan wie § 2 van 
artikel 130 van voormeld koninklijk be
sluit, dat te dezen toepasselijk is, een be
perkt recht op uitkering toekent, en, an
derzijds, dat uit het vonnis van de 
arbeidsrechtbank inzake het geschil tus
sen verweerster en haar vroegere werk
gever, dat kracht van gewijsde heeft, 
blijkt dat zij halftijds was in dienst gena
men, dat haar deeltijdactiviteit tijdens 
de normale referteperiode van 1 augus
tus 1981 tot 31 januari 1983 meer dan 300 
arbeidsdagen of ermee gelijkgestelde da
gen omvat, en dat haar weekloon hoger 
was dan zesmaal het dagelijks referte
loon, de beslissing van de eerste rechter 
bevestigt waarin hij aan verweerster het 
recht op volledige werkloosheidsuitke
ring vanaf 1 februari 1983 toekent, en 
verklaart dat aanspraak kan worden ge
maakt op artikel 130, § 2, 2°, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963, 
zonder dat behoeft te worden onderzocht 
hoeveel uren per dag is gewerkt, daar 
zodanige activiteit, om recht te hebben 
op uitkering na beiHndiging van de over-
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eenkomst, wettelijk wordt gelijkgesteld 
met een voltijdse activiteit, op grand dat 
het oordeelt dat verweerster niet behoeft 
te doen blijken van een voltijd.se tewerk
stelling gedurende de vereiste refertepe
riode, maar van een tewerkstelling gedu
rende diezelfde periode in een dienstbe
trekking met verkorte werktijd waardoor 
zij een weekloon ontving hoger dan zes
maal het vorenbedoelde referteloon, en 
dat de in de eerste twee leden van arti
kel 4 van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 bedoelde vlijze van berekening 
van de referteperiode te dezen niet van 
toepassing is, daar die tekst betrekking 
heeft op de werlmemers met volledige 
dienstbetrekking en niet op die met een 
onvolledige dienstbetrekking, zoals ver
weerster, 

terwijl, enerzijds, om gerechtigd te 
zijn op werkloosheidsuitkering, de werk
nemer, volgens de artikelen 118 en vol
gende van het koninklijk besluit van 20 
december 1963, een bepaald aantal ar
beidsdagen in een referteperiode in aan
merking moet kunnen doen nemen, 
waarbij het aantal arbeidsdagen en de 
referteperiode wordt vastgesteld met in
achtneming van de leeftijd van de werk
nemer; anderzijds, hoewel overeenkom
stig artilml 130, § 1, van voormeld 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
werkloosheidsuitkering maar wordt toe
gekend in geval van werkloosheid in een 
volledige dienstbetrekking, datzelfde ar
tikel, in de §§ 2 en 2bis, a:l'wijkt van dat 
beginsel met de vaststelling van de voor
waarden waaronder : 1° een onvolledige 
dienstbetrekking die wordt gelijkgesteld 
met een volledige dienstbetrekking, 
2° een dienstbetrekking met verkorte 
werktijd die wordt aanvaard om uit de 
werkloosheid te geraken, en 3° een 
dienstbetrekking met verkorte werktijd 
uit eigen wil, recht geven op werkloos
heidsuitkering; wat betreft de dienstbe
trekking met verkorte werktijd die met 
een volledige dienstbetrekking wordt ge
lijkgesteld, artikel 130, § 2, eerste lid, 2°, 
bepaalt dat de werknemer werkloos
heidsuitkering kan genieten « wanneer 
de overeenkomst een einde heeft gena
men, voor alle dagen van de week, ... zo 
het weekloon dat deze dieristbetrekking 
hem opbracht, minstens gelijk aan zes
maal het dagelijks referteloon ... »; in
dien het weekloon zoveel bedraagt, de 
werkloosheid in zodanige dienstbetrek
king met verkorte werktijd gelijkgesteld 
wordt met de werkloosheid in een volle
dige dienstbetrekking, de werknemer 
echtcr slechts de volledige werkloos-

heidsuitkering kan genieten also£ hij een 
voltijdse dienstbetrekking had verloren, 
op voorwaarde dat hij doet blijken van 
een tewerkstelling gedurende het bij ar
tikel 118 van voormeld koninklijk besluit 
vereiste aantal arbeidsdagen; de arbeids
dag wordt omschreven, in het eerste lid 
van artikel 4 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964, als de dag tijdens welke 
de werknemer gedurende ten minste zes 
uren werkzaam is geweest, en in het 
t-weede lid van hetzelfde artikel nader 
wordt bepaald « wanneer de werknemer 
een weekloon verdient dat minstens ge
lijl~ is aan zesmaal het dagelijks referte
loon ... mogen de prestaties van minder 
dan zes uur per dag samengesteld wor
den. Het aldus bekomen totaal geeft, ge
deeld door zeven, het aantal in aanmer
king te nemen volledige arbeidsdagen 
aan », 

tweede onderdeel, hoewel de werkloos
heid in een onvolledige dienstbetrekking 
met werkloosheid in · een volledige 
dienstbetrekking kan worden gelijkge
steld, wanneer de voorwaarden van arti
kel 130, § 2, eerste lid, 2°, in fine, zijn 
vervuld, uit dien hoofde echter enkel 
werkloosheidsuitkering kan worden toe
gekend, als de werkloze het aantal ar
beidsdagen in aanmerking kan doen ne
men dat is voorgeschreven om uitke
ringsgerechtigd te zijn; daaruit volgt dat 
het arrest, dat verklaart dat de in de eer
ste tweede leden van artikel 4 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 voor
geschreven wijze van berekening van de 
referteperiode te dezen niet toepasselijk 
is aangezien het betrekking heeft op de 
werknemers met volledige dienstbetrek
king en niet op die met een onvolledige 
dienstbetrekking en dat niet behoeft te 
worden nagegaan hoeveel uren dagelijks 
is gewerkt, de artikelen 118, 120, 121, 122 
en 130 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963, alsmede artikel 4 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
schendt, en derhalve de beslissing niet 
naar recht verantwoordt : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat volgens artikel 

130 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, 
zoals het ten tijde van de feiten van 
toepassing was, in § 2 afwijkt van 
de in § 1 neergelegde regel, volgens 
welke werkloosheidsuitkering maar 
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wordt toegekend in geval van werk
loosheid in een volledige dienstbe
trekking; dat § 2, eerste lid, 2°, on
der meer bepaalt dat de werknemer 
met een onvolledige dienstbetrek
king werkloosheidsuitkering kan ge
nieten wanneer de overeenkomst 
een einde heeft genomen voor alle 
dagen van de week, zo het weekloon 
dat deze dienstbetrekking de werk
nemer opbracht, minstens gelijk 
was aan zesmaal het dagelijks refer
teloon; 

Dat die § 2 niet afwijkt van voor
melde regel; dat die paragraaf in
zonderheid niet afwijkt van de ver
plichting dat men, om gerechtigd te 
zijn op werkloosheidsuitkering, het 
in de artikelen 118 tot 122 van het
zelfde koninklijk besluit vastgestel
de aantal arbeidsdagen in aanmer
king moet kunnen doen nemen; 
artikel 4 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964, gewijzigd bij het 
ministerieel besluit van 22 maart 
1982, ter uitvoering van artikel 121, 
§ 1, tweede lid, 1°, van dat konink
lijk besluit, de regels vaststelt voor 
de berekening van de arbeidsdagen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
oordeelt dat de in artikel 4 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
bedoelde berekeningswijze niet van 
toepassing is op de werknemers met 
een onvolledige- dienstbetrekking, en 
op grond hiervan beslist dat ver
weerster, krachtens artikel 130, § 2, 
eerste lid, 2°, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, aan
spraak kan maken op werkloos
heidsuitkering, de door eiser aange
geven wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

8 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. -

Nr. 63 

3• KAMER - 8 oktober 19!!0 

WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING - JONGE WERK
NEMERS - LEERLINGEN - BEGRIP. 

Een gecontroleerde Jeerverbintenis inza
ke voortdurende vorming in de mid
denstand is een leerovereenkomstig in 
de zin van artikel 124, eerste lid, 1°, 
Werkloosheidsbesluit. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

T. GANCI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nJ', 8900) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1989 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 118, 124 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, in
zonderheid 124, 1°, als gewijzigd en aan
gevuld bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 12 april 1983, dat op het 
ogenblik van de feiten van kracht was, 2 
van het koninklijk besluit van 30 maart 
1982 betreffende de toekenning van 
wachtuitkeringen aan jonge werkne
mers, niet-gezinshoofden, die hun studies 
beiHndigd hebben, 1, 4, §§ 1 en 2, 46 van 
het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 
betreffende de voortdurende vorming in 
de middenstand, en 97 van de Grondwet, 

doordat, nu het vaststaat dat verweer
der ingevolge een gecontroleerde leerver
bintenis leerling was bij zijn vader, dat 
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die leertijd op 31 juli 1984 is beeindigd 
en dat verweerder op 21 januari 1985 
heeft gevraagd om op grond van artikel 
124 van het in het middel aangewezen 
koninklijk besluit van 20 december 1964 
op werkloosheidsuitkering gerechtigd te 
zijn, het arrest, dat oordeelt dat de tus
sen vervveerder en zijn vader gesloten 
gecontroleerde leerverbintenis conform 
de bepalingen van artikel 4 van het in 
het middel aangewezen koninklijk be
sluit van 4 oktober 1976 is en door de 
leersecretaris is goedgekeurd, zegt dat 
verweerders leertijd voldoet aan de ver
eisten van artikel 124 van voornoemd ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 en 
dat de leertijd moet worden aangenomen 
voor de toekenning van werkloosheids
uitkering en, bijgevolg, beslist dat de be
slissing van de gewestelijke werkloos
heidsinspecteur om aan de betrokkene 
geen wachtgeld toe te kennen, niet ge
grond is, dat het beroepen vonnis dat het 
beroep tegen die administratieve beslis
sing heeft verworpen, moet worden ge
wijzigd en bijgevolg, met aanneming van 
het hager beroep, voor recht zegt dat 
verweerder op grand van artikel 124 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 gerechtigd is op werkloosheidsuitke
ring, 

terwijl naar luid van artikel 124 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, zoals het op het ogenblik van de 
feiten van kracht was, de jonge werkne
mer die zijn leertijd beeindigd heeft, ge
rechtigd is op werkloosheidsuitkering in
zonderheid op voorwaarde dat hij een 
leertijd heeft beeindigd, verricht ter uit
voering van een leerovereenkomst geslo
ten door bemiddeling van een leersecre
tariaat of in een daartoe door het 
beheerscomite van de R.V A. erkend cen
trum, inrichting of onderneming; die be
paling die het gerechtigd zijn doet afha.n
gen van voorwaarden die verschillen van 
het algemeen stelsel als bepaald bij de 
artikelen 118 en volgende van hetzelfde 
besluit, op beperkende wijze moet wor
den uitgelegd en niet kan worden toege
past op toestanden die daarin niet zijn 
bedoeld; artikel 4, § 1, van het koninklijk 
besluit van 4 oktober 1976 betreffende de 
voortdurende vorming in de midden
stand, dat te dezen wordt aangevoerd, 
bepaalt dat de leertijd het sluiten van 
een overeenkomst inhoudt door bemidde
ling van een erkende leersecretaris; § 2 
van datzelfde artikel 4 bepaalt dat, wan
neer een ondernemingshoofd evenwel 
een beroepsopleiding wil geven aan een 
leerling over wie hij de ouderlijke macht 

of de voogdij uitoefent, « de verbintenis 
van het ondernemingshoofd tegenover de 
leersecretaris, gecontroleerde leerverbin
tenis genoemd •, volstaat; het onderne
mingshoofd, krachtens die verbintenis, 
zich ertoe verbindt aan de leerling de
zelfde beroepsopleiding te geven als die 
waarin de leerovereenkomst voorziet en 
de leerling de nodige leergangen te doen 
volgen voor zijn opleiding (voornoemd 
artikel 4, § 2, tweede lid); artikel 46 van 
voornoemd koninklijk besluit de op
dracht van de leersecretaris omschrijft 
en bepaalt : a) dat hij voor het sluiten 
van leerovereenkomsten als tussenper
soon optreedt tussen het ondernemings
hoofd en de leerling of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger; b) dat hij administra
tief toezicht uitoefent op de door zijn be
middeling gesloten overeenkomsten en 
op de gecontroleerde leerverbintenissen; 
uit het geheel van die bepalingen volgt 
dat het begrip leerovereenkomst het be
staan van een rechtstreekse contractuele 
band met wederkerige verbintenissen 
tussen het ondernemingshoofd en de 
leerling impliceert, zodat de leersecreta
ris, hoewel hij als tussenpersoon op
treedt bij het sluiten van die overeen
komst, toch een derde blijft; « de gecon
troleerde leerverbintenis » daarentegen, 
die het ondernemingshoofd sluit voor 
een leerling waarover hij de ouderlijke 
macht of de voogdij uitoefent, een ver
bintenis is die hij aangaat ten aanzien 
van de leersecretaris die bijgevolg partij 
is in de overeenkomst; daaruit volgt dat 
er weliswaar, op het vlak van de vor
ming, tussen de twee vormen van leer
tijd gelijkenis bestaat, maar dat een leer
overeenkomst niet kan worden gelijkge
steld met een gecontroleerde leerverbin
tenis en derhalve artikel 124 van het 
voornoemd koninklijk besluit , dat uit
drukkelijk vereist dat de leertijd is ver
richt ter uitvoering van een leerovereen
komst gesloten door bemiddeling van 
een leersecretaris en dat op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd voor zover 
het gerechtigd zijn op werkloosheidsuit
kering doet afhangen van voorwaarden 
die verschillen van de in de artikelen 118 
en volgende van hetzelfde besluit bepaal
de algemene voorwaarden, niet kan wor
den toegepast als de leertijd in het kader 
van een gecontroleerde leerverbintenis 
wordt uitgevoerd; zodat het arrest dat, 
om te beslissen dat verweerder gerech
tigd is op werkloosheidsuitkering OJ:i 
grond van artikel 124 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, de gecon
troleerde leerverbintenis gelijkstelt met 
een leerovereenkomst, aldus het wette-
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lijk begrip leerovereenkomst miskent 
(schending van de in het middel aange
wezen artikelen 4, inzonderheid § 2, en 
46 van het koninklijk besluit van 4 okto
ber 1976) en bijgevolg zijn beslissing niet 
meer recht verantwoordt (schending van 
alle in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen en inzonderheid van de arti
kelen 118 en 124 van het in het middel 
aangewezen koninklijk besluit van 20 de
cember 1963) : 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is, in zoverre het de 
schending van de artikelen 118 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende de arbeidsvoor
ziening en werkloosheid en 97 van 
de Grondwet aanvoert, zonder te 
verduidelijken waarin die bepalin
gen zouden zijn geschonden; 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 2 
van het koninklijk besluit van 30 
maart 1982 betreffende de toeken
ning van wachtuitkeringen aan jon
ge werknemers, niet-gezinshoofden, 
die hun studie beeindigd hebben, 
terwijl uit het arrest blijkt dat ver
weerder het recht op werkloosheids
uitkering heeft gevraagd op grond 
van artikel 124 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betref
fende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid; 

Overwegende dat voor het overi
ge, nu, ingevolge het koninklijk be-· 
sluit van 4 oktober 1976 betreffende 
de voortdurende vorming in de mid
denstand en het ministerieel besluit 
van 27 oktober 1978 houdende bepa
ling van de erkenningsvoorwaarden 
van de leerovereenkomsten en de 
gecontroleerde leerverbintenissen in 
de voortdurende vorming van de 
middenstand, die beide modaliteiten 
van dezelfde vorming in de regel 
aan dezelfde vorm- en grondvereis
ten zijn onderworpen, aangezien het 
enige verschil ligt in het specifieke 
karakter van de verhouding tussen 
de leerling en het ondernemings
hoofd, waarbij laatstgenoemde, bij 

een gecontroleerde leerverbintenis, · 
het gezag van de werkgever en << de 
ouderlijke macht of de voogdij » sa
men uitoefent, het middel, dat ius
sen beide modaliteiten een onder
scheid maakt dat niet voorkomt in 
artikel 124 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, aan die 
bepaling een vereiste toevoegt die 
niet uit de wil van de wetgever 
volgt; dat het middel bijgevolg dien
aangaande naar recht faalt; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord 
die aan eisers advocaat niet is bete
kend, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten van zijn 
voorziening en, met toepassing van 
artikel 1017, tweede lid, van het Ge-' 
rechtelijk W etboek, in de kosten van 
de memorie van antwoord. 

8 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - An
dersluidende conclusie (1) van de h. Le
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Draps. 

(1) Het O.M. was van om·deel dat het middel 
gegrond was in zoverre het was afgeleid uit de 
schending van art. 124, eerste lid, 1°, Werkloos
heidsbesluit, en van art. 4, §§ 1 en 2, K.B. 4 
okt. 1976 betreffende de voortdurende vorming 
in de middenstand. Volgens het O.M. zijn de 
jurdische aard en de verordende structuur van 
de leerovereenkomst en de gecontroleerde 
leerverbintenissen verschillend (zie het Ver
slag aan de Koning voor het K.B. 4 okt. 1976, 
B.S., 11 nov. 1976, blz. 14456; Pasin. 1976, biz. 
2149; M.B. 27 okt. 1978 houdende bepaling van 
,de erkenningsvoorwaarden van de leerover
eenkomsten en de gecontroleerde leerverbinte
nissen in de voortdurende vorming van de 
middenstand, inz. art. 13.13; G. VERHAEGEN, 
'Leerovereenkomst voor leerlingen, in Arbeids
recht, prof. Blanpain, 11-10-89 en 90). De ge
controleerde leerverbintenis is een eenzijdige 
handeling van het ondernemingshoofd jegens 
de leersecretaris en geen leerovereenkomst 
tussen een ondernemingshoofd en een leer
ling. Volgens het O.M. is het voorschrift van 
art. 124, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit 
duidelijk en van openbare orde; aangezien het 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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Nr. 64 

3• KAMER - 8 oktober 1900 

1° WETI'EN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD - DRAAGWIJDTE. 

2° BESTAANSMINIMUM - RECHTHEB
BENDEN - WET EN BESLUIT - WERKING IN 
DE TIJD - DRAAGWIJDTE. 

1° In de regel is een nieuwe wet niet en
kel van toepassing op toestanden die 
na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar oak op de gevolgen van een on
der de vroegere wet ontstane toestand 
die zich voordoen of die voortduren on
der vigeur van de nieuwe wet, voor zo-

(Vervolg noot van vorige blz) 

ver die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten (1). 

2° Er bestaat geen onveranderlijk recht 
op het bestaansminimum (2). (Artt. 1, 
§ 1, en 7, § 1, Bestaanminimumwet; art. 
26, eerste lid, K.B. van 30 okt. 1974, ge
wijzigd bij K.B. van 27 maart 1987 .) 

(BELGISCHE STAAT STAATSSECRETARIS 
VOOR SOCIALE EMANCIPATIE, Q,M,C.W,, TE 

ETTERBEEK T, PHAM) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8907) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 november 1988 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 107 van de Grondwet, 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 7, 9 van de wet 
van 7 augustus 1974 tot instelling van 
het recht op een bestaansminimum en 26 
van het koninklijk besluit van 30 oktober 
1974 houdende algemeen reglement be
treffende het bestaansminimum, gewij
zigd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 27 maart 1987, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist dat eise
res (lees : verweerster) « vanaf 1 mei 
1987 verder aanspraak mag maken op 
het bestaansminimum », op grand dat 
« de eerste rechter de rechtsvordering 
van (verweerster) heeft toegewezen en 
haar het recht op het behoud van het be
staansminimum heeft toegekend vanaf 1 

.afwijkt van het gemeen recht, staat het niet 
aan de rechter, zelfs niet naar billijkheid, over 
de al dan niet toepassing ervan te oordelen re
kening houdend met een onderscheiden zij het 
gelijkende juridische toestand (zie Cass., 22 
feb., Bull. en Pas,, 1963, I, 692). Het O.M. was 
verder de mening toegedaan dat de gecontro
leerde leerverbintenis van het ondernemings
hoofd jegens de leersecretaris in de regel geen 
onderliggende aanvullende overeenkomst ver
bergt tussen het ondernemingshoofd, die de 
ouderlijke macht of de voogdij uitoefent, en de 
minderjarige. Het O.M. oordeelde dat het !ou
ter feit dat twee personen akkoord gaan om 
samen een werkzaamheid uit te voeren, niet 
volstaat om een overeenkomst te doen ont
staan, maar dat daartoe een wilsovereenstem
ming is vereist die rechtens moet gelden als 
de gemeenschappelijke bedoeling van de con
tracterende partijen om tussen hen juridische 1------------------
gevolgen te doen ontstaan H. De PAGE, Traite 
elementaire, deel II, 3e uitg., Brussel 1964, nr. 
447 en de verwijzingen). De eerder familiale 
dan patrimoniale verhoudingen die hier wor
den bedoeld tussen vader en minderjarige 
zoon of tussen voogd en pupil leiden ertoe, 
steeds volgens het O.M., dat er, in de regel, 
naast de wettelijke verplichtingen, eerder mo
rele verbintenissen, wederzijdse bewezen dien
sten, gentlemen's agreements ontstaan dan 
contractuele verbintenissen. De economische 
positie van de leerling in de onderneming van 
zijn vader is verschillend; het ligt voor de 
hand dat een leerling meer kans maakt om on
dernemingshoofd te worden als hij zijn vader 
of voogt opvolgt. (zie A. TRINE, noot onder 
Ar.Rb. Verviers 24 maart 1980, R.D.S., 1980, 
blz. 455 in fine). 

(1) Cass., 22 feb. 1988, A.R. nr. 7867 (A.C., 
1987-88, nr. 381) en cone!. adv.-gen. Liekendael 
(Bull. en Pas., 1988, I, nr. 381, inz. blz. 744); 31 
okt. 1988, A.R. nr. 8145 (A.C., 1983-89, nr. 125); 
zie Cass., 22 old. 1970 (ibid., 1971, 169) en 
cone!. proc.-gen. Ganshof van der Meersch 
(Bull. en Pas., 1971, I, inz.blz. 154 tot 157); 19 
feb. 1987, A.R. nr. 7514 (A.C., 1986-87, nr. 361), 
en cone!. proc.-gen. Krings (Bull. en Pas., 1987, 
I, nr. 361, inz. blz. 724 en '125); 12 juni 1987, 
A.R. nr. 5299 (A.C., 1986-87, nr. 622). 

(2) Verslag aan de Koning, voorafgaand aan 
het K.B. van 27 maart 1987 tot wijziging van 
het K.B. van 30 okt. 1974 houdende algemecn 
reglement betreffende het bestaansminimum, 
B.S., 7 april 1987, blz. 5087. 
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mei 1987, dag waarop dit recht was inge
strokken door het bestuur op grond van 
de nieuwe bepalingen van het koninklijk 
besluit van 27 maart 1987, die de toeken
ning van het bestaansminimum onder
wierpen aan de voorwaarde ':';;<n ~en ve;
blijf in Belgie gedurende VIJf Jaar die 
aan de datum van de toekenning vooraf
gaan; dat hij zijn beslissing . hierop 
grondt dat het opleggen van die voor
waarden inzake verblijf aan de personen 
die onder de vroegere wet als rechtheb
benden waren beschouwd zou neerko
men op het verlenen van terugwerkende 
kracht aan die nieuwe bepalingen; ... dat 
artikel 1 van de wet van 7 augustus 1974 
de Koning de bevoegdheid verleent te 
bepalen wat onder werkelijke verblijf
plaats moet worden ver.staan;. dat de Ko
ning dit gedaan heeft m artikel 26 van 
het koninklijk besluit van 30 oktober 
1974; dat hij door dit artikel te wijzigen 
bij het koninklijk besluit van 27 maart 
1987 slechts gebruik heeft gema~kt van 
de hem toegekende bevoegdhe1d; dat 
niets hem verbood een minimale ver
blijfsduur op te leggen als vereiste voor 
een werkelijk verblijf, zoals hij . gedaan 
heeft; dat (het OCMW) terecht betoogt 
dat de onmiddellijke toepassing van een 
nieuwe wet geen schending oplevert van 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek be
treffende de niet-terugwerkende kracht 
van de wet aangezien daardoor geen af
breuk wordt gedaan aan de gevolgen die 
definitief zijn ingetreden onder de vroe
gere wet, doch enkel aan de gevolg~n die 
zich voordoen vanaf de dag van mwer
kingtreding van de nieuwe wet; dat. de 
nieuwe bepalingen, die de toekenmng 
van het bestaansminimum onderwerpen 
aan de voorwaarde van een voorafgaan
de minimale verblijfsduur, niet mogen 
worden toegepast op de aanvragen waar
aan gevolg is gegeven onder de vroegere 
wettelijke regeling, doch enkel op de 
nieuwe aanvragen en dat de datum van 
die aanvragen in aanmerking genomen 
moet worden bij de beoordeling of aan 
de voorwaarden inzake verblijf is vol
daan; dat (het OCMW), bij ontstel?-tenis 
van een dergelijke aanvraag, zich met op 
die nieuwe bepalingen kon beroepen om 
(verweerster) ambtshalve het. d?or haar 
voordien genoten bestaansm1mmum te 
ontzeggen; dat artikel 7, § 2, van de wet 
van 7 augustus 1974 weliswaar bepaalt 
dat ieder geval, geregeld ten minste om 
het jaar, opnieuw wordt onderzocht, 
maar dat dit recht geen ander doel heeft 
dan na te gaan of de rechthebbende nog 
altijd voldoet aan de toekenningsvoor
waarden, en niet kan worden aangewend 

om terug te komen op de erkenning van 
de hoedanigheid van rechthebbende », 

terwijl uit artikel 7 van de wet van 7 
augustus 1974 tot instelling van het recht 
op een bestaansminimum blijkt dat de 
beslissing van het bestuur om het be
staansminimum toe te kennen, geen ver
kregen recht doet ontstaan ten voordele 
van de rechthebbende; deze enkel aan
spraak mag maken op de uitkeringen zo
lang hij blijft voldoen aan alle toeken
ningsvoorwaarden, bepaald bij de wet 
van 7 augustus 1974 of de ter uitv<;>ering 
daarvan vastgestelde verordenmgen; 
noch het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn noch enige andere 
bestuurlijke overheid van de wet de be
voegdheid hebben gekregen om ~~Il: de 
betrokkenen een blijvende en def1mheve 
« hoedanigheid van rechthebbende » te 
verlenen· daaruit volgt dat elke nieuwe 
wettelijke of verordenende bepaling die 
de toekenningsvoorwaarden van het be-· 
staansminimum wijzigt, onmiddellijk 
van toepassing is op de betaling v:an de 
uitkeringen die op de dag van de mvv:~r
kingtreding ervan niet vervallen ZlJ~; 
met andere woorden, een persoon d1e 
voordien het bestaansminimum genoot, 
de periodieke uitkeringen niet verder zal 
kunnen ontvangen als hij niet voldoet 
aan de nieuwe toekenningsvoorwaarden; 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
27 maart 1987, dat de toekenning van het 
bestaansminimum onderworpen heeft 
aan de voorwaarde van een gewoon en 
ononderbroken verblijf in Belgie gedu
rende ten minste vijf jaar, met toepas
sing van die beginselen, in aanmerking 
moet worden genomen bij de vaststelling 
van het recht van de betrokkene op de 
uitkeringen die nog niet vervallen waren 
de dag van inwerkingtreding van dat be
sluit, namelijk op 7 april 1987; de perso
nen aan wie voordien het recht op het 
bestaansminimum was toegekend bijge
volg vanaf 7 april 1987 niet langer op dat 
voordeel aanspraak konden maken, als 
zij op die datum niet konden doen blij
ken van een ononderbroken en gewoon 
verblijf in Belgie gedur~nde ten minst~ 
vijf jaar; uit de vaststellmgen van de f~l
tenrechters blijkt dat verweerster met 
voldeed aan die voorwaarden inzake ver
blijf, zodat het arrest niet wettig kon be~ 
slissen « dat (verweerster) vanaf 1 me1 
1987 verder aanspraak mag maken op 
het bestaansminimum » : 

Overvvegende dat in de regel een 
nieuwe wet niet enkel van toepas
sing is op de toestanden die na haar 
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inwerkingtreding ontstaan, doch ook 
op de toekomstige gevolgen van de 
onder de vroegere wet ontstane toe
standen die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de 
nieuwe wet, voor zover daardoor 
geen afbreuk wordt gedaan aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten; 

Overwegende dat artikel 26, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
van 30 oktober 1974, gewijzigd bij 
artikel 1 van het op 7 april 1987 in 
werking getreden koninklijk besluit 
van 27 maart 1987, bepaalt dat ge-
acht wordt zijn werkelijke verblijf-
plaats in Belgie te hebben in de zin 
van de wet van 7 augustus 1974 tot 
instelling van het recht op een be
staansminimum degene die er ver
bleven heeft, ofwel op een gewone 
en doorlopende manier gedurende 
ten minste de vijf laatste jaren die 
de datum van het toekennen van 
het bestaansminimum voorafgaan, 
ofwel gedurende tien jaren over het 
geheel van zijn !even; 

Overwegende dat uit die bepaling 
niet blijkt dat het recht op het be
staansminimum onveranderlijk zou 
zijn en dat de hoven aangehaalde 
bepaling niet onmiddellijk zou mo
gen worden toegepast; dat artikel 7, 
§ 1, van de wet van 7 augustus 1974 
voor het overige aan het openbaar 
centrum voor maatschappelijk wel
zijn de bevoegdheid toekent om te 
all:en tijde het recht op het bestaans
minimum ambtshalve te herzien; 

rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt de tweede eiser in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Luik. 

8 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 65 

2• KAMER - 9 oktober 1990 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING. 
VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- ONTVAN
KELIJKHEIDSVEREISTEN. 

2° STRAFVORDERING - BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKS
RECHTER - ONTVANKELIJKHEIDSVEREIS
TEN. 

3° ONDERZOEKSRECHTER- AANHAN
GIGMAKING - BURGERLIJKE-PARTIJSTEL
LING- ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

1°, 2° en 3° De burgerlijke-partijstelling 
voor de onderzoeksrechter is enkel 
ontvankelijk als de za.ak bij die rech
ter aanhangig is of kan worden ge
maa.kt; in zoverre het gaat om dezelfde 
feiten en dezelfde personen is zij niet 
onb.l'ankelijk wanneer het onderzoeks
gerecht bij de procedureregeling de 
zaak reeds naar het vonnisgerecht 
heeft verwezen (1). 

Dat het arrest derhalve, door te 
beslissen dat « (de tweede eiser) 
zich ten onrechte op de nieuwe be
palingen meende te kunnen beroe
pen om het voordien door hem toe
gekende bestaansminimum in te 
trekken », de in het middel aange-
voerde bepalingen schendt; 1----------------

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-

(1) Zie Cass., 12 maart en 8 april 1974 (A.C., 
1974, 774 en 8'71), 14 juni 1976 (ibid., 1976, 
1142), 13 aug. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 702), 16 
maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 422) en 4 juli 
1986, A.R. nr. 5162 (ibid., 1985-86, nr. 683); 9 
feb. 1988, A.R. nr. 1609 (ibid., 1987-88, nr. 349), 
en 27 maart 1990, A.R. nr. 3215, ver. k. (ibid., 
1989-90, nr. 448), met cone!. O.M.; R. VERSTRA
ETEN, De burgerlijke partij en het gerechtelijk 
onderzoek, 1990, nr. 71. 
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(DE BRUYN T. BECK, WEKSLER; BECK T. TRANS
METAUX B.V.B.A., ETABLISSEMENTS CLOSE & 

FILS N.V., SOLIMET B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2562) 

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

I. Op de voorziening van John De 
Bruyn: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 63, 66 en 67 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest van 22 
april 1988 de klacht met burgerlijke-par
tijstelling door eiser, op 18 mei 1983 qua
litate qua gedaan in handen van de on
derzoeksrechter, niet toelaatbaar acht, 
eiser bijgevolg afwijst in zijn vordering 
en hem tot de kosten ervan veroordeelt, 
om reden dat: « II. Burgerlijke partijstel
ling van (eiser), vereffenaar van de N.V. 
A. .. M ...... dat beide verwezenen samen 
met de genaamde C.J., die in het bestre
den vonnis heeft berust, op 11 maart 
1983 door de kamer van inbeschuldiging
stelling naar de correctionele rechtbank 
verwezen werden voor feiten van be
drieglijke en eenvoudige bankbreuk; ... 
dat (eiser), in zijn hoedanigheid van ver
effenaar van de N.V. A.M., op 18 mei 
1983, dus na de regeling van de rechts
pleging door voormeld arrest van verwij
zing, bij de onderzoeksrechter klacht 
heeft ingediend en zich burgerlijke partij 
heeft gesteld op grond van " mededader
schap bedrieglijke bankbreuk" tegen de 
te vereenzelvigen verantwoordelijken 
van de H.D.E. en de N.V. A.M.; ... dat de 
onderzoeksrechter deze klacht met bur
gerlijke partijstelling overgemaakt heeft 
aan de procureur des Konings die ze op 
zijn beurt ter kennis heeft gebracht van 
de procureur-generaal; dat laatstgenoem
de bij kantschrift van 26 mei 1983 bevo
len heeft de stukken met betrekking tot 
de klacht met burgerli.jke-partijstelling 
bij het strafdossier te voegen; ... dat de 
eerste rechter op strafrechtelijke gebied 
de verjaring heeft vastgesteld en zich op 
burgerrechtelijk gebied bevoegd heeft 
verklaard om uitspraak te doen over de 
vordering van de vereffenaar (eiser), die 
op 18 mei 1983, hetzij meer dan twee 
maanden na het verwijzingsarrest van 

de kamer van inbeschuldigingstelling en 
drie dagen voor het intreden van de ver
jaring, bij de onderzoeksrechter klacht 
heeft ingediend met burgerlijke partijs
telling; dat hij deze vordering ontvanke
lijk en gegrond verklaarde; ... dat artikel 
27 van de Voorafgaande Titel van het· 
Wetboek van Strafvordering aan het von
nisgerecht de bevoegdheid verleent om, 
na het intreden van de verjaring van de 
strafvordering, nog op burgerlijk gebied 
te oordelen, indien de vordering van de 
burgerrechtelijk gebied te oordelen, in
dien de vordering van de burgerlijke par
tij te bekwamer tijd is ingesteld; dat het 
oude artikel 27 van de Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van Strafvordering 
nog als vereiste stelde dat de burgerlijke 
vordering op een regelmatige wijze werd 
ingeleid, waarmede onder meer bedoeld 
werd bij de aangewezen bevoegde 
rechtsinstantie; dat deze vereiste voort
spruitend uit de algemene rechtsbeginse
len en de consistentie van de rechtsple
ging ook nu nog bestaat alhoewel de 
uitdrukking "op regelmatige wijze" nu 
niet meer voorkomt in voormeld artikel 
27, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961 (Wilms, W., De ver
jaring van de burgerlijke vordering 
voortspruitend uit een misdrijf, Kluwer 
Antwerpen, 1987, bladzijde 97, nummer 
129); ... dat de burgerlijke partij (eiser), 
in haar tweede conclusies en mondeling 
ter terechtzitting van het hof, verklaard 
heeft dat de klacht met burgerlijke par
tijstelling op dezelfde feiten slaat en ge
richt is tegen dezelfde verdachten als de-
1ze waarop het arrest van verwijziging 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling van 11 maart 1983 betrekking heeft; 
... dat een onderzoeksgerecht, zolang 
haar beschikking tot verwijzing niet ver
nietigd werd., niet geldig kan verwijzen 
voor feiten die reeds voor de rechter ten 
gronde aanhangig zijn (Cass., 16 maart 
1981, Pas., 1982, I, 838); dat hieruit moet 
afgeleid worden dat een onderzoeksrech
ter, na van een gerechtelijk onderzoek te 
zijn ontlast door een beschikking tot ver
wijzing van het onderzoeksgerecht, niet 
meer bevoegd is om als gevolg van een 
klacht met burgerlijke partijstelling de
zelfde feiten ten aanzien van dezelfde 
verdachten nogmaals te onderzoeken (R. 
Verstraeten, De burgerlijke partijstelling 
voor de onderzoeksrechter, in Strafpro
cesrecht voor Rechtspractici, nummer 2, 
Leuven, Acco, bladzijde 200); dat bijge
volg de klacht en de onverbrekelijk er
mede verbonden zijnde burgerlijke par
tijstelling van (eiser) niet-ontvankelijk is; 
dat trouwens de burgerlijke partij (ei-
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ser), zoals uit haar conclusies blijkt 
nooit de bedoeling heeft gehad om een: 
nieuw gerechtelijk onderzoek op gang te 
brengen, maar wel om zich burgerlijke 
partij te stellen voor het intreden van de 
verjaring van de strafvordering; dat dit 
meteen een verklaring geeft voor de 
voormelde wijze waarop het openbaar 
ministerie gehandeld heeft en voor het 
stilzitten desbetreffende van de burger
lijke partij zelf; ... dat de burgerlijke par
tij (eiser) van oordeel is dat in de fase 
tussen de verwijzing door het onder
zoeksgerecht en de behandeling ten 
gronde door het vonnisgerecht, de onder
zoeksrechter de enige rechterlijke in
stantie is voor wie men zich op dat ogen
blik burgerlijke partij kan stellen; ... dat 
artikel 67 van het Wetboek van Strafvor
dering bepaalt dat een benadeelde zich 
burgerlijke partij kan stellen in elke 
stand van het geding; dat zulks evenwel 
betekent dat men zich slechts burger
lijke partij kan stellen voor die rechter
lijke instantie waarover op dat ogenblik 
het geding aanhangig is; ... dat na het 
verwijzingsattest van de kamer van inbe
schuldigingstelling van 11 maart 1983 de 
zaak niet meer aanhangig was bij de on
derzoeksrechter maar wel bij de correc
tionele rechtbank, zodat de benadeelde 
zich tot die instantie had moeten wenden 
om zich burgerlijke partij te kunnen 
stellen; ... dat de burgerlijke partij ten 
onrechte van mening is dat een bena
deelde geen actiemiddelen heeft in de 
periode tussen de verwijzing door het 
onderzoeksgerecht en de behandeling 
ten gronde door het vonnisgerecht; dat 
onder r.J.eer elke benadeelde immers het 
recht heeft om tot dagstelling over te 
gaan ten einde zich op die manier nog 
tijdig burgerlijke partij te kunnen stellen 
voor het vonnisgerecht (Cass., 20 maart 
1844, Pas., 1844, I, 162); dat zelfs bij toe
passing van artikel 184, alinea 4, van het 
W etboek van Strafvordering de benadeel
de kan genieten van een verkorte dag
vaardingstermijn, mits cedel van de 
voorzitter van de rechtbank; ... tenslotte, 
voor zover (eiser) zich opnieuw burger
lijke partij zou gesteld hebben ter te
rechtzitting van 10 oktober 1983, deze 
burgerlijke-partij stelling onontvankelijk 
is wegens laattijdigheid, vermits op dat 
ogenblik de strafvordering reeds verval
len was door verjaring »; en de appel
rechters aldus oordelen dat de verwij
zing van de verweeerders naar de correc
tionele rechtbank door de kamer van 
inbeschuldigingstelling op 11 maart 1983 
het eiser onmogelijk maakt zich nog 
rechtsgeldig aan te stellen als burger-

lijke partij in handen van de onderzoeks
rechter op 18 mei 1983, 

terwijl artikel 63 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat een ieder die 
meent door een misdrijf schade te heb
ben geleden daarover bij de bevoegde 
onderzoeksrechter klacht kan doen en 
zich burgerlijke partij kan stellen; dat de 
wet geen termijn stelt voor het aanwen
den van deze mogelijkheid en artikel 67 
van het Wetboek van Strafvordering 
voorziet dat de benadeelde zich in elke 
stand van het geding kan aanstellen als 
burgerlijke partij; het feit dat een andere 
benadeelde partij reeds een klacht heeft 
ingediend, dat een onderzoeksrechter 
reeds een onderzoek over de aangevoer
de feiten heeft uitgevoerd of dat een ver
dachte reeds naar het vonnisgerecht is 
doorverwezen door het onderzoeksge
recht, misschien wel verhindert dat de 
strafvordering nogmaals wordt ingesteld 
door het aanvatten van een nieuw onder
zoek of dat een nieuwe verwijzing naar 
het vonnisgerecht plaatsvindt, maar dat 
zulks nog niet verhindert dat een nieuwe 
klacht met burgerlijke-partijstelling in 
handen van een onderzoeksrechter, door 
tussenkomst van de ambtenaar van het 
openbaar ministerie, in het bestaande 
dossier van strafvervolging wordt opge
nomen en de aanstelling als burgerlijke 
partij van de klachtdoende partij in han
den van de onderzoeksrechter aldus 
rechtsgeldig is; immers het optreden van 
de burgerlijke partij, bij toepassing van 
artikel 63 van het W etboek van Strafvor
dering, tot gevolg kan hebben, enerzijds 
de strafvervolging een aanvang te doer{ 
nemen, maar, anderzijds, en tevens, de 
vordering tot herstel van de schade aan
hangig maakt en de wet niet verbiedt 
zulks te doen wanneer de strafvervolging 
reeds lopende is; het derhalve niet rele
vant is na te gaan of de benadeelde par
tij die een nakomende klacht indient bij 
de onderzoeksrechter al dan niet nog an- , 
dere mogelijkheden beschikt om binnen 
de verjaringstermijn zich rechtsgeldig 
als burgerlijke partij aan te stellen, zo
dat het bestreden arrest, door vast te 
stellen dat eiser zich op 18 mei 1983 
heeft aangesteld als burgerlijke partij bij 
de onderzoeksrechter, binnen de nuttige 
termijn, en dat deze klacht door een 
kantschrift van 26 mei 1983 van de pro
cureur-generaal in het dossier van straf
vervolging is opgenomen, en door deson
danks te beslissen dat deze aanstelling 
niet rechtsgeldig is wegens de eraan 
voorafgaande wijziging van de verwet..r
ders naar de correctionele rechtbank 
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voor dezelfde feiten als die vervat in de 
klacht van eiser, aan artikel 63 van het 
W etboek van Strafvordering een geldig
heidsvoorwaarde toevoegt die er niet in 
is opgenomen en dus, dusdoende, de wet
telijke mogelijkheden van eiser om zijn 
rechten als benadeelde partij te doen 
gelden, miskent (schending van de aan
gehaalde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat de verweerders 
Edmond Beck, directeur-generaal 
van de N.V. Antwerps Metaalbedrijf, 
de verweerder Andre Weksler, aan
gestalde van de N.V. Antwerps Me
taalbedrijf, en de thans niet meer in 
de zaak zijnde medeverdachte Jo
seph Cohen, aangestelde van de S.A. 
Hunter Douglas Enterprises, bij ar
rest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Antwerpen van 11 maart 1983 
naar de correctionele rechtbank 
werden verwezen ter zake van, als 
daders, zich schuldig te hebben ge
maakt aan bedrieglijke bankbreuk 
(telastlegging A.3} en eenvoudige 
bankbreuk (telastlegging C); 

Overwegende dat eiser op 18 mei 
1983 - dit is nadat de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak 
had gedaan over de vordering van 
het openbaar ministerie tot regeling 
van de procedure - voor de onder
zoeksrechter te Antwerpen klacht 
deed met stelling van burgerlijke 
partij tegen de « te vereenzelvigen 
verantwoordelijken van de S.A. 
Hunter Douglas Enterprises en de 
N.V. Antwerps Metaalbedrijf » we
gens « mededaderschap bedrieglijke 
bankbreuk »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest beslist dat de stelling van 
burgerlijke partij van eiser voor de 
onderzoeksrechter niet ontvankelijk 
was op grond dat « na het verwij
zingsarrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling van 11 maart 
1983 de zaak niet meer aanhangig 
was bij de onderzoeksrechter maar 
wel bij de correctionele rechtbank » 
en dat << voor zover (eiser) zich op
nieuw burgerlijke partij zou gesteld 
hebben ter terechtzitting van 10 ok
tober 1983, die burgerlijke partijstel-

ling onontvankelijk is wegens lac:t
tijdigheid, vermits op dat ogenbhk 
de strafvordering reeds vervallen 
was door verjaring »; 

Overwegende weliswaar dat dege
ne die beweert door een misdaad of 
een wanbedrijf te zijn benadeeld, 
krachtens artikel 63 van het Wet
boek van Strafvordering, daarover 
bij de bevoegde onderzoeksrechter 
klacht kan doen en zich burgerlijke 
partij stellen, en dat, krachtens de 
artikelen 66 en 67 van het Wetboek 
van Strafvordering, de klagers zich 
burgerlijke partij kunnen stellen 
« in elke stand van het geding, tot 
de sluiting van de debatten »; dat 
echter deze wetsbepalingen inhou
den dat degene die beweert door 
een misdaad of een wanbedrijf te 
zijn benadeeld, zich slechts burger
lijke partij kan stellen voor de rech
ter bij wie de zaak aanhangig is of 
regelmatig aanhangig kan worden 
gemaakt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
degene die beweert door een mis
daad of een wanbedrijf te zijn bena
deeld, zich burgerlijke partij kan 
stellen voor de onderzoeksrechter, 
hetzij wanneer deze nog niet gevat 
is van een gerechtelijk onderzoek 
over de aangeklaagde feiten, in welk 
geval door de klacht met stelling 
van burgerlijke partij de strafvorde
ring op gang wordt gebracht, hetzij 
wanneer deze reeds gevat is van 
een gerechtelijk onderzoek over de 
aangeklaagde feiten, in welk geval 
degene die beweert benadeeld te 
zijn zich burgerlijke partij kan stel
len zolang de onderzoeksrechter ge
vat blijft, dit is zolang geen uit
spraak werd gedaan over de rege
ling van de procedure door het 
onderzoeksgerecht; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest constateert - zonder dien
aangaande te worden aangevochten 
- dat de klacht met stelling van 
burgerlijke partij door eiser op 18 
mei 1983 voor de onderzoeksrechter 
te Antwerpen betrekking had op de
zelfde feiten en gericht was tegen 
dezelfde verdachten als die waarop 
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het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling van 11 maart 
1983 betrekking had; 

Overwegende dat de appelrechters 
derhalve, op de gronden die het ar
rest vermeldt en in het middel zijn 
weergegeven, hun beslissing dat de 
stelling van burgerlijke partij door 
eiser gedaan voor de onderzoeks
rechter niet ontvankelijk is, naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van Edmond 
Beck: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

9 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 66 

2• KAMER - 9 oktober 1990 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

3° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - GEDEELDE AANSPRAKELIJK
HEID- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAG
DE. 

4° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - GEDEELDE AANSPHAKELIJK
HEID - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGEH
LIJKE PARTIJ. 

1° Wanneer de schade is veroorzaakt 
door de gezamenlijke fouten van ver
scheidene personen, is in beginsel ie
der van hen jegens de getroffene die 
geen !out heeft begaan, gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij, op de vordering van 
een burgerlijke partij, eigenaar van de 
beschadigde wagen, de beklaagde ge
deeltelijk aansprakelijk verklaard 
wordt, op grand van de enkele vast
stelling dat het ongeval te wijten is 
aan de fouten van de beklaagde en de 
echtgenote van de burgerlijke partij, 
die het voertuig bestuurde (2). 

3° Wanneer de rechter de a.ansprakelijk
heid voor de door de burgerlijke pa.rtij 
geleden schade verdeelt tussen de be
klaagde en de burgel'lijke pa.rtij, en de 
beslissing over de burgerlijke rechts
vordering op de voorziening van de be
klaagde wordt vernietigd, strekt deze 
vernietiging zich niet uit tot de be
schikking dat de burgerlijke partij ten 
dele aa.nspl'akelijk is vo01· de schade 
die zij heeft geleden (3). 

4° Wanneer de rechter de a.a.nsprakelijk
heid voor een ongeva.l verdeelt tussen 
de bekla.agde en het slachtoffer, strekt 
de op de voorziening van de burger
Jijke partij uitgespmken vernietiging 
van de beslissing waarbij deze mede 
aansprakelijk wordt verklaard, zich 

OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE SCHADEVEROORZAKERS - ~---------------------------------
VERPLICHTING VAN IEDERE VEROORZAKER 
OM DE GETROFFENE VOLLEDIG TE VERGOE
DEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FElT - FOUT -
VEREISTE. 

(1) Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 1109 (A.C, 
1987-88, nr. 137). 

(2) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 329 (A.C, 
1986-87, nr. 3). 

(3) Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 813 (A.C, 
1986-87, nr. 348). 
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niet uit tot de beschikldng dat de be
klaagde aansprakelijk is voor het in de 
beslissing vastgestelde gedeelte (4). 

(BAMMENS T. SCHEPERS, LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, LUYTS, PECK

STADT; POELMANS T. LUYTS, MALINOWSKI) 

ARREST 

(A.R. nr. 2883} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 september 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank ·te Hasselt; 

I. Op de voorziening van Paula 
Bammens: 

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

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres conclu

deerde zoals in het onderdeel is 
weergegeven, ten betoge dat zij de 
voorrang van de bestuurder Mali
nowski niet heeft miskend; dat zij, 
met opgave van redenen, aanvoerde 
dat zij de hoofdbaan is opgereden 
toen de bestuurder Malinowski nog 
op honderd meter verwijderd was 
en zijn inhaalmaneuver op het voer
tuig bestuurd door Peter Luyts nog 
niet had aangevangen en dat zij 
door de bestuurder Malinowski 
werd aangereden toen zij reeds, 
rechts in haar rijrichting, de hoofd
baan volgde; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, noch met eigen redengeving, 
noch door de beweegredenen van de 
eerste rechter waarnaar het ver
wijst, die conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Jozef 
Poelmans: 

Overwegende dat eiser het middel 
aanvoert ten betoge dat niet zijn 
echtgenote, Paula Bammens, verant
woordelijk is voor de aanrijding met 
het voertuig bestuurd door Anton 
Malinowski, maar dat deze laatste 
een fout beging in causaal verband 
met de schade aan eisers voertuig, 
zodat hij voor die schade aansprake
lijk is; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

zoals blijkt uit het antwoord gege
ven op de voorziening van Paula 
Bammens, gegrond is; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis met be
vestiging van het vonnis in eerste aanleg 
de civielrechtelijke vordering van de ei
ser Poelmans, burgerlijke partij en eige
naar van de auto waarmee zijn echtge
note, de eiseres Bammens, in het onge
val betrokken was, slechts voor de helft 
(4.000 frank in hoofdsom) gegrond ver
klaart tegen de verweerder Peter Luyts 
op grand van de overweging dat de eise
res Bammens en de verweerder Peter 
Luyts beiden voor de helft aansprakelijk 
waren voor de schadelijke gevolgen van 
het ongeval, 

terwijl overeenkomstig de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
wanneer twee personen elk een fout in 
causaal verband met de schade van een 
derde begaan, elkeen van hen gehouden 
is tot het vergoeden van aile schade van 
die derde, zelfs al is die derde de echtge
noot van een van de twee schadebetrok
kende personen; het bestreden vonnis 
bijgevolg niet zonder schending van de 
genoemde artikelen 1382 en 1383 de door 
de eiser Poelmans ten opzichte van de 
verweerder Luyts gevorderde vergoeding 
t.b.v. in hoofdsom 8.000 frank kon halve
ren op grand dat de eiseres Bammens en 
de verweerder Peter Luyts elk voor de 
helft aansprakelijk waren; zodat het be
streden vonnis niet wettig verantwoord 
is en de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt: 

Over het eerste mid del: ... 
Overwegende dat, wanneer de 

door het slachtoffer geleden schade ------------------1 te wijten is aan de samenlopende 
(4) Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 329 (A.C., 

1986-87, nr. 3). 
fouten van meerdere personen, ie
der van hen jegens het slachtoffer 
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gehouden is tot volledige vergoeding 
van die schade; 

Overwegende dat de rechters, die 
de verweerder Peter Luyts slechts 
veroordelen tot het betalen aan ei
ser van de helft van de door hem 
geleden schade op grond dat Paula 
Bammens, die het voertuig van ei
ser bestuurder, ook een fout heeft 
begaan die voor de helft haar aan
sprakelijkheid voor de veroorzaakte 
schade meebrengt, hun beslissing 
niet naar recht vercmtwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede, het derde, het 
vierde en het vijfde onderdeel van 
het eerste middel die niet tot ruime
re cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de strafvorde
ring tegen eiseres en over de tegen 
haar ingestelde civielrechtelijke vor
deringen en over de civielrechtelijke 
vordering van eiser tegen Anton 
Malinowski en tegen Peter Luyts, 
behalve in zoverre uit de beslissin
gen van het bestreden vonnis voort
vloeit: 1) dat de eiseres Bammens 
ten opzichte van de verweerders sub 
2, 3 en 4 slechts aansprakelijk is 
voor maximum de helft van de voor 
deze verweerders uit het ongeval 
voortvloeiende schade, 2) dat Peter 
Luyts aansprakelijk is voor min
stens de helft van de voor de eiser 
Poelmans schadelijke gevolgen van 
het ongeval; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten van de betekeningen van de 
voorzieningen aan het openbaar mi
nisterie, aan Marina Schepers, 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten, Jozef Luyts en Maria Peck
stadt ten laste van de eisers; veroor
deelt de verweerders Peter Luyts en 
Anton Malinowski in de kosten van 
de betekeningen van de voorzienin
gen aan hen gedaan; laat de helft 

van de overige kosten ten laste van 
de Staat; veroordeelt de verweerders 
elk in een zesde van de overige helft 
van diezelfde kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar Correctione
le Rechtbank te Tongeren, zitting 
houdende in hog~r beroep. 

9 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 67 

2e KAMER - 9 oktober 1990 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - HERHAALD CAS
SATIEBEROEP TEGEN DEZELFDE BESLISSING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING ALVO
RENS RECHT TE DOEN ZONDER BELANG 
VOOR DE EINDBESLISSING. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
BERICHTGEVING AAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS IN GEVAL VAN MISDAAD OF WANBE
DRIJF - BANKCOMMISSIE. 

4° BANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN 
- BANKINSTELLINGEN - BANKCOMMISS!E 
- BERICHTGEVING AAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS IN GEVAL VAN MISDAAD OF WANBE
DRIJF. 

5° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - VEROORDELING WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - EEN ENKELE 
STRAF - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD 
DOOR BEPAALDE MISDRIJVEN - BEKENDMA
KING BEVOLEN VOOR ALLE BEWEZEN VER-
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KLAARDE MISDRIJVEN MIDDEL DAT EN
KEL OP BEPAALDE MISDRIJVEN BETREKK!NG 
HEEFT - MIDDEL GEGROND - GEVOLGEN. 

1 o Behoudens het toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtsza
ken en het geval van een voorziening 
tegen een arrest van verwijzing naar 
het hoi van assisen, mag een partij 
zich in strafzaken na de verwerping 
van de VOOI'ziening geen tweede maal 
in cassatie voorzien tegen dezelfde be
slissing (1) (Art. 438 Sv.) 

2° Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen een arrest alvorens recht te 
doen is zonder belang en mitsdien niet 
ontvankelijk, als het eindarrest, na de 
vernietiging van het veroordelend von
nis, gewezen wordt « op basis van het 
onderzoek en de behandeling van de 
zaak voor het hof (van beroep) ». 

3° en 4° Wanneer de Bankcommissie 
deelneemt a-an de uitoefening van de 
openbare macht, is zij een « gestelde 
overheid », in de zin van art. 29 Sv., en 
is zij gehouden aan de procureur des 
Konings bericht te geven van de mis
daden en wanbedrijven waarvan zij 
kennis krijgt. 

5° Wanneer wegens eenheid van opzet 
een enkele straf, bestaande in een ge
vangenisstraf en een geldboete, uitge
sproken wordt wegens verscheidene 
misdrijven en die straf naar recht ver
antwoord is door sommige rnisdrijven 
waarop de cassatiemiddelen geen be
trekking hebben, vernietigt het Hoi, 
wanneer het een middel gegrond be
vindt, het veroordelend arrest in zover
re het de bekendmaking bij uittrelcksel 
van de veroordeling beveelt doch enkel 
in zoverre die bekendmaking betrelc
Jcing heeft op de misdrijven waarvoor 
het rniddel gegrond is (2). 

----------------------------~ 
(1) Zie Cass., 5 okt. 1988, A.R. nr. 6976 (A.C., 

1988-89, nr. 73). 

(2) Zie Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 9762 
(A.C., 1986-87, nr. 251) en, wat de ontvankelijk
heid van de cassatiemiddelen in een dergelijk 
geval betreft, 9 dec. 1987, A.R. nr. 6028 (ibid., 
1987-88, nr. 216). 

(DELLA FAILLE D'HUYSSE 
T. WESTVLAAMSE HYPOTHEEKKAS N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2945) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 27 september 
1985 door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge gewezen, het bestreden ar
rest, op 5 november 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
en de bestreden arresten, op 7 mei 
1987, 19 april 1988 en 3 oktober 1988 
gewezen door het Hof van Beroep, 
te Gent, correctionele kamer; 

II. Op de voorziening tegen de ar
resten van het Hof van Beroep te 
Gent: 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest op 7 mei 
1987 gewezen door het Hof van Be
roep te Gent, correctionele kamer : 

Overwegende dat het arrest van 7 
mei 1987 deel uitmaakt van de 
rechtspleging in eerste aanleg die 
leidde tot het eindvonnis van 29 juni 
1987 van de Correctionele Recht
bank te Brugge;~ 

Overwegende dat het arrest van 3 
oktober 1988 het beroepen eindvon
nis van 29 juni 1987 tenietdoet in de 
mate dat het werd aangevochten en 
de appelrechters beslissen « op 
grond van het onderzoek en de be
handeling van de zaak voor het hof 
thans gedaan »; 

Overwegende dat aldus het arrest 
van 7 mei 1987 zonder invloed is 
voor het verdere procesverloop; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

D. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest op 3 okto
ber 1988 gewezen door het B:of van 
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Beroep te Gent, correctionele ka
mer: 

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

b) waarbij hij wordt veroordeeld 
« voor de feiten omschreven onder 
de telastlegging D, zoals bewezen 
verklaard in het motiverend gedeel
te van (het) arrest, E, G.b.15, H.b.15, 
1.1 en J.1-2° e, zoals nader omschre
ven, in het motiverend gedeelte van 
(het) arrest >> : 

Overwegende dat de Bankcommis
sie, wanneer zij, zoals te dezen, 
deelneemt aan de uitoefening van 
het openbaar gezag, een « gestelde 
overheid » is in de zin van artikel 29 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Overwegende dat de Bankcommis
sie geen partij is in zake, maar en
kel als gestelde overheid, gehouden 
door artikel 29 van het W etboek van 
Strafvordering, aan de bevoegde ge
rechtelijke overheid kennis gaf van 
vastgestelde misdrijven; 

Overwegende dat in die omstan
digheden de door de appelrechters 
naar de feiten vermelde medewer
king door leden van de Bankcom
missie aan het onderzoek geen 
schending oplevert van de door ei
ser ingeroepen wettelijke bepalin
gen, noch miskenning van het inge
roepen beginsel van « gelijkheid van 
wapens » of vereiste van « eerlijk 
proces »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat de door de onder
zoeksrechter aangestelde deskundi
ge een door de Bankcommissie er
kende bankrevisor is en in die 

hoedanigheid voor de Bankcommis
sie opdrachten uitvoert, geen af
breuk doet aan het vereiste van 
« eerlijk proces » en geen misken
ning inhoudt van eisers recht van 
verdediging; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun redengeving op blad 39 
van het arrest omtrent de aange
voerde nietigheid van het deskundi
genonderzoek het in het middel be
doelde verweer van eiser verwerpen, 
zodoende zijn desbetreffende conclu
sie beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat eiser conclu
deerde in de zin als in het middel 
wordt weergegeven ten betoge, op 
grand van aangewezen gegevens, 
dat « een valsheid die niet het min
ste nadeel kan toebrengen brengen 
buiten het toepassingsgebied van de 
strafwet (blijft) »; 

Overwegende dat de appelrechters 
dit verweer niet beantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat, nu de gevange
nisstraf en de geldboete waartoe ei
ser voor het geheel van de tegen 
hem bewezen verklaarde feiten 
wordt veroordeeld, naar recht ver
antwoord zijn door het bewezen ver
klaren van de telastleggingen 1.1 en 
J.l-2° e, de vernietiging van het be
streden arrest wat de beslissing op 
de strafvordering wegens de telast
leggingen G.b.15 en H.b.15 betreft, 
zich beperkt tot de vermelding van 
die misdrijven in de bevolen be
kendmaking van het arrest; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat de voorziening, 
in zoverre zij gericht is tegen de be
slissingen waarbij de eisen van de 
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W estvlaamse Hypotheekkas en van 
het Centraal Bureau voor Hypothe
cair Krediet in zover zij gestoeld 
werden op de feiten voorzien in de· 
rechtstreekse dagvaardingen en op 
de feiten vermeld onder de telastleg
gingen F als ongegrond worden af
gewezen, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser voor het 
overige geen bijzonder middel aan
voert; 

Om die redenen, ongeacht het 
vierde middel, dat gericht is tegen 
het arrest van 7 mei 1987 en niet de 
ontvankelijkheid van de desbetref
fende voorziening betreft, vernietigt 
het bestreden arrest van 3 oktober 
1988 in zoverre de bevolen bekend
making van het arrest de misdrijven 
van de telastleggingen G.b.15 en 
H.b.15 betreft; 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 
eiser in vier vijfde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

9 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Anders
luidcnde conclusie (3) van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 68 

2" KAMER - 9 oktober 1900 

BEWIJS- ALGEMENE BEGRIPPEN- STRAF· 

ZAKEN - BEWIJSLAST - BEGRIP. 

De regel betreffende de bewijslast in 
strafza.ken wordt geschonden door het 
arrest dat de veroordeling van de be
klaagde hierop grondt dat hij het be
wijs niet ]evert van de onjuistheid van 
een bestanddeel van de telastlegging 
(1). 

(PLAITSIER T. D•HAESELEER) 

ARREST 

(A.R. nr. 3198) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

Ove1· het eerst-e middel : schending van 
de artikelen 1, 22 en 23 van de Auteurs
wet van 22 maart 1886, en miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
bewijslast in strafzaken dat de vervol
gende partij het bestaan van de wezen
lijke bestanddelen van het misdrijf moet 
bewijzen, 

dool'dat het arrest om eiser te veroor
delen wegens inbreuk op het auteurs
recht van de burgerlijke partij D'Haese
leer beslist tot de originaliteit van de 
werken van de burgerlijke partij op ------------------! grond van de overweging in rechte dat 

(3) Het O.M. had geconcludeerd ~t de ver
nietiging op grond van de overwegmg dat de 
voorziening tegen het arrest alvorens recht te 
doen van 7 mei 1987 niet van alle belang was 
ontbloot. In dit arrest had het hof van beroep 
een vonnis alvorens recht te doen bevestigd 
waarin was beslist dat er geen grond was om 
door eiser opgeroepen getuigen te verhoren. 
Die getuigen waren achteraf nooit verhoord. 
Het arrest van 7 mei 1987 had dus in werke
lijkheid doorgewogen op de latere procedure 
en op het veroordelend arrest. Het arrest van 

« wanneer de beklaagde zich wil vrijplei· 
ten door aan de klager een gebrek aan 
originaliteit te verwijten de bewijslast 
van dit argument op hemzelve rust » en 
van de beoordeling in feite dat de be
klaagde in dat bewijs te kort schiet, -

terwijl de originaliteit een wezenlijk 
en onontbeerlijk bestanddeel is van het 
door het auteursrecht beschermde kunst
werk en die originaliteit bijgevolg moet 
bewezen worden door de eiser van de 

7 mei 1987 was nietig omdat een raadsheer die 1-----------------
aan de beslissing had meegewerkt in een vroe
gere fase van de rechtspleging het ambt van 
onderzoeksrechter had uitgeoefend. 

(1) Zie Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 9015 
(A.C., 1984-85, nr. 227). 
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strafvordering of burgerlijke vordering 
wegens inbreuk op het auteursrecht en 
de overweging dat de beklaagde het ge
brek aan originaliteit niet kan bewijzen, 
het vereiste positieve bewijs van de ori
ginaliteit niet kan vervangen : 

Overwegende dat het de vervol
gende of de burgerlijke partij staat 
te bewijzen dat aile bestanddelen 
van het misdrijf aanwezig zijn; dat 
de rechter die beklaagde veroordeelt 
op grond dat deze niet het bewij s I e
vert van de onjuistheid van de te
lastlegging, die wettelijke regel mis
kent; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen : « Terecht stelt weliswaar 
(eiser) dat hij zijn onschuld niet 
moet bewijzen doch dat het bewijs 
van zijn misdrijf de taak is van het 
openbaar ministerie. Het is daaren
tegen ook zo dat, wanneer (eiser) 
zich wil vrijpleiten door aan (ver
weerder) een gebrek aan originali
teit te verwijten, de bewijslast van 
dit argument op hemzelve rust. Nu 
in weerwil van de ruime tijdspanne 
die aan (eiser) gegund werd sinds 
de neerlegging van de klacht nog 
steeds niet bewezen werd dat de 
door D'Haeseleer beweerdelijk ont
worpen en door (eiser) ge'imiteerde 
siervoorwerpen niet origineel zijn, 
dient het hof aan te nemen dat de 
klacht van D'Haeseleer gegrond is 
en - anders dan de eerste rechter 
deed - (eiser) te veroordelen we
gens namaak »; 

Overwegende dat het middel ge
grond is; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
tweede middel dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

9 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 

Nr. 69 

2• KAMER - 9 olrtober 1900 

1° MISDRIJF - DEELNEMING - BEWER
KEN VAN HET ONVERMOGEN - VEROORDE
LING WEGENS DEELNEMING AAN DAT MIS
DRIJF - WEITIGHEID - VOORWAARDEN. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - BEWERKEN VAN HET 
ONVERMOGEN - DEELNEMING - BESTAND
DELEN. 

1 o en 2" Om veroordeeld te kunnen wor
den als mededader of medepliciltige 
aan het misdrijf « bewerke11 van het 

II. In zoverre de voorziening ge- onvermogen » hoeft een beklaagde niet 
richt is tegen de beslissing op de ci- 11oodzakelijk te hebben gehandeld met 
vielrechteliJ"ke vordering van ver- het zeer bijzonder opzet, bedoeld in 

art. 490bis Sw.; het is voldoende dat 
·weerder tegen eiser: vaststaat dat een dader het misdrijf 

Overwegende dat de hierna uit te heeft gepleegd en dat de mededader of 
spreken vernietiging van de beslis- medeplichtige wetens en willens aan 
sing waarbij eiser op de tegen hem de uitvoering ervan heeft meegewerkt 

op een van de wijzen bepaald in de 
ingestelde strafvordering wordt ver- artt. 66 en 67 sw. (1). 
oordeeld, de vernietiging meebrengt 1----..,.-----------
van de beslissing op de door ver
weerder tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vordering, die het gevolg 
is van eerstgenoemde beslissing; 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1979 en 16 april 1980 
(A.C., 1979-80, nrs. 205 en 521), 5 dec. 1984, 
A.R. nr. 3761, en 15 mei 1985, A.R. nr. 4247 
(ibid., 1984-85, nrs. 214 en 554). 
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('THORN ELECTRICAL INDUSTRIES LTD > VEN
NOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT T. CARPEN

TIER) 

ARREST 

(A.R. nr. 3453) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
op verwijzing gewezen; 

Gezien de arresten van het Hof 
van 19 november 1985 en 3 mei 
1988 (2}; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest enkel uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vordering van eise
res tegen verweerster; 

Over llet tweede middel: schending 
van de artikelen 66, 67 en 490 bis van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest - om Sonja Car
pentier vrij te spreken van het haar ten 
laste gelegde mededaderschap of van de 
haar ten laste gelegde medeplichtigheid 
aan het misdrijf van georganiseerde in
solvabiliteit gepleegd door de hoofddader 
Gabriel Carpentier - stelt ter bladzijde 
5, bovenaan: « ( ••. ) dat ( ... ) nergens uit 
blijkt dat zij (Sonja Carpentier) bij de 
verkoop de bedoeling had het onvermo
gen van haar vader te bewerken »; en 
« ( ••• ) dat uit de door de burgerlijke partij 
aangehaalde elementen niet blijkt dat 
Sonja Carpentier handelde met het in
zicht het onvermogen van haar vader te 
bewerken of te helpen bewerken », 

terwijl het niet vereist is, opdat een 
beklaagde veroordeeld zou kunnen wor
den als mededader of als medeplichtige 
aan het plegen van het misdrijf van ge
organiseerde insolvabiliteit door de hoof
dader Gabriel Carpentier, dat de feiten 
van deelneming alle wettelijke vereiste 
bestanddelen van het misdrijf zouden be
vatten en terwijl het volstaat dat genoeg
zaam vaststaat dat een dader het mis
drijf van georganiseerde insolvabiliteit 
pleegde en dat de mededader of de me
deplichtige deelgenomen heeft aan de 
uitvoering van het misdrijf op een van 
de in de artikelen 66 en 67 van het Straf
wetboek omschreven wijze : 

daad of aan een wanbedrijf in de 
zin van de artikelen 66 en 67 van 
het Strafwetboek vereist is dat de 
deelnemer handelt met kennis van 
het misdrijf waaraan hij deelneemt 
en opzet om aan de voltrekking van 
dat misdrijf door de uitvoerder er
van deel te nemen; 

Overwegende dat voor het be
staan van het wanbedrijf bepaald 
bij artikel 490bis van het Strafwet
boek vereist is dat degene die het 
misdrijf pleegt bepaalde handelin
gen stelt met het oogmerk om zijn 
onvermogen te bewerken, met ande
re woorden dat hij handelt met gans 
bijzonder opzet; 

Overwegende echter dat voor de
gene die aan dat misdrijf deelneemt 
in de zin van de artikelen 66 en 67 
van het Strafwetboek het volstaat 
dat hij, wetende dat degene die het 
misdrijf uitvoert, handelt met het 
oogmerk om zijn onvermogen te be
werken, wetens en willens hulp ver
leent aan de uitvoerder ervan; dat 
voor de deelnemer evenwel niet is 
vereist dat hij zelf handelt met het 
oogmerk dat krachtens artikel 
490 bis van het Strafwetboek bij de 
uitvoerder van het misdrijf is ver
eist, te dezen het oogmerk om het 
onvermogen te bswerken; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat verweerster niet schul
dig is aan deelneming aan bedrieg
lijk onvermogen ten laste gelegd 
aan Gabriel Carpentier op grond dat 
zij niet handelde « met de bedoeling 
het onvermogen van haar vader te 
bewerken »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat zij oordelen dat om 
als deelnemer aan een misdrijf te 
kunnen worden beschouwd het ver
eist is dat de deelnemer handelt met 
het opzet - te dezen het gans bij
zonder opzet - dat bij degene die 
het misdrijf uitvoert, moet aanwezig 
zijn; Overwegende dat voor het be

staan van deelneming aan een mis-
Dat het arrest zodoende de artike

(2.) A.R. nr. 8954 (A.C., 1985_86, nr. 181) en len 66 en 67 van het Strafwetboek 
A.R. nr. 12.86 (ibid., 1987-88, nr. 536). schendt; 
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Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
gr<;md bestaat om de overige door ei
seres aangevoerde middelen te on
derzoeken die niet tot cassatie zon
der verwijzing kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent, met een andere samenstelling 
dan die welke het arrest van 3 ja
nuari 1984 heeft gewezen. 

9 oktober 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. M. 
D'Hoore, Doornik. 

Nr. 7(1 

2• KAMER - 9 oktober 1900 

MILIEURECHT - GWTIGE AFVALSTOFFEN 
- MISDRIJF. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de beklaagde wordt ver
oordeeld wegens overtreding van de 
artt. 3 en 25, 1°, wet van 22 juli 1974 op 
de giftige afval, wanneer de rechter 
beslist dat methyleencllloride in zuive
re staat meer dan 10 pet. organisclle 
oplosmiddelen bevat, docll zicll niet 
uitspreekt over ilet gellalte aan oplos
middelen van de afvalprodukten van 
belrlaagdes bedrijven. (Art. 2, 4°, K.B. 
v;;;n 9 feb. 1976.) 

(BAETEN, PLASTI BAETEN N.V., 
BAETEN MOBIEL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3487) 

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

I. Op de voorziening van Gaston 
Baeten: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
hij van de telastlegging II.A wordt 
vrijgesproken : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de overige beslissin
gen op de strafvordering tegen 
hem: 

Over ilet ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 1, 3, 25, 

1°, van de wet van 22 juli 1974 op de gif
tige afval en 2, 4°, van het koninklijk be
sluit van 9 februari 1976 houdende alge
meen reglement op de giftige afval : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd « om bij inbreuk op de artike
len 3 en 25, 1°, van de wet van 22 ju
li 1974 op de giftige afval, als be
stuurder van de N.V. Plasti Baeten 
en van de N.V. Baeten Mobiel, zon
der vergunning of aangifte giftige 
afval te hebben verkocht of te koop 
gesteld, verworven, afgestaan onder 
bezwarende of kosteloze titel, voor
handen gehouden, opgeslaan, ge
transformeerd, vernietigd, geneutra
liseerd, afgewerkt, enz., in casu 
methyleenchloride »; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
bedoelde wet luidt: « Voor de toe
passing van deze wet wordt onder 
giftige E~ival verstaan niet gebruikte 
of onbruikbare produkten bijproduk
ten, overschotten en afval die voort
komen van een nijverheids-, han
dels-, ambachtelijke, landbouw- of 
wetenschappelijke activiteit en die 
een vergiftigingsgevaar kunnen in
houden voor de levende wezens of 
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de natuur. De Koning stelt de lijst 
vast van de giftige afvalstoffen, be
paaldelijk onder verwijzing naar de 
giftige bestanddelen die zij bevat
ten, naar de hoeveelheid en concen
tratie van deze stoffen, en desgeval
lend ook naar de activiteit waaruit 
zij ontstaan »; dat in het koninklijk 
besluit van 9 februari 1976 houden
de algemeen reglement op de giftige 
afval, methyleenchloride niet wordt 
vermeld maar wel de « stoffen die 
meer dan 10% organische oplosmid
delen bevatten »; 

Overwegende dat de feitenrechter 
in feite beoordeelt of de afval giftig 
is en inzonderheid of het afvalpro
dukt voorkomt op de door de Ko
ning opgestelde lijst; dat het Hof 
echter bevoegd is om na te gaan of 
het besluit, dat de rechter afleidt uit 
de feiten die hij vaststelt en beoor
deelt, daaruit wettelijk mag afgeleid 
worden; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat « (eiser) ten onrechte 
de stelling betwist van de inspecteur 
van O.V.A.M. dat in zijn bedrijven 
verwerkte methyleenchloride valt 
onder de lijst van de stoffen opge
somd in artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 9 februari 1976 ( ... ), nu 
het van algemene bekendheid is dat 
methyleenchloride " een stof is die 
meer dan 10 % organische oplosmid
delen" bevat »; dat de verwijzing 
naar de algemene bekendheid impli
ceert dat de appelrechters oordelen 
dat methyleenchloride in zuivere 
staat meer dan 10 % organische 
oplosmiddelen bevat, doch zich niet 
uitspreken over het gehalte aan 
oplosmiddelen die zich in de afval
produkten van eisers bedrijven be
vinden; 

Overwegende dat het arrest dat 
eisers stelling volgens welke m'ethy-' 
l~.enchloride niet als dusdanig op de 
hJst voorkomt van de giftige afval
stoffen aanneemt, uit de enkele 

komend uit het produktieproces van 
eisers bedrijven een giftige afvalstof 
was; 

II. Op de voorzieningen van de ei
seressen, civie1rechtelijk aansprake
lijke partijen : 

Oven.vegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzienin
gen van de eiseressen werden bete
kend aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Overwegende dat, ingevolge de 
hierna uit te spreken vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering, de beslis
sing die de eiseressen civielrechte
lijk aansprakelijk verklaart voor de 
boete en de kosten geen bestaansre
den meer heeft; 

Om die redenen, ongeacht de mid
delen van eiser die niet tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest be
halve in zoverre beklaagde wordt 
vrijgesproken van de telastlegging 
II.A; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt de eiseressen in 
de kosten van hun 'Voorzieningen; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

9 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h; Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete- An
dersluidende conclusie (1) van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J.H. van Hille, Gent. 

overweging dat zuivere methy- 1---------------
leenchloride minstens 10 % orga
nische oplosmiddelen zou bevatten 
niet vermocht af te leiden dat d~ 
vervuilde methyleenchloride voort-

(1} Het O.M. had geconcludeerd tot de ver
werping van de voorziening op grand van de 
overweging dat het bestreden arrest de veroor
deling van eiser naar recht had veranbvoord. 
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Nr. 71 

2• KAMER - 9 oktober 1900 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN RET 
RECHTERLIJK COLLEGE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VONNIS 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIETIG 
- HOF VAN BEROEP DAT DE REDENEN VAN 
DAT VONNIS OVERNEEMT OM DEZE GEDEEL
TELIJK TE BEVESTIGEN - GEVOLG. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN- VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING - VER
NIETIGING VAN DE EINDBESLISSINGEN EN DE 
NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VEREISTE. 

4° CASSATIE -VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN- VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING EN VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN 
DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- VERNIETIGING VAN DE 
NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE DOOR 
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN ANDE
RE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDER!NG - VEREISTE. 

1 o Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank wanneer wegens tegen
strijdigheid tussen de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting waarop het is gewezen en die 
van het eensluidend verklaard af
schrift van het vonnis onmogelijk ka.n 
worden na.gegaan of dat vonnis gewe
zen is door rechters die a.lle terechtzit
tingen over de zaak hebben bijge
woond (1). 

2° Nietig is het arrest van het Hoi van 
beroep dat de nietigheid van llet be
roepen vonnis overneemt door de gran
den van dat vonnis over te nemen ten 
einde het gedeeltelijk te bevestigen (2). 

(1) Zie Cass., 20 sept. 1988, twee arresten, 
A.R. nr. 2223 en 2353 (A.C., 1988-89, nrs. 35 en 
37). 

(2) Cass., 29 mei 1990, A.R. nr. 3737 (A.C., 
1989-90, nr. 568). 

3° Vernietiging, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de beklaagde, van 
de beslissing op de strafvordering 
heeft vernietiging tot gevolg van de 
eindbeslissingen en de niet definitieve 
beslissingen op de tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvorderingen, die 
uit eerstgenoemde beslissing voort
vloeien, ook al is het cassatieberoep te
gen de niet definitieve beslissingen 
vooralsnog niet ontvankelijk (3). · 

4° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van een beklaagde, van de beslissing 
op de strafvordering en vernietiging 
van de beslissing op de tegen hem in
gestelde burgerlijke rechtsvordering 
hebben vel'nietiging tot gevolg van de 
niet definitieve beslissing op de door 
dezelide burgerlijke pa.rtij tegen een 
andere beklaagde ingestelde burger
Iijke rechtsvordering, a.ls die beslissing 
om dezelfde reden onwettig is (4). 

(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALI
TEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. CORNELIS, 
VEYS; VEYS T. NAT!ONALE BOND DER LIBERALE 
MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE, VER
BOND DER LIBERALE MUTUAL!TEITEN VAN 
OOST-VLAANDEREN, LIBERALE SOCIALE EN MU
TUALISTIEKE WERKEN V.Z.W.; CORNELIS T. NA
TIOl'JALE BOND DER LIBERALE MUTUALITEITS-

FEDERATIEN VAN BELGIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3815) 

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

Overwegende dat de beslissing op 
de door Het Verbond der Liberale 
Mutualiteiten van Oost-Vlaanderen 
tegen Jacques Veys ingestelde civiel
rechtelijke vordering een eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van Strafvordering; 

Overwe,gende dat de beslissing op 
de door de V.Z.W. Liberale Sociale 
en Mutualistieke W erken tegen J ac
ques Veys ingestelde civielrechte
lijke vordering geen eindbeslissing 

{3) Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5377 (A.C., 
1986-87, nr. 272). 

(4) Zie Cass., 24 mei 1989, A.R. nr. 7247 
(A.C., 1988-89, nr. 544). 
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is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een geschil inza
ke bevoegdheid; 

Overwegende dat dit evenmin het 
geval is voor de beslissing op de 
door de Nationale Bond der Liberale 
Mutualiteitsfederatii:~n van Belgie te
gen Edgard Cornelis en Jacques 
Veys ingestelde civielrechtelijke vor
dering; 

I. Op de voorziening van Jacques 
Veys: 

A. tegen de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : 

1. waarbij hij, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, wordt vrij
gesproken, zonder kosten, van het 
misdrijf D.1 met betrekking tot Ste
ven Verwee: 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

2. waarbij hij wordt veroordeeld : 

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

Overwegende dat de processen
verbaal van de terechtzittingen van 
de Correctionele Rechtbank van 
Gent van 17 september 1987, 15 ok
tober 1987 en 12 november 1987, 
waar de zaak werd behandeld, als 
samenstelling van de zetel vermel
den de ondervoorzitter De Wilde en 
de rechters Hanssens en Van der 
Stock; dat het beroepen vonnis van 
11 februari 1988 dezelfde samenstel
ling van de zetel vermeldt doch dat 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting van dezelfde datum, dat vast
stelt dat de rechtbank vonnist, als 
zetel vermeldt de ondervoorzitter De 
Wilde en de rechters Verhaest en 
Hanssens; 

Overwegende dat het Hof wegens 
die tegenstrijdige vermeldingen niet 
kan nagaan of het vonnis, zoals 
voorgeschreven door artikel 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, gewezen werd door de rech
ters die alle zittingen over de zaak 

hebben bijgewoond; dat het beroe
pen vonnis mitsdien door nietigheid 
is aangetast; 

Overwegende dat het arrest, dat 
het beroepen vonnis niet vernietigt, 
maar - mits enkele wijzigingen -
bevestigt, die nietigheid overneemt; 

B. tegen de beslissingen op de te
gen hem door de verweerders inge
stelde civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing waarbij eiser op strafrechtelijk 
gebied wordt veroordeeld de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de door de tweede verweerder te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vordering, waartegen eiser zich re
gelmatig heeft voorzien, en van de 
niet definitieve beslissingen op de 
door de eerste en de derde verweer
der tegen eiser ingestelde civielrech
telijke vorderingen, welke beslissin
gen alle het gevolg zijn van de 
eerstgenoemde beslissing; 

II. Op de voorziening van Edgard 
Cornelis: 

Overwegende dat bij akte neerge
legd ter griffie van het Hof op 2 ok
tober 1989 mr. Nelissen Grade, advo
caat bij het Hof, voor eiser afstand 
zonder berusting doet van de voor
ziening; 

Overwegende dat eiser en de me
de-beklaagde Veys solidair tot het 
betalen van schadevergoeding aan 
de verweerder Nationale Bond der 
Liberale Mutualiteitsfederatien van 
Belgie worden veroordeeld; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de door die ver
weerder tegen Jacques Veys inge
stelde civielrechtelijke vordering de 
vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissing op de door die
zelfde verweerder tegen de eiser Ed
gard Cornelis ingestelde civielrech
telijke vordering, welke beslissing 
door dezelfde nietigheid is aange
tast; 
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III. Op de voorziening van de Na
tionale Bond der Liberale Mutuali
teitsfederatii~n van Belgie : 

A. tegen de beslissingen op de te
gen de verweerd.ers ingestelde st:raf
vordering: 

Ove1wegende dat dat bij alde 
neergelegd ter griffie van het Hof 
op 10 oktober 1989 mr. R. Btitzler, 
advocaat bij het Hof, voor en na
mens eiser afstand doet van de 
voorziening; 

B. tegen de beslissing op de door 
eiser tegen de verweerders ingestel
de civielrechtelijke vordering : 

Overwegende da,t bij voormelde 
akte mr. Btitzler voor en namens ei
ser afstand zonder berusting doet 
van de voorziening; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstanden; vernietigt het be
streden arrest in zoverre Jacques 
Veys op strafrechtelijk gebied wordt 
veroordeeld en in zoverre voor alle 
partijen uitspraak wordt gedaan op 
civielrechtelijk gebied, ongeacht de 
zonder berusting gedane afstanden; 
verwerpt de voorziening van J ac
ques Veys voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt Gerard Cornelis en de Natio
nale Bond der Liberale Mutualiteits
federatien van Belgie in de kosten 
van hun respectieve voorziening; 
veroordeelt Jacques Veys in een zes
de van de kosten van zijn voorzie
ning; laat de overige kosten van die 
voorziening ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwe:r
pen. 

N1·. 72 

2• KAMER - 10 oktobe:r 1900 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN -
ART. 19.3.3° - LINKSAFSLAANDE BESTUUR
DER - VOORRANGSPLICHT - VRIJSTELLING. 

De bestuurder die naar links afslaat, is 
van z.ijn verplicl1ting om voorrang te 
verlenen aan de tegenligger op de rij
baan die hij gaat verlaten alleen dan 
vrijgesteld, wanneer de nadering van 
de voorranggereclltigde bestuurder 
niet te voorzien was of wanneer de 
voorrangschuldige bestuurder anders
zins in een geval van overmacht vez·
keerde. 

(FORTUNE T. I-IAMBURSIN) 

(A.R. nr. 8279) 

10 oktober 1990 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Lahousse - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 73 

2• KAMER - 10 oJdober 1900 

BEWIJS- ALGEMENE BEGRIPPEN- STRAF

ZAKEN - BEW!JSLAST. 

De regels inzalre de bewijslast in strafza
ken worden niet mislrend door de 
recl1ter die, op grand van de feitelijke 
gegevens die hij vaststelt, in zijn ant
woord op de conclusie waarin eiser 
zich op een reclltvaardigingsgrond be-

J oktooer hl~O - 2• kamer - Voorzit- roept, impliciet te kennen geeft dat die 
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter - beweringen alle geloonvaJ:~rdigheid 
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk- missen (1). 
luidende conclusie van de h. Declercq, 1-----------~--
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Nelissen Grade. 

(1) Cass., 22 mei 1984, A.R. nr. 8166 (A.C., 
1983-84, nr. 534). 
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(WLODARCZYK 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8396) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 maart 1990 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Over het middel, aangevoerd in eisers 
verzoekschrift waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift bij dit arrest is ge
voegd: 

Overwegende dat de appelrechters 
op het door eiser in zijn conclusie 
opgeworpen verweermiddel, volgens 
hetwelk de hem ten laste gelegde 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement enkel het gevolg waren 
van een verkeerd maneuver van een 
andere, onbekend gebleven autobe
stuurder, hebben geantwoord dat ei
ser « geen enkel gegeven aanvoert 
op grond waarvan de nauwkeurige 
vaststellingen van de verbaliserende 
agent zouden kunnen worden be
twist » en dat « niets bewijst dat (ei
ser) door (een dergelijk) maneuver 
gehinderd werd »; 

Overwegende dat artikel 62 van 
de Wegverkeerswet bepaalt dat de 
processen-verbaal die worden opge
maakt door de ter zake bevoegde 
agenten bewijs opleveren zolang het 
tegendeel niet bewezen is; 

Overwegende bovendien dat de re
gel volgens welke de vervolgende 
partij het bewij s moet leveren van 
het niet-bestaan van een door de be
klaagde aangevoerde rechtvaardi
gingsgrond enkel geldt op voorwaar
de dat diens beweringen niet alle 
geloofwaardigheid missen; 

Overwegende dat de appelrechters 
op de conclusie van eiser een ant
woord hebben gegeven waaruit 
blijkt dat het door hem aangevoerde 
gegeven (( a decharge », naar hun 
oordeel, op geen enkele geloofwaar
dige grond berust; 

Overwegende dat het vonnis de 
regels inzake de bewijslast niet mis-

kent en regelmatig met redenen is 
omkleed; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

10 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. J.M. Hoven, 
Luik. 

Nr. 74 

2• KAMER - 10 oktober 1!.100 

1° TUSSENKOMST JEUGDBESCHER-
MING- PLAATSING VAN EEN MINDERJARIGE 
BIJ ZIJN GROOTOUDERS - BEZOEK VAN DE 
MOEDER - TUSSENKOMST VAN DE GROOTOU
DERS VOOR DE JEUGDRECHTBANK. 

2° JEUGDBESCHERMING - PLAATSING 
VAN EEN MINDERJARIGE BIJ ZIJN GROOTOU
DERS - BEZOEK VAN DE MOEDER - TUSSEN
KOMST VAN DE GROOTOUDERS VOOR DE 
JEUGDRECHTBANK. 

1° en 2° Niet ontvankelijk is de tussen
komst, voor de jeugdrechtbank, van de 
grootouders van een minderjarige, 
wanneer die tussenkomst ertoe strekt 
de moeder van de minderjarige die de 
rechtbank aan hun bewaring heeft toe
vertrouwd, te verbieden de minderjari
ge te bezoeken (1). (Art. 62 Jeugdbe
schermingswet.) 

(1) Zie Cass., 11 feb. 1986, A.R. nr. 9697 
(A.C., 1985-86, nr. 376). 
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(W ... , P ... T. W ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8584) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1990 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 4 en 15 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 36, 58 
en 62 van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van de eisers niet ontvankelijk verklaart 
op grond dat « het hoger beroep van de 
grootouders wier vrijwillige tussenkomst 
terecht is geweigerd, niet ontvankelijk is 
en dat zij buiten het geding moeten wor
den gesteld nu zij overigens geen per
soonlijk belang kunnen doen gelden », 

terwijl overeenkomstig artikel 62 van 
de wet betreffende de jeugdbescherming 
de wetsbepalingen betreffende de vervol
gingen in correctionele zaken gelden 
voor de in titel II, hoofdstuk III van de 
wet bedoelde procedures; de vrijwillige 
tussenkomst voor de strafgerechten ont
vankelijk is, wanneer de strafrechter ge
rechtigd is een maatregel te gelasten te
gen een derde wiens verschijning in dit 
geval niet mag worden geweigerd; het 
bestreden arrest te dezen de plaatsing 
van het kind bij de eisers, zijn grootou
ders, bevestigde, doch aan de moeder 
een bezoekrecht toekende; de eisers zo
wel in hun verzoekschrift tot vrijwillige 
tussenkomst als in hun conclusie de re
denen uiteenzetten waarom het naar 
hun oordeel niet wenselijk was dit be
zoekrecht te verlenen; de jeugdrecht
bank, door in haar beslissing die werd 
bevestigd door het arrest (onder voorbe
houd van een wijziging van de regeling 
van het bezoekrecht) een bezoekrecht te 
verlenen aan de moeder van een minder
jarig kind dat onder de hoede van zijn 
grootouders gesteld werd, hen verplicht
te zich aan die maatregel te onderwer
pen; de eisers dus voor de jeugdrecht
bank mochten tussenkomen en boven
dien van een voldoende belang deden 

blijken om de bestreden beslissing te 
doen intrekken : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 62 van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescher
ming, de wetsbepalingen betreffen
de de vervolgingen in correctionele 
zaken, behoudens afwijking, gelden 
voor de in titel II, hoofdstuk III, van 
de wet bedoelde procedures; 

Overwegende dat de vrijwillige of 
gedwongen tussenkomst van - een 
derde voor de strafgerechten enkel 
ontvankelijk is wanneer een bijzon
dere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt 
of wanneer een wet bij uitzondering 
de strafgerechten bevoegd maakt 
om een veroordeling, een sanctie of 
enige andere maatregel uit te spre
ken tegen een derde; 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling de jeugdrechtbanken 
bevoegd maakt om, binnen het ka
der van de bovengenoemde procedu
res, een veroordeling, een sanctie of 
enige andere maatregel uit te spre
ken tegen de grootouders van een 
minderjarige die zij aan hen toever
trouwen; 

Dat niet blijkt dat er te dezen een 
dergelijke veroordeling, sanctie of 
maatregel is uitgesproken tegen de 
eisers; 

Dat het middel, dat het arrest ver
wijt de vrijwillige tussenkomst van 
de eisers niet ontvankelijk te verkla
ren, faalt naar recht; 

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

10 oktober 1990 - 2• kamer - VoorzJt
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Biitz
ler en Dombret, Luik. 
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Nr. 75 

1 e KAMER - 11 oktober 1900 

1° DERDENVERZET- BURGERLIJKE ZA
KEN - TOEWIJZING - GEVOLGEN. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AK
KOORD - ONTBINDING - GEVOLGEN. 

1° Het toegewezen derdenverzet vernie
tigt de bij dat verzet bestreden beslis
sing geheel of gedeeltelijk ten aanzien 
van de derde die verzet doet; dat ge
volg moet, met betreklcing tot de derde 
die verzet doet, gelden voor al wat is 
gedaan ter uitvoering van de ingetrok
ken beslissing en voor al wat daaruit 
volgt, met inbegrip van de latere von
nissen, om het even of daartegen nag 
een gewoon rechtsmiddel kan worden 
aangewend (1). (Art. 1130, eerste lid, 
Ger.W.) 

2° De heropening van het faillissement 
is een noodzakelijk gevolg van de ver
nietiging of de ontbinding van l1et ge
rechtelijlc akkoord (2). (Art. 524, eerste 
lid, Kh.) 

(DECAMP T. MR. STEIN Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8810) 

HET HOF; - Gelet op het hastre
den arrest, op 11 april 1989 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 17, 1122, 1130 van het Gerechte
lijk Wetboek, 473, 523, 524 van de wet 
van 18 april 1851 inzake faillissement, 

bankbreuk en uitstel van betaling, dat is 
boek III van het Wetboek van Koophan
del, en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eerst be
slist dat eisers rechtsmiddel tegen het 
vonnis van 25 september 1978 van de 
Rechtbank van Koophandel te Charleroi 
dat de ontbinding van het akkoord na 
faillissement uitspreekt, in werkelijkheid 
een derdenverzet was, en met verwijzing 
naar de motieven van een arrest tot her
opening van de debatten van 27 januari 
1988 erop wijst dat dezelfde rechtbank 
ook op 25 september 1978 eisers faillisse
ment ambtshalve heeft uitgesproken als 
gevolg van de ontbinding van het ak
koord; het arrest vervolgens met bevesti
ging van het vonnis a quo zegt dat het 
derdenverzet bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is, en die beslissing verant
woordt door de overweging dat eiser 
« ambtshalve failliet is verklaard door 
een vonnis dat thans kracht van gewijs
de heeft », dat « zulks reeds het geval 
was toen (eiser), lange tijd na de herope
ning van het faillissement trouwens, op 5 
maart 1985 het plan opvatte om derden
verzet te doen tegen het vonnis van 25 
september 1978 dat de ontbinding van 
zijn akkoord na faillissement uit
spreekt », dat « hij weliswaar vroeger ho
ger beroep had ingesteld tegen dat von
nis van ontbinding, maar dat dit hoger 
beroep zelf op 20 augustus 1981 was in
gesteld, lang nadat het faillissement defi
nitief was geworden », dat « (eiser), nu 
het vonnis waarbij hij ambtshalve failliet 
is verklaard kracht van gewijsde heeft, 
definitief failliet is •, dat « zijn derden
verzet tegen het vonnis van ontbinding 
van zijn akkoord na faillissement derhal
ve onnuttig is », dat « een verzoek tot 
herroeping van gewijsde geen belang uit
maakt in de zin van artikel 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, nu die procedure 
berust op een feitelijke vergissing die 
niet aan de rechter te wijten is en die na 
de uitspraak van de beslissing aan het 
licht is gekomen » en dat « een hypothe
tisch en achteraf gevoerd proces dat (ei
ser) zou willen voeren om de Belgische ------------------1 Staat aansprakelijk te doen verklaren en 

(1) Cass., Fr., 17 juni 1863, Dalloz ph. 1863, 
I, 457; R.P.D.B., v" « Tierce opposition », nr. 
138; Pandectes belges, v" « Tierce opposition », 
nrs. 482 e.v. 

(2) L. FREDERICQ, Droit commercial, d. VII, 
nrs. 300 en 304; J. VAN RIJN en J. HEENEN, Prin
cipes de droit commercial, d. IV, nr. 2859; A. 
CLOQUET, « Les concordats et Ia faillite », No
velles, Droit commercial, d. IV, 3e uitg., nrs. 
2512 en 2522. 

dat zou ingaan tegen het beginsel van de 
immuniteit van de jurisdictionele hande
ling, evenmin dat belang kan uitmaken 
als vereist bij artikel 17 van het Gerech
telijk Wetboek •, 

terwijl het bestreden arrest, nu de in
trekking of wijziging van het vonnis 
waartegen derdenverzet is gedaan, nood
zakelijk leidt tot intrekking of wijziging 
van de daaropvolgende vonnissen die 
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eruit voortvloeien, zonder dat dient te 
worden nagegaan of tegen die vonnissen 
nog rechtsmiddelen kunnen worden aan
gewend, en nu het vonnis waarbij een 
faillietverklaring wordt uitgesproken na 
een vonnis tot ontbinding van het ak
koord na faillissement, ingevolge artikel 
524 van het Wetboek van Koophandel, 
het noodzakelijk gevolg is van dat von
nis en van de ontbinding van het ak
koord die het uitspreekt, uit het feit ai
leen dat het vonnis van eisers faillietver
klaring kracht van gewijsde heeft en dat 
hij definitief failliet is, niet wettig af
leidt dat eisers derdenverzet tegen het 
vonnis dat de ontbinding van het ak
koord na het faillissement uitspreekt 
« onnuttig » is en bijgevolg bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de vermeldingen van het beroepen 
vonnis en van het arrest dat ter za
ke op 27 januari 1988 door het Hof 
van Beroep te Bergen is gewezen, 
eiser bij vonnis van 28 juni 1971 
failliet werd verklaard, maar een 
met zijn schuldeisers gesloten ge
rechtelijk akkoord bij vonnis van 22 
november 1976 werd gehomologeerd, 
de Rechtbank van Koophandel te 
Charleroi bij vonnis van 25 septem
ber 1978 twee opeenvolgende beslis
singen uitsprak, de eerste, waarbij 
het akkoord na het faillissement 
werd ontbonden, de andere, waarbij 
Decamp ambtshalve failliet werd 
verklaard, en eiser bij het aan ver
weerder betekende exploot van 5 
maart 1985 derdenverzet heeft ge
daan tegen dat vonnis van 25 sep
tember 1978, enkel in zoverre het de 
ontbinding van het akkoord had uit
gesproken; dat het bestreden arrest, 
met bevestiging van de beroepen be
slissing, zegt dat dit derdenverzet op 
grond van artikel 17 van het Ge
rechtelijk Wetboek niet ontvankelijk 
is, inzonderheid op grond dat het 
vonnis van 25 september 1978 waar
bij eiser ambtshalve failliet was ver
klaard, kracht van gewijsde heeft, 
dat eiser dus definitief failliet is en 
dat zijn derdenverzet tegen het von
nis van ontbinding van zijn akkoord 
na faillissement derhalve onnuttig 
is; 

Overwegende dat een toegewezen 
derdenverzet, krachtens artikel 
1130, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de bij dat verzet bestreden 
beslissing geheel of ten dele vernie
tigt ten aanzien van de derde die 
verzet doet; dat dit gevolg met be
trekking tot de derde die verzet 
doet, moet gelden voor al wat is ge
daan ter uitvoering van de ingetrok
ken beslissing en voor al wat daar
uit volgt, met inbegrip van de latere 
vonnissen, om het even of daartegen 
nog een gewoon rechtsmiddel kan 
worden aangewend; 

Overwegende dat, zoals volgt uit 
artikel 524, eerste lid, van het Wet
hoek van Koophandel het vonnis dat 
eiser ambtshalve failliet heeft ver
klaard, het gevolg is van de beslis
sing die de ontbinding van het door 
het gerecht gehomologeerd akkoord 
na faillissement heeft uitgesproken; 

Dat het hof van beroep derhalve 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt door eisers derdenverzet 
af te wijzen op grond dat het vonnis 
van ambtshalve faillietverklaring 
kracht van gewijsde had, dat eiser 
bijgevolg « definitief failliet » was en 
dat dit verzet « onnuttig » was; 

Dat het middel gegrond is; 

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

11 oktober 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. Ge
rard. 
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Nr. 76 

1 e KAMER - 11 oktober 1900 

INKOMSTENBELASTINGEN BE· 
DRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN - AFTREK
BAARHEID - ART. 44, EERSTE LID, W.I.B. -
DRAAGWIJDTE. 

Krachtens art. 44, eerste lid, W.I.B. wor
den als aftrekbare bedrijfsuitgaven of 
-lasten beschouwd die welke de belas
tingplichtige verantwoordt tijdens het 
belastbaar t1jdperk te hebben gedaan 
of gedragen om de belastbare inkom
sten te verkrijgen of te behouden. 
Wanneer een vennoot een schuld of 
een verlies van een besloten vennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
persoonlijk te zijnen laste neemt lean 
hij die uitgave slechts aftrekke'n als 
hij uit de activiteit van die vennoot
schap bedrijfsinkomsten haalt (1). 

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

ARREST ( VertaJing 

(A.R. nr. F 1037 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 44 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (zoals dat wetboek van kracht was 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
4 augustus 1986 houdende fiscale bepa
lingen, waarbij artikel 50, 6°, in dat wet
hoek werd ingevoegd), 

doorilat het arrest eerst, in substantie 
vaststelt dat eiser heeft ingeschreven op 
40 van de 290 aandelen in de B.V.B.A. 
G.A.V., waarvan het doel erin bestond de 
prive-praktijk van de veeartsenijkunde 
te vergemakkelijken en daardoor de 
vooruitgang van de veeteelt te bevorde
ren, dat eiser zich achteraf borg heeft 
gesteld voor twee door die vennootschap 
aangegane leningen, dat eiser voor die 

(1) Zie Cass., B nov. 1972 (A.C., 1973 236) en 
14 feb. 1978 (ibid., 1978, 711). ' 

borgstelling in 1980 206.000 frank en in 
1981 66.000 frank heeft betaald, dat eiser 
die bedragen in zijn aangifte in de perso
nenbelasting over de aanslagjaren 1981 
en 1982 (inkomsten van 1980 en 1981) als 
bedrijfsuitgaven heeft afgetrokken en 
dat het bestuur die aftrekkingen heeft 
verworpen en de aanslagen betreffende 
die aanslagjaren op een aldus gewijzigde 
belastbare grondslag ten kohiere heeft 
gebracht; het arrest vervolgens het be
roep van eiser afwijst en aldus beslist 
dat die .aanslagen wettig zijn, op grand: 
« dat (e1ser) moet aantonen dat hij in de 
vennootschap G.A.V. werkend vennoot 
was toen hij zich borg stelde voor haar 
verbintenissen; ( ... ) dat uit het dossier 
( ... ) niet kan worden opgemaakt dat (ei
ser) een werkend vennoot was van de 
b.v.b.a. G.A.V.; ( ... ) dat oak al was bewe
zen dat er tussen de oprichting van de 
b.v.b.a. G.A.V. en de stijging van het om
zetcijfer van de N.V. Alfra een verband 
bestond, zulks natuurlijk geen invloed 
heeft op de aard van eisers functie in die 
b.v.b.a. », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, krachtens artikel 44 

van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen als aftrekbare bedrijfsuitgaven 
worden beschouwd die welke « zijn ge
daan of zijn gedragen om de belastbare 
inkomsten te verkrijgen of te behou
den »; volgens dat artikel onder meer als 
aftrekbare bedrijfsuitgaven worden aan
gemerkt de bedragen die een belasting
plichtige als borg voor de verbintenissen 
van een vennootschap heeft betaald, 
wanneer de belastingplichtige zich borg 
heeft gesteld om de bedrijfsinkomsten 
als bestuurder van een andere vennoot
schap te verkrijgen of te behouden; daar
uit volgt dat het arrest niet naar recht 
heeft kunnen beslissen dat de door eiser 
als borg van de B.V.B.A. G.A.V. betaalde 
bedragen voor hem geen aftrekbare be
drijfsuitgaven waren, zonder te onder
zoeken of eiser, zoals hij aanvoerde zich 
niet borg had gesteld om de bedrljfsin
komsten als bestuurder van de N.V. Al
fra te verkrijgen of te behouden (schen
ding van artikel 44 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen): 

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

kel 44, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, als af
trekbare bedrijfsuitgaven of -lasten 
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worden beschouwd de bedrijfsuitga
ven of -lasten die de belastingplich
tige verantwoordt tijdens het belast
baar tijdperk te hebben gedaan of 
gedragen om de belastbare inkom
sten te verkrijgen of te behouden; 
dat inzonderheid, wanneer een ven
noot een schuld of een verlies van 
een besloten vennootschap met be
perkte aansprakelijkheid persoon
lijk te zijnen laste neemt, die uitga
ve slechts kan worden afgetrokken 
als hij uit de activiteit van die ven
nootschap bedrijfsinkomsten haalt; 

Overwegende dat, zoals uit de in 
het antwoord op het eerste onder
dee! van het middel weergegeven 
vermeldingen blijkt, het arrest in 
feite vaststelt dat, hoewel niet wordt 
betwist dat eiser van 14 oktober 
1975 tot 28 januari 1978 zaakvoerder 
is geweest van de besloten vennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid G.A.V., hij niet voorkomt op de 
staat van de belastbare inkomsten 
van die vennootschap en evenmin 
op de lijst van haar werkende ven
noten en dat hij evenmin van die 
vennootschap een rechtstreekse be
zoldiging in geld heeft ontvangen; 

Dat het hof van beroep, nu het al
dus oordeelt dat eiser uit de activi
teit van die vennootschap geen be
drijfsinkomsten heeft gehaald, zijn 
beslissing dat eiser de verliezen van 
de jaren 1980 en 1981 ter zake van 
zijn hoofdelijke borgstelling voor de 
vennootschap G.A.V. niet van zijn 
belastbare inkomsten kon aftrek
ken, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

Nr. 77 

1 e KAMER - 12 oktober 1900 

KQOP - OVERDRACHT VAN ONROEREND 
GOED - GEEN OVERSCHRIJVING OP HET 
KANTOOR VAN BEWARING DER HYPOTHEKEN 
- GEVOLG. 

De omstandigheid dat een akte van over
dracht van een onroerend goed niet op 
het lrantoor van bewaring der hypothe
Jren is overgeschreven, geeft de verko
per niet het recht om v661· de over
schrijving van de akte het goed aan 
een derde te verlropen (1). 

(WILTEN T. VAN STRIJDONCK E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6727) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 oktober 1988 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1654 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 27, 1°, 28 en 30 van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851, gewijzigd bij de 
wet van 8 juli 1924, 

doordat het bestreden vonnis de verde
ring van eiser tegen de verweerders tot 
betaling van de som van 90.473 frank, 
vermeerderd met de gerechtelijke inte
resten op 440.473 frank tot 15 januari 
1981 en op de som van 90.473 frank van
af 15 januari 1981, niet ontvankelijk ver
klaart op de gronden : dat, waar er tus
sen eiser en de P.V.B.A. Bouwonderne
ming W. Moenssens overeenkomst be
stand voor het feit van de overname van 
de scheidingsmuur, doch niet over de 
prijs, de eigendomsoverdracht inter par
tes zich situeert op 16 juni 1980; dat de 
·eigendomsoverdracht niet werd overge
schreven op het hypotheekkantoor; dat 
het voorrecht waarover eiser luidens ar
tikel 27.1 van de wet van 16 december 
1851 beschikt, niet bewaard werd (artikel 
30 van zelfde wet), vermits de inschrij
ving van zijn voorrecht niet gevorderd 

11 oktober 1990 -1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 1----------------
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn. (1) H. DE PAGE, Droit civil beige, dl. VII, nrs. 

391 en 1060. 
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werd voor de overschrijving ten hypo
theekkantoor van de diverse akten van 
eigendomsoverdracht; dat de rechtsvor
dering van artikel 1654 van het Burger
lijk Wetboek tot ontbinding van de koop 
niet kan worden ingesteld ten nadele 
van de onderverkrijger nadat het voor
recht bij- artikel 27 verleend, tenietge
gaan is of vervallen is (artikel 28 van de 
wet van 16 december 1851); dat eiser bij
gevolg sedert 16 juli 1980 over een per
soonlijke schuldvordering beschikt las
tens de P.V.B.A. Bouwonderneming W. 
Moenssens, 

terwijl, eerste onderdeel, het voorrecht 
van de verkoper, op het verkochte onroe
rend goed, van de betaling van de prijs, 
pas ontstaat door de overschrijving van 
de titel waarbij de eigendom over dat on
roerend goed is overgedragen; het be
streden vonnis ten onrechte beslist dat 
dit voorrecht van eiser niet bewaard 
werd; de akte van eigendomsoverdracht 
tussen eiser en de P.V.B.A. Bouwonder
neming W. Moenssens betreffende de 
scheidingsmuur immers niet overge
schreven werd op het hypotheekkantoor 
en het voorrecht van eiser op die muur 
dus nog niet ontstaan is; een recht niet 
kan bewaard worden v66r het ontstaat 
en zeker niet kan tenietgaan door een 
gebrek aan bewaring v66r zijn ontstaan 
(schending van artikel 30 van de wet van 
16 december 1851); het bestreden vonnis 
dan ook ten onrechte beslist dat het 
voorrecht aan eiser verleend bij artikel 
27 van de Hypotheekwet tenietgegaan of 
vervallen is, omdat het niet bewaard 
werd (schending van artikel 27, 1°, van 
de wet van 16 december 1851) en op 
grond daarvan eveneens ten onrechte be
slist dat de rechtsvordering van artikel 
1654 van het Burgerlijk Wetboek tot ant
binding van de koop niet kan worden in
gesteld (schending van de artikelen 1654 
van het Burgerlijk Wetboek en 28 van de 
wet van 16 december 1851); 

tweede onderdeel, de akte van eigen
domsoverdracht tussen eiser en de 
P.V.B.A. Bouwonderneming W. Moens
sens betreffende de scheidingsmuur, niet 
overgeschreven werd op het hypotheek
kantoor, zodat men zich op die akte niet 
kon .beroepen tegen derden; eerste tot en 
met zevende verweerder, die geen partij 
waren in die akte, zich als derden dan 
ook niet op die eigendomsoverdracht 
konden beroepen tegen eiser, zodat ei
ser, alleszins tegenover die derden, de 
uitsluitende eigenaar van die scheidings
muur gebleven was en zodat die derden 
zich zelf tegen eiser niet konden beroe-

pen op de zakelijke rechten die zij over 
die muur als onderverkrijgers zouden 
verworven hebben van de P.V.B.A. 
Bouwonderneming W. Moenssens; het 
bestreden vonnis dan ook ten onrechte 
beslist dat het voorrecht waarover eiser 
krachtens artikel 27, 1°, van de wet van 
16 december 1851 beschikt, niet bewaard 
werd !outer omdat de inschrijving van 
zijn voorrecht niet gevorderd werd v66r 
de overschrijving van de diverse akten 
van eigendomsoverdracht van de onder
verkrijgers; deze laatsten zich immers 
niet konden beroepen op die akte tegen 
eiser bij gebrek aan overschrijving van 
de akte van eigendomsoverdracht tussen 
eiser en hun rechtsvoorganger, de 
P.V.B.A. Bouwonderneming W. Moens
sens (schending van de artikelen 27, 1°, 
en 30 van de wet van 16 december 1851) 
en de rechtsvordering tot ontbinding niet 
kan worden ingesteld ten nadele van de 
onderverkrijgers (schending van de arti
kelen 1654 van het Burgerlijk Wetboek 
en 28 van de wet van 16 december 1851); 

derde onderdeel, eiser, als onbetaalde 
verkoper van de scheidingsmuur, krach
tens artikel 27, 1°, van de wet van 16 de
cember 1851 beschikt over een voorrecht 
op die muur voor de betaling van de 
prijs; eiser, zolang hij over dit voorrecht 
beschikt eveneens de ontbinding van de 
verkoop 'kan vorderen krachtens artikel 
1654 van het Burgerlijk Wetboek; het 
verval van dit voorrecht kan ingeroepen 
worden door derden mits zij zakelijke 
rechten op hetzelfde onroerend goed ver
kregen hebben; eerste tot en met zeven
de verweerders als derden echter geen 
zakelijke rechten op de scheidingsmuur 
verkregen hadden die aan eiser tegen
stelbaar waren; de akte van eigendoms
overdracht tussen eiser en de P.V.B.A. 
Bouwonderneming W. Moenssens im
mers niet overgeschreven werd op het 
hypotheekkantoor; eerste tot en met ze
vende verweerders zich derhalve als der
den niet tegen eiser konden beroepen op 
die eigendomsoverdracht en dus ook niet 
op zakelijke rechten die zij zelf over die 
muur van de P.V.B.A. Bouwonderneming 
W. Moenssens zouden verkregen hebben 
(schending van artikel 1 van de wet van 
16 december 1851); eerste tot en met ze
vende verweerders derhalve niet gerech
tigd waren het verval van het voorrecht 
van eiser in te roepen en het bestreden 
vonnis dan ook ten onrechte beslist dat 
het voorrecht aan eiser verleend bij arti
kel 27 van de Hypotheekwet, tenietge
gaan of vervallen is (schending van de 
artikelen 27, 1° en 3°, van de wet van 16 
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december 1851) en op grond daarvan 
eveneens ten onrechte beslist dat de 
rechtsvordering van artikel 1654 van het 
Burgerlijk Wetboek tot ontbinding van 
de koop niet kan ingesteld worden 
(schending van de artikelen 1654 van het 
Burgerlijk Wetboek en 28 van de wet 
van 16 december 1851) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de motivering van het beroe
pen vonnis overneemt; dat daaruit 
blijkt: (1) dat de P.V.B.A. Bouwon
derneming W. Moenssens, met het 
oog op de oprichting van een appar
tementsgebouw tegen het eigendom 
van eiser, de wens had uitgedrukt 
de scheidsmuur gemeen te maken 
en dat zij een voorschot had gestort; 
(2) dat zij bij vonnis van 18 februari 
1982 veroordeeld werd tot betaling 
van het saldo van de prijs; (3) dat ei
ser, betogend dat de P.V.B.A. Bouw
onderneming W. Moenssens dat sal
do niet betaalde en dat zij de 
appartementen verkocht had aan de 
verweerders sub 1 tot 7, deze laat
sten dagvaardde tot betaling van het 
saldo; (4) dat de stelling van eiser 
was dat, aangezien de volledige 
overnameprijs niet voldaan was en 
de overschrijving van de overna
me niet geschied was op het hypo
theekkantoor, hij nog steeds eige
naar was van de scheidsmuur en 
de P.V.B.A. Bouwonderneming W. 
Moenssens niet in de mogelijkheid 
was om de mandeligheid over te 
dragen aan de verweerders sub 1 tot 
7, huidige eigenaars van de apparte
menten; (5) dat het beroepen vonnis 
oordeelde dat er tussen eiser en 
de P.V.B.A. Bouwonderneming W. 
Moenssens een consensus bestond 
over het feit van de overname, maar 
niet over de grootte van de prijs, zo
dat de overname het gevolg was van 
een vonnis, dat de eigendomsover
dracht « zich situeert » op de dag 
van de inleidende dagvaarding, zijn
de 16 juli 1980, en dat daaruit volgt 
dat eiser niet meer over een zake
lijk recht, maar enkel over een per
soonlijk recht beschikt; 

Overwegende dat de eerste rech
ter, en met hem de appelrechter, al-

dus beslissen dat eiser, nadat hij 
had ingestemd met de gemeenma
king van de scheidsmuur ten bate 
van de P.V.B.A. Bouwonderneming 
W. Moenssens, niet meer het recht 
had van de onderverkrijgers van de 
mandeligheid nogmaals betaling van 
de overnameprijs te eisen; dat het 
bestreden vonnis zulks beklemtoont 
door erop te wijzen dat « de eigen
domsoverdracht zich situeert op 16 
juli 1980 » en dat eiser « sedert 16 
juli 1980 over een persoonlijke 
schuldvordering beschikt lastens 
de P.V.B.A. Bouwonderneming W. 
Moenssens »; 

Overwegende dat de appelrechter 
zijn beslissing, die eisers vordering 
tegen de verweerders sub 1 tot 7 op 
de bovenvermelde gronden afwijst, 
naar recht verantwoordt; 

Dat immers tussen partijen de 
overdracht van een onroerend goed 
voltrokken wordt door de enkele 
toestemming van de contracterende 
partijen; dat de omstandigheid dat 
een akte van overdracht dient te 
worden overgeschreven op het kan
toor van bewaring der hypotheken 
van het arrondissement waar het 
goed gelegen is, en dat men zich tot 
dan toe niet kan beroepen op die 
akte tegen derden die zonder bedrog 
gecontracteerd hebben, de verkoper 
niet het recht geeft om v66r de over
schrijving van de akte het onroe
rend goed aan een derde te verko
pen; dat, met betrekking tot . de 
gemeenmaking van een scheids
muur, de eigenaar van de scheids
muur die gecontracteerd heeft met 
de eigenaar van het aanpalend goed, 
geen tweede keer de prij s van de 
gemeenmaking kan eisen van diege
nen aan wie de oorspronkelijke ei
genaar van het aanpalende goed het 
verkocht heeft; 

Overwegende dat daaraan de be
palingen van de artikelen 1654 van 
het Burgerlijk Wetboek en 27, 1°, 
van de Hypotheekwet niet in de weg 
staan; dat de vordering van de eige
naar die een tweede keer betaling 
van de gemeenmaking van de 
scheidsmuur eist, immers niet 
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strekt tot ontbinding van de over
eenkomst noch tot uitoefening van 
een voorrecht bij samenloop van 
schuldeisers; dat de beschouwingen 
die het bestreden vonnis aan die be
palingen wijdt, overbodig zijn wat 
de grond van de zaak betreft, zodat 
het middel, dat alleen· tegen die be
schouwingen opkomt, wegens ge
brek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

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

12 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Houtekier en Verbist. 

Nr. 78 

1 e KAMER - 12 oktober 1001) 

1° KORT GEDING- BURGERLIJKE ZAKEN 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT 
GEDING. 

2° KORT GEDING - BELANG - BEGRIP. 

1° Het feit dat een beweerde tekortko
ming aan een wettelijke verplichting 
het voorwerp uitmaakt van een geschil 
ten grande heeft op zichzelf niet tot 
gevolg dat de rechter in kart geding, 
als het gaat om een in kart geding ge
vorderde maatregel, daarvoor onbe
voegd wordt (1). 

2° De omstandigheden dat een vordering 
in kort geding tegen een handelscon
current is ingesteld en dat het om een 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1983, A.R. nr. 6679 
(A.C., 1983-84, nr. 54). 

handels- en concurrentieel belang 
gaat, hebben niet tot gevolg dat de ei
ser er geen belang bij heeft om tegen 
de tegenpartij een maatregel in kart 
geding te vorderen (2). 

(E.C.C. N.V. T. INDAVER N.V., OPENBARE AFVAL
STOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE 

GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 6741) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 17, 18, 584, 
eerste lid, en 1039, eerste lid, van het Ge
rechtelijk W etboek, 

doordat het hof van beroep eerste ver
weersters hoger beroep gegrond, het ho
ger beroep van eiseres ongegrond en 
haar vordering ontoelaatbaar bij gebrek 
aan belang verklaart, op grond : « dat -
zoals de eerste rechter terecht stelt -
OVAM tot taak heeft controle uit te oefe
nen en advies uit te brengen en ze 
krachtens het decreet de mogelijkheid 
heeft om te participeren in een vennoot
schap; dat E.C.C. voorhoudt dat deze ten 
gevolge van de verhouding zowel in feite 
als in rechte tussen. de oorspronkelijke 
twee verweerders nadeel ondervond ge
zien ze de uitoefening van de aan OVAM 
opgelegde bevoegdheden op andere wijze 
zou hebben ervaren wanneer de verhou
ding tussen OVAM en (eerste verweer
ster) niet zou hebben bestaan; dat derge
lijk verwijt op te dezen niet bewezen 
speculaties steunt; dat OV AM weliswaar 
een belangrijke participatie heeft in N.V. 
Indaver; dat met betrekking tot het ge
ven van advies OVAM slechts een van 
de verschillende organismen is die dient 
gehoord te worden en zowel met betrek
king tot de controle als de adviesbe
voegdheid de decretale wetgever door de 
mogelijkheid van participatie toe te laten 
zelf ook de mogelijkheid schiep die daar
uit volgde, namelijk uitoefening van be
voegdheden van controle over en advies 
betreffende aktiviteiten van bedrijven 
waarin OV AM zelf participatie heeft; dat 

(2) Zie Cass., 25 okt. 1985, A.R. nr. 4651 
(A.C., 1985-86, nr. 125). 
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die participatie derhalve niet automa
tisch inhoudt dat OVAM haar bevoegd
heden op een lakse wljze uitoefent; dat 
OVAM nochtans volgens ( ... ) E.C.C. haar 
wettelijke taak niet zoals het hoort ver
vult; dat echter onderzoek van dit ver
wijt het voorwerp uitmaakt van een ge
schil ten gronde, waarvoor de kort-ge
dingrechter niet bevoegd is; dat boven
dien de gevorderde maatregel niet tot 
gevolg mag hebben dat OVAM door on
derhavige rechterlijke beslissing de haar 
opgelegde plichten niet meer kan uitoe
fenen; dat de kort-gedingrechter zich 
desbetreffend niet in de plaats kan stel
len van de jurisdictie die desomtrent 
eventueel bevoegd is; dat ten overstaan 
van de vordering tegen OVAM de kort
gedingrechter dus onbevoegd is; dat on
miskenbaar de vordering van ( ... ) eiseres 
betreffende het verbod aan (eerste ver
weerster) nog verdere activiteit uit te oe
fenen zolang ze zogenaamd niet aan de 
nodige voorwaarden zou voldoen (onder
zoek hiervan behoort eveneens tot een 
geschil ten gronde), een vordering is te
gen een " handelsconcurrent "; dat E.C.C. 
dit trouwens zelf duidelijk maakt waar 
ze haar schade bepaalt door te stellen 
dat het geen twijfel laat dat " zonder de 
door N.V. lndaver gepleegde overtreding 
het door N.V. Indaver ontvangen indu
strieel slib aan haar ter verwerking zou 
zijn toevertrouwd " wat - zoals voor
heen gezegd - berust op een speculatie 
waarvan de verwezenlijking niet is be
wezen maar bovendien een handels- en 
concurrentieel belang inhoudt en niet 
het " belang " is als voorwaarde voor de 
rechtsvordering in het kader van kort 
geding gesteld; dat waar geen " belang " 
wordt aangetoond bij deze procedure, ip
so facto dient gesteld dat van hoogdrin
gendheid geen sprake meer kan zijn 
daar een van de constitutieve bestandde
len ervan duidelijk ontbreekt », 

terwijl, ... 
derde onderdeel, hoewel artikel 584, 

eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de rechter in kort geding en
kel uitspraak doet bij voorraad en arti
kel 1039, eerste lid, van dit wetboek voor
schrijft dat de beschilddngen in kort 
geding geen nadeel mogen toebrengen 
aan de zaak zelf, deze wetsbepalingen de 
rechter niet beletten de rechten van de 
partijen te onderzoeken, op voorwaarde 
dat hij geen maatregelen beveelt waar
door zij op een definitieve en onherroe
pelijke wijze worden aangetast, noch 
verbieden maatregelen tot bewaring van 
recht te bevelen, indien het bestaan van 

een recht voldoende waarschijnlijk is om 
het nemen van een beslissing te verant
woorden; de rechter in kort geding aldus 
wei degelijk bevoegd is om, binnen de 
grenzen van zijn opdracht, aan de be
stuursoverheid of een door deze overheid 
gecontroleerde instelling van openbaar 
nut of aan een handelsonderneming 
maatregelen, inzonderheid verbodsmaat
regelen, op te leggen die noodzakelijk 
zijn ter voorkoming of stopzetting van 
een ogenschijnlijk foutieve aantasting, 
als gevolg van het optreden of de nala
tigheid van die overheid of instelling of 
handelsonderneming, van de subjectieve 
rechten die de hoven en rechtbanken 
moeten vrijwaren; zodat het hof van be
roep niet wettig oordeelt dat het onder
zoek van het verwijt dat tweede verweer
ster haar wettelijke taak niet zoals het 
hoort vervult " het voorwerp uitmaakt 
van een geschil ten gronde, waarvoor de 
kort-gedingrechter niet bevoegd is; dat 
bovendien de gevorderde maatregel niet 
tot gevolg mag hebben dat OVAM door 
onderhavige rechterlijke beslissing de 
haar opgelegde plichten niet meer kan 
uitoefenen (en) dat de kort-gedingrechter 
zich desbetreffend niet in de plaats kan 
stellen van de jurisdictie die desomtrent 
eventueel bevoegd is », alsmede dat het 
onderzoek van de vordering van eiseres 
eerste verweerster te verbieden nog ver
dere activiteit uit te oefenen zolang ze 
niet aan de nodige voorwaarden zou vol
doen, eveneens « tot een geschil ten 
gronde behoort »; 

vierde onderdeel, het voor het instellen 
van een rechtsvordering in kort geding 
vereiste belang, overeenkomstig de arti
kelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niet inhoudt dat de eiser het be
staan van schade aantoont waarvan hij 
voor de feitenrechter vergoeding kan 
vorderen, doch de eiser slechts oplegt te 
doen blijken van een eigen subjectief 
recht waarvan het bestaan voldoende 
waarschijnlijk is, dat rechtstreeks door 
de tegenpartij(en) wordt geschonden of 
dat minstens ernstig wordt bedreigd, on
geacht of de vordering wordt ingesteld 
tegen een « handelsconcurrent » en of 
het aldus gaat om een « handels- en con
currentieel belang »; zodat het hof van 
beroep, op grond dat de door eiseres in
geroepen schade « berust op een specula
tie waarvan de verwezenlijking niet is 
bewezen (en) bovendien een handels- en 
concurrentieel belang inhoudt », alsmede 
dat de vordering van eiseres gericht is 
tegen een handelsconcurrent, niet wettig 
beslist dat het belang van eiseres « niet 
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het belang is als voorwaarde voor een 
rechtsvordering in het kader van kort 
geding gesteld » (schending van de arti
kelen 17, 18 en 584, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen eerste verweerster : 

W at het derde en het vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van eiseres tegen eerste 
verweerster kwalificeert als een vor
dering t.egen een « handelsconcur
rent »; 

Dat, volgens het arrest, eiseres dit 
zelf duidelijk maakt daar ze haar 
schade bepaalt door te stellen dat 
het geen twijfel laat dat, zonder de 
door eerste verweerster gepleegde 
overtreding, het door eerste ver
weerster ontvangen industrHHe slib 
aan haar, eiseres, zou zijn toever
trouwd; 

Dat het arrest dienaangaande oor
deelt dat het « - zeals voorheen ge
zegd - , berust op een speculatie 
waarvan de verwezenlijking niet is 
bewezen maar bovendien een han
dels- en concurrentieel belang in
houdt en niet het belang is als voor
waarde voor een rechtsvordering in 
het kader van kort geding gesteld »; 

Dat het arrest, wat de speculatie 
betreft, erop wijst dat, volgens eise
res, tweede verweerster haar wette
lijke taak niet vervult zeals het 
hoort; dat het oordeel dat « onder
zoek van dit verwijt het voorwerp 
uitmaakt van een geschil ten gran
de, waarvoor de kort-gedingrechter 
niet bevoegd is »; 

Overwegende dat het feit dat een 
beweerde tekortkoming aan een 
wettelijke verplichting het voorwerp 
uitmaakt van een geschil ten gron
de, op zichzelf niet tot gevolg heeft 
dat de rechter in kort geding, als 
het gaat om een in kort geding ge
vorderde maatregel, daarvoor onbe
voegd wordt; 

Dat het arrest derhalve ten on
rechte de rechter in kort geding on
bevoegd verklaart op grond dat het 
onderzoek van het verwijt in kwes-

tie het voorwerp uitmaakt van een 
geschil ten grande; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een in kort geding ingestel
de vordering van een partij een vor
dering tegen een handelsconcurrent 
is en dat het om een handels- en 
concurrentieel belang gaat, niet tot 
gevolg heeft dat die partij er geen 
belang bij heeft om tegen haar te
genpartij een maatregel in kort ge
ding te vorderen; 

Dat het arrest ten onrechte beslist 
dat een handels- en concurrentieel 
belang niet het belang is dat vereist 
is om een rechtsvordering in kort 
geding in te stellen; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen tweede verweerster : 

Overv.regende dat het arrest vast
stelt dat de vordering van eiseres 
strekte om tweede verweerster ver
bod te horen opleggen nog een con
troletaak uit te oefenen of nog enig 
advies te geven betreffende de « so
lidificatie-installatie » van eerste 
verweerster; 

Dat het arrest erop wijst dat twee
de verweerster een controle- en ad
viesbevoegdheid heeft ten aanzien 
van de bedrijven waarin zij een par
ticipatie heeft; dat het in dat ver
band spreekt van een wettelijke 
taak en oordeelt dat de gevorderde 
maatregel niet tot gevolg mag heb
ben dat tweede verweerster « door 
onderhavige rechterlijke beslissing 
de haar opgelegde plichten niet 
meer kan uitoefenen »; 

Overvvegende dat de zelfstandige 
beslissing dat tweede verweerster 
geen verbod kan worden opgelegd 
haar wettelijke taak te vervullen en 
dat de rechter in kort geding deswe
ge onbevoegd is, niet wordt aange
vochten in het middel; dat die beslis
sing derhalve in stand blijft, zodat 
het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat dit tot gevolg 
heeft dat de voorziening tegen twee
de verweerster moet worden verwor-
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pen; dat uit de strekking van het 
antwoord op de voorziening tegen 
eerste verweerster echter volgt dat 
dit arrest voor tweede vervveerster 
bindend moet worden verklaard; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van eiseres tegen eerste ver
weerster ontoelaatbaar verklaart bij 
gebrek aan belang en uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorzie
ning tegen tweede verweerster, 
maar verklaart dit arrest bindend 
voor tweede verweerster; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten van iweede ver
weerster; houdt de overige kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

12 oktober 1990 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal Advocaten : mrs. Biitzler, 
Claeys Bouuaert en De G1·yse. 

Nr. 79 

ALGEMENE VERGADERING 

12 oktober 1990 

sluit in ruste is gesteld met aanspraak 
op pensioen, zonder toekenning van de 
eretitel van zijn ambt, en hij heeit 
aangeboden om de kosten van de zaak 
te dragen, stelt het Hoi het verval van 
de tuchtvordering vast en verleent het 
akte van de verbintenis van de rechter 
inzake de kosten (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE T. A ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8821) 

HET HOF VAN CASSATIE; 
Rechtdoende in raadkamer en in al
'gemene vergadering overeenkomstig 
artikel 348, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

Gehoord het verslag van afde
lingsvoorzitter Sace; 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van 12 oktober 1989 van de procu
reur-generaal, zoals weergegeven in 
het arrest van 14 december 1989 van 
het Hof (2); 

Gelet op de arresten van 14 de
cember 1989 (3} en 16 februari 1990 
(4) van het Hof; 

Gelet op de conclusie van eerste 
advocaat-generaal Velu op de te
rechtzitting van 12 oktober 1990 van 
het Hof; 

Overwegende dat A. .. , voornoemd 
bij koninklijk besluit van 16 augus
tus 1990, dat uitwerking heeft met 
ingang van 30 juni 1990 en waarvan 
een uittreksel is bekendgemaakt in 
het Belgisch Sta.atsblad van 4 sep
tember 1990 in ruste is gesteld met 
aanspraak op pensioen, doch zonder 
toekenning van de eretitel van zijn 
ambt; 

Overwegende dat dit koninklijk 
RECHTERLIJKE TUCHT - voRDERING besluit het verval van de tuchtvorde

TOT AFZETTING VAN EEN RECHTER - IN- ring tot gevolg heeft; 
RUSTSTELLING VAN DIE RECHTER MET AAN- 1----------------
SPRAAK OP PENSIOEN, ZONDER TOEKENNING 
VAN DE ERETITEL VAN ZIJN AMBT- VERVAL 
VAN DE TUCHTVORDERING. 

Wanneer een rechter, nadat voor het Hoi 
een vordering tot diens afzetting aan
lumgig is gemaakt, bij koninklijk be-

(1) Zie A. BALLET, R.P.D.B., bijv. IV, 1972, v" 
Discipline judiciaire, nrs. 41 tot 43. 

(2) en (3) Cass., 14 dec. 1989, alg. verg., A.R. 
nr. 8821 (A.C., 1989-90, nr. 247). 

(4) Niet gepubliceerd. 
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Overwegende dat A. .. , onder
vraagd op de terechtzitting van 12 
oktober 1990 van het Hof, zijn aan
bod handhaaft om alle kosten van 
de zaak met inbegrip van de kosten 
van het geneeskundig onderzoek te 
dragen; 

Om die redenen, het Hof, recht
doende in openbare terechtzitting, 
gelet op de artikelen 404, 409, 418, 
419, 420, 422 tot 424 van het Gerech
telijk Wetboek, stelt het verval van 
de ten laste van A... ingestelde 
tuchtvordering vast; verleent akte 
van diens verbintenis om alle kos
ten van de zaak te dragen, met inbe
grip van de kosten van het genees
kundig deskundigenonderzoek, op 
heden begroot op de som van ach
tenveertigduizend en honderd frank. 

12 oktober 1990 - Algemene vergade
ring - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste 
voorzitter - Verslaggever: de h. Sace, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Ph. May
ence, Charleroi. 

Nr. 80 

3• KAMER - 15 oktoher 1900 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOED!NG
DODELIJK ONGEVAL - ARBE!DSONGEVAL
LENRENTE - NATUURLIJK KIND. 

2° AFSTAMMING - NATUURLIJK KIND -
ARBE!DSONGEVALLENRENTE. 

3° ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
DODELIJK ONGEVAL - ARBEIDSONGEVAL
LENRENTE - NATUURLIJK KIND - WET 31 
MAART 1987, ART. 107, TWEEDE LID - TOEPAS
SING. 

4° AFSTAMMING- NATUURLIJK KIND-
ARBEIDSONGEVALLENRENTE WET 31 
MAART 1987, ART. 107, TWEEDE LID - TOEPAS· 
SING. 

1 o en 2° Het natuurlijk kind van de echt
genote van een door een dodelijk ar
beidsongeval getroffene dat v66r diens 
overlijden niet is erkend, heeft sedert 
de inwerkingtreding van de wet van 31 
maart 1987 recht op arbeidsongevallen
rente (1). (Art. 13, § 1, 3°, Arbeidsonge
vallenwet.) 

3° en 4° De geldigheid van een handeling 
die v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 31 maart 1987 is verricht en 
die aan een natuurlijk kind een ar
beidsongevallenrente toekent als aan 
een wettig kind, kan wegens het toe
kennen van meer rechten niet worden 
betwist (2). (Art. 107, tweede lid, wet 31 
maart 1987; art. 13, § 1, Arbeidsonge
vallenwet.) · 

(DE VADERLANDSCHE N.V. T. CuYT) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

De wet van 31 maart 1987 tot wijziging 
van een aantal bepalingen betreffende 
de afstamming beoogt « de toekenning 
van gelijke rechten aan alle kinderen, 
ongeacht de wijze waarop hun afstam
ming vastgesteld wordt ». Zij schrapt 
daarom het onderscheid tussen wettige 
en natuurlijke kinderen. Met dit doel 
>vijzigt de wet ook een aantal regels « in 
materies die de vaststelling en de gevol
gen van de afstamming slechts onrecht
streeks raken » (3). 

De wetgever heeft gemeend dat dit op
zet werd bereikt wanneer hij het Burger
lijk Wetboek grondig wijzigde en voorts 
enkele aanpassingen aanbracht in het 
Gerechtefijk Wetboek en het Strafwet
boek, evenals in enkele aanvullende 
wetsbepalingen van burgerlijk recht. 
Kennelijk heeft hij er zich geen reken
schap van gegeven dat de nieuwe af
stammingswetgeving ook haar weerslag 
heeft op andere gebieden van het recht, 
o.m. op het sociaal recht. 

(1) en (2) Zie cone!. O.M. 

(3) Memorie van toelichting. Kamer, 
1977-1978, Gedr.St., nr. 305/1, blz. 4. 
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Om « rechtsgelijkheid voor alle kinde
ren • (4) te bereiken is natuurlijk z~er 
belangrijk « de opheffing van het mm
derwaardig statuut waarin inzake erf
recht de natuurlijke kinderen worden ge
houden • (5). Maar voor de minstbedeel
den, die niets te erven hebben, is het 
wellicht nog belangrijker een gelijk 
recht op sociale uitkeringen te hebben. 

Tot die sociale uitkeringen behoren 
de arbeidsongevallenrenten voor wezen. 
Artikel13, § 1, van de Arbeidsongevall~n
wet maakt onderscheid tussen wettige 
kinderen en natuurlijke kinderen. Deze 
laatsten hebben, luidens het 3° van deze 
paragraaf, maar recht op rente zo zij 
« door de getroffene of zijn echtgenoot 
v66r zijn overlijden erkend » zijn. 

Vraag is dan of dat onderscheid sedert 
de inwerkingtreding van de wet van 31 
maart 1987 nog bestaanbaar is. 

In onderhavige zaak hangt van het 
antwoord op deze vraag af of artikel 107, 
tweede lid, van die wet toepassing kan 
vinden. Volgens deze bepaling kan de 
geldigheid van de handelingen « die zijn 
verricht v66r de inwerkin.gtreding van 
deze wet en die een buitenechtelijk kind 
meer rechten hebben toegekend dan die 
welke bet bij de door deze wet opgehe
ven bepalingen had gekregen », niet wor
den betwist. 

Doel van deze bepaling is « de rechts
handelingen die reeds in de geest van de 
nieuwe wet gesteld zijn, te valideren » 
(6). De wetgever vvilde weliswaar geen 
terugwerkende kracht aan de wet geven 
tot 13 juni 1979, datum van het Marckx
arrest van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. Maar hij wilde 
toch niet terugkomen op de beslissingen 
van degenen die meenden uit dit arrest 
te moeten afleiden dat de natuurlijke 
kinderen ook zonder wetswijziging reeds 
dezelfde rechten hadden (7). 

Zulks is in deze zaak het geval. De 
dochter van verweerster is een natuur
lijk kind en werd door haar moeder pas 
erkend nadat de man van haar moeder 
als gevolg van een arbeidsongeval over
leden was. Zij had dus geen aanspraak 
op arbeidsongevallenrente met toepas-

(4) Ibid., biz. 3. 

(5) Ibid., blz. 4. 

sing van artikel 13, § 1, 3°, van de Ar
beidsongevallenwet. Bij overeenkomst, 
die volgens de toen geldende wetgeving 
(8) door de arbeidsrechtbank werd geho
mologeerd op 21 september 1984, dus 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
31 maart 1987, werd haar niettemin een 
rente toegekend op grond, volgens het 
arbeidshof, dat haar afstamming van 
moederszijde sedert haar geboorte vast
stand en zij derhalve als wettig kind 
aanspraak op rente had met toepassing 
van het 1° van artikel 13, § 1. Die over
eenkomst kende aan het natuurlijk kind 
van verweerster dus meer rechten toe 
dan die waarop zij krachtens het 3° van 
dit artikel aanspraak had. 

Kan nu dit 3o worden geacht te zijn op
geheven door de wet van 31 maart 1987, 
dan kan de geldigheid van de gehomolo
geerde overeenkomst niet meer worden 
betwist en kan eiseres niet slagen in 
haar vordering tot terugbetaling van de 
door die overeenkomst toegekende ren
ten. 

" 
• • 

Zoals reeds werd gezegd, heeft de wet
gever er in 1987 niet aan gedacht de so
ciale wetgeving aan de nieuwe afstam
mingsregeling aan te passen. Niettemin 
kan het niet anders dan dat aile bepalin
gen die betrekking hebben op natuur
lijke kinderen en gewag maken van wet
tige of « wettelijke • kinderen, zoals 
artikel 13, § 1, van de Arbeidsongevallen
wet doet, impliciet gevJ:ijzigd zijn. 

Naar Belgisch recht hebben de begrip
pen « wettig kind » en • natuurlijk kind » 
elke inhoud verloren, bestaan juridisch 
·niet meer. Waar in de wet nog sprake is 
van wettig of wettelijk kind, wordt inge
volge de wet van 31 maart 1987 gewoon 
elk kind bedoeld, wiens afstamming 
vaststaat. Bevat de wet nog een bijzon
dere regeling voor natuurlijke kinderen, 
dan moet deze als onbestaande worden 
beschouwd, aangezien er geen natuur
lijke kinderen meer zijn. In zoverre zij 
bij de inwerkingtreding van de wet van 
31 maart 1987 nog in leven waren, zijn 
zij, met toepassing van artikel 107, e.er
ste lid, sedert hun geboorte met wett1ge 
kinderen gelijkgesteld, behalve ten aan
zien van rechten in voordien opengeval
len erfenissen. 

(6) Kamer, 1985-1986, Gedr.St., nr. 378/16, 1------------------
biz. 82. (8) Art. 65 van de Arbeidsongevallenwet 

voordat het werd gewijzigd bij K.B. nr. 530 
(7) Ibid., biz. 79-82. van 31 maart 1987. 
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Artikel 13, § 1, 3°, van de Arbeidsonge
vallenwet, dat het recht op arbeidsonge
vallenrente van het natuurlijk kind be
perkend regelt, is dus impliciet opgehe
ven door de wet van 31 maart 1987. Het 
natuurlijk kind heeft aanspraak op rente 
met toepassing van het 1° van dit artikel, 
waarin het woord << wettelijk » moet wor
den geacht te zijn geschrapt en dat als 
enige voorwaarde stelt dat het kind v66r 
het overlijden van de getroffene is gebo
ren of verwekt. 

Ik meen niet dat de toepassing van ar
tikel 107, tweede lid, van. de wet van. 31 
maart 1987 moet worden beperkt tot de 
wetsbepalingen die expliciet door die wet 
zijn opgeheven. Die beperking valt in de 
tekst van het artikel ni.et te lezen. Zij 
volgt evenmin uit de opzet van de wet. 
Integendeel. Zo men geen rekening 
houdt met de impliciete opheffingen, 
mist de wet haar doel. Want dan wordt 
de beoogde rechtsgelijkheid van alle kin
deren ongeacht hun afstamming niet be
reikt. Onderhavige zaak is daarvan een 
duidelijk voorbeeld. Toepassing van een 
wetsbepaling op een geval waaraan de 
wetgever bij het opstellen ervan. niet 
heeft gedacht, is toelaatbaar, wanneer zij 
niet strijdig is met de tekst en past in 
het opzet van de regeling. 

Artikel 13, § 1, 3°, van de Arbeidsonge
vallenwet is een « door deze wet opgehe
ven bepaling » in de zin van artikel 107, 
tweede lid, van de wet van 31 maart 
1987. Derhalve kan de geldigheid van de 
gehomologeerde overeenkomst niet wor
den betwist. Terecht beslist het arbeids
hof dat in die overeenkomst geen wijzi
ging dient te worden aangebracht. 

Tevergeefs voert eiseres in het eerste 
onderdeel van het middel aan dat de nie
tigheid van de overeenkomst niet wordt 
gedekt door artikel 107, tweede lid. En 
aangezien de bestreden beslissing op die 
grond naar recht verantwoord is, kan het 
middel voor het overige niet tot cassatie 
leiden en is het niet ontvankelijk. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7030) 

HET HOF; - Gelet op het best:re
den arrest, op 3 november 1988 (9) 

{9) De voorziening is ingediend op 13 okto· 
ber 1979. 

door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 312, § 1, en 334 van het Burger7 
lijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 31 
maart 1987, 107 van de wet van 31 maart 
1987 tot wijziging van een aantal bepa
lingen betreffende de afstamming, 6, § 2, 
13, § 1, 1° en 3°, 27 bis, laatste lid, en 27 ter 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, ingevoegd bij het koninklijk 
besluit nr. 530 van 31 maart 1987, 5, 6, 8 
en 11 van het koninklijk besluit van 10 
december 1987 betreffende de bijslagen 
verleend in het kader van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres om. te zeggen voor recht dat ten 
onrechte bij overeenkomst gehomolo
geerd door de Arbeidsrechtbank te Ant
werpen op 21 september 1984 een jaar
lijkse rente ten voordele van Cuyt, 
Tamara, Louisa, Regina, werd bepaald 
ten belope van 109.704 frank, waarbij na
dien ten onrechte bepaald werd dat 1/4, 
zijnde 27.426 frank, om de drie maanden 
door eiseres zou dienen betaald te wor
den en om te zeggen voor recht dat de 
overeenkomst op dit punt geen enkele 
uitwerking zal hebben en verweerster te 
veroordelen om alle inmiddels op basis 
van deze overeenkomst uitbetaalde be
dragen terug te betalen, ongegrond ver
klaart, op de gronden : dat uit de geboor
teakte opgesteld op 19 september 1970 
door de schepen van de gemeente Merk
sem, behoorlijk afgevaardigde ambte
naar van de burgerlijke stand, blijkt dat 
Cuyt Tamara geboren werd op 18 sep
tember 1970 als dochter van Cuyt Lea; 
dat in de rand van deze akte vermeld 
staat dat Cuyt Tamara door Cuyt Lea 
werd erkend bij akte verleden voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van 
Antwerpen, district Merksem, op 13 no
vember 1985; dat derhalve in het wette
lijk stelsel v66r de wet van 31 maart 
1987 Cuyt Tamara een natuurlijk kind 
was dat slechts na het overlijden van 
Boey Walter werd erkend; dat nu dient 
nagegaan te worden of de wettelijke toe
stand van Cuyt Tamara werd gewijzigd 
ingevolge vermelde wet van 31 maart 
1987; dat deze nieuwe wet tot doel heeft 
de principiiHe gelijkstelling van alle kin
deren en de volwaardige afstamming los
gekoppeld van het huwelijk; dat het 
nieuw artikel 312, § 1, van het Burgerlijk 
W etboek bepaalt dat het kind als moeder 
heeft de persoon die als zodanig in de 
akte van geboorte is vermeld; ... dat ten 
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slotte artikel 107, eerste lid, van de wet 
van 31 maart 1987 stelt dat deze wet 
van toepassing is op de kinderen geboren 
v66r haar inwerkingtreding en die nog 
in leven zijn op dat ogenblik, zonder dat 
daaruit evenwel enig recht in de voor
dien opengevallen erfenissen kan volgen; 
dat ter zake Cuyt Tamara vermeld staat 
in de geboorteakte van 19 september 
1970 als zijnde de dochter van Cuyt Lea, 
verweerster; dat derhalve in toepassing 
van artikel 312, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek de wettige afstamming van 
Cuyt Tamara ten overstaan van Cuyt 
Lea vaststaat, met als gevolg de weder
zijdse rechten en verplichtingen zoals 
bepaald in artikel 334 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat in toepassing van de retx·o
activiteit voorzien in voormeld artikel 
107 deze wettelijke afstamming bestaat 
vanaf de datum van de geboorte; dat ge
zien sedert de geboorte de afstamming 
ten overstaan van de moeder wettelijk 
vaststaat, het statuut van Cuyt Tamara 
overeenstemt met dit van een wettelijk 
kind, zoals dit v66r de wet van 31 maart 
1987 bestond en als dusdanig in de wet
teksten was voorzien en meer bepaald in 
artikel13, § 1, 1°, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971; dat de wet van 
Sl maart 1987 geen termen als wettelijk 
kind of natuurlijk kind meer gebruikt, 
gezien het onderscheid onder hen niet 
meer wordt gemaakt; dat Cuyt Tamara, 
die geboren werd·v66r het overlijden van 
de getroffene, derhalve als « wettelijk 
kind » in de zin van artikel lS, § 1, 1°, 
van de Arbeidsongevallenwet client te 
worden beschouwd en dan ook gerecht
igd is op de in dat artikel voorziene ren
te; dat dienvolgens door de retroactieve 
kracht van het wettelijk statuut van 
Cuyt Tamara er geen wijziging dient ge
bracht te worden aan de gehomologeerde 
overeenkomst, vermits de rechten die 
daarin werden voorzien met de wette
lijke beschikkingen van artikel 13, § 1, 
1°, van de Arbeidsongevallenwet over
eenstemmen, 

terwijl, eerste onderdeel, Cuyt Tamara 
zowel op 27 maart 1984, datum van het 
ongeval, alsop 21 september 1984, datum 
waarop de overeenkomst-vergoeding tus
sen partijen gehomologeerd 'JI'erd door 
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, een 
natuurlijk kind was dat pas na het over
lijden van de getroffene erkend werd; zij 
derhalve niet voldeed aan de voorwaar
den van artikel 13, § 1, 3°, van de Ar
beidsongevallenwet om gerechtigd te zijn 
op een rente; de gehomologeerde over
eenkomst van 21 september 1984 derhal-

ve van rechtswege nietig is in zoverre 
daardoor een rente aan Cuyt Tamara 
werd toegekend; deze nietigheid niet ge
dekt wordt doordat Cuyt Tamara ingevol
ge de artikelen 107, eerste lid, van de 
wet van 31 maart 1987 « tot wijziging 
van een aantal bepalingen betreffende 
de afstamming », S12, § 1, en 3S4 van het 
Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd door 
die wet, als wettelijk kind dient be
schouwd; deze nieuwe wet immers niet 
van toepassing is op vergoedingsovereen
komsten die definitief tot stand gekomen 
zijn v66r haar inwerkingtreding (schen
ding van artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, 107, lid 1, van de wet van S1 
maart 1987); deze nietigheid evenmin ge
dekt wordt door artikel107, lid 2, van die 
wet van 31 maart 1987, vermits aan Cuyt 
Tamara ingevolge die vergoedingsover
eenkomst meer rechten toegekend wer
den dan die welke zij bij artikel 1S, § 1, 
S0

, van de Arbeidsongevallenwet had ge
kregen en vermits deze bepaling niet op
geheven werd door de wet van S1 maart 
1987 (schending van artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 107, lid 2, van de 
wet van 31 maart 1987); het arrest dan 
ook ten onrechte beslist dat door het 
wettelijk statuut van Cuyt Tamara er 
geen wijziging dient gebracht aan de ge
homologeerde overeenkomst vermits 
haar nieuw wettelijk statuut niet van 
toepassing was op die overeenkomst 
(schending van de artikelen S12, § 1, en 
334 van het Burgerlijk Wetboek, 13, § 1, 
1°, van de wet van 10 april 1971) en ver
mits de rechten die daarin werden voor
zien in strijd zijn met artikel 1S, § 1, 3°, 
van de Arbeidsongevallenwet (schending 
van artikel lS, § 1, 3°, van de wet van 10 
april 1971) en de overeenkomst op dit 
punt van rechtswege nietig is (schending 
van artikel 6, § 2, van de wet van 10 
april 1971); 

tweede onderdeel, Cuyt Tamara op 27 
maart 1984, datum van het ongeval, niet 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 
1S, § 1, S0

, van de Arbeidsongevallenwet 
om gerechtigd te zijn op een rente; Cuyt 
Tamara, volgens het arrest, ingevolge de 
'artikelen 107 van de nieuwe wet van 31 
maart 1987 « tot Vllijziging van een aantal 
bepalingen betreffende de afstamming », 
S12, § 1, en SS4 van het Burgerlijk Wet
hoek, als ge·wijzigd door die nieuwe wet, 
thans als wettelijk kind dient be
schouwd; het arrest op grond daarvan 
ten onrechte beslist dat Cuyt Tamara ge
rechtigd is op de in artikel 1S, § 1, 1°, 
van de Arbeidsongevallenwet voorziene 
rente; de rechthebbenden bedoeld in arti-
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kel 13 van de Arbeidsongevallenwet, die 
op het ogenblik van het ongeval geen 
recht hadden op schadeloosstelling als 
arbeidsongeval, terwijl de toepassing van 
de wet nu wel tot toekenning van een 
rente zou geleid hebben, inderdaad geen 
aanspraak kunnen maken op de in arti
kel 13, § 1, 1°, van de Arbeidsongevallen
wet voorziene rente (schending van arti
kel 13, § 1, 1°, van de wet van lO april 
1971) maar wel op de vergoeding voor
zien in artikel 11 van het koninklijk be
sluit van 10 december 1987 « betreffende 
de bijslagen verleend in het kader van 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 » (schending van de artikelen 27 bis, 
laatste lid, van de wet van 10 april 1971, 
5, 6, 8 en 11 van het koninklijk besluit 
van 10 december 1987); die vergoeding 
bovendien voor ongevallen overkomen
v66r 1 januari 1988, niet ten laste is van 
eiseres maar van het Fonds voor Ar
beidsongevallen; zodat het arrest ten on
rechte beslist dat er geen wijziging dient 
gebracht aan de gehomologeerde over
eenkomst vermits daarin ten onrechte 
werd voorzien in de vergoeding van arti
kel 13, § 1, van de Arbeidsongevallenwet 
ten laste van eiseres (schending van de 
artikelen 27 bis, laatste lid, en 27 ter van 
de wet van 10 april 1971) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 13, § 1, van de Arbeidsongeval
lenwet, wanneer de getroffene ten 
gevolge van het arbeidsongeval 
overlijdt, de kinderen die wees zijn 
van vader of moeder, een rente ont
vangen « zo zij : 1 o wettelijke kinde
ren zijn, geboren of verwekt v66r 
het overlijden van de getroffene; ... 
3° natuurlijke kinderen zijn door de 
getroffene of zijn echtgenoot v66r 
zijn overlijden erkend »; 

Overwegende dat artikel 107, eer
ste lid, van de wet van 31 maart 
1987 bepaalt dat deze wet van toe
passing is op de kinderen geboren 
v66r haar inwerkingtreding en die 
nog in leven zijn op dat ogenblik, 
zonder dat daaruit evenwel enig 
recht in de voordien opengevallen 
erfenissen kan volgen; 

Dat, luidens het tweede lid van 
voormeld artikel, evenwel niet kan 
worden betwist « de geldigheid van 
de handelingen en verdelingen die 
zijn verricht v66r de inwerkingtre
ding van deze wet en die een bui-

tenechtelijk kind meer rechten heb
ben toegekend dan die welke het bij 
de door deze wet opgeheven bepalin
gen had gekregen »; 

Overwegende dat de begrippen 
« wettig kind » en « natuurlijk 
kind » ingevolge de wet van 31 
maart 1987 naar Belgisch recht on
bestaanbaar zijn; 

Dat die wet derhalve in artikel 13 
van de Arbeidsongevallenwet de 
woorden « wettelijke » en « wettige » 
heeft geschrapt en de bepalingen 
betreffende de natuurlijke kinderen, 
inzonderheid § 1, 3°, impliciet heeft 
opgeheven; dat deze bepalingen dus 
« door deze wet opgeheven bepalin
gen » zijn in de zin van artikel 107, 
tweede lid, van de wet van 31 maart 
1987; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat de v66r de inwerking
treding van de wet van 31 rnaart 
1987 gehornologeerde overeenkomst 
een arbeidsongevallenrente heeft 
toegekend aan de dochter van ver
weerster, hoewel zij een natuurlijk 
kind was dat pas na het overlijden 
van de getroffene was erkend; dat 
zij dus geen aanspraak op rente had 
met toepassing van artikel 13, § 1, 
3°, van de Arbeidsongevallenwet; 

Dat het arbeidshof eveneens vast
stelt dat de overeenkomst aan de 
dochter, wier afstamming van moe
derszijde, overeenkomstig de wet 
van 31 maart 1987, sedert haar ge
boorte wettig vaststaat, een rente 
toekent die, met toepassing van arti
kel 13, § 1, 1°, van de Arbeidsonge
vallenwet, aan de « wettelijke kinde
ren » wordt verleend; 

Overvvegende dat uit deze vast
stellingen volgt dat de gehomolo
geerde overeenkomst aan het bui
tenechtelijk kind van verweerster 
meer rechten heeft toegekend dan 
die welke het bij de door de wet van 
31 maart 1987 opgeheven bepalingen 
van artikel 13, § 1, 3°, van de Ar
beidsongevallenwet had gekregen; 

Dat, krachtens artikel 107, tweede 
lid, van de wet van 31 maart 1987, 
de geldigheid van deze overeen-



180 HOF VAN CASSATIE Nr. 81 

komst niet wegens het toekennen 
van meer rechten kan worden be
twist; 

Dat, in zoverre eiseres aanvoert 
dat de nietigheid van de overeen
komst niet wordt gedekt door arti
kel 107, tweede lid, van de wet van 
31 maart 1987, het middel faalt naar 
recht; 

Overwegende voor het overige, 
dat de beslissing van het arbeidshof 
dat « er geen wijziging dient ge
bracht te worden aan de gehomolo
geerde overeenkomst », op grond 
van de laatstgenoemde wetsbepa
ling, waarop de beslissing niet 
steunt, naar recht verantwoord is; 

Dat het middel, al was het ge
grond, in zoverre niet tot cassatie 
kan leiden en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

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

15 oktober 1990 -3• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Verbist. 

Nr. 81 

3• KAMER - 15 oktober 1990 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING 
GENEESKUNDIGE VERZORGING - PROTHESE 
- BEGRIP. 

Voor de toepassing van art. 28 Arbeids
ongevallenwet wordt onder prothese 
verstaan de kunst- en hulpmiddelen 
die een valide persoon niet behoeft en 
die als gevolg van het arbeidsongeval 
nodig zijn om aangetaste of verzwakte 
Jichaamsdelen te steunen of te vervan
gen dan wei het gebruik of de functies 
ervan te bevorderen (1). 

(1) Zie cone!. O.M. 

(ROYALE BELGE N.V. T. SCHELSTRAETE) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Aan de orde is de vraag wat moet wor
den verstaan onder prothese in de zin 
van artikel 28 van de Arbeidsongevallen
wet. 

In mijn conclusie bij het arrest van 18 
maart 1985 (2) heb ik gewezen op de ver
schillende betekenissen welke aan die 
term worden gegeven. W eliswaar gaat 
het in die zaak over artikel 26, dat de ge
troffene recht geeft op de herstellings
en vervangingskosten van de prothesen, 
terwijl artikel 28 het recht op de prothe
sen zelf regelt. Maar in beide bepalingen 
heeft deze term vanzelfsprekend dezelf
de betekenis. 

Eiseres neemt aan dat prothese in de 
Arbeidsongevallenwet een ruime beteke
nis heeft. 

In de door haar voorgestelde omschrij
ving vinden wij de essentie terug van 
hetgeen het Sociaalrechtelijk Woorden
boek, naar Nederlands voorbeeld (3), on
der « kunst- en hulpmiddelen » verstaat, 
m.n. « voorwerpen bestemd om het ge
bruik van menselijke organen welke ver
zwakt zijn te bevorderen, of ledematen 
te steunen of te vervangen ». Hoofdzake
lijk voegt zij er de beperking aan toe dat 
het moet gaan om vervanging, steun of 
verbetering van het lichaamsdeel « in 
zijn onmiddellijke functie, die gemeen
schappelijk is voor alle mensen ». Hier
mee wil zij aantonen dat de voorwerpen 
die het arbeidshof als prothese in aan
merking neemt, daaronder niet vallen, 
omdat het ofwel om behandelingstoestel
len ofwel om gebruiksvoorwerpen of de 
aanpassing ervan gaat. 

Behandelingstoestellen noemt eiseres 
de rugsteun en de standingtoestellen 
omdat « het gebruik ervan bestemd is tot 
het in stand houden van een onaangetas
te lichaamsfunctie ». Gebruiksvoorwerp 
is de auto. 

* * 

* 

(2) A.R. nr. 4665 (A.C., 1984-85, nr. 435). 

(3) Zie mijn conclusie van 18 maart 1985, op. 
cit., biz. 985. 
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Het arbeidshof stelt vast dat de rug
steun noodzakelijk is « voor de noodza
kelijk uit te voeren buikspieroefenin
gen » en deze oefeningen « onontbeerlijk 
(zijn) voor de instandhouding van de uri
ne- en ontlastingsfunctie ». 

Uit deze vaststellingen blijkt dat bet 
arbeidsongeval bet normaal functioneren 
van bepaalde organen onmogelijk heeft 
gemaakt, althans bemoeilijkt, en dat de 
rugsteun dat functioneren helpt verbete
ren. Weliswaar is bet geen rechtstreeks 
hulpmiddel, maar toch een onmisbaar; 
want bet toestel is noodzakelijk voor de 
oefeningen en de oefeningen zijn onont
beerlijk voor de instandhouding van de 
functies. 

Weliswaar zijn de buikspieren niet 
aangetast, maar bet functioneren van de 
urine- en ontlastinsgsfunctie is dat wel. 
Indirect is de rugsteun niettemin onont
beerlijk volgens bet arrest voor het nor
maal functioneren van die organen. In 
dat functioneren zijn deze dus wel aan
getast of verzwakt. 

Dan is er ook geen reden om het toe
stel niet als hulpmiddel in de hiervoor 
omschreven zin aan te merken. Dat bet 
slechts indirect functieverbeterend is, 
doet daaraan niets af. De door eiseres 
voorgestelde beperking dat het moet 
gaan om verbetering van een lichaams
deel « in zijn onmiddellijke functie » be
hoort niet tot de wezenlijke inhoud van 
bet begrip « hulpmiddel ». 

• 
• * 

De standingtoestellen zijn, volgens het 
arbeidshof, noodzakelijk « tot instand
bouding, zoveel als mogelijk, van de nor
male functie van armen en romp ». 

Hier is geen sprake van indirecte wer
king. Zander die toestellen kunnen ar
men en romp niet normaal functioneren, 
altbans niet normaal blijven functione
ren. Ook al zijn de betrokken lichaams
delen misschien niet als zodanig aange
tast, bet functioneren ervan is door het 
arbeidsongeval ten minste toch aange
tast of verzwakt. 

De vergelijking kan worden gemaakt 
met de bril en bet hoorapparaat. Het oog 
of oor als zodanig is niet aangetast, 

maar bet functioneren ervan is ver
zwakt. In de toelichting bij bet middel 
neemt eiseres aan dat de bril een prothe
se is, omdat bet een kunstmiddel is « be
stemd om de verzwakte ogen te verbete
ren ten einde optimaal te kunnen zien, 
zoals eenieder kan ». De standingtoestel
len dragen ertoe bij bet functioneren van 
de weliswaar niet verminkte armen en 
romp te verbeteren teneinde de getroffe
ne in de mogelijkheid te stellen deze li
chaamsdelen enigermate te kunnen ge
bruiken zoals validen dat kunnen. 

Kunst- en hulpmiddelen zijn ook de 
voorwerpen die bet gebruik bevorderen 
van lichaamsleden die weliswaar als zo
danig niet aangetast zijn, maar die niet 
normaal functioneren en in die zin als 
verzwe.kt of zelfs aangetast kunnen wor
den aangemerkt. 

Als functieverbeterend hulpmiddel val
len de standingtoestellen onder bet rui
me begrip « prothese ». 

• 
.. " 

De aanpassing van de auto ten slotte 
is volgens eiseres geen hulpmiddel, om
dat de auto een gebruiksvoorwerp is en 
de aanpassing ervan « er niet toe strekt 
een lichaamsdeel te vervangen of een 
verzwakt of aangetast lichaamsdeel te 
steunen of te verbeteren in zijn onmid
dellijke functie die gemeenscbappelijk is 
aan alle mensen ». Als gemeenschappe
lijke functie noemt het middel de moge
lijkheid te gaan; en de toelichting voegt 
er nog het staan aan toe. 

Eiseres neemt wel aan dat de rolstoel 
een kunstmiddel is « bestemd om de ge
amputeerde of verlamde benen te ver
vangen teneinde hun onmiddellijke en 
aan eenieder gemene functie, met name 
staan of gaan, te berstellen »; de rolstoel 
biedt de minder-valide de mogelijkheid 
« zoals de benen dit voor een valide per
soon toelaten, zich overal te begeven, te 
staan, te keren, enz., zowel binnens- als
buitenshuis ». 

Terecht maakt eiseres de vergelijking 
tussen de auto en de rolstoel. Beide ver
ruimen de bewegingsvrijheid van de 
mens. De auto maakt bet mogelijk lange
re afstanden af te leggen dan de mens 
normaal te voet kan afleggen. Maar de 
gesofistikeerde rolstoel kan dat ook, hoe-
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wei natuurlijk in mindere mate. Hij kan 
ten minste afstanden overbruggen waar
voor de valide eventueel de fiets zal ge
bruiken. De minder-valide met geampu
teerde of verlamde benen kan niet 
fietsen. Zijn rolstoel zal de fiets vervan
gen; dan neemt de rolstoel de functie 
van de benen over, niet om te gaan, 
maar om te trappen. 

Naar gelang van de handicap zal de 
minder-valide echter de fiets wei kunnen 
gebruiken. Maar dan moet deze worden 
aangepast, inzonderheid door de pedalen 
te vervangen door een motor. Oak in dat 
geval neemt de motor een functie van de 
benen over; en dat is niet de mogelijk
heid om te gaan, maar om te duwen. De 
aanpassing van de auto beoogt precies 
hetzelfde : het duwen op gas-, rem- en 
koppelingspedaal vervangen door auto
matische versnelling en handbewegin
gen. 

Neemt de rolstoel de gaan- en staan
functie van de benen over, dan biedt hij 
de minder-valide echter niet de mogelijk
heid om zich overal te bewegen. Hij kan 
er bijvoorbeeld niet mee de trap op- en 
afgaan. Daarvoor is een ander, aange
past toestel nodig. 

Uit de vergelijking tussen de auto en 
de rolstoel blijkt dat de benen nag ande
re functies hebben dan gaan en staan en 
dat voor elke functie een of meer onder
ling verschillende toestellen beschikbaar 
zijn of de aanpassing van door valide 
personen gebruikte toestellen of voor
werpen het mogelijk maken de daarvoor 
bestemde functie van de benen over te 
nemen. 

Deze aanpassingen - a.m. die van de 
auto - zijn even goed hulpmiddelen als 
de speciaal voor de minder-valide ont
worpen toestellen, zoals de rolstoel. AI
leen de aanpassing en niet het aangepas
te toestel zelf is evenwel hulpmiddel, 
omdat de aanpassing de functie van de 
ledematen vervangt. 

Aangezien de benen in het gewone Ie
ven niet alleen worden gebruikt om te 
staan of te gaan, is het niet relevant de 
hulpmiddelen te beperken tot die welke 
dienen tot vervanging van aan aile men
sen gemeenschappelijke functies. 

Zonder schending van enige wetsbepa
ling kan het arbeidshof ook de aanpas
sing van de auto als prothese in de zin 
van de Arbeidsongevallenwet aanmer
ken. 

Het middel faalt. 
Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7189) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1989 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 28, inzonderheid tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
inzonderheid van het bij deze bepaling 
bedoelde wettelijk begrip « prothese » 
(artikel 28 als van kracht na de wijziging 
bij de wet van 24 december 1976), en 
voor zoveel als nodig van artikel 35 van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1971 houdende uitvoering van sommige 
bepalingen van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, als vervangen bij ko
ninklijk besluit van 30 december 1987 en 
van kracht vanaf 1 januari 1988, 

doordat het arbeidshof, door bevesti
ging van de beslissing van de eerste 
rechter, de rugsteun voor de noodzake
lijk uit te voeren buikspieroefeningen, de 
standingtoestellen tot instandhouding 
van de normale functie van armen en 
romp, en de aanpassingen in de auto tot 
herstel in bepaalde mate van de ver
plaatsingsmogelijkheden van de getroffe
ne, als prothesen in de ruimere zin opvat 
waarvan de bekostiging ten laste van de 
verzekeraar wordt gelegd, op de volgen
de gronden : « Overeenkomstig artikel 28 
van de Arbeidsongevallenwet heeft de 
getroffene recht, onder de voorwaarden 
bepaald door de Koning, op de prothesen 
en orthopedische toestellen die ingevolge 
het ongeval nodig zijn. Overeenkomstig 
artikel 35 van het koninklijk besluit van 
21 december 1971 houdende uitvoering 
van sommige bepalingen van de Arbeids
ongevallenwet, worden als prothese of 
orthopedisch toestel aangezien : de eigen
lijke prothese of het eigenlijk orthope
disch toestel en alle functionele bijhorig
heden. Ten deze merkt (verweerder) 
terecht op dat telastelegging van de pro
thesen en orthopedische toestellen niet 
afhankelijk kan worden gesteld van de 
voorwaarde dat het gebruik ervan de ar
beidsongeschiktheid doet verminderen. 
De vraag die zich echter stelt is na te 
gaan of deze toestellen, ingevolg het on
geval, nodig zijn •; de rugsteun en de 
standingtoestellen komen noodzakelijk 
voor : « de rugsteun voor de noodzakelijk 
uit te voeren buikspieroefeningen - on
afhankelijk van elke behandeling daar 
ze onontbeerlijk zijn voor de instandhou
ding van de urine- en ontlastingsfunctie, 
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en de standingtoestellen, tot in standhou
ding, zoveel als mogelijk, van de norma
le functie van armen en romp. De aan
passingen van de auto, ( ... ) nl. aanpas
sing met automatische gangwissel, de 
manuele bediening voor gas geven en 
remmen, veiligheidsharnas, verstrekte 
buitenbekleding, opvulling van de holte 
in de bodem, aanpassing inzake ver
schuiving van de rechter voorzetel en 
verwijding van de opbergruimte tussen 
de voorzetels, laten getroffene toe zich, 
zij het met grate inspanning, zelfbered
derend te verplaatsen, verder dan in de 
onmiddellijke omgeving van zijn woonst. 
Deze aanpassingen bevorderen derhalve 
eveneens de functie van getroffene wat 
betreft het gaan of het zich verplaatsen, 
en dergelijke verplaatsing kan ten huidi
ge dage en gelet op de standing van de 
getroffene niet als een luxe worden be
schouwd. ( ... ) De ( ... ) aanpassingen in de 
auto, (en niet de auto zelf), (zijn) tech
nische hulpmiddelen tot herstel in be
perkte mate van de verplaatsingsmoge
lijkheden van getroffene. Deze tech
nische hulpmiddelen kunnen derhalve 
als een prothese in de ruime zin worden 
toegekend », 

terwijl, overeenkomstig artikel 28, 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, als van kracht na de 
wijziging bij wet van 24 december 1976, 
de kosten voor prothesen en orthopedi
sche toestellen waarvan het gebruik als 
noodzakelijk is erkend, tot de datum van 
homologatie van de overeenkomst of de 
bij artikel 24 bedoelde beslissing, ten las
te van de verzekeraar vallen; overeen
komstig artikel 35 van het koninklijk be
sluit van 21 december 1971 houdende 
uitvoering van sommige bepalingen van 
de Arbeidsongevallenwet, als vervangen 
bij koninklijk besluit van 30 december 
1987, met uitwerking op 1 januari 1988, 
als prothese of orthopedisch toestel wor
den aangezien : 1 o de eigenlijke prothese 
of het eigenlijk orthopedisch toestel; 2° 
alle functionele bijhorigheden; 3° het re
servetoestel, naar gelang van de aard 
van de letsels; als prothese in de zin van 
de Arbeidsongevallenwet moeten worden 
opgevat, zoals door eiseres aangevoerd 
in conclusie, de kunstleden en kunstmid
delen, dat wil zeggen voorwerpen binnen 
of buiten het lichaam, die bestemd zijn 
om een anatomisch deel van het li
chaam, ledemaat of ander lichaamsdeel, 
te vervangen of een verzwakt of aange
tast lichaamsdeel te steunen of te verbe
teren in zijn onmiddellijke functie, die 
gemeenschappelijk is voor aile mensen; 

derhalve niet als prothese kunnen wor
den opgevat, de aanpassingen van ge
bruiksvoorwerpen waardoor het gebruik 
ervan door de minder-valide mogelijk 
wordt, of deze aangepaste gebruiksvoor
werpen zelf; de aanpassing van een auto, 
waardoor het mogelijk wordt, voor een 
minder-valide persoon, zich te verplaat
sen middels dit voertuig, niet als een 
prothese kan worden opgevat, nu de aan
passing van het voertuig ertoe strekt het 
binnen de gebruiksmogelijkheden van de 
minder-valide te brengen, doch er niet 
toe strekt een lichaamsdeel te vervangen 
of een verzwakt of aangetast lichaams
deel te steunen of te verbeteren in zijn 
onmiddellijke functie die gemeenschap
pelijk is aan alle mensen; de mogelijk
heid te gaan, gemeenschappelijk aan alle 
mensen, niet wordt hersteld noch aange
past, door het ter beschikking stellen of 
hebben van een aangepast autovoertuig; 
een autovoertuig evenmin voor de valide, · 
ertoe strekt te « gaan », doch zich moto
risch al rijdend te verplaatsen, en der
halve een gebruiksvoorwerp uitmaakt; 
evenmin als prothese kunnen worden op
gevat toestellen of voorwerpen waarvan 
het gebruik bestemd is tot het in stand 
houden van een onaangetaste lichaams
functie; derhalve niet als prothese kan 
worden opgevat de rugsteun, die noodza
kelijk is voor het uitvoeren van buik
spieroefeningen, waarvan wordt vastge
steld dat zij onontbeerlijk zijn voor de 
instandhouding van bepaalde lichaams
functies, of de standingtoestellen waar
van het gebruik eveneens slechts het in 
stand houden van bepaalde lichaams
functies beoogt; dergelijke toestellen 
door hun gebruik slechts strekken tot 
het in stand houden van bepaalde li
chaamsfuncties, en derhalve behande
lingstoestellen uitmaken, veeleer dan 
prothesen, zodat het arbeidshof niet zon
der miskenning van de in het middel 
vermelde wetsbepalingen, kan oordelen 
dat de rugsteun, standingtoestellen en 
!!anpassing van het autovoertuig prothe
sen waren in de zin van de Arbeidsonge
vallenwet: 

Overwegende dat het arrest be
slist dat, met toepassing van de Ar
beidsongevallenwet, eiser recht 
heeft op de volgende prothesen : 1. 
een rugsteun voor de noodzakelijk 
uit te voeren buikspieroefeningen 
die onontbeerlijk zijn voor de in
standhouding van de urine- en ont
lastingsfunctie; 2. standingtoestellen, 
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tot instandhouding, zoveel als moge
lijk, van de normale functie van de 
armen en de romp; 3. de aanpassin
gen van de auto van eiser, die de 
functies van eiser bevorderen wat 
betreft het gaan of het zich verplaat
sen; 

Overwegende dat, luidens artikel 
28 van de Arbeidsongevallenwet, de 
getroffene recht heeft, onder de 
voorwaarden bepaald door de Ko
ning, op de prothesen en orthopedi
sche toestellen die ingevolge het on
geval nodig zijn; 

Dat artikel 35 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1971 hou
dende uitvoering van sommige bepa
lingen van de Arbeidsongevallenwet, 
bepaalt dat als prothese of orthope
disch toestel worden aangezien : « 1 o 

de eigenlijke prothese of het eigen
lijke orthopedisch toestel; 2° alle 
functionele bijhorigheden; 3° ( ... ) »; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van die bepalingen, prothesen 
en orthopedische toestellen de bete
kenis hebben van « kunst- en 
hulpmiddelen » die een valide per
soon niet behoeft en die als gevolg 
van het ongeval nodig zijn om aan
getaste of verzwakte lichaamsdelen 
te steunen of te vervangen dan wel 
het gebruik of de functies ervan te 
bevorderen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de litigieuze rugsteun en 
standingtoestellen noodzakelijk zijn 
voor de instandhouding van de li
chaamsfuncties die het vermeldt en 
dat de aanpassingen aan verweer
ders auto in beperkte mate de ver
plaatsingsmogelijkheden van de ge
troffene herstellen; 

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

15 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 82 

2• KAMER - 16 oktober 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - EISERS EN VERWEERDERS -
STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTS
VORDER!NG - BEKLAAGDE - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLIS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN OP DE 
RECHTSVORDERING VAN DE BURGERL!JKE 
PARTIJ - OVERL!JDEN VAN DE BEKLAAGDE 
- GEVOLG. 

Door het overlijden van de beklaagde tij
dens het cassatiegeding heeft het door 
hem tegen de beslissing op de strafvor
dez·ing ingestelde cassatieberoep geen 
bestaansreden meer (art. 20 wet 17 
april 1878}; het heeft eventueel nog re
den van bestaan in zoverre het gericht 
is tegen de beslissing op de rechtsvor
dering van de burgerlijke partij (1). 

(VANHALME T. SINBEL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3245) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
Dat het aldus de beslissing dat die den arrest, op 17 januari 1989 gewe

steun, toestellen en aanpassingen zen door het Hof van Beroep te 
prothesen zijn in de zin van de Ar- Gent; 
beidsongevallenwet, naar recht ver- 1-----------....-----
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

(1) Cass., 14 april 1975 (A.C., 1975, 881), 9 
sept. 1975 (ibid., 1976, 50), 28 feb. 1977 (ibid., 
1977, 695) en 6 maart 1984, A.R. nr. 7595 (ibid., 
1983-84, nr. 377). 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Overwegende dat blijkens een uit
treksel uit de registers van de bur
gerlijke stand van de gemeente Ze
delgem eiser is overleden te Messi
na (Sicilii:~) op 9 december 1989; 

Overwegende dat het overlijden 
van de veroordeelde vooraleer het 
bestreden arrest in kracht van ge
wijsde is gegaan de strafvordering 
doet vervallen; dat het arrest, in zo
verre het op de strafvordering ten 
laste van eiser uitspraak doet, zon
der gevolg blijft; 

Dat de voorziening derhalve geen 
bestaansreden meer heeft; 

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

Overwegende dat deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake be
voegdheid; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zegt voor recht 
dat het bestreden arrest zonder ge
volg zal blijven met betrekking tot 
de veroordeling van eiser op de 
strafvordering; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het bestre
den arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

16 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit

Nr. 83 

2• KAMER - 16 oktober 1990 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE· 
MENT - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART. 
19.3.3° - BESTUURDER DIE ONDER DEKKING 
VAN EEN GROEN LICHT NAAR LINKS AF
SLAAT - TEGENLIGGER DIE EEN ROOD VER
KEERSLICHT IS VOORBIJGEREDEN. 

De regel van art. 19.3.3" Wegverkeersre
glement die aan de naar links afslaan
de bestuurder de verplichting oplegt 
voorrang te verlenen aan de tegenlig
ger op de rijbaan die hij gaat verlaten, 
vindt geen toepassing wanneer de 
eerstgenoemde bestuurder onder dek
king van een groen verkeerslicht naar 
links afslaat en de tegenligger een 
voor hem geldend rood verkeerslicht is 
voorbijgereden, (1). (Art. 6.2 en 61.1 
Wegverkeersreglement.) 

(NAIM T. PANNECOUCK~) 

ARREST 

(A.R. nr. 3282) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk; 

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 418, 420 
van het Strafwetboek, 6.2, 19.3.3° en 
61.1.1° van het Wegverkeersreglement: 

Overwegende dat de appelrechters 
onder meer considereren : « Volgens 
de eigen verklaring van (eiser) was 

ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter - 1----------------
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. 
Vandamme, Brugge. 

(1) Zie Cass., 10 april 1990, A.R. nr. 3390, vol
ta!lige terechtzitting, en de noot, en 31 mei 
1990, A.R. nr. 8625 (A.C., 1989-90, nrs. 477 en 
573). 
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hij trouwens in het midden van het 
kruispunt tot stilstand gekomen. 
Volgens (eiser) echter is het licht 
voor hem toen op groen gesprongen 
en is hij dan voorzichtig voortgere
den, waarop hij werd aangereden 
door (verweerder) die het rode ver
keerslicht zou genegeerd hebben. 
Volgens (eiser) is zijn uitleg even 
geloofwaardig als die van verweer
der die eveneens voorhield dat het 
licht voor hem op groen stond, en is 
er dus minstens twijfel wie door het 
rode licht is gereden. Hieruit leidt 
(eiser) automatisch af dat hij moet 
vrijuit gaan. (Eiser) gaat hierbij dui
delijk voorbij aan de algemeen gel
dende verplichting welke hem door 
artikel 19.3.3° van het Wegverkeers
reglement is opgelegd om voorrang 
te verlenen aan de tegenligger op de 
rijbaan die hij gaat verlaten en dit 
onafgezien van de rijwijze van deze 
tegenligger, voor zover deze laat
ste geen onvoorzienbare hindernis 
vormde voor (eiser). Met andere 
woorden de discussie omtrent de 
juiste stand van de verkeerslichten 
is op dit punt zelfs irrelevant te noe
men. (Eiser) mocht, hoe dan ook, de 
weg niet afsnijden van (verweerder) 
die hij perfect kon zien aankomen 
en die gewoon aan normale snelheid 
rechtdoor reed »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, om eiser te veroordelen tot een 
straf wegens onopzettelijke slagen 
of verwondingen en wegens overtre
ding van artikel 19.3.3° van het Weg
verkeersreglement, ervan uitgaan 
dat - welke ook de stand van de 
verkeerslichten moge geweest zijn 
en dus zelfs indien voor verweerder 
het licht op rood stond, welke moge
lijkheid zij niet uitsluiten, en terwijl 
ze de discussie daaromtrent irrele
vant noemen - eiser in elk geval 
toch krachtens artikel 19.3.3° van 
het Wegverkeersreglement voorrang 
moest verlenen aan verweerder die 
uit dwarse richting naderde en geen 
onvoorzienbare hindernis voor hem 
opleverde; 

Overwegende dat naar luid naar 
artikel 6.2 van het Wegverkeersre-

glement de verkeerstekens gaan bo
ven de verkeersregels; dat daaruit 
volgt dat indien voor eiser het groe
ne licht brandde en voor verweerder 
die uit dwarse richting kwam, het 
licht op rood stond, artikel 19.3.3° 
van het Wegverkeersreglement en 
de voorrang die eruit voortvloeit 
geen toepassing konden vinden; 

Overwegende dat de appelrechters 
door eiser te veroordelen als gezegd, 
terwijl er twijfel bestaat over de 
stand van de verkeerslichten, hun 
beslissing niet naar recht verant
woorden; 

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

Overwegende dat, op de niet be
perlde voorziening van eiser, de 
hierna uit de spreken vernietiging 
van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de door verweerder tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke verde
ring die het gevolg is van de beslis
sing op de strafvordering; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om de door eiser aange
voerde middelen te onderzoeken, 
vernietigt het bestreden vonnis; be
veelt 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 Correctionele Recht
bank te leper, zitting houdende in 
hoger beroep. 

16 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. 
De Muyt, Gent. 
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Nr. 84 

2• KAMER - 16 oktober 1900 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - STRAF MEDE BEPAALD OP 
GROND VAN HET CYNISME VAN HET VER
WEER VAN DE BEKLAAGDE - GEVOLG. 

2° STRAF - ALLERLEI - STRAF MEDE BE
PAALD OP GROND VAN HET CYNISME VAN 
HET VERWEER VAN DE BEKLAAGDE - GE
VOLG. 

1° en 2° Het recht van verdediging wordt 
miskend door de rechter die, bij het 
bepalen van de straf, onder meer het 
cynisme van het verweer van de be
klaagde in aanmerking neemt (1). 

(VIJGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4217) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel als volgt gesteld: Dat 
het vonnis waartegen cassatie werd inge
steld artikel 790 van de Grondwet 
schendt, alsook een verkeerde toepassing 
maakt van artikel 65 van het Strafwet
boek en een schending inhoudt van arti
kel 6 en volgende R.M., wijl : 1. ... ; 2. Dat 
de rechter in graad van beroep, betref
fende de straftoemeting, oordeelt dat de 
eerste rechter zijn vonnis op oordeelkun
dige gronden had gesteund zodat het be
streden vonnis diende bekrachtigd te 
worden, terwijl de strafmaat ge1nspi
reerd is op het cynisme in het verweer 
van eiser; dat eiser in zijn verdediging 
vrij is zijn verweer te voeren zoals hij 
dat wil en dat dergelijke motivering een 
aantasting is op de absolute vrijheid van 
recht van verdediging (Cass., 27 februari 
1985, R. W., 1985-86, 876); dat derhalve de 

(1) Zie Cass., 6 maart 1990, A.R. nr. 3501 
(A.C., 1989-90, nr. 408) en de noot. 

straf niet naar recht verantwoord wordt 
door de rechter in graad van beroep : 

Wat de grief sub 2 betreft: 
Overwegende dat artikel 790 van 

de Grondwet niet bestaat; 
Overwegende dat de eerste rech

ter de strafmaat motiveert met, 
eensdeels, eisers « specifiek verle
den » en, anderdeels, << het cynisme 
in zijn verweer »; 

Overwegende dat de appelrechters 
eerst zeggen : << Gelet op het zich 
herhalend karakter van de door (ei
ser) gepleegde verkeersinbreuken, 
op de onduldbaar hogere strafbare 
snelheid van betichte (166 kilometer 
per uur), en op (eisers) ingesteld
heid inzake het negeren van de gel
dende snelheidsbeperkingen, komt 
de door de eerste rechter aan (eiser) 
opgelegde bestraffing voor als een 
passende beteugeling van de feiten » 
en onmiddellijk daarop volgend : 
« De eerste rechter heeft derhalve 
zijn vonnis op oordeelkundige gran
den gesteund, zodat het bestreden 
vonnis dient bekrachtigd te wor
den»; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende, door beaming van de 
gronden waarop de eerste rechter 
zijn beslissing heeft laten steunen, 
bij het bepalen van de straf onder 
meer het cynisme van eisers ver
weer in aanmerking nemen en eiser 
het recht ontkennen om zijn verde
diging op te bouwen zoals hij zelf 
oordeelde dit te moeten doen; 

Dat zij derhalve eisers recht van 
verdediging miskennen; 

Dat het onde:rdeel. in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, ongeacht de grief 
sub 1 die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank · te Ton-
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geren, zitting houdende in hoger be
roep. 

16 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. H. 
Segers, Hasselt. 

.Nr. 85 

2• KAMER - 16 oktober 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING - EINDBESLISSING -
COMMISSIE TQT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. 

Te Jaat ingesteld en derhalve niet ont
vankelijk is de voorziening die na het 
verstrijken van de bij art. 373 Sv. be
paalde termijn is ingesteld tegen een 
op tegenspraak gewezen eindbeslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij (1). 

(LEMMENS) 

(A.R. nr. 4925) 

16 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Noot arrest nr. 85 : 

(1) Cass., 28 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 354). 

Nr. 86 

2• KAMER - 17 oktober 1990 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VER
SLAG. 

Wanneer, in strafzaken, de bij het appel
gerecht aanhangige zaak voor verdere 
behandeling wordt verdaagd nadat een 
van de rechters verslag heeft uitge
bracht, en nadien wordt behandeld 
door een anders samengesteld rechts
college, moet een van de rechters van 
die rechtbank opnieuw verslag uitbren
gen (1). (Art. 209 Sv.) 

(VANDEN EUCKER 
T. LAGAST, PALAU MONTESINOS) 

ARREST( vertaJing) 

(A.R. nr. 8294) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 februari 1990 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 209 van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat, wanneer de 
zaak die voor verdere behandeling 
was verdaagd nadat een van de 
rechters verslag had uitgebracht, 
wordt behandeld door een ·anders 
samengesteld rechtscollege, een van 
de rechters van die rechtbank op
nieuw verslag moet uitbrengen 
krachtens artikel 209 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Noot arrest nr. 86 : 

(1) Zie Cass., 22 nov. 1988, A.R. nr. 1752 
(A.C., 1988-89, nr. 170). 
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Overwegende dat de bestreden be
slissing, die gewezen is door een 
rechtscollege bestaande uit de rech
ters Henry, Boulet en Brigode, ver
meldt dat de rechter Boulet verslag 
heeft uitgebracht, maar dat uit de 
gedingstukken blijkt dat het verslag 
is uitgebracht voor een anders sa
mengesteld rechtscollege; 

Dat daarentegen niet blijkt dat 
die substantiEHe rechtsvorm in acht 
genomen is voor het rechtscollege 
dat bestond uit de magistraten die 
de bestreden beslissing hebben ge
wezen; 

Om die redenen, ongeacht het in' 
de memorie aangegeven middel en 
de aanvullende memorie, vernietigt 
het bestreden vonnis, in zoverre het 
uitspraak doet op de tegen eiser in
gestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvordering; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt zowel eiser als de verweerder 
Lagast in een derde van de kosten 
en laat het andere derde ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

17 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende. conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Bardiau, Charleroi. 

Nr. 87 

2" KAMER - 17 oktober 1990 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.3, 
D, E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE. 

1 o Een misdrijf waarop de wet een crimi
nele straf stelt, is een misdaad; dat is 
het geval, zelfs als onder de bestand
delen van het misdrijf een omstandig
heid voorkomt zonder welke het feit 
enkel tot correctionele straffen aanlei
ding zou kunnen geven en dus een 
wanbedrijf zou zijn. (Art. 1 Sw.) 

2° Art. 6.3 E. V.R.M. ontneemt de feiten
rechter niet het recht om op onaan
tastbare wijze, doch met inachtneming 
van het recht van verdediging te oor
delen of er grand bestaat tot een aan
vullend onderzoek, meer bepaald, of 
het verhoor van getuigen a diwharge 
nodig is voor de vorming van zijn 
overtuiging; geen schending van dat 
artikel valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheden dat de rechter een 
verzoek om getuigenverhoor heeft af
gewezen (1). 

(EL MOUCH, ABDI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8589) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing en het bestreden ar
rest, respectievelijk gewezen op 2 
juni 1989 door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel en op 29 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Brussel; 

I. Op de voorziening van Khalid 
El Mouch: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 53 van het Strafwetboek en 2bis, 
§ 1 en § 3, b, van de wet van 24 februari 
1921 betreffende het verhandelen van de 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en anti
septica, gewijzigd bij de wet van 9 juli 
1975, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens deelneming aan een poging om 
een hoeveelheid cannabis in te voeren in 
Belgie, met de omstandigheid dat het 
misdrij£ een daad van deelneming is aan 

1° MISDRIJF - ALLERLEI - MISDAAD - (1) Zie Cass., 1 juni 1988, A.R. nr. 6546 (A.C., 
BEGRIP. 1987-88, nr. 603). 
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de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid 
van een vereniging, 

terwijl artikel 2bis, § 1, van de wet van 
24 februari 1921 betreffende het verhan
delen van giftstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettingsstof
fen en antiseptica, gewijzigd bij de wet 
van 9 juli 1975 een correctionele straf 
stelt op het daarin omschreven misdrijf 
doch de paging tot het plegen van dat 
wanbedrijf niet strafbaar stelt, zodat die 
paging krachtens artikel 53 van het 
Strafwetboek niet strafbaar is; de wet 
weliswaar een criminele straf oplegt wan
neer dat wanbedrijf gepleegd wordt met 
de. in § 3, b, van die wet van 24 februari 
1921 bedoelde en te dezen in aanmerking 
genomen verzwarende omstandigheid, 
maar dat het hier gaat om een verzwa
rende omstandigheid van het in § 1, om
schreven wanbedrijf en niet om een af
zonderlijke misdaad, zodat de regels 
betreffende de paging tot het plegen van 
een wanbedrijf en niet die betreffende 
de poging tot het plegen van een mis
daad van toepassing zijn : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van drie jaar uit hoofde van het feit 
dat hij als dader of mededader ge
poogd heeft een hoeveelheid canna
bis in Belgie in te voeren, met de 
omstandigheid dat het misdrijf een 
daad van deelneming aan de hoofd
of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging is; 

Overwegende dat artikel 2bis, § 1, 
van de wet van 24 februari 1921 een 
gevangenisstraf van 3 maanden tot 
5 jaar en een geldboete van 1.000 tot 
100.000 frank of een van die straffen 
stelt op het verhandelen van de gift
stoffen, slaapmiddelen en verdoven
de middelen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica; 

Dat evenwel het feit krachtens 
datzelfde artikel, § 3, b, wordt ge
straft met dwangarbeid van tien tot 
vijftien jaar, indien het, zoals te de
zen, een daad van deelneming is 
aan de hoofd- of bijkomende bedrij
vigheid van een vereniging; 

Overwegende dat het misdrijf dat 
de wet straft met een criminele 
straf een misdaad is; 

Dat bijgevolg het aan eiser verwe
ten feit, nu het wordt gestraft met 

een criminele straf, geen wanbedrijf 
is met een verzwarende omstandig
heid, maar een misdaad waarvan de 
poging overeenkomstig artikel 52 
van het Strafwetboek wordt gestraft; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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; 

II. Op de voorzieningen van Abde
slam Abdi: 

A. Op de voorziening tegen de op 
2 juni 1989 door de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel gewezen beschikking : 

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

B. Op de voorziening tegen het op 
29 juni 1990 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen arrest : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6.3, d, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 97 van 
de Grondwet, 156 en volgende, 189 van 
het Wetboek van Strafvordering en het 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging, 

doordat het arrest het verzoek om ver
hoor van de door eiser gedagvaarde ge
tuigen niet gegrond verklaart « bij gemis 
aan belang » en het derhalve heeft afge
wezen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatig voor het hof van beroep neer
gelegde aanvullende conclusie had ver
meld dat de door hem gedagvaarde ge
tuigen, ook al waren zij reeds onder
vraagd tijdens het onderzoek, ieder van 
hen, inlichtingen konden geven over zijn 
betrokkenheid bij de aan het hof voorge
legde zaak en het hof bijgevolg in staat 
konden stellen een volledig dossier te be
oordelen, aangezien het hof niet of niet 
voldoende op de hoogte was van bepaal
de gegevens om deze als echte gegevens 
a decharge in aanmerking te kunnen ne
men, en het hof, zonder de getuigen te 
ondervragen, heeft beslist dat hun ver
hoor geen nieuwe gegevens kon opleve-
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ren waardoor de zwaarwichtige, bepaal
de en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens, die bovendien bleken uit 
het dossier, konden worden weerlegt; het 
verzoek om het getuigenverhoor derhal
ve niet gegrond was bij gemis aan be
lang; het hof van beroep zodoende niet 
antwoordt op de conclusie van eiser ten 
betoge dat, zelfs als de getuigen binnen 
het kader van het onderzoek werden on
dervraagd, de inquisitoriale aard van dat 
onderzoek het hem onmogelijk maakt 
om de voor zijn verdediging noodzake
lijke vragen te stellen, en het hof, door 
het getuigenverhoor te weigeren, de par
tijen buiten staat stelde om een werke
lijk debat op tegenspraak te voeren, of
schoon dit het kenmerk is van de 
terechtzitting; 

tweede onderdeel, artikel 6.3, d, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat een ieder, die 
wegens een strafbaar feit wordt ver
volgd, het recht heeft de getuigen a char
ge te ondervragen of te doen ondervra
gen en het oproepen en de ondervraging 
van getuigen a decharge te doen geschie
den op dezelfde voorwaarden als het ge
val is met de getuigen a charge, en eiser 
in zijn aanvullende conclusie voor het 
hof van beroep de redenen aangaf waar
om de getuigen, wier verhoor hij wenste, 
inlichtingen konden verstrekken over 
zijn betrokkenheid bij de aan het oor
deel van het hof onderworpen zaak en 
aldus, in voorkomend geval, werkelijke 
gegevens a decharge konden aanbren
gen; het hof van beroep, door het ver
hoor van de getuigen te weigeren, of
schoon ze gegevens a decharge konden 
aanbrengen ten voordele van eiser, en 
door diens verzoek ongegrond te verkla
ren bij gebrek aan bestaansreden, onder 
meer omdat die getuigen reeds tijdens 
het onderzoek waren ondervraagd, eiser 
beroofd heeft van een hem op grond van 
artikel 6.3, d, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden toeko
mend recht, en zijn recht van verdedi
ging heeft miskend : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat artikel 6.3, d, 

van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, dat onder 
meer aan de beklaagde het recht 
toekent om het oproepen en de on
dervraging van getuigen a decharge 

te doen geschieden onder dezelfde 
voorwaarden als het geval is met de 
getuigen a charge, de feitenrechter 
niet het recht ontneemt om op on
aantastbare wijze, doch mits hij het 
recht van verdediging eerbiedigt, te 
oordelen of er grand bestaat tot een 
aanvullend onderzoek, en meer be
paald of het verhoor van getuigen a 
decharge nog nodig is voor de vor
ming van zijn overtuiging; dat geen 
schending van artikel 6.3, d, van het 
Verdrag kan worden afgeleid uit de 
enkele omstandigheid dat de rechter 
een verzoek om getuigenverhoor 
heeft afgewezen; 

Dat het hof van beroep zich te de
zen niet beperkt heeft tot het afwij
zen van dat verzoek, maar ook de 
gronden heeft aangegeven waarom 
het van om•deel was dat een nieuwe 
ondervraging van de getuigen geen 
nieuwe gegevens aan het licht kon 
brengen; dat het arrest de conclusie 
van eiser beantwoordt door aldus de 
beoordeling van de appelrechters te 
stellen tegenover die welke eiser in 
zijn conclusie voorstelde; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op die fei
telijke beoordeling, niet ontvanke
lijk is en dat het voor het overige 
niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
W:~le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de belissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst Khalid el 
Mouch in de kosten van zijn voor
ziening en Abdeslam Abdi in de kos
ten van zijn voorzieningen. 

17 oktober 1990 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voozitter - Verslag
gever: mevr. Jeanmart- Gelijlduidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. J. Mes
sine, 0. Klees en P. Vanderveeren, Brus
sel. 



192 HOF VAN CASSATIE Nr. 88 

Nr. 88 

2• KAMER - 17 oktober 1000 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTlONELE RECHTBANK - AARD VAN 
HET MlSDRlJF - CORRECTIONALISERING EN 
CONTRAVENTIONALlSERING - BESCHlKKING 
VAN VERWlJZlNG - ALS WANBEDRIJF OM
SCHREVEN FElTEN - VONNlSGERECHT - BE
SLISSlNG OVER EEN FElT - ALS MISDAAD 
OMSCHREVEN FElT - ONBEVOEGDHEID -
OVERIGE FElTEN - GEEN BESLISSING - GE
VOLG. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst wegens als wanbedrijf omschre
ven feiten en de rechtbank zich, op 
grand van de overweging dat een van 
die feiten een misdaad is, onbevoegd 
verklaart om ervan kennis te nemen, 
zonder evenwel uitspraak te doen over 
de overige feiten, vernietigt het Hoi, 
op het verzoek tot regeling van rechts
gebied en na te hebben vastgesteld dat 
vooralsnog tegen de beschikldng van 
de raadkamer, geen rechtsmiddel kan 
worden aangewend, dat het vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan en dat 
de onbevoegdverklaring gegrond lijkt, 
de beschikking, in zoverre zij betrek
king heeft op het feit dat een misdaad 
blijkt te zijn, verwijst het de aldus be
perkte zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling en zegt het dat er, 
wat de overige feiten betreft, geen 
grand bestaat tot regeling van rechts
gebied (1). 

(PROCUREUR DES KONlNGS TE BRUSSEL 
IN ZAKE LAHLOU, EL OURIAGHLl) 

(A.R. nr. 8605) 

17 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Noot arrest nr. 88 : 

(1) Zie Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 3190 
(A.C., 1988-89, nr. 418). 

Nr. 89 

1 e KAMER - 18 oktober 1990 

GENEESKUNDE - ORDEN - APOTHEKER 
- BEROEPSGROEPERING - OVEREENKOMST 
OVER DE VAKANTIEPERIODEN- SCHENDING 
- OVERTREDING VAN DE REGELS VAN DE 
PLICHTENLEER. 

Hoewel hij met de door een beroepsgroe
pering goedgekeurde overeenkomst 
over wachtdienst, vakantieperiodes en 
sluitingsuren van de officina's niet 
heeft ingestemd, kan een apotheker de 
regels van de plichtenleer overtreden, 
als hij, zonder wettige reden of met 
misbruik van zijn recht op vrije be
roepsuitoefening, de toepassing van zo
danige overeenkomst bemoeilijkt door 
zich systematisch te onthouden van de 
noodzakelijke confraternele medewer
king (1). (Art. 9, § 1, Geneeskundewet.) 

(D ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8707) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 13 april 1989 ge
wezen door de raad van beroep van 
de Orde van Apothekers, met het 
Frans als voertaal; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 9, § 1, van bet koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967 betref
fende de geneeskunst, de uitoefening 
van de daaraan verbonden beroepen en 
de geneeskundige commissies, 6, 2°, 13, 
eerste lid, van bet koninklijk besluit nr. 
80 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde van Apothekers, 1319, 1320, 1322 en 
1165 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat de raad van beroep oordeelt 
dat de overeenkomstig artikel 9, § 1, van 
bet koninklijk besluit nr. 78 gesloten 
overeenkomsten « noodzakelijk zijn om 
regelingen in verband met de wacht
dienst voor de week-ends en voor de 

Noot arrest nr. 89 : 

(1) Zie Cass., 28 april 1978 (A.C., 1978, 1000); 
8 okt. 1987, A.R. nr. 7966 (ibid., 1987-88, nr. 86). 
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jaarlijkse vakantie te treffen tussen de 
apothekers die hun beroep in eenzelfde 
streek of gewest uitoefenen met als ge
volg dat zij alle voorschriften ve.n de re
geling voor de wachtdienst strikt nale
ven; dat zij dus voor alle betrokken 
apothekers geldt, als een belangrijke 
meerderheid die wachtdiensten heeft ge
regeld; dat zulks te dezen het geval is; 
dat het beginsel van de relativiteit van 
de overeenkomsten dus te dezen niet is 
miskend; dat dit beginsel niet kan wor
den toegepast; dat de beslissingen van 
de betrokken apothekers in werkelijk
heid regelingen zijn van groeperingen 
van apothekers die overeenkomstig arti
kel 9 van voormeld koninklijk besluit nr. 
78 zijn vastgesteld en geen overeenkom
sten in de betekenis van het Burgerlijk 
Wetboek; dat de apotheker D ... , door de 
uit die regelingen voortvloeiende ver
plichtingen niet te willen naleven, grove
lijk tekort is gekomen aan de plichten
leer van de apothekers, enerzijds, door
dat hij wederrechtelijk in Quaregnon 
een officina heeft opengehouden die 
diende gesloten te zijn van 27 juli tot 8 
augustus 1987, en, anderzijds, doordat hij 
de officina waarvan hij in Hornu titula
ris is, niet heeft gesloten, hoewel zij in 
1987 gedurende drie weken tijdens de 
jaarlijkse vakantie had moeten gesloten 
zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, de wacht
dienst en -rollen die de representatieve 
beroepsverenigingen van apothekers en 
de groeperingen van apothekers volgens 
artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 78 mogen instellen, tot doel hebben 
een regelmatige en behoorlijke toedie
ning van de gezondheidszorg te waarbor
gen en die groeperingen op grond daar
van de apothekers, die hun officina 
wensen open te houden, niet kunnen ver
plichten ze te sluiten (schending van ar
tikel 9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 
78); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat overeenkomstig 

artikel 9, § 1, van het koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967, 
de representatieve verenigingen van 
de in de artikelen 2, 3 en 4 van het
zelfde besluit bedoelde beoefenaars 
of de te dien einde opgerichte groe
peringen, het recht hebben om, ten 
einde aan de bevolking een regelma
tige en behoorlijke toediening van 
de gezondheidszorgen te waarbor-

gen, overeenkomsten goed te keuren 
tot regeling van de wachtdienst, de 
sluitingsuren en de vakantieperio
den; 

Overwegende dat de apotheker; 
hoewel hij niet heeft ingestemd met 
de door een beroepsgroepering goed
gekeurde overeenkomst over een · 
wachtdienst, de sluitingsuren van de 
officina en de vakantieperioden, de 
regels van de plichtenleer kan over
treden, wanneer hij zonder wettige 
reden of met misbruik van zijn 
recht om zijn beroep vrij uit te oefe
nen, door zich systematisch te ont
houden van de noodzakelijke confra
ternele medewerking, de toepassing 
van zodanige overeenkomt heeft be
moeilijkt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

18 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en De Bruyn. 

Nr. 00 

1° KAMER - 18 oktober 1990 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
OUDERS VAN EEN IN ART. 1386BIS B.W. BE
DOELDE MINDERJARIGE. 

Wanneer de rechter op grond van art. 
1386bis B. W. een minderjarige wegens 
diens geestesgesteldheid veroordeelt 
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om slechts een dee] van de door hem 
aan een de1·de veroorzaakte schade te 
vergoeden, vermag hij niet om die re
den de vergoeding te beperken, die hij 
op grond van art. 1384, tv.reede lid, van 
hetzelfde wetboek aan de ouders van 
de minderjarige ten laste legt (1). 

(NOTENS, LENAERTS T. LEJEUNE, PELS, ONDER
LINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTU· 

REN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8744} 

Stephane Lejeune zal worden uitgespro
ken, nu diens daad « niet kan worden ge
lijkgesteld met de daad van een klein 
kind dat niet tot de jaren des onder
scheids is gekomen, noch met de fout in 
de zin van artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek; dat immers is verduidelijkt 
dat de toepassing van artikel 1386bis de 
toepassing van artikel 1382 uitsluit, nu 
die bepaling onderstelt dat de dader de 
buitencontractuele bekwaamheid heeft; 
dat de geestestoestand van een klein 
kind en het natuurlijke ontbreken van 
het onderscheidingsvermogen niet kun
nen worden gelijkgesteld met geestestoe
standen die tot toepassing van artikel 
1386bis van het Burgerlijk Wetboek lei-

RET HOF;- Gelet op het bestre- den », 

den arrest, op 8 juni 1988 door het terwijl artikel 1386bis van het Burger
Hof van Beroep te Brussel gewezen; lijk Wetboek alleen de aansprakelijkheid 

voor de persoonlijke daad van de krank-
. Over het eerste middel: schending van zinnige regelt en bijgevolg de aansprake

de artikelen 1384, eerste, tweede en vijf- lijkheid van de personen die, als hij min
de lid, en 1386bis van het Burgerlijk derjarig is, voor zijn daad aansprakelijk 
Wetboek, zijn, volledig onder toepassing van arti-

doordat het arrest beslist dat, met toe- kel 1384 van hetzelfde wetboek laat; de 
passing van artikel 1386bis van het Bur- aansprakelijkheid van de ouders voor 
gerlijk Wetboek, « Stephane Lejeune schade veroorzaakt door een onrechtma
naar billijkheid moet worden veroor- tige daad van hun minderjarig kind ge
deeld tot vergoeding van een vijfde van grand is op de vermoede fout die zij bij 
de schade van Emile Lenaerts, van de zijn opvoeding of toezicht hebben be
helft van de schade van Josee Nootens gaan; de ouders van de minderjarige die 
en van twee vijfde van de schade van in de zin van artikel1386bis krankzinnig 
Martine Lenaerts », aanneemt dat de is, wanneer zij het in artikel 1384 bepaal
verweerders sub 1 en 2, nu zij het bij ar- de vermoeden niet hebben kunnen weer
tikel 1384, tweede en vijfde lid, van het leggen, ingevolge die bepaling persoon
Burgerlijk Wetboek ingestelde vermoe- lijk gehouden zijn tot' volledige vergoe
den van fout niet hebben weerlegd, de ding van de schade die derden hebben 
door hun minderjarige zoon veroorzaak- geleden door de onrechtmatige daad van 
te schade moeten vergoeden, vervolgens de minderjarige zelfs als de vergoedings
zegt « dat met betrekking tot de herstel- plicht van de krankzinnige minderjarige 
plicht niet moet worden afgeweken van door de rechter die uitspraak doet naar 
het beginsel dat de burgerrechtelijk aan- billijkheid, tot een gedeelte van de scha
sprakelijke personen in de regel alleen de wordt beperkt; daaruit volgt dat het 
gehouden zijn in de mate waarin de per- arrest, door de beslissing dat de door de 
soon waarvoor zij aansprakelijk zijn ge- verweerders sub 1 en 2 verschuldigde 
houden is », en dientengevolge beslist vergoeding « binnen de perken moet blij
dat « de verplichting van de ouders bin- ven van de veroordeling die op grond 
nen de perken moet blijven van de ver- van artikel 1386bis van het Burgerlijk 
oordeling die op grand van artikel Wetboek » ten laste van hun minderjari-
1386bis van Burgerlijk Wetboek » tegen ge zoon zal worden uitgesproken, de in 
-------------~----! het middel aangewezen wetsbepalingen 

schendt: 
(1) Zie Cass., 7 maart 1957 (Bull. en Pas., 

1957, I, 806) met cone!. proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt, Rev. crit. jur. beige, 1959, biz. 21, 
met noot van A. LAGASSE; 28 okt. 1971 (A.C., 
1972, 219) met cone!. proc.-gen. W.J. Ganshof 
van der Meersch; 3 mei 1978 (ibid., 1978, 1037); 
R.O. DALCQ, « Traite de !a responsabi!ite civi
le », Novelles, Droit civil, V, 1, 2e uitg., nr. 
2328; S. NusBAUM, noot onder Brussel 6 juli 
1938, B.J., 1939, 175. 

Overwegende dat artikel 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat de rechter, wanneer aan een an
der schade wordt veroorzaakt door 
een persoon die zich in staat van 
krankzinnigheid of in een staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzin-
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nigheid bevindt die hem voor de 
controle van zijn daden ongeschikt 
maakt, hem kan veroordelen tot de 
gehele vergoeding of tot een gedeel
te van de vergoeding waartoe hij 
zou zijn gehouden, indien hij de 
controle van zijn daden had, en dat 
de rechter dienaangaande naar bil
lijkheid uitspraak doet, rekening 
houdende met de omstandigheden 
en met de toestand van de partijen; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat er te dezen om redenen van 
billijkheid rekening moet worden 
gehouden met de omvang van de 
werkelijke - materiele en intel
lectuele - deelneming van Stepha
ne Lejeune aan het plegen van de 
feiten » en dat, gelet op de omstan
digheden en de toestand van de par
tijen, Stephane Lejeune veroordeeld 
moet worden tot vergoeding van een 
vijfde van de schade van Emile Le
naerts, van de helft van de schade 
van Josee Nootens (de echtgenote 
van de voornoemde) en van twee 
vijfde van de schade van Martine 
Lenaerts (hun dochter); 

Overwegende dat een veroorde
ling tot een gedeeltelijke vergoeding 
te dezen enkel verantwoord is door 
toepassing van voornoemd artikel 
1386bis, aangezien Stephane Lejeu
ne, indien hij op grand van artikel 
1382 was veroordeeld, de drie getrof
fenen volledig had moeten vergoe
den, nu het arrest geen enkele fout 
van hen vaststelt; 

Overwegende dat artikel 1384, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wet
boek bepaalt dat de vader en de 
moeder aansprakelijk zijn voor de 
schade veroorzaakt door hun min
derj arige kinderen; 

Dat die wetsbepaling gegrond is 
op een vermoeden van gebrek aan 
toezicht of opvoeding en aan de 
rechter niet de beoordelingsvrijheid 
laat van voornoemd artikel 1386bis; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat de 
verplichting van de ouders van Ste
phane Lejeune « binnen de perken 
moet blijven van de veroordeling die 

op grand van artikel1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek zal worden uit
gesproken », de in het middel aange
wezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat de vergoedingsplicht van de ver
weerders sub 1 en 2 binnen de per
ken moet blijven van de veroorde
ling uitgesproken tegen Stephane 
Lejeune, en uitspraak doet over de 
kosten van de eiseressen; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt 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 Beroep te 
Luik. 

18 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard 
en Simont. 

Nr. 91 

1 e KAMER - 18 oktober 1990 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- REDENEN 
VAN HET STRAFRECHTELIJK VONNIS - GE
ZAG VAN GEWIJSDE T.O.V. DE BURGERLIJKE 
RECHTER- GRENZEN. 

Het gezag erga omnes van het gewijsde 
op de strafvordering geldt enkel voor 
al hetgeen de strafrechter zeker en 
noodzakelijk heeft beslist over het be-
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staan van de aan de beklaagde ten las
te gelegde feiten, en met inachtneming 
van de redenen waarop hij de straf
rechtelijke beslissing noodzakelijk 
heeft laten steunen, redenen tot vast
stelling van de strafmaat niet inbegre
pen (1). 

(DE SOCIALE VOORZORG C.V. T. GROUSSE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8770) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
3, 4 van de wet van 17 april 1878 houden
de de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 16 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekering in het 
algemeen, 11, tweede lid, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
beslissing op de strafvordering onbe
perkt gezag van gewijsde heeft voor de 
burgerlijke rechter, 

doordat het arrest de regresvordering 
van eiseres tegen verweerder tot terug
betaling van de bedragen die zij had uit
gekeerd aan de slachtoffers van het ver
keersongeval op 28 november 1975 te 
Crisnee ongegrond verklaart, op grond : 
dat de strafrechter een gebrek aan aan
dacht en oplettendheid heeft vastgesteld 
ten laste van verweerder en daaruit een 
tekortkoming aan de voor iedere autobe
stuurder geldende voorzichtigheidsplicht 
heeft afgeleid; dat hij bijgevolg de telast
legging bewezen verklaart en eraan toe
voegt dat de verantwoordelijkheid van 
verweerder nog wordt verzwaard door de 
omstandigheid dat het alcoholgehalte in 
zijn bloed 1,22 gr/1 bedroeg; dat hij preci
seert dat die staat van alcoholintoxicatie 

(1) Cass., 15 jan. 1987, A.R. nrc 7624 (A.C., 
1986-87, nr. 285); zie Cass., 12 dec. 1968 (ibid., 
372), met cone!. eerst adv.-gen. P. MAHAux in 
Bull. en Pas., 1969, I, 346; J. RUTSAERT, V• Cho
se jugee, R.P.D.B., bij VI, nr. 136; P. BossARD, 
»L'autorite de Ia chose jugee au ciminel sur le 
proces civil ulterieur », Rev.dr.p{m., 1986, biz. 
13, nrs. 25 e.v. 

ongetwijfeld het rijgebdrag van verweer
der heeft bei'nvloed door diens gezichts
vermogen en reactiesneldheid te vermin
deren ... ; dat deze vermeldingen even
goed uit de strafrechtelijke beslissing 
hadden kunnen worden weggelaten, zon
der de beslissing haar wettelijke grand
slag te ontnemen; dat zij dus niet nodig 
waren voor de oplossing van het straf
rechterlijk geding en derhalve geen ge
zag van gewijsde hebben voor de burger
lijke rechter; dat het hof (van beroep), 
door de strafvordering, wat de alcoholin
toxicatie betreft , vervallen te verklaren 
voor verjaring, geen uitspraak heeft ge
daan over de werkelijke toedracht van 
de feiten of over de schuld van de dader; 
dat de burgerlijke rechter dus vrij is om 
op ontaantastbare wijze te oordelen of 
de omstandigheid van de alcoholintoxica
tie al dan niet in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval; ( ... ) dat de aan 
verweerder verweten alcoholintoxicatie 
geen noodzakelijke voorwaarde is voor 
het ongeval; dat derhalve eiseres, op wie 
de last rust te bewijzen dat die omstan
digheid een zware fout is die grond ople
vert voor de uitoefening van verhaal op 
de verzekerde, in gebreke blijft het be
wijs te leveren van de eerste voorwaarde 
voor het instellen van haar vordering, 
namelijk het oorzakelijk verband tussen 
de alcoholintoxicatie en het ongeval, 

terwijl, eerste onderdeel, de strafrech
ter, door verweerder bij het eindarrest 
van 24 november 1977, wegens onopzet
telijk doden van Robert Sevenants te 
veroordelen tot een gevangenisstraf van 
negen maanden, alsmede tot een geld
boete van 200 frank en hem voor de 
duur van zes maanden vervallen te ver
klaren van het recht om aile categorieen 
van motorrijtuigen te besturen, op grond 
onder meer dat de telastlegging A van 
ouopzettelijk doden bewezen is en dat 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van de verdachte nog wordt verzwaard 
door het feit dat het alcoholgehalte van 
zijn bloed op het ogenblik van het onge
val op zijn minst, 1,22 gr/1 bedroeg, dat 
die staat van alcoholintoxicatie ongetwij
feld het rijgedrag van de verdachte heeft 
bei'nvloed door diens gezichtsvermogen 
en reactiesnelheid te verminderen, aldus 
onmiskenbaar, noodzakelijk en hoofdza
kelijk heeft beslist- dat- de alconolintoXi=
catie, te zamen met het niet reglemen
tair rijgedrag, de voorwaarde was voor 
het litigieuze ongeval; immers, enerzijds 
het alcoholgehalte wordt aangemerkt als 
een omstandigheid die de strafrechte
lijke verantwoordelijkheid van verweer-
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der verzwaart en de burgerlijke rechter 
bijgevolg gebonden is door de feiten die 
deze omstandigheden opleveren, name
lijk de alcoholintoxicatie; anderzijds de 
burgerlijke rechter eveneens gebonden 
is door de vaststelling van de strafrech
ter dat er een oorzakelijk verband be
staat tussen de alcoholintoxicatie van 
verweerder, partij in het strafproces, en 
het ongeval; de omstandigheid dat het 
aan verweerder ten laste gelegde mis
drijf alcoholintoxicatie verjaard was, 
geen afbreuk doet aan het gezag van ge
wijsde van het arrest dat dit feit in aan
merking neemt als een verzwarende om
standigheid (miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
beslissing op de strafvordering onbe
perkt gezag van gewijsde heeft voor de 
burgerlijke rechter, en schending van de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878); 

tweede onderdeel, het op de strafvor
dering gewezen arrest van 24 november 
1977 van het hof van beroep onbeperkt 
gezag van gewijsde heeft wat het oorza
kelijk verband betreft tussen de alcohol
intoxicatie van verweerder en het liti
gieuze ongeval dat de dood van Robert 
Sevenants heeft veroorzaakt; het bestre
den arrest bijgevolg niet wettig kon be
slissen dat de burgerlijke rechter vrij 
was om op onaantastbare wijze te oorde
len of de alcoholintoxicatie al dan niet in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val (miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de beslis
sing op de strafvordering onbeperkt ge
zag van gewijsde heeft voor de burger
lijke rechter, en schending van de artike
len 3 en 4 van de wet van 17 april 1878); 
het arrest, dat de regresvordering van ei
seres, die zich op de zware fout van de 
verzekerde beriep, afwijst, bijgevolg niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van de artikelen 16 van de wet van 11 ju
ni 187 4, 11, tweede lid, van de wet van 1 
juli 1956, 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het gezag erga 
omnes van de beslissing op de straf
vordering enkel geldt voor hetgeen 
de strafrechter zeker en noodzake
lijk heeft beslist over het bestaan 
van de aan de beklaagde ten laste 
gelegde feiten, met inachtneming 
van de redenen waarop hij de straf-

rechterlijke beslissing noodzakelijk 
heeft laten steunen; 

Overwegende dat de strafrechter, 
na de strafvordering wegens de mis
drijven rijden onder invloed, alco
holintoxicatie, vluchtmisdrijf en 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement vervallen te hebben ver
klaard wegens verjaring, de telast
legging van onopzettelijk doden be
wezen verklaart en eraan toege
voegt : « dat de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid van de verdachte 
nog wordt verzwaard door het feit 
dat het alcoholgehalte van zijn 
bloed op het ogenblik van het onge
val op zijn minst 1,22 gr/1 bedroeg; 
dat die staat van alcoholintoxicatie 
ongetwijfeld het rijgedrag van de 
verdachte heeft be'invloed door 
diens gezichtsvermogen en reactie
snelheid te verminderen ... »; 

Overwegende dat de vaststellin
gen betreffende de staat van de be
klaagde en het oorzakelijk verband 
tussen die staat en het ongeval door 
de strafrechter niet in aanmerking 
genomen zijn als bestanddelen van 
het wanbedrijf onvoorzichtig sturen 
doch enkel hebben gediend voor de 
vaststelling van de strafmaat; dat 
het gezag van het strafrechtelijke 
gewijsde derhalve die vaststellingen 
niet omvat; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest wettig beslist dat « de burger
lijke rechter dus vrij is om op on
aantastbare wijze te oordelen of de 
alcoholintoxicatie al dan niet in oor
zakelijk verband staat met het onge
val »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 
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Nr. 92 

1 e KAMER - 19 oldober 1990 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE - SPOEDPROCEDURE - ONTEIGE
NINGSWET - VERZOEKSCHRIFT BEDOELD IN 
ART. 3 - HANDTEKENING. 

2° VORDERING IN RECHTE - VORDE
RING OP EENZIJDIG .VERZOEKSCHRIFT -
ART. 1026, 5°, GER.W. - HANDTEKENING VAN 
EEN ADVOCAAT - UITZONDERINGEN. 

1 o en 2° De be paling van art. 1026 
Ger. W. is niet van toepassing op het i~ 
art. 3, eerste lid, Onteigeningswet be
doelde verzoekschrift, dat derhalve niet 
door een advocaat moet worden onder
tekend. 

(POUPE, INVENZIONE T. WEGENFONDS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7001) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 2, 12, 
860, lid 1, 862, § 1, 2°, en § 2, 1025, 1026, 
5°, en 1027 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 3, 4 en 16, alinea 2, van de wet be
treffende de rechtspleging bij dringende 
omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en 
de concessies voor de bouw van auto
snelwegen, 

doordat het arrest de totale onteige
ningsvergoeding bepaalt op 2.811.844 
frank en eisers dienvolgens veroordeelt 
tot de betaling aan verweerder van de 
som van 87.887 frank op de gronden dat 
de eerste rechter, op grond van de arti
kelen 1026 e.v. en 862 van het Gerechte
lijk Wetboek verkeerdelijk heeft geoor
deeld dat het voor de vrederechter 
neergelegd verzoekschrift nietig is nu 
het niet door een advocaat werd onderte
kend; dat, inderdaad, de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek niet zonder 

meer toepasselijk zijn op de bij de ontei
geningswet van 26 julli 1962 voorziene 
procedure dewelke volkomen van het ge
woon procesrecht afwijkt voor talrijke 
kwesties waaronder de verschijning ter 
plaatse, het deskundig onderzoek, de be
talingen en de uitvoeringvan het ontei
geningsvonnis; dat dit uitzonderlijk ka
rakter wordt bevestigd door haar artikel 
16, alinea 2, naar luid waarvan de latere 
vordering in herziening wei aan de ge
wone procesregelen is onderworpen, ter
wijl bedoelde wet betreffende de aanvan
kelijke rechtspleging voor de vrederech
ter door het later uitgevaardigde Gerech
telijk Wetboek geenszins werd gewijzigd; 
dat, daarenboven, 'zo de bijzondere ontei
geningsprocedure toch ook in haar ge
heel aan de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek ware onderworpen, er alsdan 
inzake onteigeningen niet minder dan 
drie aanleggen zouden bestaan, hetgeen 
met de grondregelen van ons burgerlijk 
procesrecht volledig strijdig zou zijn; dat, 
bovendien het door artikel 3 der voor
melde onteigeningswet voorziene ver
zoekschrift in genen dele strekt tot het 
inspannen ener vordering in de zin der 
bepalingen van de artikelen 1025 e.v. van 
het Gerechtelijk Wetboek, vermits het 
enkel betoogt een datum te zien bepalen 
waarop de onteigenaar, de eigenaars en 
vruchtgebruikers der betrokken percelen 
gedagvaard worden om op de plaats van 
deze percelen voor de vrederechter te 
verschijnen, terwijl de eigenlijke verde
ring wordt ingesteld door de dagvaarding 
ten verzoeke van de onteigenaar om ter 
plaatse aanwezig te zijn op dag en uur 
door de vrederechter bepaald en op het 
opmaken van de plaatsbeschrijving bij te 
wonen; dat dergelijke verzoeken tot dag
stelling in de gewone rechtspleging 
geenszins op straffe van nietigheid door 
een advocaat dienen ondertekend, zodat 
ook deswege artikel 1026 van het Ge
rechtelijk Wetboek ter zake niet van toe
passing is; dat, overigens, naar luid van 
artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de in die code gestelde regels van toe
passing zijn op alle rechtsplegingen « be
houdens wanneer deze geregeld worden 
door niet « uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen », hetgeen precies het ge
val is voor die der onteigeningswet waar
van artikel 3 het uitdrukkelijk en uitslui
tend heeft over de onteigenaar en niet 
over dezer advocaat, zodat die wet wei 
degelijk • anders bepaalt » zoals voor
zien door artikel 1026, 5°, van het Ge
rechtelijk Wetboek en de handtekening 
van de advocaat dan ook niet op straffe 
van nietigheid hoeft vermeld, 
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terwijl het verzoekschrift dat overeen
komstig het artikel 3 van de wet van 26 
juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte wordt 
ingediend om de vrederechter dag en 
uur te zien bepalen waarop de onteige
naar de eigenaars en vruchtgebruikers 
van de betrokken percelen gedagvaard 
worden om op de plaats van de te ontei
genen percelen voor de rechter te ver
schijnen, op straffe van nietigheid de 
handtekening vermeldt van de advocaat 
van de onteigenaar-verzoeker en enkel 
door een advocaat kan worden ingediend 
ingevolge de artikelen 1026, 5°, en 1027 
van het Gerechtelijk Wetboek; dat het in 
artikel 3 van de voormelde onteigenings
wet van 26 juli 1962 voorziene ver
zoekschrift immers een vordering inleidt 
vermits het niet aileen strekt tot het be
palen van dag en uur van die verschij
nen maar ook tot aanstelling van een 
deskunige belast met het opmaken van 
de plaatsbeschrijving en de schatting 
van de onroerende goederen; dat het ar
rest dan ook ten onrechte beslist dat dit 
verzoekschrift in genen dele strekt tot 
het inspannen ener vordering (schending 
van de artikelen 3 en 4 van de wet van 
26 juli 1962 en van artikel 12 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en op grond daarvan 
ten onrechte beslist dat dit ver
zoekschrift geenszins op straffe van nie
tigheid door een advocaat dient onderte
kend (schending van de artikelen 1025, 
1026, 5°, en 1027 van het Gerechtelijk 
Wetboek); dat immers de in de artikelen 
1026, 5°, en 1027 van het Gerechtelijk 
Wetboek gestelde regels van toepassing 
zijn op alle rechtsplegingen op ver
zoekschrift, behoudens wanneer deze ge
regeld worden door wetsbepalingen die 
er onverenigbaar mee zijn, hetgeen ze
ker niet het geval is (schending van de 
artikelen 2, 1025, 1026, 5°, en 1027 van 
het Gerechtelijk Wetboek); dat het be
streden arrest inderdaad ten onrechte 
beslist heeft dat artikel 3 van de voor
melde onteigeningswet van 26 juli 1962 
anders bepaalt dan voorzien door artikel 
1026, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek; 
dat de toepassing van artikel 3 van de 
voormelde onteigeningswet van 26 juli 
1962 immers wel degelijk verenigbaar is 
met de bepalingen van artikel 1026, 5°, 
van het Gerechtelijk Wetboek vermits 
het er niet van afwijkt wat de verplichte 
vermeldingen van het verzoekschrift be
treft (schending van artikel 3 van de wet 
van 1962 en van artikel 1026, 5°, van het 
Gerechtelijk Wetboek); dat het arrest die 
onverenigbaarheid met het artikel 1026, 

5°, van het Gerechtelijk Wetboek even
min kart steunen op het artikel 16, alinea 
2, van de vermelde onteigeningswet ver
mits dit laatste artikel enkel betrekking 
heeft op de vordering tot herziening en 
niet op de vordering ingeleid op ver
zoekschrift (schending van artikel 16, ali
nea 2, van de wet van 26 juli 1962 en van 
artikel 1026, 5°, van het Gerechtelijk 
Wetboek) en het bestreden arrest op 
grond van die onbestaande onverenig
baarheden niet wettelijk kan beslissen 
dat de handtekening van de advocaat 
niet op straffe van nietigheid hoeft ver
meld (schending van de artikelen 2, 1025, 
1026, 5°, en 1027 van het Gerechtelijk 
Wetboek); dat het arrest derhalve ook 
ten onrechte beslist dat de eerste rech
ter, op grond van de artikelen 1026 e.v. 
en 862 van het Gerechtelijk Wetboek ver
keerdelijk heeft geoordeeld dat het door 
verweerder voor de vrederechter neerge
legd verzoekschrift nietig is nu het niet 
door een advocaat werd ondertekend 
(schending van de artikelen 860, lid 1, 
862, § 1, 2°, en § 2, 1026, 5°, en 1027 van 
het Gerechtelijk Wetboek); zodat het be
streden arrest de in het middel aangewe
zen bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat, blijkens het 
voorschrift van artikel 3, eerste lid, 
van de Onteigeningswet 1962, de 
onteigenaar, ter griffie van het vre2 
degerecht van de ligging der goede
ren, een verzoekschrift indient om 
de vrederechter dag en uur te zien 
bepalen waarop de onteigenaar, de 
eigenaars en vruchtgebruikers van 
de betrokken percelen gedagvaard 
worden om op de plaats van de te 
onteigenen percelen voor de rechter 
te verschijnen; 

Dat, nu dit verzoekschi:ift er niet 
toe strekt een bepaald standpunt 
aan de rechter uit te leggen doch er 
alleen toe strekt de onteigenaar de 
mogelijkheid te bieden de eigenaars 
en vruchtgebruikers van de te ontei
genen percelen te dagvaarden op 
een dag en uur waarop de vrede
rechter aanwezig kan zijn, de voor
schriften van de artikelen 1026, 5°, 
1027 van het Gerechtelijk Wetboek 
er niet op toepasselijk zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
hoofdwaarde, de wederbeleggings
vergoeding en de wachtinteresten 
die aan eisers toekomen, bepaalt, de 
eisers veroordeelt tot betaling van 
87.887 frank met interesten 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 eisers in twee 
derde van de kosten; houdt de overi
ge kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

19 oktober 1990 - 1• kamer- Voorzit
ter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten : mr. Houtekier en Claeys Bouuaert. 

Nr. 93 

1 e KAMER - 19 oktober 1990 

1° LASTGEVING - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- LASTHEBBER 
- GELDSOMMEN BESTEED VOOR EIGEN GE
BRUIK - INTEREST. 

2° BETALING - TOEREKENING VAN BETA
LINGEN - SCHULD DIE INTEREST GEEFI' -
DRAAGWIJDTE. 

1° De in art. 1996 B. W. bedoelde tekort
koming van de lasthebber is van con
tractuele aard en brengt mee dat de 

schuldigd is te rekenen van het tijdstip 
waarop hij van de sommen gebruik 
heeft gemaakt. 

2° De bepaling van art. 1254 B. W. maakt 
geen onderscheid tussen schulden 
waazvoor interesten verschuldigd zijn 
krachtens een overeenkomst dan wel 
krachtens de wet (1). 

(LEFEBURE T. LECOUTERE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7035) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1254, 1332, 1383 en 1996 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, betreffen
de de door eiser verschuldigde « vergoe
dingsrente », oordeelt als volgt : « Het be
roepen vonnis maakt toepassing van 
artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek 
volgens hetwelk de lasthebber interest 
verschuldigd is met betrekking tot de 
geldsommen die hij voor eigen gebruik 
heeft besteed. In zijn conclusie van 31 
augustus 1987 komt de (eiser) niet op te
gen de vaststelling van de eerste rechter 
" dat verweerder (huidige appellant) ei
sers aandeel in de verkoopopbrengsten, 
die op zijn bankrekening werden gestort, 
met zijn eigen vermogen heeft vermengd 
en dat hij die gelden gebruikt heeft in 
zijn handelszaken ". De grieven van de 
(eiser) slaan op de "vergoedingsrente 
van 12 procent per jaar op de achterstal
lige bedragen ". 1. In de eerste plaats be
twist de (eiser) de door de eerste rechter 
gemaakte afrekening (blz. 27 van het 
vonnis) waar toepassing gemaakt wordt 
van artikel 1254 van het Burgerlijk Wet
hoek. De door de (eiser) op rechtspraak 
gesteunde uiteenzetting met betrekking 
tot de toerekening van de compensatoire 
rente is terzake niet toepasselijk, omdat 
de verbintenis, waarop de rente betrek-

lasthebber krachtens die bepaling op 1----------------
de geldsommen die hij voor zijn eigen 
gebruik heeft besteed, interest ver- (1) Cass., 20 feb. 1969 (A.C., 1969, 580). 
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king heeft, niet voortspruit uit een on
rechtmatige daad, hetgeen trouwens 
door de eerste rechter beklemtoond is ; 
"Aldus beteugelt de wet een contractuele 
fout" (blz. 12 van het vonnis) ... » (pp. 
6-7), 

terwijl de compensatoire interesten 
een integrerend deel uitmaken van de 
vergoeding die wordt toegekend tot her
stel van de door een fout veroorzaakte 
schade en, nu zij de bijkomende schade 
vergoeden die voortvloeit uit het uitstel 
van betaling van de vergoeding waarop 
de benadeelde recht had op de dag waar
op de schade is ontstaan, zij slechts ver
schuldigd zijn voor hetgeen na het ont
staan van de schade nog moet worden 
betaald om die schade volledig te vergoe
den; het hof van beroep te dezen uit
drukkelijk het bestaan van « vergoe
dingsrente >> vaststelt, bij toepassing van 
artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek 
- « volgens hetwelk de lasthebber in
trest verschuldigd is met betrekking tot 
de geldsommen die hij voor eigen ge
bruik heeft besteed » en met name om 
reden dat eiser bedoelde geldsommen 
« met zijn eigen vermogen heeft ver
mengd » - hetgeen een onrechtmatige 
daad van de lasthebber sanctioneert, die 
overigens anderzijds geen intrest ver
schuldigd is op hetgeen bij krachtens 
zijn mandaat ontving en bij het einde 
daarvan aan de lastgever moet overdra
gen; zodat het hof van beroep niet wet
tig, zoals de eerste rechter, bij toepas
sing van de regels neergelegd in artikel 
1254 van het Burgerlijk Wetboek, de 
door eiser verrichte betalingen toerekent 
op voormelde compensatoire intresten, 
hetgeen leidt tot het toekennen van ver
goeding tot herstel van schade die niet 
bestaat (schending van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen) ; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser het aandeel van ver
weerders in de verkoopophrengsten, 
die op zijn hankrekening werden ge
stort, met zijn eigen vermogen heeft 
vermengd en dat hij die gelden ge
hruikt heeft in zijn eigen handelsza
ken; 

Overwegende dat het middel hier
op neerkomt dat nu de tekortko
ming van de lasthehher van qua
si-delictuele aard was, de door de 
dader verrichte hetalingen niet eerst 

op de intresten hadden mogen wor
den toegerekend; 

Overwegende dat, wanneer de 
lasthehher geldsommen voor zijn ei
gen gehruik heeft hesteed, hij we
gens die miskenning van zijn con
tractuele verplichtingen, krachtens 
artikel 1996 van het Burgerlijk Wet
hoek, interest verschuldigd is te re
kenen van het tijdstip waarop hij 
van de sommen gehruik heeft ge
maakt; 

Overwegende dat de hepaling van 
artikel 1254 van het Burgerlijk Wet
hoek geen onderscheid maakt tus
sen schulden waarvoor interest ver
schuldigd is krachtens overeen
komst dan wel krachtens de wet; 

Dat de betaling van een schuld 
die interest geeft, die op het kapi
taal en de interesten gedaan wordt, 
maar waarmee de gehele schuld 
niet is gekweten, in de eerste plaats 
op de interesten wordt toegerekend; 

Overwegende dat uit het voren
overwogene volgt dat de appelrech
ters, door met toepassing van de re
gels die in artikel 1254 van het 
Burgerlijk Wethoek zijn neergelegd, 
de hetalingen die eiser als lastheb
her heeft verricht in de uitvoering 
van zijn contractuele verplichtingen, 
op de eerste plaats op de in artikel 
1996 van het Burgerlijk Wethoek be
doelde interesten toe te rekenen, de 
in het middel aangevoerde wetsbe
pelingen niet hebben geschonden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

19 oktober 1990 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever; de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mr. Biitzler en Verbist. 
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Nr. 94 

1 e KAMER - 19 oktober 1900 

PAND- INPANDGEVING- ONLICHAMELIJKE 
ROERENDE GOEDEREN ROERENDE 
SCHULDVORDERING - VESTIGING - BETEKE
NING AAN DE SCHULDENAAR- INHOUD VAN 
DE AKTE. 

De in art. 2075 B. W. bedoelde betekening 
aan de schuldenaar van de in pand ge
geven schuldvordering vereist niet dat 
de akte van betekening vermeldt tot 
beloop van welk maximumbedrag het 
pand gevestigd werd. 

(POLDER VLIET EN ZIELBEEK 
T. KREDIETBANK E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7060) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending 
van de artikelen 1690, 2074 (als gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 20 maart 
1948), 2075 en 2084 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 1 van de wet van 5 mei 1872 
betreffende het pand en de commissie 
( officieus ingelast als titel VI van boek I 
van het Wetboek van Koophandel), 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing, na te hebben vastge
steld dat het pandcontract tussen de 
P.V.B.A. Coenjaerts en eerste verweer
ster geldig was, meer bepaald in het 
licht van de bepaalbaarheid van de 
schuld (arrest p. 10, in fine, 11 en 12) 
oordeelt, met betrekking tot de tegenstel
baarheid van het pandcontract aan eiser 
dat « (eiser) opwerpt dat de inpandge
ving bij akte d.d. 15.9.1981 niet rechtsgel
dig aan (hem) betekend werd om reden 
dat (hem) enkel melding werd gegeven 
van het feit dat de toewijsbrief in pand 
werd gegeven en derhalve uit het exploot 
niet kan afgeleid worden welk het be
drag was van de hoofdverbintenis tussen 
pandgever en pandhouder », dat « deze 
stelling echter niet kan bijgetreden wor
den nu de betekening enkel het feit van 
de inpandgeving dient te vermelden en 

niet de inhoud ( ... ) », dat << de akte van 
inpandgeving inderdaad tegenstelbaar 
wordt door de betekening van het feit 
van de inpandgeving (art. 2075 B.W.) » 
(arrest pp. 15.16, punt 5), en eiser (soli
clair met derde verweerster) veroordeelt 
tot betaling aan eerste verweerster van 
1.154.032 frank en (solidair met tweede 
verweerster) tot betaling van 3.872.840 
frank, beide sommen verhoogd met inte
resten en met een deel van de kosten, 

terwijl, zoals door eiser in zijn ver
zoekschrift tot hoger beroep aangevoerd 
(p. 4, b, eerste streepje) en in de eerste 
beroepsconclusie (p. 4, b, eerste streepje) 
herhaald en in de aanvullende be
roepsconclusie (p. 9, punt 3.1) uitgewerkt, 
voor zover het pandcontract rechtsgeldig 
was tot stand gekomen, het alleszins niet 
tegenstelbaar was aan eiser, om reden 
dat de inpandgeving niet rechtsgeldig 
was betekend, nu het deurwaardersex
ploot van 21 oktober 1981 enkel melding 
maakt - zoals door het hof van beroep 
vastgesteld - van het feit dat de vergun
ningsbrief in pand werd gegeven; dat 
« uit het exploot niet kan afgeleid wor
den welk het bedrag is van de hoofdver
bintenis tussen pandgever en pandhou
der », dat « de brief van 15.9.1981 niet 
betekend werd zodat (eiser) hiervan 
geen kennis had », dat « (eerste verweer
ster) teneinde haar pandrecht tegenstel
baar te maken, het bewijs dient te leve
ren dat de schuldvorderingen van Coen
jaerts lastens (eiser) in pand werden 
gegeven tot zekerheid van een welbe
paalde verbintenis tussen Coenj aerts en 
de Kredietbank », dat « indien het niet 
noodzakelijk is het instrumentum van 
het pandconctract (schriftelijke akte) te 
betekenen, het daarentegen essentieel is 
om het feit van de inpandgeving te bete
kenen overeenkomstig de artikelen 2075 
B.W. », dat « de vereiste van betekening 
zoals omschreven in art. 2075 B.W. en 
1690 B.W. eveneens van toepassing is op 
de inpandgeving in handelszaken daar 
ingevolge art. 1 van de wet van 5.5.1872 
het pand gevestigd wordt overeenkom
stig de wijzen die in zaken van koophan
del zijn aangenomen voor de verkoop 
( ... ) », dat « derhalve (overeenkomstig ge
noemde artikelen) aan de schuldenaar 
van de in pand gegeven schuldvordering 
betekend dient te worden dat de pand
houder een pandrecht tot beloop van een 
bepaald bedrag bezit op die welbepaalde 
schuldvordering », dat « de betekenings
akte dd. 21 oktober 1981 geenszins mel
ding maakt tot beloop van welk maxi
mumbedrag het pand gevestigd werd » 
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en dat << derhalve niet voldaan werd aan 
de vereiste van betekening zodat het 
pandcontract niet tegenstelbaar is aan 
(eiser) »; zodat het hof van beroep niet 
wettig kon besluiten dat het tussen de 
P.V.B.A. Coenjaerts en eerste verweer
ster gesloten pandcontract tegenstelbaar 
was aan eiser (schending van alle in de 
aanhef van het middel ingeroepen wets
bepalingen) : 

Overwegende dat in het middel 
wordt gesteld dat aan het vereiste 
van betekening niet wordt voldaan 
als de akte van betekening niet ver
meldt tot beloop van welk mmd
mumbedrag het pand gevestigd 
werd; 

Overwegende dat door de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
niet vereist wordt dat de akte van 
betekening zodanige vermelding be
vat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 oktober 1990 - 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Nelissen Grade. 

Nr. 95 

1 e KAMER - 19 oktober 1990 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE BE
GRIFFEN - VERFLICHTINGEN VAN DE VER
HUURDER - RUSTIG GENOT VAN HET VER-

HUURDE GOED VOOR DE HUURDER - VRIJ
WILLIGE VERVREEMDING VAN HET VERHUUR
DE GOED - INVLOED OF LOFENDE HUUR. 

De verplichting van de verhuurder om 
aan de huurder het rustig genot van 
het verhuurde goed te doen hebben zo
lang de huur duurt, houdt in dat de 
verhuurder, ingeval hij het goed vrij
willig vervreemdt, aan de verkrijger 
ervan de verplichting moet opleggen 
de lopende huur na te komen; de om
·standigheid dat de huurovereenkomst 
op het tijdstip van de vervreemding 
geen vaste dagtekening had, doet daar
aan geen afbreuk (1). (Art. 1719, 3°, 
B.W.) 

{FERYN, DEMAN T. LEGEIN, GOOSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7073) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 juni 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Veurne; 

Ove1· het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1147, 1149, 1719, 3°, 1744, 
1745, 1749 en 1750 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3, 12 en 26 van de Handels
huurwet van 30 april 1951, welke afde
ling IIbis van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek vormt, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg zetelend in hoger beroep, na vastge
steld te hebben dat de verweerders hun 
handelspand verhuurden aan de eisers 
vanaf 1 maart 1984; dat bij akte van 6 
april 1987 de verweerders het bedoelde 
handelspand schonken aan hun dochter 
en schoonzoon; dat deze nieuwe eige
naars aan de eisers opzeg van huur ga
ven bij aangetekende brief van 27 mei 
1987 tegen 1 juni 1988 overeenkomstig 
artikel 12 van de wet op de handelshuur 
om het handelspand zelf te gebruiken 
voor handelsdoeleinden; en na geoor
deeld te hebben dat de huurovereen
komst ontegensprekelijk een handels
huur is en in casu de huurtijd van 
rechtswege verlengd is tot negen jaar ge-

(1) Zie Cass., 17 april 1959 (AC., 1959, 632); 
10 sept. 1965 (R. W., 1965-66, kol. 986; Bull. en 
Pas., 1966, I, 52) De Page dl. IV, biz. 605, 792; 
Les Novelles, Droit Civil, VI, dl. I, Le Iouage 
de choses, biz. 235. 
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zien de minimumduur van een handels
huur negen jaar is; dat de nieuwe eige
naars-verkrijgers evenwel rechtsgeldig 
de huur overeenkomstig de in artikel 12 
van de Handelshuurwet bepaalde voor
waarden opzegden en door hen aan de 
eisers geen uitzettingsvergoeding ver
schuldigd is overeenkomstig artikel 27 
van de Handelshuurwet, nu de opzegging 
gebeurde door een eigen handelsactivi
teit welke niet gelijkaardig is aan deze 
uitgeoefend door de eisers, de vordering 
welke door de eisers was ingesteld tegen 
de verweerders in hun hoedanigheid van 
oorspronkelijke eigenaars-verhuurders 
ongegrond verklaart, op de volgende 
gronden: « De vordering van (eisers) 
(huurders) is gesteund op het feit dat de 
(verweerders) hun contractuele verhou
dingen niet zouden zijn nagelwmen; zij 
zouden de verplichtingen hen opgelegd 
door artikel 1719, lid 3, van het Burger
lijk Wetboek, namelijk het verzekeren 
van het genot aan de huurders, niet zijn 
nagekomen; ( ... ) dat de oorspronkelijke 
eigenaars-verhuurders hun contractuele 
verplichtingen zijn nagekomen en hun 
toenmalige huurders het rustig genot 
van het handelspand hebben verzekerd. 
De huurovereenkomst belet niet zowel 
dat de verhuurders hun eigendom niet 
zouden mogen verkopen noch belet de 
huurders hun huurovereenkomst te Iaten 
registreren. Als de huurders hun huur
overeenkomsten hadden Iaten registre
ren vooraleer de koper of begiftigde de 
authentieke akte had Iaten verlijden, 
dan hadden de huurders hun huurrech
ten kunnen Iaten afdwingen. (Tijdschrift 
voor notarissen, jan. 1987; Breekt !wop 
huur door J.L. Sneyers, p. 2 e.v.); ( ... ) dat 
de oorspronkelijke eigenaars-verhuur
ders geen enkele contractuele fout heb
ben begaan; dat de vordering tegenover 
hen ongegrond is », 

terwijl overeenkomstig artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, aile over
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, 
degenen die deze hebben aangegaan tot 
wet strekken en deze overeenkomsten 
niet herroepen kunnen worden dan met 
hun wederzijdse toestemming of op de 
gronden door de wet erkend; overeen
komstig artikel 1719, 3°, van het Burger
lijk Wetboek; de verhuurders verplicht 
zijn de huurders het rustig genot van het 
gehuurde goed te doen hebben zolang de 
huur duurt; de duur van de huur, nu het 
een handelshuur betreft, te dezen over
eenkomstig artikel 3 vail de Handels
huurwet van 30 april 1951 niet korter 
dan negen jaar mocht zijn, en dus liep 

van 1 maart 1984 tot minstens 28 februa
ri 1993; de verplichting tot vrijwaring 
van het rustig genot zolang de huur 
duurt de verplichting inhoudt voor de 
verhuurders om zich te onthouden van 
om het even welk materiaal of juridisch 
feit dat dit genot rechtstreeks of onrecht
streeks zou belemmeren; deze verplich
ting weliswaar geen verbod medebrengt 
voor de verhuurders om het verhuurde 
goed te vervreemden, doch deze verplich
ting wei inhoudt dat zij in geval van ver
vreemding aan de verkrijgers de ver
plichting moeten opleggen de bestaande 
huurovereenkomst te eerbiedigen; het 
verplichte vertrek van de huurders ten 
gevolge van de vrijwillige vervreemding 
van het verhuurde goed en de door de 
verkrijgers overeenkomstig artikel 12 
van de Handelshuurwet gegeven opzeg
ging een telwrtkoming aan deze ver
plichting tot vrijwaring van het rustig 
genot uitmaakt aan de zijde van de oor
spronkelijke verhuurders; daaraan geen 
afbreuk kan worden gedaan door het feit 
dat de huurovereenkomst op het tijdstip 
van de vervreemding niet was geregis
treerd nu de verkrijgers overeenkomstig 
artikel 12 van de Handelshuurwet van 30 
april 1951, onder de in dat wetsartikel 
bepaalde voorwaarden, de huurders uit 
het gehuurde goed kunnen zetten onge
acht of de huurovereenkomst a! dan niet 
een vaste dagtekening h.eeft; overeen
komstig artikel 1147 van het Burgerlijk 
Wetboek de schuldenaar van een verbin
tenis, indien daartoe grond bestaat, ver
oordeeld wordt tot het betalen van een 
schadevergoeding wegens niet-uitvoering 
van de verbintenis en overeenkomstig 
artikel 1149 van voormeld wetboek de 
aan de schuldeiser verschuldigde schade
vergoeding bestaat in het verlies dat hij 
heeft geleden en in de winst die hij heeft 
moeten derven; overeenkomstig artikel 
1744 van het Burgerlijk Wetboek de ver
huurder, indien bij het aangaan van de 
huur is overeengekomen dat, in geval 
van verkoop, de huurder uit het gehuur
de kan worden gezet door de koper en 
geen beding gemaakt is omtrent de scha
devergoeding, verplicht is de huurder 
schadeloos te stellen; luidens artikel 17 45 
van voormeld wetboek de verhuurder, in
dien het een huis, appartement of een 
winkel betreft, aan de uit het gehuurde 
gezette huurder als schadevergoeding 
een bedrag betaalt gelijk aan de huur
prijs voor de tijd die volgens het plaatse
lijk gebruik gelaten wordt tussen de op
zegging en het vertrek; aan deze ver
plichting tot schadevergoeding aan de 
zijde van de oorspronkelijke verhuurders 
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geen afbreuk wordt gedaan noch door 
het feit dat de huurovereenkomst geen 
vaste dagtekening heeft, gezien dit feit 
overeenkomstig artikel 1750 van het Bur
gerlijk Wetboek enkel medebrengt dat 
de koper niet tot schadevergoeding is ge
houden en dit artikel dus geen toepas
sing vindt op de oorspronkelijke ver
huurder, noch door het feit dat de 
verkrijger overeenkomstig artikel 26 van 
de Handelshuurwet eventueel een uitzet
tingsvergoeding verschuldigd is aan de 
uitgezette huurder, gezien deze door de 
verkrijger eventueel verschuldigde ver
goeding volkomen verschillend is van de
ze verschuldigd door de oorspronkelijke 
verhuurder op grond van de artikelen 
1719, 3°, 1744 en 1745 van het Burgerlijk 
W etboek, en beide vergoedingen naast 
elkaar blijven bestaan; de rechtbank van 
eerste aanleg derhalve door in het be
streden vonnis, na vastgesteld te hebben 
dat de huurovereenkomst een handels
huur was met een duur van minstens ne
gen jaar en dat de eisers ingevolge een 
vrijwillige vervreemding door de ver
weerders en de door de verkrijgers gege
ven opzegging overeenkomstig artikel 12 
van de Handelshuurwet vroegtijdig uit 
het verhuurde goed zijn gezet, de verde
ring van de eisers tegen de verweerders 
strekkende tot schadevergoeding onge
grond te verklaren op de hoger aange
haalde gronden, haar beslissing niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
alle in het middel aangeduide wetsarti
kelen): 

Overwegende dat uit de niet aan
gevochten vaststellingen van het be
streden vonnis blijkt : dat de ver
weerders op 1 maart 1984 een han
delspand in huur gaven aan de 
eisers; dat het een handelshuurover
eenkomst betrof, zodat de huur met 
toepassing van artikel 3 van de 
Handelshuurwet door de verhum·
ders eerst na verloop van negen ja
ren beeindigd kon worden; dat de. 
verweerders zich in het huurcon
tract niet het recht hadden voorbe
houden om de huurder uit het goed 
te zetten in geval van vervreemding 
ervan; dat de verweerders bij akte 
van 6 april 1987 het handelspand 
schonken aan hun dochter en 
schoonzoon; dat deze laatsten met 
toepassing van artikel 12 van de 
Handelshuurwet bij aangetekende 

brief van 27 mei 1987 de huur tegen 
1 juni 1988 opzegden om persoonlijk 
in het goed een niet soortgelijke 
handelsactiviteit uit te oefenen; dat 
de eisers ingevolge de opzegging het 
pand op 15 mei 1988 ontruimden; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1719, 3°, van het Burgerlijk Wet
boek, de verhuurder, uit de aard van 
het contract, en zonder dat daartoe 
enig bijzonder beding nodig is, ver
plicht is de huurder het rustig genot 
van het verhuurde goed te doen 
hebben zolang de huur duurt; dat 
die verplichting inhoudt dat de ver
huurder, ingeval hij het goed vrij
wil.lig vervreemdt, aan de verkrijger 
ervan de verplichting moet opleggen 
de lopende huur na te komen; dat 
de omstandigheid dat de huurover
eenkomst op het tijdstip van de ver
vreemding geen vaste dagtekening 
had, daaraan geen afbreuk doet; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op grond van de in het mid
del vermelde redenen, niet wettig 
beslist dat de verweerders geen con
tractuele fout hebben begaan en dat 
zij niet tot het betalen van schade
vergoeding aan de eisers gehouden 
zijn; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
de eisers tegen de verweerders en 
beslist over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verklaart het arrest bindend 
voor Jacqueline Lege in en Ronald 
Tourlousse; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te leper, zitting hou
dende in hoger beroep. 



206 HOF VAN CASSATIE Nr. 96 

19 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ver
bist. 

Nr. 96 

3• KAMER - 22 oktober 1900 

WERKLOOSHEID - ALLERLEI - SLECHT 
WEDER - GEDEELTELIJK WERKLOZE - DAG 
WAAROP DE ARBEID NORMAAL WORDT HER
VAT- DAAROPVOLGENDE ARBEIDSDAGEN
CONTROLE - CONTROLEKAART - GEEN 
VOORAFGAANDE SCHRAPP!NG - GEEN PA
RAAF VAN DE WERKGEVER- GEVOLG. 

De werknemer die, na een periode van 
gedeeltelijke werkloosheid wegens 
slecht weder, de arbeid bij zijn werk
gever normaal heeft hervat, behoeft 
vooraleer hij zijn beroepsactiviteit her
vat op zijn als controlekaart geldend 
bewijs van gedeeltelijke werkloosheid 
de vakjes die overeenkomen met de 
arbeidsdagen na de dag waarop de ar
beid is hervat, niet te schrappen, en 
evenmin die schrapping te laten para
feren (1). (Artt. 131, § 1, derde lid, 153, 
§ 4, eerste lid, 188, tweede en derde lid, 
en 195, derde lid, Werkloosheidsbesluit; 
art. 50, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. LACROSSE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8809) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 10 maart 1987 en 8 
november 1988 door het Arbeidshof 
te Luik gewezen; 

Over de twee middelen samen, 
het eerste middel: schending van de 

artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
126, 128, 153, en inzonderheid 153, § 4, 
188, en inzonderheid 188, tweede lid, 195 
en 210 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 betreffende arbeidsvoor
ziening en werkloosheid, als gewijzigd 
en aangevuld, wat betreft artikel 126, bij 
het koninklijk besluit van 22 juli 1975 
(artikel 1) en bij het koninklijk besluit 
van 5 oktober 1979 (artikel 1), wat be
treft artikel 128, bij het koninklijk be
sluit van 28 april 1966 (artikel 1) en bij 
het koninklijk besluit van 29 januari 
1974 (artikel 2) en bij het koninklijk be
sluit van 26 april1976 (artikel 3, 1° en 2°), 
wat betreft artikel 153, § 4, bij het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1979 (arti
kel 4), wat betreft artikel 188, bij het ko
ninklijk besluit van 24 juni 1971 (artikel 
8), bij het koninklijk besluit van 13 okto
ber 1971 (artikel 6), bij het koninklijk be
sluit van 6 juli 1972 (artikel 1), bij het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1979 (ar
tikel 5) en bij het koninklijk besluit van 
24 december 1980 (artikel 4 ingevoegd 
tussen het tweede en derde lid van arti
kel 188), wat betreft artikel 195, bij het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1979 (ar
tikel 6}, en van de artikelen 84 en 90 van 
het ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid als gewijzigd en 
aangevuld, wat betreft artikel 84 bij het 
ministerieel besluit van 22 november 
1965 (artikel 2} en bij het ministerieel be
sluit van 6 april 1966 (artikel 1}, wat be

------------~----1 treft artikel 90 bij het ministerieel be
sluit van 22 nov~mber 1965 (artikel 3) en, 
voor zoveel nod1g, schending van de arti
kelen 84 en 86 die krachtens het ministe
rieel besluit van 19 juli 1984 (artikel 2) 
de voornoemde artikelen 84 en 90 ver
vangen, en van artikel 97 van de Grand
wet, 

(1) Die oplossing volgt inzonderheid uit het 
vergelijken van de artt. 153, § 4, eerste lid, en 
131, § 1, derde lid, Werkloosheidsbesluit. De 
betrokken werknemer is immers gedurende de 
arbeidsdagen na de dag waarop de arbeid nor
maal is hervat, uiteraard niet !anger een tijde
lijk werkloze, aangezien zijn arbeidsprestaties 
op die datum niet meer zijn geschorst. Men 
vergelijke dit arrest met 's Hofs arrest van de
zelfde dag, A.R. nr. 8860, infra, nr. 98. 

doordat, nu het vaststaat, enerzijds, 
dat verweerder, die vanaf .9 november 
1981 gedeeltelijk werkloos was wegens 
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slecht weder, op 23 november 1981 door 
de controlediensten van het gewestelijk 
werkloosheidsbureau is betrapt terwijl 
hij op een bouwplaats werkzaam was, 
zonder het bewijs van gedeeltelijke 
werkloosheid (formulier C.3.2) te kunnen 
tonen, waaruit had moeten blijken dat 
het overeenstemmend vakje op zijn con
trolekaart was geschrapt, overeenkom
stig artikel 153, § 4, van voornoemd ko
ninklijk besluit van 20 december 1963, 
en, anderzijds, dat de gewestelijke werk
loosheidsinspecteur op 15 september 
1982 heeft beslist: 1 °) verweerder met in
gang van 23 november 1981 van het 
recht op werkloosheidsuitkeringen uit te 
sluiten; 2°) de uitkeringen terug te vorde
ren die hij ten onrechte heeft ontvangen 
en hem uit te sluiten van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen gedurende een 
periode van vier weken vanaf 20 septem
ber 1982, het bestreden arrest van 10 
maart 1987 het hoger beroep van eiser 
aanneemt tegen de beslissing van de ar
beidsrechtbank die de administratieve 
beslissing in al haar beschikkingen ver
nietigt, en vervolgens alvorens recht te 
doen « (eiser verzoekt te bewijzen dat 
(verweerder) op 23 november 1981 ge
deeltelijk werkloos was », op grond dat 
verweerder « betoogt dat hij van 9 tot 17 
november 1981 wegens slecht weder 
werkloos was geweest en vervolgens op 
18 november 1981 de arbeid normaal 
heeft hervat; dat hij derhalve op het 
ogenblik van de sommatie niet werkloos 
was wegens economische redenen en im
pliciet aanvoert dat hij geen houder van 
het formulier C.3.2 hoefde te zijn », 
waarbij eiser integendeel « ervan over
tuigd is dat verweerder op 23 november 
1981 gedeeltelijk werkloos was en der
halve houder diende te zijn van het be
wijs C.3.2. en het diende over te leggen 
op elk verzoek daartoe van de R.V.A. », . 

terwijl in de gevallen waarin een 
werknemer gedeeltelijk werkloze wordt 
in de zin van artikel 131, § 1, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, zijn werkgever hem, uiterlijk 
op de laatste arbeidsdag die de werkloos
heidsperiode voorafgaat, een bewijs van 
gedeeltelijke werkloosheid (formulier 
C.3.2, artikel 84 van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1963 [lees: 1964]) over
handigt waarop de werkloosheidsdagen 
zijn vermeld en dat als controlekaart 
geldt (artikel 188, tweede en derde lid, 
van voornoemd koninklijk besluit van 20 
december 1963), dat bewijs door de werk
loze aan zijn uitbetalingsinstelling wordt 
bezorgd bij de eerste uitbetaling van 

· werkloosheidsuitkeringen van de maand 
waarop het betrekking heeft (artikel 90, 
tweede lid, van voornoemd ministerieel 
besluit van 4 juni 1963 [lees : 1964]); an
derzijds, de werkloze die, in de loop van 
een dag, een activiteit in de zin van arti
kel 126 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 uitoefent, vooraf het over
eenkomstige vakje op zijn controlekaart 
moet schrappen of, als het gaat om een 
gedeeltelijk werkloze, het vakje van het 
stuk dat als controlekaart geldt, te weten 
het bewijs van gedeeltelijke werkloos
heid C.3.2; bovendien, wanneer die activi
teit wordt uitgeoefend voor rekening van 
een derde, die schrapping door deze 
moet worden geparafeerd alvorens de ac
tiviteit te beginnen (artikel 153, § 4, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963); ten slotte de werkloze zijn contro
lekaart op de eerste vordering moet 
overleggen en ze op de plaats van zijn 
tewerkstelling moet bewaren (voornoemd 
artikel 153, § 4), en de - geheel of ge-' 
deeltelijk - werkloze die deze bepalin
gen niet naleeft, geacht wordt zijn con
trolekaart ten onrechte te hebben laten 
afstempelen in de zin van artikel 195, 
derde lid, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 en van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen kan worden 
uitgesloten voor een periode van 4 tot 26 
weken; iedere partij het bewijs moet le
veren van de feiten die zij aanvoert (arti
kel 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek); daar
uit volgt dat verweerder, die sinds 9 no
vember 1981 gedeeltelijk werkloos is, 
verplicht was om, indien hij, zoals hij be
weert, het werk op 18 november 1981 
normaal had hervat, dat aan te duiden 
op het bewijs van gedeeltelijke werkloos
heid door op zijn formulier C.3.2 elk 
overeenkomstig vakje dat met die werk
dagen overeenstemt, te schrappen; die 
schrapping bovendien moest worden ge
parafeerd door de derde voor wiens reke
ning dat werk werd uitgevoerd, en ver
weerder het bewijs van gedeeltelijke 
werkloosheid op de plaats van zijn te· 
werkstelling diende te bewaren; eiser, nu 
de toestand van verweerders werkloos
heid blijkt uit de vermeldingen en 
schrappingen die hij moet aanbrengen of 
doen aanbrengen op het bewijs van ge
deeltelijke werkloosheid, dienaangaande 
geen enkel bewijs moet leveren, zodat 
het bestreden arrest van 10 maart 1987 
door hem te verzoeken « het bewijs te le
veren dat verweerder op 23 november 
1981 gedeeltelijk werkloos was »: 1°) op 
onwettige wijze de bewijslast omkeert 
(schending van de in het middel aange-
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wezen bepalingen met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet en inzonder
heid van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek; 2°) eveneens de andere in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen benevens die van het Burgerlijk 
Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek 
schendt en derhalve niet naar recht is 
verantwoord; de V!'!rnietiging van het be
streden arrest van 10 maart 1987 ook 
moet leiden tot vernietiging van het ar
rest van 8 november 1988; 

het tweede middel: schending van de 
artikelen 126, 128, 153 en inzonderheid 
153, § 4, 188 en inzonderheid 183, tweede 
lid, 195 en 210 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, als ge
wijzigd en aangevuld, wat betreft artikel 
126, bij het koninklijk besluit van 22 juli 
1975 (artikel 1) en bij het koninklijk be
sluit van 5 oktober 1979 (artikel 1), wat 
betreft artikel 128, bij het koninklijk be
sluit van 28 april 1966 (artikel 1) en bij 
het koninklijk besluit van 29 januari 
1974 (artikel 2) en bij het koninklijk be
sluit van 26 april1976 (artikel 3, 1° en 2°), 
wat betreft artikel 153, § 4, bij het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1979 (arti
kel 4), wat betreft artikel 188, bij het ko
ninklijk besluit van 24 juni 1971 (artikel 
8), bij het koninklijk besluit van 13 okto
ber 1971 (artikel 6), bij het koninklijk be
sluit van 6 juli 1972 (artikel 1), bij het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1979 (ar
tikel 5) en bij het koninklijk besluit van 
24 december 1980 (artikel 4 ingevoegd 
tussen het tweede en derde lid van arti
kel 188), wat betreft artikel 195, bij het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1979 (ar
tikel 6), en van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat, nu het vaststaat, enerzijds, 
dat verweerder, die vanaf 9 november 
1981 gedeeltelijk werkloos was wegens 
slecht weder, op 23 november 1981 door 
de controlediensten van het gewestelijk 
werkloosheidsbureau is betrapt terwijl 
hij op een bouwplaats werkzaam was, 
zonder het bewijs van gedeeltelijke 
werkloosheid (formulier C.3.2) te kunnen 
tonen, waaruit had moeten blijken dat 
het overeenstemmend vakje op zijn con
trolekaart was geschrapt, overeenkom
stig artikel 153, § 4, van voornoemd ko
ninklijk besluit van 20 december 1963, 
en, anderzijds, dat de gewestelijke werk
loosheidsinspecteur op 15 september 
1982 heeft beslist : 1 °) verweerder met in-, 
gang van 23 november 1981 van bet 
recht op werkloosheidsuitkeringen uit te 

sluiten; 2°) de uitkeringen terug te vorde
ren die hij ten onrechte heeft ontvangen, 
en 3°) hem uit te sluiten van het recht op 
werkloosheidskeringen gedurende een 
periode van vier weken vanaf 20 septem
ber 1982, het bestreden arrest van 8 no
vember 1988 het beroepen vonnis beves
tigt dat de administratieve beslissing 
vernietigt, op grond dat geen enkele wet
telijke bepaling de werkgever ertoe ver
plicht zijn verklaring van werkloosheid 
wegens slecht weder in te trekken bij 
het einde daarvan, daaruit volgt dat de 
werlmemer moet worden geloofd wan
neer bij beweert dat hij op 23 november 
1981 bet werk had hervat en dus niet 
meer gedeeltelijk werkloos was en dat 
'hij het formulier C.3.2 niet meer hoefde 
voor te leggen aangezien hij bet werk 
had hervat, 

terwijl in de gevallen waarin een 
werknemer gedeeltelijk werkloze wordt 
in de zin van artikel 131, § 1, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, zijn werkgever hem uiterlijk op 
de laatste arbeidsdag die de werkloos
heidsperiode voorafgaat, een bewijs van 
gedeeltelijke werkloosheid (formulier 
C.3.2, artikel 84 van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1963 [lees : 1964]) over
handigt waarop de werkloosheidsdagen 
zijn vermeld en dat als controlekaart 
geldt ·(artikel 188, tweede en derde lid, 
van voornoemd koninklijk besluit van 20 
december 1963), dat bewijs door de werk
loze aan zijn uitbetalingsinstelling wordt 
bezorgd bij de eerste uitbetaling van 
werkloosheidsuitkeringen van de maand 
waarop het betrekking heeft (artikel 90, 
tweede lid, van voornoemd ministerieel 
besluit van 4 juni 1963 [lees : 1964]); an
derzijds, de werkloze die, in de loop van 
een dag, een activiteit in de zin van arti
kel 126 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 uitoefent, vooraf het over
eenkomstig vakje op zijn controlekaart 
moet schrappen of, als het gaat om een 
gedeeltelijk werkloze, het vakje van het 
stuk dat als controlekaart geldt, te weten 
het bewijs van gedeeltelijke werkloos
heid C.3.2; bovendien, wanneer die activi
teit wordt uitgeoefend voor rekening van 
een derde, die schrapping door deze 
moet worden geparafeerd alvorens de ac
tiviteit te beginnen (artikel 153, § 4, van 
bet koninklijk besluit van 20 december 
1963); ten slotte de werkloze zijn contro
lekaart op de eerste vordering moet 
overleggen en ze op de plaats van zijn 
tewerkstelling moet bewaren (voornoemd 
artikel 153, § 4), en de - geheel of ge
deeltelijk - werkloze die deze bepalin-
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gen niet naleeft, geacht wordt zijn con
trolekaart ten onrechte te hebben laten 
afstempelen in de zin van artikel 195, 
derde lid, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 en van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen kan worden 
uitgesloten voor een periode van 4 tot 26 
weken; daaruit volgt dat de gedeeltelijk 
werkloze die het werk hervat, zulks 
moet aanduiden door op het bewijs van 
gedeeltelijke werkloosheid van de !open
de maand de vakjes die met zijn activi
teitsdagen overeenstemmen, te schrap
pen, om af te zien van zijn werkloos
heidsuitkering en het samengenieten 
van die uitkeringen en een loon te ver
mijden, zodat het bestreden arrest van 8 
november 1988, door te zeggen dat ver
weerder het formulier C.3.2 niet meer 
hoefde over te leggen, aangezien hij het 
werk had hervat en dat geen enkele wet
telijke bepaling de werkgever verplicht 
zijn verklaring van werkloosheid wegens 
slecht weder in te trekken bij het einde 
daarvan, de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen schendt en zijn be
slissing niet naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat de middelen be
rusten op de stelling dat de werkne
mer die gedeeltelijk werkloos is ge
worden, met toepassing van artikel 
153, § 4, eerste lid, van het konink
lijk besl.uit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, verplicht is om, wan
neer hij het werk normaal heeft 
hervat, op het bewijs van gedeelte
lijke werkloosheid voor de lopende 
maand elk vakje dat met zijn activi
teitsdagen overeenstemt te schrap
pen; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 153, § 4, uitdrukkelijk bepaalt · 
dat het toepasselijk is op de << werk
loze » en, bijgevolg, in geval van ge
deeltelijke werkloosheid, zoals te de
zen, op de werknemer die, volgens 
de omschrijving van artikel 131, § 1, 
derde lid, met een werkgever door 
een arbeidsovereenkomst verbonden 
blijft maar wiens arbeidsprestaties 
tijdelijk verminderd of geschorst 
zijn; 

Dat daaruit volgt dat die bepaling 
niet van toepassing is wanneer het 
werk ter uitvoering van die overeen
komst normaal is hervat, aangezien 

de werknemer vanaf dat ogenblik 
geen gedeeltelijk werkloze meer is; 

Dat de middelen falen naar recht; 

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

22 oktober 1990 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Tlerslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. ~7 

3• KAMER - 22 oktober 1990 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES - ART. 194, WERKLOOSHEIDSBE
SLUIT - DRAAGWIJDTE. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES - ART. 196, WERKLOOSHEIDSBE
SLUIT - DRAAGWIJDTE. 

3° WERKLOOSHEID - ALLERLEI - GE
DEELTELIJK WERKLOZE - ACTIVITEIT -
CONTROLE - BEWIJS VAN GEDEELTELIJKE 
WERKLOOSHEID - GEEN VOORAFGAANDE 
SCHRAPPING - GEVOLG. 

1 o en 2° De administratieve sancties 
waarvan sprake is in de artt. 194 en 
196, Werkloosheidsbeslu~t zijn, in de 
regel, onderscheiden sancties,· zij kun
nen betrekking hebben op van elkaar 
verschillende feiten (1). 

3° Een gedeeltelijk werkloze wordt ge
acht zijn controlekaart ten onrechte te 
hebben laten afstempelen, wanneer hij 

(1) Zie B. GRAULICH en P. PALSTERMAN, Les 
droits et obligations du ch6meur, Brussel, 
1986, blz .. 154 en 155. 
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in de loop van een dag een activiteit, 
in de zin van art. 126 Werkloosheidsbe
sluit, uitoefent en niet vooraf het over
eenkomstig vakje op zijn als controle
kaart geldend bewijs van werkloosheid 
schrapt. (Art. 131, § 1, eerste en derde 
lid, 153, § 4, eerste lid, 188, tweede en 
derde lid, en 195, derde lid, Werkloos
heidsbesluit; art. 84, 3°, M.B. 4 juni 
1964.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. SERET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8811) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1988 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 126, 128, 131 en in
zonderheid 131, § 1, derde lid, 153 en in
zonderheid 153, § 4, 188 en inzonderheid 
188, tweede lid, 194, 195, 196 en 210 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, als gewijzigd en aange
vuld, wat betreft artikel 1.26, bij het ko
ninklijk besluit van 22 juli 1975 (artikel 
1), bij het koninklijk besluit van 5 okto
ber 1979 (artikel 1) en bij het koninklijk 
besluit van 12 oktober 1982 (artikel 1), 
wat betreft artikel 128, bij het koninklijk 
besluit van 28 april 1966 (artikel 1) en bij 
het koninklijk besluit van 29 januari 
1974 (artikel 2) en bij het koninklijk be
sluit van 26 april 1976 (artikel 3, 1° en 2°), 
wat betreft artikel 153, § 4, bij het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1979 (arti
kel 4), wat betreft artikel 188, bij het ko
ninklijk besluit van 24 juni 1971 (artikel 
8), bij het koninklijk besluit van 13 okto
ber 1971 (artikel 6), bij het koninklijk be
sluit van 6 juli 1972 (artikel 1), bij het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1979 ( ar
tikel 5) en bij het koninklijk besluit van 
24 december 1980 (artikel 4 ingevoegd 
tussen het tweede en het derde lid van 
artikel 188), wat betreft artikel 195, bij 
het koninklijk besluit van 5 oktober 1979 
(artikel 6), en schending van de artikelen 
84 en 90 van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 inzake werkloosheid als ge
wijzigd en aangevuld, wat betreft artikel 
84 bij het ministerieel besluit van 22 no-

vember 1965 (artikel 2) en bij het minis
terieel besluit van 6 april 1966 (artikel1), 
wat betreft artikel 90, bij het ministerie
el besluit van 22 november 1965 (artikel 
3) en, voor zoveel nodig, schending van 
de artikelen 84 en 86 die krachtens het 
ministerieel besluit van 19 juli 1984 (arti
kel 2) de voornoemde artikelen 84 en 90 
vervangen; miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel dat verbiedt uit
spraak te doen over niet gevorderde za
ken en van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging, en schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat, nu het vaststaat, enerzijds, 
dat verweerder van 23 tot 31 januari 
1984 en van 6 tot 8 februari 1984 onver
schuldigde uitkeringen voor gedeeltelijke 
werkloosheid heeft ontvangen en zijn be
zoldigde arbeid niet heeft vermeld op 
zijn stempelkaart, dat hij onjuiste ver
klaringen heeft afgelegd door te zeggen 
dat hij werkloos was en onjuiste docu
menten heeft voorgelegd ten einde werk
loosheidsuitkeringen te ontvangen waar
op hij geen recht had; anderzijds, dat de 
gewestelijke werkloosheidsinspecteur 
wegens die feiten op 20 februari 1985 
heeft beslist : 1 o verweerder van 23 tot en 
met 31 januari 1984 en van 6 tot en met 
8 februari 1984 van het recht op werk
loosheidsuitkeringen uit te sluiten; 2° de 
uitkeringen die hij voor die periodes ten 
onrechte heeft ontvangen, terug te vorde
ren, 3° hem de sanctie uitsluiting op te 
leggen voor een totale periode van 52 
weken vanaf 25 februari 1985, hetzij 13 
weken, 26 weken en 13 weken, respectie
velijk op grond van de artikelen 194, 195 
en 196 van het in het middel aangewe
zen koninklijk besluit van 20 december 
1963, het arrest vooraf eisers principaal 
hoger beroep als niet gegrond afwijst en 
vervolgens verweerders incidenteel ho
ger beroep aanneemt nu, met wijziging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
beslist « de administratieve beslissing ai
leen te handhaven in zoverre zij (ver
weerder) uitsluit van het recht op werk
loosheidsuitkeringen voor de periode van 
23 tot 31 januari 1984 en van 6 tot en 
met 8 februari 1984, en de uitsluiting van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen 
voor 13 weken uitspreekt op grond van 
artikel 196 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 •, op grond dat : 1 °) de 
voornoemde artikelen 194 en 196 van het 
koninklijk besluit elk een administratie
ve sanctie opleggen, het eerste inzonder
heid bij een onjuiste verklaring waar
door onverschuldigde werkloosheidsuit
keringen zijn toegekend, en het tweede 
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bij het voorleggen van onjuiste documen
ten ten einde onverschuldigde uitkerin
gen te ontvangen, dat beide bepalingen 
hetzelfde feit beogen, met dien verstande 
dat alleen voor artikel 196 bedrieglijk op
zet is vereist en dat bijgevolg alleen 
voornoemd artikel 196 te dezen van toe
passing is en dat 2°) artikel 195 van het
zelfde koninklijk besluit niet van toepas
sing is; dat immers uit de gegevens van 
de zaak niet blijkt dat verweerder ten 
onrechte zijn controlekaart heeft laten 
afstempelen; dat hij immers geen onjuis
te vermeldingen op zijn controlekaart 
heeft aangebracht maar een formulier 
C.3.2 heeft overgelegd, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 194 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, de werkloze, die 
een onjuiste of onvolledige verklaring 
heeft afgelegd en daardoor onverschul
digde uitkeringen heeft ontvangen, van 
het recht op uitkering is uitgesloten voor 
een periode van ten minste een week en 
ten hoogste dertien weken; die uitslui
ting eveneens van toepassing is op de 
werkloze die een door zijn werkgever 
verkeerd ingevuld inlichtingsformulier 
uit onachtzaamheid heeft bevestigd en 
ondertekend, en daartoe onverschuldigde 
uitkeringen heeft ontvangen; daarente
gen artikel 196 van hetzelfde koninklijk 
besluit bepaalt dat de werkloze die on
juiste documenten voorlegt ten einde uit
keringen te ontvangen waarop hij geen 
recht heeft, voor een periode van dertien 
weken wordt uitgesloten; die bepaling, in 
tegenstelling tot voornoemd artikel 194, 
bedrieglijk opzet vereist waardoor de 
toepassing van de in artikel 261, 5°, in fi
ne, bepaalde correctionele straffen ver
antwoord is; elk van die artikelen ver
schillende feiten sanctioneert, nu artikel 
194 de door de werkloze zelf geclane ver
klaring beoogt, terwijl artikel 196 van 
toepassing is op het overleggen van on
juiste documenten, waarbij die onjuist
heid zowel te wijten kan zijn aan de 
door de werkloze zelf op het document 
aangebrachte wijziging als aan een ver
gissing van degene die het document 
heeft opgesteld en die door de werkloze 
was gekend; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat te dezen alleen de 
uitsluiting van het recht op werkloos
heidsuitkeringen voor een periode van 
dertien weken op grond van artikel 196 
van toepassing is, nu de in die bepaling 
beoogde feiten dezelfde zijn als die in ar
tikel 194, de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen schendt, met uit
zondering van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek, van het Gerechtelijk 
Wetboek en van de algemene rechtsbe
ginselen en zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

tweede onderdeel, enerzijds, in het ge· 
val dat, zoals te dezen, een werknemer 
gedeeltelijk werkloze wordt in de zin van 
artikel 131, § 1, derde lid, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963, 
zijn werkgever hem uiterlijk op de laat
ste arbeidsdag die de werkloosheidsperi
ode voorafgaat, een bewijs van gedeelte
lijke werkloosheid (formulier C.3.2, arti
kelen 84 en 90 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964) overhandigt 
waarop de werkloosheidsdagen zijn ver
meld en dat als controlekaart geldt (arti
kel 188, tweede en derde lid, van voor
noemd koninklijk besluit); dat be,'lijs 
door de werkloze aan zijn uitbetalingsin
stelling wordt bezorgd bij de eerste uit
betlding van werkloosheidsuitkeringen 
van de maand waarop het betrekking 
heeft (artikel 90, tweede lid, van het mi
nisterieel besluit van 4 juni 1964); ander
zijds, de werkloze die, in de loop van een 
dag, een activiteit in de zin van artikel 
126 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 uitoefent, vooraf het over
eenkomstig vakje op zijn controlekaart 
moet schrappen of, als het gaat om een 
gedeeltelijk werkloze, het vakje van het 
stuk dat als controlekaart geldt, te weten 
het bewijs van gedeeltelijke werkloos
heid C.3.2; bovendien, wanneer die activi
teit wordt uitgeoefend voor rekening van 
een derde, die schrapping door deze 
moet worden geparafeerd alvorens de ac
tiviteit te beginnen (artikel 153, § 4, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963); ten slotte de werkloze zijn contro
lekaart bij de eerste vordering moet 
overleggen en ze op de plaats van zijn 
tewerkstelling bewaren (voornoemd arti
kel 153, § 4,) en de - geheel of gedeelte
lijke - werkloze die deze bepalingen 
niet naleeft, wordt geacht zijn controle
kaart ten onrechte te hebben laten af
stempelen in de zin van artikel 195, der
de lid, van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 en van het recht op werk
loosheidsuitkeringen kan worden uitge
sloten voor een periode van 4 tot 26 we
ken (voornoemd artikel 195, eerste lid); 
daaruit volgt dat het bewijs van gedeel
telijke werkloosheid dat voor de gedeel
telijk werkloze de controlekaart van de 
volledig werkloze vervangt, een maande
lijkse controlekaart uitmaakt die geldig 
is voor de hele maand waarvoor ze is uit
gereikt en het arrest bijgevolg, nu het 
zegt dat verweerder te dezen geen on-
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juiste vermeldingen heeft aangebracht 
op zijn controlekaart, maar een formu
lier c.a.2 heeft overgelegd, zijn beslis
sing, dat voornoemd artikel 195 niet van 
toepassing is, niet naar recht verant
woordt en bijgevolg de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt, ,met uitzondering van de bepa
lingen van het Burgerlijk Wetboek en 
van het Gerechtelijk Wetboek en van de 
algemene rechtsbeginselen, en inzonder
heid de artikelen 15a, 188 en 195 van het 
koninklijk besluit van 20 december 196a; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de artikelen 194 

en 196 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid
administratieve sancties opleggen, 
respectievelijk aan de werkloze die 
« een onjuiste verklaring heeft afge
legd » en aan de werkloze die « on
juiste documenten heeft voorge
legd »; 

Dat, zo in het eerste geval de on
juistheid aan de werkloze te wijten 
is, zulks in het tweede geval niet 
noodzakelijk het geval is; dat beide 
teksten derhalve verschillende fei
ten kunnen beogen; 

Overwegende dat het arrest dat 
de toepassing van artikel 194 uit
sluit en enkel de bij artikel 196 be
paalde sanctie in aanmerking 
neemt, aileen op grond dat beide 
voornoemde bepalingen, met uitzon
dering van het bedrieglijk opzet dat 
alleen door laatstgenoemde artikel 
is vereist, « hetzelfde feit beogen », 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de artikelen 

153, § 4, eerste lid, en 188, tweede en 
derde lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 volgt dat de 
gedeeltelijk werkloze, als bedoeld in 
artikel 131, § 1, van dat besluit, die, 
in de loop van een dag, een activi
teit in de zin van artikel 126 uitoe
fent, vooraf moet schrappen het 
overeenkomstige vakje op het be
wijs van gedeeltelijke werkloosheid 

(document C.3.2} dat zijn werkgever 
hem heeft afgegeven en dat als con
trolekaart geldt; dat de werkloze die 
deze verplichting niet naleeft, inge
volge artikel 195, derde lid, wordt 
geacht zijn controlekaart ten on
rechte te hebben laten afstempelen; 

Overwegende dat het arrest dat 
de toepassing van de bij artikel 195 
bepaalde sanctie afwijst, op grond 
dat verweerder « geen onjuiste ver
melding heeft aangebracht op zijn 
controlekaart maar een formulier 
C.3.2 heeft voorgelegd », zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de ad
ministratieve beslissing van eiser 
vernietigt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel 1017, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten, 
verwijst de aldus beperkte. zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

22 oktober 1990 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 98 

a• KAMER - 22 oktober 1990 

WERKLOOSHEID - ALLERLEI - VOLLEDI
GE WERKLOOSHEID - NORMALE ARBEIDS
HERVATIING - DAG WAAROP DE ARBEID 
NORMAAL WORDT HERVAT - CONTROLE -
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CONTROLEKAART - GEEN VOORAFGAANDE 
SCHRAPPING - GEEN PARAAF VAN DE WERK
GEVER - GEVOLG. 

De werknemer die, na een periode van 
volledige werkloosheid, de arbeid bij 
een nieuwe werkgever normaal her
vat, moet alvorens met zijn beroepsac
tiviteit te beginnen op zijn controle
kaart het vakje schrappen, dat over
eenkomt met de dag waarop de arbeid 
normaal is hervat, en de schrapping 
door zijn nieuwe werkgever laten pa
raferen (1). (Artt. 131, § 1, tweede lid, 
153, § 4, eerste lid, en 195, derde lid, 
Werkloosheidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. BALLMANN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8860) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1989 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 126, 153, § 4, 195 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref-

(1) Die oplossing vloeit inzonderheid voort 
uit de vergelijking van de artt. 153, § 4, eerste 
lid, en 131, § 1, tweede lid, Werkloosheidsbe
sluit. Immers, de dag waarop de betrokken 
werknemer na een periode van volledige werk
loosheid, de arbeid bij een nieuwe werkgever 
normaal hervat, is hij uiteraard nog altijd een 
volledige werkloze, vermits die dag, en totdat 
hij zijn arbeid werkelijk hervat, de beeindi
ging van zijn vroegere arbeidsovereenkomst 
op grond waarvan hem werkloosheidsuitkerin
gen zijn toegekend, onveranderd blijft. Doch 
de volledige werkloze moet juist alvorens te 
beginnen met de activiteit, in de zin van art. 
126 Werkloosheidsbesluit, voldoen aan de ver
plichtingen van art. 153, § 4, eerste iid. Boven
dien kan worden aangenomen dat die ver
plichtingen niet meer bestaan na de dag 
waarop de arbeid normaal wordt hervat. De 
gevolgen op de werkloosheid van de beeindi
ging van de vroegere arbeidsovereenkomst, op 
grond waarvan uitkeringen zijn toegekend, be
staan dan niet meer, omdat thans een nieuwe 
bezoldigde arbeid wordt uitgevoerd. Indien de 
werknemer later opnieuw werkloos wordt, is 
de oorsprong van de werkloosheid te vinden in 
de beeindiging van de nieuwe arbeidsovereen
komst en niet in de vroegere. 

Men vergelijke het onderhavige arrest met 
het arrest A.R. nr. 8809, dat het Hof op dezelf
de dag heeft gewezen; zie supra, nr. 96. 

fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis doch op grond 
van andere redenen, de op 4 maart 1986 
ter kennis van verweerder gebrachte be
slissing van 3 maart 1986 van de gewes
telijke werkloosheidsinspecteur vernie
tigt, op grond dat : « de ·werkloze die de 
bepalingen van artikel 153, § 4, niet hceft 
nageleefd, uitgesloten wordt van het 
recht op werkloosheidsuitkeringen, niet
tegenstaande hij te goeder trouw en zon
der bedrieglijk opzet heeft gehandeld; 
genoemd artikel 153, § 4, bepaalt dat de 
werkloze die, in de loop van een dag, een 
activiteit in de zin van artikel 126 uitoe
fent, vooraf het overeenkomstig vakje op 
zijn controlekaart moet scbrappen en 
wanneer bij activiteit uitoefent voor re
kening van een derde, de schrapping 
door deze moet Iaten paraferen alvorens 
zijn activiteit te beginnen; dat die bepa
ling de controle op de werkloze moet mo
gelijk maken; dat artikel 126 bepaalt dat 
de werknemer, die wegens omstandighe
den onafhankelijk van zijn wil werkloze 
wordt, aanspraak heeft op werkloos
heidsuitkering op voorwaarde dat hij ge
durende zijn werkloosheid geen arbeid 
verricht in de zin van voornoemd artikel; 
dat artikel 153, § 4, het mogelijk moet 
maken controle uit te oefenen op het na
leven van die voorwaarde door de werk
loze; dat de controle duidelijk de werklo
ze betreft; dat immers artikel 153, § 4, 
gewag maakt van de werkloze en dat 
daarenboven artikel 126 formeel verbiedt 
om gedurende de duur van de werkloos
heid arbeid te verricbten; dat de contro
lemaatregel alleen in dat geval zinvol is; 
dat uit het dossier duidelijk blijkt dat de 
heer BaUmann immers op 30 december 
1985 als werkman is aangenomen (zie 
bewijs van de werkgever en getuigschrift 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning); dat die arbeidsovereenkomst tot 
maart (1988) beeft geduurd; dat het bij
gevolg onbetwistbaar vaststaat dat de 
beer BaUmann niet heeft gewerkt als 
werkloze die, gedurende zijn werkloos
heid, arbeid heeft verricht gedurende 
een dag; dat het bier immers uitsluitend 
gaat om het bewijs, wat geen invloed 
heeft op het bestaan van de arbeidsover
eenkomst en dus op het statuut van de 
werknemer; dat, gelet op die feiten, de 
verplichting die krachtens artikel 153, 
§ 4, op de werkloze rust, op 30 december 
·1985 niet meer voor (verweerder) gold; 
dat artikel 195 bijgevolg niet mocht wor
den toegepast; dat de Rijksdienst voor 
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Arbeidsvoorziening in zijn brief van 19 
januari 1987 aan de arbeidsauditeur be
klemtoont : " de regels die moeten wor
den nageleefd verschillen niet naarge
lang het gaat om een gelegenheidswerk 
of om de eerste dagen van een werk op 
grond van een overeenkomst als bepaald 
bij de wet van 4 juli 1978 "; dat die for
mulering, die zeer vaag is (" de eerste 
dagen "), geen rekening houdt met het 
feit dat de verplichting vervat in artikel 
153, § 4, (zie boven) aileen de werkloze 
en niet de werknemer betreft », 

terwijl, ingevolge artikel 195 van het 
in het middel aangewezen koninklijk be
sluit van 20 december 1963, de werkloze 
die zijn controlekaart ten onrechte heeft 
Iaten afstempelen van het recht op werk
loosheidsuitkeringen wordt uitgesloten 
voor een periode van 4 tot 26 weken en 
« wordt geacht zijn controlekaart ten on
rechte te hebben Iaten afstempelen, de 
werkloze die zich niet heeft gedragen 
naar de bepalingen van artikel 153, § 4 »; 
ingevolge artikel 153, § 4, van het in het 
middel aangewezen koninklijk besluit 
van 20 december 1963, • de werkloze die, 
in de loop van een dag, een activiteit in 
de zin van artikel 126 uitoefent, vooraf 
het overeenkomstig vakje op zijn contro
lekaart moet schrappen; wanneer hij die 
activiteit voor rekening van een derde 
uitoefent, hij de schrapping door deze 
moet laten paraferen alvorens zijn activi
teit te beginnen »; de activiteiten bedoeld 
in artikel 126 van het in het middel aan
gewezen koninklijk besluit van 20 de
cember 1963, onder meer zijn iedere • ar
beid, al dan niet in loondienst verricht, 
waarvoor hij (de werknemer die aan
spraak heeft op werkloosheidsuitkering) 
enig loon of materieel voordeel ontvangt, 
dat tot zijn levensonderhoud en dat van 
zijn gezin kan bijdragen »; uit het geheel 
van die bepalingen volgt dat een werklo
ze, waaraan een controlekaart is uitge
reikt, niet ontheven is van de verplich
ting vooraf het overeenkomstig vakje op 
zijn controlekaart te schrappen, wanneer 
hij als loontrekkende het werk hervat; 
hij immers, vooraleer hij het werk her
vat, dus op een ogenblik dat hij nog 
steeds een werkloze is, verplicht is het 
overeenkomstig vakje op zijn controle
kaart te schrappen; daaruit volgt dat het 
arrest, dat beslist dat de artikelen 195 en 
153, § 4, niet van toepassing kunnen zijn 
op verweerder aangezien hij geen werk
loze meer was, maar op het ogenblik van 
de controle het statuut van werkloze 
voor dat van werknemer had geruild, 
niet naar recht is verantwoord (schen-

ding van alle in het middel aangewezen 
bepalingen, met uitzondering van artikel 
97 van de Grondwet), en evenmin regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat bij een controle op 30 de
cember 1985 is vastgesteld dat (ver
weerder), die sedert 21 oktober 1985 
volledig werkloos was, in de garage 
( ... ) werkte; dat (hij) bij administra
tieve beslissing ( ... ) van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen is uitge
sloten voor een periode van 13 we
ken ( ... ), met toepassing van de arti
kelen 126, 153, § 4, 172, 174 en 195 
van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 (en) dat hem vooral 
wordt verweten dat hij geen " T " 
heeft aangebracht op 30 december 
1985 op de stempelkaart C3 »; dat 
het arrest, nu het vaststelt dat eiser 
op 30 december 1985 werd aangeno
men bij arbeidsovereenkomst die tot 
de maand 1988 is blijven bestaan, 
overweegt dat hij deswege van sta
tuut is veranderd en het statuut van 
werkloze voor dat van werknemer 
heeft geruild, zodat voornoemd arti
kel 153, § 4, vanaf dat ogenblik niet 
meer op hem van toepassing was; 

Overwegende dat volgens artikel 
131, § 1, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, « onder "volledig 
werkloze " wordt verstaan de werk
nemer wiens arbeidsovereenkomst 
een einde heeft genomen »; 

Overwegende dat artikel 195 van. 
dat besluit bepaalt dat een adminis
tratieve sanctie wordt opgelegd aan 
de werknemer die zijn controlekaart 
ten onrechte heeft laten afstempe
len; dat, ingevolge het derde lid van 
dat artikel, de werkloze die zich niet 
heeft gedragen naar de bepalingen 
van artikel 153, § 4, wordt geacht 
zijn controlekaart ten onrechte te 
hebben laten afstempelen; 

Overwegende dat dit artikel 153, 
§ 4, eerste lid, « de werkloze, die in 
de loop van een dag een activiteit in 
de zin van artikel 126 uitoefent 
( .•. ) », ertoe verplicht « vooraf het 
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overeenkomstig vakje op zijn con- Nr. 99 
trolekaart te schrappen (en) wan-
neer hij die activiteit uitoefent voor 
rekening van een derde, ( ... ) de a• KAMER - 22 oktober 1900 
schrapping door deze te laten para-
feren alvorens zijn activiteit te be-
ginnen »; BESTAANSMINIMUM - BESTAANSMID-

Overwegende dat uit die teksten 
volgt dat de werknemer, op de dag 
waarop hij normaal het werk hervat 
bij een nieuwe werkgever, bij het 
einde van een periode van volledige 
werkloosheid, per definitie nog 
steeds een volledig werkloze is, aan
gezien op die dag, tot op het ogen
blik dat zijn arbeid werkelijk aan
vangt, de toestand van beEHndiging 
van zijn vorige arbeidsovereen
komst, op grond waarvan de werk
loosheidsuitkeringen zijn toegekend, 
onveranderd blijft; dat de volledig 
werkloze bovendien, precies voora
leer hij zijn activiteit in de zin van 
artikel 126 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 uitoe
fent, de voornoemde verplichtingen 
moet uitvoeren; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat verweerder door zijn aanwer
ving het statuut van werkloze had 
geruild voor dat van werknemer en 
dat artikel 153, § 4, vanaf dat ogen
blik op hem niet meer van toepas
sing was, 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 vernietigd arrest; 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwij st de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

22 oktober 1990 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

DELEN - GEVOLGEN - BEREKENING - FEI-
TELIJK GEZIN - BEGRIP. 

Onder « feitelijk gezin » in art. 5, § 1, Be
staansminimumwet en art. 13 K.B. van 
30 okt. 1974, waarin wordt bepaald 
welke bestaansmiddelen in aanmer
king worden genomen van de perso
nen met wie de aanvrager samen
woont, wordt verstaan twee personen 
die, zonder gehuwd te zijn, een gezin 
vormen. 

(LAFALIZE T. O.C.M.W. TE LIBIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8870) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 mei 1988 geweze_n 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, § 1, 2, §§ 1 en a, alsook 5, § 1, 
van de wet van 7 augustus 1974 tot in
stelling van het recht op een bestaansmi
nimum, zoals die bepalingen van kracht 
waren in 1985, namelijk artikel 2, § 1, 
van bovengenoemde wet, gewijzigd door 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
12 april 1984 doch v66r de wijziging er
van door artikel 9a van de wet van 7 no
vember 1987 en door artikel 1, § 1, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1988, en artikel 2, § a, gewijzigd door ar
tikel 146 van de wet van 5 januari 1976, 
alsook van artikel 1a van het koninklijk 
besluit van ao oktober 1974 houdende al
gemeen reglement betreffende het be
staansminimum, gewijzigd door artikel 5 
van het koninklijk besluit van 8 januari 
1976, doch v66r de wijziging ervan door 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
20 december 1988, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van verweerder ontvankelijk en gegrond 
verklaart en bijgevolg, met wijziging van 
het eerste vonnis, zegt dat de bestuur
lijke beslissing waarin verweerder eise
res het bestaansminimum ontzegt op 22 
augustus 1985, volle werking zal krijgen, 
op grond dat « a) (verweerder) terecht de 
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bestaansmiddelen van de persoon met 
wie (eiseres) samenwoont en een feite
lijk gezin vormt in aanmerking neemt 
(artikel 5, § 1, van de wet van 7 augustus 
1974 tot instelling van het recht op een 
bestaansminimum en artikel 13 van het 
koninklijk besluit van 30 oktober 1974 
houdende algemeen reglement betreffen
de het bestaansminimum). 4) Het maat
schappelijk onderzoek te dezen aan het 
licht brengt dat het gezin van (eiseres) 
meer bepaald · bestond uit : - de loon
trekkende zoon van (eiseres) (maandin
komen 24.000 frank), - de werkloze nee£ 
van (eiseres) (maandinkomen van 14.152 
frank), - een dochter van (eiseres) met 
haar werkloze concubant (inkomen 
18.000 frank); dat die personen samenwo
nen met (eiseres) en met haar een feite
lijk gezin vormen. Aangezien het totaal
bedrag van die bestaansmiddelen het 
" bestaansminimum " overschrijdt, er aan 
(eiseres) geen uitkering verschuldigd is 
op de datum van de betwiste beslissing ' 
van 22 augustus 1985 », 

terwijl krachtens artikel 1, § 1, van de 
wet van 7 augustus 1974 tot instelling 
van het recht op een bestaansminimum, 
iedere Belg, die zijn burgerlijke meerder
jarigheid heeft bereikt, die zijn werke
lijke verblijfplaats in Belgie heeft en die 
geen toereikende bestaansmiddelen 
heeft, noch in staat is deze hetzij door 
eigen inspanningen, hetzij op een andere 
manier te verwerven, recht heeft op een 
bestaansminimum; artikel 2, § 1, van die 
wet, gewijzigd door artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 12 april 1984, doch 
v66r de wijziging ervan door artikel 93 
van de wet van 7 december 1987 en door 
artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit. 
van 20 december 1988, de jaarlijkse be
dragen vaststelt waarop samenwonende 
echtgenoten, alleenstaande personen of 
personen die enkel samenwonen met on
gehuwde minderj arige kinderen die te 
hunnen laste zijn of alle andere perso
nen die met een of meer personen sa
menwonen, onverschillig of zij al dan 
niet onderling bloed- of aanverwant zijn, 
aanspraak kunnen maken als bestaans
minimum; artikel 2, § 3, van bovenge
noemde wet, gewijzigd door artikel 146 
van de wet van 5 januari 1976 bepaalt. 
dat het bedrag van- het- bestaansmini
mum wordt verminderd met het gedeelte 
van de bestaansmiddelen dat een door 
de Koning bij de ministerraad overlegd 
besluit te bepalen bedrag te boven gaat 
en dat kan verschillen naargelang van 
de kategorie waartoe de aanvrager op 
grond van § 1 van dit artikel behoort; die 

bestaansmiddelen worden berekend 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 
van de wet; krachtens artikel 5 van die 
wet alle · bestaansmiddelen in aanmer
king komen van welke aard en oor
sprong ook, waarover de belanghebbende 
echtgenoten, de samenwonende persoon 
of de alleenstaande persoon beschikken, 
met inbegrip van alle uitkeringen krach
tens de Belgische of buitenlandse sociale 
wetgeving; binnen de perken bepaald 
door de Koning eveneens in aanmerking 
kunnen worden genomen, de bestaans
middelen van de persoon met wie de 
aanvrager samenwoont; artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 30 oktober 
1974 houdende algemeen reglement be
treffende het bestaansminimum, gewij
zigd door artikel 5 van het koninklijk be
sluit van 8 januari 1976, doch v66r de 
wijziging ervan door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1988, 
aldus bepaalt dat ingeval de aanvrager 
samenwoont met een persoon die geen 
aanspraak maakt op het genot van de 
wet en met dewelke hij een feitelijk ge
zin uitmaakt, het gedeelte van de be
staansmiddelen van die persoon in aan
merking kan worden genomen, dat het 
bedrag overschrijdt van het bestaansmi
nimum bepaald voor de categorie van be
gunstigden bedoeld in artikel 2, § 1, 3°, 
van de wet; in de overige gevallen van 
samenwoning met personen die geen 
aanspraak maken op het genot van de 
wet, de bestaansmiddelen van die perso
nen niet in aanmerking genomen kun
nen worden; bovenaangehaald artikel 13, 
eerste lid, derhalve aan de openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn de mo
gelijkheid biedt om voor de berekening 
van de uitkeringen de bestaansmiddelen 
in aanmerking te nemen van de persoon 
met wie de aanvrager samenwoont, die 
met hem een feitelijk gezin vormt en die 
geen aanspraak maakt op de wettelijke 
uitkeringen; de wetgever duidelijk doelt 
op het geval van concubinaat dat moet 
worden onderscheiden van de overige ge
vallen van samenwoning met personen 
die geen aanspraak maken op de wette
lijke uitkeringen, in welke gevallen de 
bestaansmiddelen van die personen niet 
in aanmerking genomen mogen worden; 
het arrest bijgevolg, door de bestuurlijke 
beslissing van verweerder te bevestigen 
waarbij eiseres het bestaansminimum 
werd ontzegd op 22 augustus 1985 op 
grond dat het maatschappelijk onder
zoek aan het licht bracht dat eiseres sa
menwoonde met haar loontrekkende 
zoon, haar werkloze neef, haar dochter 
en de werkloze concubant van laatstge-
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noemde, met wie zij een feitelijk gezin 
vormde, en dat, aangezien het. totaalbe
drag van de bestaansmiddelen van die 
personen het « bestaansminimum » te 
boven ging, haar geen uitkering ver
schuldigd was, bij de berekening van de 
aan eiseres toekomende uitkeringen de 
bestaansmiddelen van met haar samen
wonende personen in aanmerking neemt 
buiten het uitdrukkelijk bij de wet be
paalde geval en om die reden alle in het 
middel aangegeven wettelijke bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 13, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 30 okto
ber 1974, de regels vaststelt voor de 
berekening van de bestaansmidde
len van de persoon die aanspraak 
maakt op de uitkeringen van de wet 
van 7 augustus 1974 tot instelling 
van het recht op een bestaansmini
mum en die samenwoont met een 
persoon die geen aanspraak maakt 
op die uitkeringen en met wie hij 
een feitelijk gezin vormt; 

Dat die bepaling onder « feitelijk 
gezin » verstaat twee personen, die, 
zonder gehuwd te zijn, een gezin 
vormen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres samenwoont met 
haar zoon, haar neef, haar dochter 
en de concubant van laatstgenoem
de; dat het arrest voormeld artikel 
13, eerste lid, schendt door te beslis
sen dat eiseres en die vier personen 
een feitelijk gezin vormen; 

Dat het middel gegrond is; 

22 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Nelissen Grade. 

Nr. 100 

3• KAMER - 22 olttober 1990 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGEN - SCHULD JEGENS DE RIJKS
DIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - BETA
LING - NIET GEREGISTREERDE AANNEMER 
- UITGEVOERDE WERKEN - HOOFDELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGE
VER- BEDOELDE BIJDRAGEN. 

Art. 30bis, § 1, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969, krachtens hetwelk 
de opdrachtgever die door een niet ge
registreerde aannemer de bij konink
Jijk besluit bepaalde werken heeft la
ten uitvoeren als daarin omschreven, 
hoofdelijk aansprakelijk is voor de be
taling van de bijdragen voor sociale ze
kerheid, bijdrageopslagen en verwijlin
tresten, verschuldigd door zijn mede
contractant aan de Rijksdienst voor. 
Sociale Zekerheid, maakt geen onder
scbeid naar gelang de door de mede
contractant verschuldigde bijdragen al 
dan niet betrekking hebben hetzij op 
de uitvoering van het tussen de op
drachtgever en de aannemer gesloten 
aannemingscontract, hetzij op een 
werkzaamheid die aanleiding kan ge
ven tot de registratie als aannemer 
van degene die de werkzaamheid ver
richt (1). (Art. 30bis, § 1, Sociale-Zeker
heidswet Werknemers 1969.) Om die redenen, vernietigt het be

streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt t----------------
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
verwij st verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

(1) Zie Cass., 25 maart 1985, A.R. nr. 7255 
(A.C., 1984-85, nr. 449); 6 jan. 1986, A.R. nr. 
7497 (ibid . ., 1985-86, nr. 289); 11 juni 1987, A.R. 
nr. 7669 (ibid., 1986-87, nr. 616); 8 okt. 1987 en 
28 april 1988, A.R. nrs. 7812-7954 en 8023-8024 
(ibid., 1987-88, nrs. 83 en 524); 19 dec. 1988, 
A.R. nr. 6087 (ibid., 1988-89, nr. 232). 
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(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. ROSE ET ASSOCIES N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3912) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1989 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 30bis, inzonderheid 30bis, § 1, van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 23 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, als in die wet inge
voegd bij artikel 61 van de wet van 4 au
gustus 1973 tot economische heroriente
ring, en 1 van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1978 tot uitvoering van de arti
kelen 299bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en 30bis van voor
melde wet van 27 juni 1969, 

doordat het arrest niet gegrond ver
klaart eisers vordering om verweerster 
57.902 frank te doen betalen als hoofde
lijke medeschuldenares van de bijdragen. 
voor sociale zekerheid, bijdrageopslagen 
en moratoire interesten aan eiser ver
schuldigd door een niet geregistreerde 
aannemer tot wie verweerster zich heeft 
gewend voor diverse werkzaamheden, 
bedoeld in artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 5 oktober 1978, welk bedrag 
gelijk is aan de in artikel 30bis, § 1, van 
de wet van 27 juni 1969 vastgestelde 
maximumschuld, verminderd met de 
overeenkomstig paragraaf 3 van hetzelf
de artikel gestorte bedragen, op grand : 
« dat (eiser) zijn vordering doet steunen 
op bijdragen voor sociale zekerheid, bij
drageopslagen en moratoire interesten 
die bedoelde aannemer hem nog ver
schuldigd is wegens de door hem vroeger 
gedreven en op 23 augustus 1979 failliet 
verklaarde kleinhandel; ( ... ) dat ook al 
neemt men aan dat artikel 30bis, § 1, ten 
laste van de client van de aannemer een 
hoofdelijkheid invoert tot dekking niet 
enkel van de gedurende de uitvoerings
periode van het contract verschuldigde 
bijdragen, maar ook van de vroeger ver
vallen bijdragen, de bepaling (van artikel 
30bis, § 1) echter, zowel naar de letter 
als naar de geest, inhoudt ( ... ) dat zij en
kel slaat op de bijdragen voor sociale ze
kerheid verschuldigd door de medecon
tractant, te weten de aannemer, in het 
kader van zijn werkzaamheid als niet 
geregistreerde aannemer en niet van een 

andere werkzaamheid, die hij vroeger of 
daarnaast uitoefende en waarvoor geen 
registratieverplichting bestaat; ( ... ) dat 
bovendien de interpretatie van (eiser) 
van de bepalingen van paragraaf 1 van 
voormeld artikel 30bis niet te verdedigen 
is, tenzij ( ... ) de wettekst wordt gewij
zigd, door een essentieel leesteken te !a
ten wegvallen », namelijk de komma tus
sen de woorden << verschuldigd aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid » en 
de woorden << door zijn medecontrac
tant », daar die komma betekent dat de 
woorden « door zijn medecontractant » 
slaan op « aansprakelijk voor de beta
ling » en niet op « verschuldigd aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid » en 
dat de tekst moet worden gelezen als 
volgt : « Eenieder die ... een beroep doet 
op ... is hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling door zijn medecontractant van 
de bijdragen voor sociale zekerheid ... 
verschuldigd aan de Rijksdienst voor So
ciale Zekerheid », zodat de hoofdelijke 
verplichting enkel betrekking heeft op 
de bijdragen voor sociale zekerheid die 
zijn verschuldigd krachtens het in die 
bepaling bedoelde aannemingscontract, 

terwijl met toepassing van artikel 
30bis, § 1, van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, hij 
die voor de uitvoering van de bij artikel 
1 van het koninklijk besluit van 5 okto
ber 1978 bepaalde werkzaamheden een 
beroep doet op iemand die niet geregis
treerd is als aannemer voor de toepas
sing van dit artikel en van artikel 299bis 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, hoofdelijk aansprakelijk is voor 
de betaling van de bijdragen voor sociale 
zekerheid, de bijdrageopslagen en mora
toire interesten verschuldigd door zijn 
medecontractant aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid; voormeld artikel 
30bis, § 1, de hoofdelijke aansprakelijk
heid beperkt « tot 50 % van de totale 
prijs van het werk, exclusief belasting 
over de toegevoegde waarde »; de wet 
niet enkel geen onderscheid maakt tus
sen de bijdragen slaande op de uitvoe
ringsperiode van het werk waarop het 
aannemingscontract betrekking heeft en 
die welke daarop niet slaan, maar zij 
evenmin enig onderscheid maakt tussen 
de bijdragen verschuldigd in het kader 
van de werkzaamheid van de medecon
tractant als niet geregistreerde aanne
mer en die welke zijn verschuldigd in 
het kader van een andere werkzaamheid 
die hij vroeger of daarnaast uitoefende 
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en waarvoor geen registratieverplichting 
bestond; de nieuwe lezing van de bepa
ling van artikel 30bis, § 1, door het ar
rest, met een andere volgorde van de 
woorden in die paragraaf 1, namelijk: 
« Eenieder die ... een beroep doet op ... is 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
door zijn medecontractant van de bijdra
gen voor sociale zekerheid ... verschul
digd aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid "• indruist tegen de duidelijke 
woorden van die bepaling en trouwens 
de enge interpretatie niet verantwoordt 
die verweerster eraan zou willen geven 
door de hoofdelijke aansprakelijkheid te 
beperken tot de bijdragen voor sociale 
zekerheid, de bijdrageopslagen en mora
toire interesten « die zijn verschuldigd 
krachtens het (in die bepaling) bedoelde 
aannemingscontract "• en door ze niet te 
laten gelden voor alle bedragen die de 
aannemer jegens eiser zou kunnen ver
schuldigd zijn; de wetgever, door de 
hoofdelijke aansprakelijkheid uit te brei
den tot bijdrageopslagen en moratoire 
interesten, die aansprakelijkheid trou
wens noodzakelijk heeft doen gelden 
voor de bijdragen voor een vroegere pe
riode dan de contractuele; zodat het ar
rest, doordat het oordeelt dat de wetge
ver de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
artikel 30bis, § 1, van de wet van 27 juni 
1969 beperkt tot de enkele werkzaam
heid als geregistreerde aannemer van de 
medecontractant van verweerster, buiten 
de handelsactiviteit van v66r de contrac
tuele periode waarvoor geen registratie
verplichting bestond, en het derhalve be
slist dat verweerster niet hoofdelijk aan
sprakelijk is voor de bijdragen van 
sociale zekerheid, bijdrageopslagen en 
moratoire interesten door de niet gere
gistreerde aannemer verschuldigd we
gens de v66r het met verweerster geslo
ten aannemingscontract gedreven klein
handel, de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt (schending van 
de artikelen 30bis, inzonderheid § 1, van 
de wet van 27 juni 1969 en 1 van het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1978) : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 30bis, § 1, van de wet van 27 ju
ni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, hij die voor 
de uitvoering van de bij het konink
lijk besluit van 5 oktober 1978 be
paalde werkzaamheden een beroep 
doet op iemand die niet geregis
treerd is als aannemer, voor de toe-

passing van voormeld artikel en van 
artikel 299bis van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, « hoofde
lijk aansprakelijk is voor de beta
ling van de bijdragen voor sociale 
zekerheid, de bijdrageopslagen en 
moratoire interesten verschuldigd 
door zijn medecontractant aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid »; dat bedoeld artikel 30bis, § 1, 
de hoofdelijke aansprakelijkheid be
perkt tot « 50 % van de totale prijs 
van het werk, exclusief belasting 
over de toegevoegde waarde »; 

Overwegende dat dit artikel be
trekking heeft op de door de mede
contractant aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid verschuldigde bij
dragen, bijdrageopslagen en interes
ten; dat de Nederlandse tekst zegt 
« de bijdragen voor sociale zeker
heid, de bijdrageopslagen en ver
wijlinteresten verschuldigd door zijn 
medecontractant aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid »; 

Dat die bepaling geen onderscheid 
maakt naar gelang dat de door de 
medecontractant verschuldigde bij
dragen al dan niet betrekking heb
ben, hetzij op de uitvoering van het 
tussen de opdrachtgever en de aan
nemer gesloten aannemingscontract, 
hetzij op een werkzaamheid die 
aanleiding kan geven tot de regis
tratie als aannemer van degene die 
de werkzaamheid verricht; 

Dat het arrest, doordien het de 
vordering van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid ex artikel 30bis, 
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 niet 
gegrond verklaart omdat de gevor
derde bijdragen voor sociale zeker
heid geen betrekking hebben op het 
door verweerster gesloten aanne
mingscontract, maar wel op een 
vroegere werkzaamheid van haar 
medecontractant waarvoor geen en
kele registratieverplichting bestaat, 
die wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
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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 Luik. 

22 oktober 1990 - 3° kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 101 

3° KAMER - 22 oktobel.' 1900 

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN 
HET WERK - BEGRIP - NORMAAL TRAJECT 
- TRAJECT BUITEN HET GEWONE UUR AFGE
LEGD - VOORTIJDIG AFLEGGEN VAN HET 
TRAJECT - GEVOLG. 

Inzake ongevallen naar en van het werk 
doet het enkele feit dat de getroffene 
zijn vertl·ek heeft vervroegd om zich 
van zijn verblijfplaats te begeven naar 
de plaats waar hij werkt, niets af aan 
het normaal karakte1· van het afgeleg
de traject (1). (Art. 8, § 1, eerste, twee
de en vierde lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE 
BESTUREN T. GOFFIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8922) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1989 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, 8, inzonderheid lid 1 en 2, 9 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en 9'7 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat vaststelt « dat 
(verweerster) op zondag 28 april 1985 's 
namiddags haar verblijf in Dohan heeft 
verlaten om zich dezelfde avond naar 
haar verblijf in Luik te begeven, ( ... ) 
daar zij maandagmorgen tijdig op haar 
werk wilde zijn », niettemin beslist dat 
het op 28 april 1985 overkomen ongeval 
een ongeval op de weg naar en van het 
werk is, op grond dat : « Te dezen duide
lijk uit het dossier, onder andere uit de 
overgelegde bewijzen blijkt dat (verweer
ster) twee verblijfplaatsen heeft, een in 
Dohan, in het huis van haar ouders, het 
centrum van haar affectie en haar belan
gen, waar trouwens haar woonplaats is 
en waar zij de weekeinden en de feest
dagen terugkomt, de andere in Luik, in 
een studio vlak bij de plaats waar zij 
werkt, waartoe zij moest ldezen wegens 
de afstand tussen Dohan en Luik en 
waar zij slechts verblijft gedurende de 
tijd die strikt noodzakelijk is voor haar 
beroepswerkzaamheid; dat (eiseres) dus 
te vergeefs de begrippen « woonplaats » 
(of hoofdverblijf) en « verblijfplaats , 
waarvan sprake is in de wet van 10 april 
1971 wil door elkaar halen; dat de argu
menten die (eiseres) wil afleiden uit de 
duur van de tewerkstelling van (verweer-----------------1 ster) bij haar werkgever in Luik (6 jaar), 

(1) Dit arrest gaat in de zin van de vroegere uit haar leeftijd (29 jaar) en uit het feit 
rechtspraak van het Hof; zie Cass., 19 dec. dat zij vrijgezel is, dienaangaande niet 
1968 (A.C., 1968, 396) met noot W.G.; 12 feb. 
1990, A.R. nr. 6839 (ibid., 1989-90, nr. 360) met ter zake zijn; dat men zich derhalve kan 
cone!. proc.-gen. Lenaerts, toen adv.-gen. Te afvragen of het ongeval dat aan (ver
dezen oordeelt het Hof dat de duur van het weerster) op 28 april 1985 is overkomen, 
traject dat de werknemer eenmaal per week een ongeval op de weg naar en van het 
aflegt om zich van een van zijn twee verblijf- werk is; dat in verband met de plaats 
plaatsen te begeven naar de plaats waar hij daarop bevestigend moet worden geant
werkt, niet abnormaal is enkel omdat dit tra- woord : het ongeval heeft plaatsgehad in 
ject niet wordt afgelegd op het latere uur 
waarop de werlmemer zich op de andere da- het station van Libramont waar (ver-
gen gewoonlijk van zijn verblijfplaats begeeft weerster) de trein ging nemen om van 
naar de plaats waar hij werkt. Over onderbre- haar verblijf in Dohan terug te keren 
king en niet over het voortijdig afleggen van naar de plaats waar zij werkt in Luik; 
het traject, zie Cass., 25 feb. 1985, A.R. nr. 7038 dat in feite diende te worden uitgemaakt 
(A.C., 1984-85, nr. 380). of het traject normaal is in de tijd; dat 
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geen rekening behoeft te worden gehou
den met de rechtspraak betreffende om
wegen en onderbrekingen van trajecten, 
die te dezen geen toepassing vindt; het 
ongeval heeft plaatsgehad v66r elke on
derbreking en in casu gaat het om een 
voortijdig vertrek; dat bet Hof van Cas
satie (19 december 1968, A.C., 1969, p. 
396) heeft beslist dat " de rechter wettig 
heeft kunnen afleiden dat de enkele om
standigheid dat verweerder zijn vertrek 
vervroegd had binnen de perken en de 
omstandigheden die hij omschrijft, op 
zichzelf aan bet traject zijn normaal ka
rakter niet had ontnomen, welke overi
gens de drijfveren van verweerder ook 
zijn geweest "; dat (verweerster) te dezen 
de redenen uiteenzet waarom zij haar 
vertrek heeft vervroegd : 1 o om op maan
dag 29 april 1985 bet traject af te leggen, 
diende zij om 5 uur 22 in Libramont een 
trein te nemen; 2° er bestaat geen open
baar vervoermiddel waarmee zij het tra
ject van Dohan naar Libramont om 4 
uur 30 kan afleggen; 3° zij heeft geen au
to en wegens de slechte gezondheidstoe
stand van haar vader kan zij onmogelijk 
's morgens zo vroeg vertrekken; 4° de 
weersgesteldheid was gedurende het 
weekeinde slecht ( ... ); dat de omstandig
heid dat (verweerster) de gewoonte had 
's zondagsavonds reeds naar Luik terug 
te keren, niet uitsluit dat er tussen het 
afgelegde traject en bet werk van (ver-· 
weerster) een duidelijk finaliteits- en 
causaliteitsverband bestaat; dat trouwens 
dient te worden vastgesteld dat bet voor
tijdig vertrek de risico's van bet traject 
helemaal niet heeft verhoogd; dat dus 
moet worden aangenomen dat bet onge
val dat (verweerster) op 28 april 1985 is 
overkomen, heeft plaatsgehad op de weg 
naar en van bet werk, in de zin van de 
wet van 10 april 1971, daar haar voortij
dig vertrek wegens voormelde omstan
digheden wettig is verantwoord en ge
lijkstaat met een dringende noodzake
lijkheid », 

terwijl, ... 
derde onderdeel, ook al zou men aan

nemen dat in casu het traject van het 
ene verblijf naar het andere een voortij
dig vertrek naar de plaats van bet werk 
was (quod non), een ongeval, wil men 
het beschouwen als een ongeval op de 
weg naar en van bet werk, in de zin van 
artikel 8 van de wet van 10 april 1971, 
zich moet voordoen op het normale tra
ject dat de werknemer moet afleggen om 
zich van zijn verblijfplaats te begeven 
naar de plaats waar hij werkt of omge
keerd; het afgelegde traject niet meer 

normaal is, als de onderbreking of antici
patie belangrijk is, zonder dat zij door 
overmacht is verantwoord; het arrest 
vaststelt dat verweerster was vertrokken 
in de loop van de namiddag van de dag 
voordat zij haar werk aanving; de antici
patie derhalve belangrijk was (meer dan 
10 uur) en dus niet als normaal kon wor
den aangemerkt tenzij in geval van over
macht; het arrest niet vaststelt dat de 
anticipatie van bet traject door over
macht was verantwoord, maar enkel dat 
de onderhavige omstandigheden « wetti
ge redenen zijn en gelijkstaan met een 
dringende noodzakelijkheid »; daaruit 
volgt dat het arrest ten onrechte het wet
telijk begrip « weg naar en van het 
werk » heeft verruimd, doordat bet be
slist dat de vastgestelde belangrijke anti
cipatie niets afdeed aan het normale ka
rakter van het traject (schending van de 
in het middel aangewezen bepalingen 
van de wet van 10 april 1971 en inzon
derheid van artikel 8, lid 1 en 2, van die 
wet): 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de re

denen opgeeft waarom verweerster 
haar vertrek heeft vervroegd : « 1 o 

om op maandag 29 april 1985 het 
traject af te leggen, diende zij om 5 
uur 22 in Libramont een trein te ne
men; zo er bestaat geen openbaar 
vervoermiddel waarmee zij het tra
ject van Dohan naar Libramont om 
4 uur 30 kan afleggen; 3° zij heeft 
geen auto en wegens de slechte ge
zondheidstoestand van haar vader 
kan zij onmogelijk 's morgens zo 
vroeg vertrekken; 4° de weersge
steldheid was gedurende het week
einde slecht »; 

Dat het bovendien zegt dat « het 
voortijdig vertrek de risico's van het 
traject niet heeft verhoogd »; 

Dat het daaruit afleidt dat dit 
voortijdig vertrek « wegens voormel
de omstandigheden wettig is verant
woord en gelijkstaat met een drin
gende noodzakelijkheid »; 

Dat het arbeidshof aldus heeft 
kunnen oordelen dat het feit, dat 
verweerster haar vertrek had ver
vroegd binnen de perken en onder 
de omstandigheden die zij vermeldt, 
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op zichzelf aan het afgelegde traject 
zijn normaal karakter niet had ant
nomen en derhalve wettig beslist 
dat het ongeval dat aan verweerster 
op 28 april 1985 is overkomen, een 
ongeval op de weg naar en van het 
werk is, in de zin van de wet van 10 
april 1971; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

22 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h . Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Draps. 

Nr. 102 

2• KAMER - 23 oktober 1990 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN VONNISGERECHTEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - POLl· 
TIERECHTBANK - BESLISSING - ONDER
ZOEKSMAATREGEL - HOGER BEROEP -
CORRECTIONELE RECHTBANK - VONNIS -
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK -
BESLISSING VAN DIE RECHTBANK - ONBE
VOEGDHEID - NIEUW HOGER BEROEP - BE
SLISSING VAN DE APPELRECHTER - ONBE
VOEGDHEID • OM NOGMAALS TER ZAKE UIT
SPRAAK TE DOEN » - GEVOLG. 

Er is geen grand tot regeling van rechts
gebied wanneer de correctionele recht
bank, in hager beroep-uitspraak doen-~ 
de, een zaak ter verdere behandeling 
naar de politierechtbank heeft veJWe
zen en deze rechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard, en dezelfde correctio
nele rechtbank, waarbij tegen dat laat
ste vonnis hager beroep is ingesteld, 

zich onbevoegd verklaart " om nog
maals ter zake uitspraak te doen »; zo
danig vonnis doet geen tegenstrijdig
heid ontstaan die aanleiding geeft tot 
regeling van rechtsgebied, maar een 
onwettigheid waartegen slechts kan 
worden opgekomen door een votJrzie
ning in cassatie. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
IN ZAKE SWENNEN, MARECHAL) 

ARREST 

(A.R. nr. 4733) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 26 juni 1990 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Tongeren; 

Overwegende dat de aan het ver
zoek ten grondslag liggende proce
dure als volgt kunnen worden be
schreven: 

1) Erik Swennen en Benny Mare
chal werden voor de Politierecht
bank te Tongeren, afdeling Tonge
ren, gedagvaard : A. heiden, wegens 
het toebrengen van onopzettelijke 
slagen of verwondingen bij een ver
keersongeval dat aan het persoon
lijk toedoen van de beklaagde te 
wijten is; B. de eerste, wegens over
treding van artikel 16.4, 1°, van het 
Wegverkeersreglement; C. de twee
de, wegens overtreding van artikel 5" 
van het Wegverkeersreglement; 2) 
bij vonnis van 15 maart 1989 sprak 
de politierechter Swennen vrij; hij 
veroordeelde Marechal tot een geld
boete voor de telastleggingen A en 
C, kende Swennen als burgerlijke 
partij een provisie toe en beval een 
expertise om de fysieke schade van 
Swennen vast te stellen; 3) op hoger 
beroep van Marechal als beklaagde 
en als burgerlijke partij en van het 
openbaar ministerie bevestigde de 
Correctionele Rechtbank te Tonge
ren bij vonnis van 22 juni 1989-de 
schuldigverklaring van Marechal; 
de rechtbank veroordeelde echter 
Swennen eveneens tot een geldboe
te; op burgerrechtelijk gebied kende 
ze Marechal de helft van zijn scha-
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de toe, halveerde de aan Swennen 
toegekende provisie en bevestigde 
de beslissing betreffende de experti
se, met dien verstande dat een an
dere deskundige werd aangesteld; 
de rechtbank wees de zaak voor ver
dere afhandeling op burgerrechtelijk 
gebied terug naar de politierechter; 
4) bij vonnis van 21 november 1989 
verklaarde de politierechter zich 
« onbevoegd » op grond dat « de 
rechter, waarvan het vonnis in be
roep voor een van de partijen her

Dat het verzoek tot regeling van 
rechtsgebied derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied. 

23 oktober 1990 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Versla.ggever: de h. De Peuter - An
dersluidende conclusie (1) van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 

vormd werd, definitief ontlast is van 1------------:-----
de betwisting » en dat de appelrech
ter krachtens artikel 215 van het 
Wetboek van Strafvordering ver
plicht is « het geding in zijn geheel 
te hernemen »; 5) op hoger beroep 
van Swennen als burgerlijke partij 
verklaarde de Correctionele Recht
bank te Tongeren zich bij vonnis 
van 25 april 1990 eveneens « onbe
voegd », op de volgende gronden: 
« Bij het thans bestreden vonnis van 
4 december (lees: 21 november) 
1989 verklaart de Politierechter te 
Tongeren, afdeling Tongeren, zich 
onbevoegd om in deze zaak vonnis 
te vellen. Ingevolge deze beslissing 
ontstaat er een conflict van bevoegd
heid. De correctionele rechtbank al
hier, zetelend in graad van beroep, 
heeft reeds beslist dat de Politie
rechtbank te Tongeren, afdeling 
Tongeren, bevoegd is ter zake uit
spraak te doen. Deze rechtbank is 
derhalve niet meer bevoegd om nog
maals ter zake uitspraak te doen »; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, op het hoger beroep te
gen het vonnis van de politierechter 
van 21 november 1989, niet meer op 
haar vonnis van 22 juni 1989 kon te
rugkomen; dat zulks haar niet ont
sloeg van de verplichting het beroe
pen vonnis op zijn wettigheid te 
toetsen; dat de rechtbank, door 
zulks niet te doen, geen tegenstrij
digheid heeft doen ontstaan die aan
leiding geeft tot regeling van rechts
gebied, maar een onwettigheid 
waartegen slechts kan worden opge
komen door een voorziening in cas
satie; 

(1) Het O.M. had tot regeling van rechtsge
bied geconcludeerd. Het was immers van oar
dee! dat er een negatief geschil van rechts
macht was ontstaan waardoor de procesgang 
werd belemmerd; dat was het gevolg van de 
tegenstrijdigheid tussen, enerzijds, het vo':'ni~ 
van de correctionele rechtbank van 22 JUDI 
1989, waarbij de zaak voor verdere afhande
ling naar de politierechtbank was teruggewe
zen en anderzijds, het vonnis van die recht
bank ~an 21 november 1989, waarbij de 
politierechtbank zich onbevoegd verklaart, nu 
de beide beslissingen zoniet in kracht van ge
wijsde zijn gegaan, althans daartegen geen 
rechtsmiddel openstaat. 

Meer bepaald impliceerde voormeld vonnis 
van de correctionele rechtbank d.d. 22 juni 
1989, waarbij de zaak naar de eerste rechter 
wordt teruggewezen, dat « hetgeen waarover 
nag uitspraak diende te worden gedaan » door 
de politierechtbank diende te worden besle<:ht 
en dus, in dat stadium van de procedure, met 
onder de bevoegdheid van het appelgerecht 
vie!. 

Hoe dan dat vonnis te ont!eden? 
Ofwel is het een « vonnis inzake bevoegd

heid », als bedoeld in art. 416, tweede lid, Sv. 
(over het begrip « geschil inzake bevoegd
heid », zie Cass., 30 nov. 1976, A.C., 1977, 371, 
met noot E.K.; Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 
3758, ibid., 1984-85, nr. 12), en volgens die uit
Jegging is het dan ook in kracht van gewijsde 
gegaan, vermits daartegen geen cassatieberoep 
is ingesteld. 

Ofwel heeft het geen betrekking op het be
grip « bevoegdheid », in de zin van voormeld 
artikel. Legt men het arrest aldus uit, dan 
kan, ingevolge datzelfde artikel, niet onmiddel
lijk cassatieberoep worden ingesteld, nu uit de 
bewoordingen van het vonnis blijkt dat de be
slissing geen eindbeslissing is, in de zin van 
vorenbedoeld artikel. 

Ingeval de tweede uitlegging wordt aangeno
men, bestaat er tussen het vonnis, waarbij de 
zaak naar de eerste rechter wordt teruggewe
zen, enige gelijkenis met de beschikkingen of 
arresten van verwijzing naar de vonnisgerech
ten van de raadkamer of de kamer van inbe
schuldigingstelling, waarvoor het Hof, ter ver· 

{Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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Nr. 103 

2• KAMER - 24 oktober 1990 

1° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- BE
PALING VAN HET GER.W. - TOEPASSELIJK
HEID VOOR DE STRAFGERECHTEN. 

(Vei"voig noot van voi"ige biz.) 

2° TUSSENKOMST STRAFZAKEN 
VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - VOORWAAR
DEN. 

3° KOOPHANDEL, KOOPMAN - WET 
VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HANDELS
VESTIGINGEN - SLUITING - VERZOEK VAN 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHE
PENEN OF VAN DE MINISTERS TOT WIER BE
VOEGDHEID ECONOMISCHE ZAKEN BEHOREN 
- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - ONTVANKE
LIJKHEID. 

antwoording van een regeling van rechtsge
bied, vaststelt dat « ertegen vooralsnog geen 1--- -----------------
rechtsmiddel kan worden ingesteld ». 

In haar vonnis van 21 november 1989 moti
veert ·de politierechtbank haar onbevoegdver
klaring met de overwegingen die het geanno
teerde arrest overneemt in nummer 4 van zijn 
eerste « overwegende » betreffende de uiteen
zetting van de procedures. De politierechtbank 
was van oordeel dat « zij van de betwisting de
finitief was ontlast » en dat de correctionele 
rechtbank, in casu als appelgerecht met toe
passing van art. 214 Sv. verplicht was « het ge
ding in zijn geheel te hernemen ». 

Kan men van dat tweede vonnis van de poli
tierechtbank zeggen dat het in kracht van ge- · 
wijsde is gegaan? Wellicht is dit verkeerd uit
gedrukt, nu tegen dat vonnis hoger beroep is 
ingesteld en de appelrechter het niet heeft be
vestigd. Maar deze heeft het evenmin gewij
zigd ... 

In haar vonnis van 25 april 1990 heeft de 
correctionele rechtbank zich beperkt tot de re
denen die in de eerste « overwegende » van 
het geannoteerde arrest beknopt zijn weerge
geven onder nummer 5. Nu zij « reeds beslist 
had dat de politierechtbank ( ... ) bevoegd was 
om ter zake uitspraak te doen », was zij van 
oordeel « dat zij niet meer bevoegd was om 
nogmaals ter zake uitspraak te doen ». Door 
uitdrukkelijk te gewagen van een geschil van 
rechtsmacht, legt het vonnis blijkbaar de na
druk erop dat ten gevolge van de weigering 
van de politierechtbank om uitspraak te doen, 
het geschil in een impasse is geraakt waaraan 
·enkel een regeling van rechtsgebied een einde 
kan maken. 

Het geannoteerde arrest onderzoekt enkel 
dat laatste vonnis en zegt dat de correctionele 
rechtbank haar opdracht niet heeft vervuld, te 
weten dat zij het naar haar verwezen vonnis 
van de politierechtbank van 21 november 1989 
niet op zijn wettigheid heeft getoetst; door 
zulks niet te doen, heeft de rechtbank een on
wettigheid doen ontstaan waartegen in cassa
tie kan worden opgekomen, maar « er is geen 
tegenstrijdigheid ontstaan die aanleiding kan 
geven tot regeling van rechtsgebied ». 

Het O.M. had dat laatste vonnis van de cor
rectionele rechtbank niet uitgelegd en even
min onderzocht, omdat het van oordeel was 
dat het geschil van rechtsmacht eerder be
stond en was ontstaan uit de tegenstrijdigheid 

(Zie vei"voig noot op voigende koiom.) 

(Vei"voig noot van vol'ige kolom.) 

tussen de beslissingen van de cornictionele 
rechtbank van 22 juni 1989 en van de politie
rechtbank van 21 november 1989, nu tegen 
geen van beide beslissingen een rechtsmiddel 
openstond. Volgens het O.M. diende het Hof 
dus het rechtsgebied te regelen door een van 
beide tegenstrijdige beslissingen te vernietigen 
en zou die nietigverklaring - welke beslissing 
ook werd vernietigd - zich dienen uit te 
strekken tot de latere procedure en in ieder 
geval tot en met het vonnis van de correctio
nele rechtbank van 25 april 1990. 

De uitlegging van dat vonnis was dan ook 
van weinig belang; het had weinig belang of 
het onwettigheid inhield en of deze al dan niet 
door een voorziening in cassatie aan het Hof 
was voorgelegd. Het probleem had in casu 
geen belang meer, aangezien het van zelf zou 
opgelost worden met toepassing van de regels 
inzake de omvang van de vernietiging. 

Volgens de stelling van O.M. diende men 
nog te zeggen welk vonnis nietig zou worden 
verklaard. In de conclusie werd aan het Hof 
voorgesteld om het vonnis van de politierecht
bank van 21 november 1989 nietig te verkla
ren, wegens miskenning van twee wettige be
grippen : onbevoegdheid en evocatie. 

In een eerste vonnis van de politierechtbank 
van 15 maart 1989 werd deze rechtbank • on
bevoegd » verklaard om van een burgerlijke 
rechtsvordering kennis te nemen. Hoewel het 
woord « onbevoegd » conform de gewone ter
minologie was gebruikt, deed de beslissing 
geen uitspraak over de bevoegdheid, maar 
over de zaak zelf. 

De beweerde « onbevoegdheid » was slechts 
het gevolg van de vrijspraak· van de beklaagde 
tegen die die burgerlijke rechtsvordering was 
ingesteld en ze kwam dus erop neer dat de 
vordering van de burgerlijke partij niet ge
grond was, nu het misdrijf dat eraan ten 
grondslag lag, niet was bewezen (zie Cass., 25 
mei 1973, A.C., 1973, 936, met noot E.K.; zie 
ook 16 okt. 1985; A.R. 4380, ibid., 1985-86, nr. 
100). 

De politierechter had over de zaak zelf uit
spraak gedaan, zodat de appelrechter de zaak 
niet aan zich kon trekken (over het begrip 
« evocatie » (de zaak aan zich trekken) zie 

,(Zie vei"Volg noot op volgende biz.) 
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4° TUSSENKOMST STRAFZAKEN -
WET VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HAN
DELSVESTIGINGEN - SLUITING - VERZOEK 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN OF VAN DE MINISTERS DIE ECO· 
NOMISCHE ZAKEN ONDER HUN BEVOEGD
HEID HEBBEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST 
- ONTVANKEL!JKHEID. 

5° CASSATIEMIDDELEN - MIDDEL TEN 
BETOGE DAT NIET IS GEANTWOORD OP DE 
CONCLUSIE VAN EEN ANDERE PARTIJ - ONT
VANKELIJKHE!D. 

6° KOOPHANDEL, KOOPMAN - WET 
VAN 29 JUNI 1975 BETREFFENDE DE HANDELS
VESTIGINGEN- GEBRUIK VAN DE BOUWVER
GUNNING- MACHTIG!NG - VOORWAARDEN. 

1 o Behoudens andersluidende be paling 
van een bijzondere wet zijn de bepa
Jingen van het Gerechtelijke Wetboek 
inzake tussenkomst niet van toepas
sing in strafzaken (1). 

(Vervolg noot van vorige blz.) 
FAUSTIN HELIE, III, nrs. 4503 e.v.; R.P.D.B., 
bijv. I, vo Appel en matiere repressive, nrs. 768 
e.v., inz., nr. 771; zie ook Cass.; 26 juni 1967, 
A.C., 1967, 1305). Wellicht had hij deze op zijn 
beurt bij vonnis van 22 juni 1989 over de zaak 
zelf uitspraak gedaan, maar zulks was niet ge
beurd op evocatie. Er was trouwens geen aan
leiding tot evocatie, nu het appelgerecht van 
de zaak in haar geheel kennis nam door de 
devolutieve kracht van het hager beroep. 

In haar vonnis van 22 juni 1989 had de cor
rectionele rechtbank als appelrechter het be
roepen vonnis ten dele gewijzigd; zij had het 
ook ten dele bevestigd en onder meer de door 
de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel 
(geneeskundig onderzoek) bevestigd. Zij had 
geen wetsbepaling geschonden door de zaak 
« voor verdere afhandeling op burgerrechtelijk 
gebied » terug naar de eerste rechter te verwij-
zen. 

Zoals reeds is gezegd, zou de nietigverkla
ring van het vonnis van de politierechtbank 
van 21 november 1989 geleid hebben tot nietig
verklaring van het vonnis van de correctionele 
rechtbank van 25 april 1990, eenvoudigweg bij 
uitbreiding en dus zonder de wettigheid be
hoeven te onderzoeken. 

Noten arrest nr. 103 : 

2° De vrijwillige tussenkomst van een 
derde voor het strafgerecht is enkel 
ontvankelijk op voorwaarde dat de wet 
zulks uitdrukkelijk bepaalt (2). 

3° en 4° De in art. 16 wet van 29 juni 
1975 betreffende de handelsvestigingen 
opgesomde instanties zijn gerechtigd 
om voor de strafrechter, bij wie vervol
gingen zijn ingesteld wegens overtre
ding van die wet, bij wege van vrijwil
lige tussenkomst te vragen dat ofwel 
de intrekking of de opscborting van de 
voor de litigieuze bandelsvestiging ver
leende machtiging ofwel de sluiting 
van die handelsvestiging zou worden 
bevolen. 

5° Een partij kan het niet-beantwoorden 
van de conclusie van een andere partij 
aanvoeren, wanneer de beslechting 
van bet bij die conclusie opgeworpen 
geschil van belang is voor het tussen 
haar en de andere partij bestaande ge
schil (3). 

6° De termen « gebruik van de bouwver
gunning » in art. 2 Wet van 29 juni 
1975 zijn niet beperlrend, zodat de bij 
de wet bepaald machtiging vereist 
blijft, wanneer voor bet antwerp van 
handelsvestiging verschillende bouw
vergunningen worden gebruikt door 
een en dezelfde projectontwikkelaar 
(4). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECONOMISCHE ZA
KEN, STAATSSECRETARIS VOOR DE MIDDEN

STAND T. MULLER E.A.) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 8027) 

HET HOF; -. Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 1989 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 
1975 betreffende de handelsvestigingen 
en 97 van de Grondwet, (1) en (2) Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 

nr. 31); 14 dec. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 206); 11 1----------------
feb. 1986, A.R. nr. 9697 (ibid., 1985-86, nr. 376); 
zie A. DENAUW, « De tussenkomst van derden 
in strafzaken », in Strafrecht voor rechtspracti
ci (Acco Leuven), 93-111; zie Cass., 24 maart 
1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 123), met cone!. 
O.M.; A. KoHL, « Le Code judiciaire droit com
mun de Ia procedure », Ann. Fac. de dmit de 
Liege, 1975, 401 (458-462). 

(3) Cass., 29 juni 1989, A.R. nr. 8254 (A.C., 
1988-89, nr. 639). 

( 4) Zie verslag uitgebracht in naam van de 
verenigde commissies van Middenstand en 
Economische Zaken, Parl. St., Kamer, 609 
(1974-1975), nr. 5, biz. 15. 
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doordat het arrest het aan eerste ver

weerder in cassatie ten laste gelegde feit 
niet bewezen verklaart op volgende gran
den:« Wat het toepassingsgebied van de 
wet van 29 juni 1975 betreft: overwegen
de dat artikel 1 van genoemde wet 
haar toepassingsgebied nauwkeurig om
schrijft; dat luidens artikel 2 " de ontwer
pen van handelsvestiging, bedoeld in ar
tikel 1, § 1, a, ondeworpen zijn aan een 
machtiging verleend door het college van 
burgemeester en schepenen . hetzij voor 
,het ge?.ruiken van de bouwvergunning, 

hetziJ voor het uitvoeren van de ont
werpen wanneer geen afgifte van bouw
vergunning vereist is "; overwegende dat 
blijkens dit artikel een enkele bouwver
gunning vereist is voor de vestiging van 
een of meer kleinhandelsbedrijven met 
een oppervlakte waarop de wet van toe
passing is; overwegende dat uit die beide 
artikelen blijkt dat een handelsvestiging, 
die bestaat uit een of meer bedrijven, zo
als te dezen, slechts onder toepassing 
van de wet valt, wanneer voor die vesti
ging die de wettelijke minimumopper
vlakte heeft, een enkele bouwvergunning 
is afgegeven of wanneer zij het werk is 
van een enkele promotor, zoals de bur
gerlijke partij zegt in haar aanvullende 
conclusie, waar zij, verwijzend naar de 
parlementaire voorbereiding van de wet, 
preciseert : " de minister verduidelijkt 
dat een ' handelscomplex ' een geheel 
van gebouwen betreft die al dan niet aan 
elkaar palen, maar die het voorwerp uit
maken van een enkele bouwvergunning 
of nog die worden opgericht door een en 
dezelfde promotor met het oog op de ver
wezenlijking van een gestructureerd 
handelscomplex "; overwegende dat de 
inspecteurs van het Ministerie van Eco
nomische Zaken vaststellen dat te dezen 
twee promotors, de vennootschap Seprim 
en de vennootschap Trustimmo, op 3 au
gustus 1984 en 20 april 1984 twee bouw
vergunningen hebben gekregen die door 
twee verschillende vennootschappen wa
ren aangevraagd; overwegende ten slotte 
dat " C & A Belgie " voor de twee win
kels waarover zij beschikt, t\vee afzon
derlijke rechtstitels heeft, aangezien zij 
in het ene geval een recht van erfpacht 
van dertig jaar geniet terwijl in het an
dere geval de grond en het gebouw haar 
voor de duur van zevenentwintig jaar in 
leasing zijn gegeven; overwegende dat 
derhalve het litigieuze handelscomplex 
buiten het toepassingsgebied van de wet 
van 29 juni 1975 valt; Wat de wetsontdui
king betreft : overwegende dat aan de be
klaagde en de voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij vergeefs wordt ver-

weten dat zij aldus hebben gehandeld 
met het bedrieglijk opzet om de wet van 
29 juni 1975 te ontduiken; dat immers in 
1983 een aanvraag van de vennootschap 
C & A Belgie om een handelsvestiging 
op te richten die onder toepassing van 
die wet zou vallen niet werd ingewilligd; 
dat beklaagde daarom zocht naar een 
oplossing om de stringente toepassings
voorwaarden van die wet te omzeilen, 
door namelijk te profiteren van een 
leemte van genoemde wet, die overigens 
een uitzondering vormt op het algemeen 
beginsel van de vrijheid van handel; 
overwegende dat nergens uit het dossier 
blijkt dat de verschillende, in de stukken 
van het opsporingsonderzoek omschre
ven verrichtingen onwettig zijn, aange
zien geen van de bij die verrichtingen 
betrokken vennootschappen en geen van 
hun verrichtingen fictief zijn; dat die ver
richtingen derhalve voor de beklaagde 
niet de constitutieve elementen van het 
hem ten laste gelegde misdrijf zijn; dat 
het hem immers niet verboden was de 
bewuste wet te ontwijken, mits hij geen 
afbreuk deed aan enige wettelijke ver
plichting (Cass. 6 juni 1981); overwegen
de dat bovendien, in tegenstelling met 
hetgeen de eerste rechter onterecht aan
neemt, het betwiste handelscomplex " na
genoeg niet " beantwoordt aan de oor
spronkelijke geweigerde handelsvesti
ging; dat immers, zoals de burgerlijke 
partij in haar conclusie beweert, het af
gewezen antwerp betrekking had op een 
stuk grond van 6600 m2 met een bruto 
verkoopoppervlakte van 2500 m2, terwijl 
de twee litigieuze gebouwen, zoals de in
specteurs van het ministerie van econo
mische zaken hebben vastgesteld, " teza
men " een bruto verkoopoppervlakte van 
1897 m2 (897 m2 + 1000 m2) en een netto 
oppervlakte van 1429 m2 (714 m2 + 715 
m2) hebben; dat het, voor het overige, 
oorspronkelijk ging om een enkel ge
bouw en nadien om twee gebouwen; dat 
het argument volgens hetwelk er slechts 
een inschrijving in het handelsregister 
gebeurd is niet ter zake doet; overwegen
de tenslotte dat de door de burgerlijke 
partij en de vrijwillig russenkomende 
partij in hun conclusie uiteengezette be
schouwingen in verband met de gedetail
leerde ontleding, de uitlegging, de draag
wijdte en het toepassingsgebied van de 
wet van 29 juni 1975 handelen over het 
feit dat het litigieuze complex een enkel 
geheel vormt en betrekldng hebben op 
het op 5 november 1987 door de Recht
bank van Koophandel te Luik gewezen 
vonnis », 
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terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest ten onrechte oordeelt dat een ant
werp van handelsvestiging slechts onder 
de toepassing van artikel 2 van de wet 
van 29 juni 1975 valt, wanneer het ant
werp de wettelijke minimumoppervlakte 
heeft en ervoor slechts een enkele bouw
vergunning is afgeleverd of het werk is 
van een enkele promotor; overeenkom
stig artikel 1, § 1, a, 1°, van de wet van 
29 juni 1975 is « een antwerp van han
delsvestiging » een antwerp van een 
nieuw bouwwerk waarbij de oprichting 
van een of meer kleinhandelsbedrijven 
met een welbepaalde oppervlakte wordt 
gepland; artikel 2 van de wet eist voor de 
ontwerpen van handelsvestiging, waarop 
de criteria van artikel 1, § 1, a, 1°, van de 
wet van toepassing is, een machtiging 
door het college van burgemeester en 
schepenen hetzij voor het gebruiken van 
de bouwvergunning, hetzij voor het uit
voeren van de ontwerpen wanneer geen 
afgifte van bouwvergunning vereist is; 
het aldus de opzet van artikel 2 van de 
wet is elk antwerp van handelsvestiging, 
dat beantwoordt aan de in artikel 1, § 1, 
a, 1°, van de wet bepaalde criteria te on
derwerpen aan een machtiging van het 
college van burgemeester en schepenen, 
ongeacht of het betrokken antwerp van 
handelsvestiging het voorwerp is van een 
dan wel van meer bouwvergunningen 
en ongeacht of het antwerp het werk is 
van een dan wel van verscheidene pro
motors; het bestreden arrest aanvaardt 
dat de door eerstgenoemde verweerder 
in cassatie geexploiteerde handelsbedrij
ven de uitvoering zijn van een en het
zelfde antwerp van handelsvestiging in 
de zin van artikel1, § 1, a, 1°, van de wet 
van 29 juni 1975; het bestreden arrest 
bijgevolg, nu het beslist dat de in artikel 
1 van de wet van 29 juni 1975 bedoelde 
ontwerpen van handelsvestiging alleen 
dan aan een machtiging van het college 
van burgemeester en schepenen onder
worpen zijn, wanneer zij het voorwerp 
zijn van een enkele bouwvergunning of 
het werk zijn van een enkele promotor, 
de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 ju
ni 1975 schendt; 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
niet antwoordt op de conclusie van de 
burgerlijke partij ten betoge dat het liti
gieuze, door eerstgenoemde verweerder 
geexploiteerde winkelcomplex het werk 
is van een en dezelfde promotor; het be
streden arrest oordeelt dat er voor de 
twee litigieuze winkels twee, door twee 
verschillende projectmaatschappijen aan
gevraagde bouwvergunningen zijn afge-

geven (arrest, blz. 3, vijfde alinea), dat 
de verrichtingen van die twee verschil
-lende maatschappijen wettig zijn (arrest, 
blz. 4, vierde alinea); het arrest met die 
vaststellingen niet antwoordt op de con
clusie ten betoge dat, ook al ging de aan
vraag van de twee bouwvergunningen 
uit van twee verschillende vennootschap
pen, een enkele vennootschap moet wor
den aangewezen als de enige promotor 
van het gestructureerde handelscomplex; 
de burgerlijke partij betoogt : « het on
derzoek van de verschillende gegevens 
van het dossier, zowel de stukken van 
het strafdossier als de door de gewone 
commanditaire vennootschap C & A Bel
gie overgelegde stukken, wettigt de vast
stelling dat de gehele, door die vennoot
schap op touw gezette onderneming 
vooraf beraamd werd : a) W at het perceel 
Seprim betreft : - Op 25 juni 1984 
vraagt Seprim, op last van een derde, de 
bouwvergunning aan aan het gemeente
bestuur van Herstal, dat haar die ver
gunning toekent op 3 augustus 1984. Op 
beide data is de grond nog altijd eigen
dom van D'Ieteren. - Reeds op 14 no
vember 1984 belast C & A, die nochtans 
tegenover derde nog geen enkel recht 
kan doen gelden op de grond of op de 
bouwvergunning, de naamloze vennoot
schap Hescomat met de ruwbouw en de 
afwerking van het op het personeel op te 
richten gebouw. - Op 15 april 1935 be
slist het schepencollege van Herstal, op 
verzoek van C & A, de aan Seprim afge
geven bouwvergunning over te dragen 
aan C & A Belgie. Op dat ogenblik heeft 
C & A Belgie officieel nog altijd geen 
recht op het perceel; niettemin verkrijgt 
zij het recht om op dat perceel te bou
wen. - Op 13 juni 1985 verzoekt een 
naamloze vennootschap Belcora Beheer
maatschappij, met maatschappelijke ze
tel Temsesteenweg nr. 102, te Grimber
gen, notaris Van Halteren te Brussel een 
akte van erfpacht op te maken tussen 
Nekab, vennootschap naar Nederlands 
recht en C & A Belgie, met de toevoe
ging dat de erfpacht eerst zal kunnen in
gaan vanaf het ogenblik dat Nekab het 
aandeel van D'Ieteren in voile eigendom 
zal hebben verkregen. - Op 9 juli 1985 
verkrijg Nekab, vennootschap naar Ne
derlands recht, het stuk grond dat eigen
dom is van D'Ieteren. - Op 17 juli 1985 
maakt notaris Van Halteren de akte op 
waarbij Nekab een recht van erfpacht op 
de grond verleent (aan) C & A Belgie. b) 
W at het perceel Trustimmo betreft : -
Mateor, vennootschap naar Belgisch 
recht, met maatschappelijke zetel Tem
sesteenweg nr. 102, te Grimbergen, be-
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last Trustimmo bij brief van 24 januari 
1984 met het aanvragen van een bouw
vergunning in haar naam en voor haar 
eigen rekening. - Trustimmo vraagt de 
bouwvergunning aan op 19 maart 1984; 
die aanvraag wordt door het schepencol
lege van Herstal ingewilligd op 20 april 
1984. - Op 14 november 1984 belast de 
vennootschap !leas (met maatschappe
lijke zetel Temsesteenweg 102 te Grim
bergen) de naamloze vennootschap Hes
comat met de uitvoering van de ruw
bouw en de afwerking van het op het 
perceel op te richten gebouw. Ileas heeft 
op die dag nog geen enkel recht op het 
perceel. Diezelfde dag belastte C & A de
zelfde naamloze vennootschap Hescomat 
met de ruwbouw en de afwerking van 
het op het ander perceel op te richten 
gebouw. - Op 15 april 1985 beslist het 
schepencollege de bouwvergunning van 
20 april 1984 van de naamloze vennoot
schap Trustimmo over te dragen aan de 
vennootschap !leas. - Op 13 juni 1985 
richt Maieur, die daartoe last had gege
ven aan Trustimmo, zich tot notaris Van 
Halteren, om een akte te doen opmaken 
waarbij een erfpacht wordt toegestaan 
aan !leas. - Op diezelfde dag richtte de 
naamloze vennootschap Belcora Beheer
maatschappij zich tot notaris Van Halte
ren om een akte tot vestiging van erf
pacht te doen opmaken tussen Nekab en 
C & A Belgie. - Op 9 juli 1985 verkrijgt 
Mateor het perceel, dat eigendom was 
van D'Ieteren. Op diezelfde dag verkreeg 
Nekab ook het ander stuk grond dat ei
gendom was van D'leteren. - Op 17 juli 
1985 verleent Mateor een recht van erf
pacht aan !leas die, dezelfde dag, het 
goed in leasing geeft aan C & A Belgie. 
De door de notaris Van Halteren opge
maakte akte waarin Nekab aan C & A 
Belgie het recht van erfpacht verleende 
op het ander perceel dagtekent van de
zelfde dag. Na onderzoek van verschil
lende stukken blijkt tevens : - dat de
zelfde naamloze vennootschap Ficanda, 
vennootschap naar Nederlands recht, 
mede-oprichtster is van de vennootschap 
!leas en van de vennootschap Maieur; -
dat de vennootschappen !leas, Mateor, 
Belcora Beheermaatschappij, C & A Bel
gie, eenzelfde maatschappelijke zetel 
hebben te Grimbergen, Temsesteenweg 
102; - dat de vennootschap Nekab me
de-oprichtster is van de vennootschap 
!leas; - dat de opdracht tot de uitvoe
ring van het bouwwerk is gegeven op de
zelfde dag, in dezelfde bewoordingen, 
met dezelfde termijnen, door hetzelfde 
kantoor "afdeling bouw ", en onderte
kend is door dezelfde persoon, een zeke-

re Kestens, die eveneens optreedt om 
het schepencollege van Herstal attent te 
maken op de overdracht van de twee 
bouwvergunningen, zowel de bouwver
gunning die aan de naamloze vennoot
schap Seprim werd toegekend ten voor
dele van C & A Belgie als die welke aan 
Trustimmo werd verleend ten voordele 
van !leas. Uiteindelijk is het altijd C & A 
Belgie, die rechtstreeks of langs !leas 
om, uitsluitend in haar eigen voordeel de 
oprichting gelast van de twee gebouwen 
op twee belendende doch kunstmatig 
gesplitste percelen, ten einde die gebou
wen zelf te betrekken • ( conclusie van de 
burgerlijke partij, personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Etablis
sements Teheux, biz. 4 tot 7); het bestre
den arrest bijgevolg, nu het niet ant
woordt op de conclusie van de burger
lijke partij, niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, de ontwerpen van 
handelsvestiging, bedoeld in artikel 1, 
§ 1, a, overeenkomstig artikel 2 van de 
wet van 29 juni 1975 onderworpen zijn 
aan een machtiging van het college van 
burgemeester en schepenen hetzij voor 
het gebruiken van de bouwvergunning, 
hetzij voor het uitvoeren van de ontwer
pen wanneer geen afgifte van bouwver
gunning vereist is; het bestreden arrest 
uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 29 juni 1975 afleidt dat een 
handelsvestiging onder de toepassing 
van de wet valt, wanneer een bouwver
gunning is afgegeven of wanneer zij het 
werk is van een promotor; de vraag wie 
als promotor van een handelsvestiging 
moet worden beschouwd, moet worden 
onderzocht in het Iicht van de concrete 
gegevens en omstandigheden van de 
zaak; het bestreden arrest vaststelt dat 
de vennootschap C & A Belgie de twee 
litigieuze winkels exploiteert, dat de 
twee winkels door een enkele zaakvoer
der worden beheerd, dat zij een winkel
complex vormen (arrest, biz. 3, vijfde ali
nea) en dat er voor die winkelbedrijven 
slechts een inschrijving in het handelsre
gister is (arrest, biz. 5, eerste alinea); het 
bestreden arrest, gelet op die vaststellin
gen, niet wettig kon beslissen dat de 
twee litigieuze winkels zijn opgericht 
door twee verschillende maatschappijen; 
het niet voldoende is vast- te stellen dar 
de vennootschap • C & A Belgie •, door 
inschakeling van twee verschillende ven
nootschappen die binnen de grenzen van 
de wet hebben gehandeld, kans heeft ge
zien om de toepassing van de wet te ont-
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wijken door te profiteren van een leemte 
in die wet (arrest biz. 4, derde en vierde 
alinea); de omstandigheid dat twee ver
schillende vennootschappen zijn opgetre
den, de strafrechter niet ontslaat van de 
verplichting in feite na te gaan wie de 
ontwerper van een handelsvestiging is; 
het bestreden arrest bijgevolg, door te 
beslissen dat het ontwerp van handels
vestiging is opgemaakt door twee ver
schillende maatschappijen, artikel 2 van 
de wet van 29 juni 1987 schendt : 

W at de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat, in geval van 
overtreding van de bepalingen van 
de wet van 29 juni 1975 betreffende 
de handelsvestigingen, de recht
bank, krachtens artikel 16 van die 
wet, onverminderd de toepassing 
van de strafwet, ofwel de intrekking 
of de opschorting van de voor de be
twiste handelsvestiging verleende 
toelating ofwel de sluiting van de 
handelsvestiging kan bevelen; dat 
die maatregel kan worden bevolen 
op verzoek van het college van bur
gemeester en schepenen of van de 
ministers die de economische zaken 
en de middenstand onder hun be
voegdheid hebben; 

Overwegende dat eiser op de te
rechtzitting van 16 januari 1989 van 
de Correctionele Rechtbank te Luik 
verklaard heeft vrijwillig tussenbei
de te komen in het tegen de twee 
verweerders gevoerde geding en een 
conclusie heeft neergelegd opdat 
hem akte zou worden verleend van 
zijn verzoek om de sluiting van het 
litigieuze handelsbedrijf te doen be
velen binnen drie maanden na het 
te wijzen vonnis; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank die vrijwillige tussen
komst ontvankelijk verklaarde en 
het verzoek van eiser inwilligde; dat 
het arrest, met wijziging van die be
slissing, het aan verweerder ten las
te gelegde feit niet bewezen ver
klaart en het hof van beroep « onbe
voegd verklaart om kennis te nemen 
( ... ) van het verzoek tot vrijwillige 
tussenkomst »; 

Overwegende dat, behoudens af
wijking bepaald bij een bijzondere 
wet, de bepalingen van het Gerech
telijk Wetboek betreffende de tus
senkomst niet van toepassing zijn 
op de strafgerechten; dat het Wet
hoek van Strafvordering en de wet
ten betreffende de strafrechtsple
ging duidelijk aangeven welke par
tijen een verzoek kunnen indienen 
of tegen welke partijen een derge
lijk verzoek bij die gerechten kan 
worden ingediend; 

Dat hieruit onder meer volgt dat 
de vrijwillige tussenkomst van een 
derde voor het strafgerecht enkel 
ontvankelijk is wanneer de wet ze 
uitdrukkelijk toestaat; 

Overwegende dat de wetgever, 
door aan de in artikel 16 van de wet 
van 29 juni 1975 aangewezen instan
ties het recht te geven een verzoek 
te richten tot de met de kennisne
ming van de zaak belaste rechtbank 
en door aan die rechtbank de be
voegdheid te verlenen om op dat 
verzoek recht te doen onverminderd 
de toepassing van de strafwet, die 
instanties de mogelijkheid heeft ge
geven vrijwillig tussen te komen 
voor het strafgerecht; 

Dat die verzoek, ofschoon van 
burgerrechtelijke aard, deel uit
maakt van de strafvordering en dat 
tegen de beslissing daarover rechts
middelen kunnen worden aange
wend; 

Overwegende dat eiser tot staving 
van zijn voorziening zich onder 
meer beroept op de onwettigheid die 
voortvloeit uit het feit dat niet is ge
antwoord op de conclusie van de 
burgerlijke partij, personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Etablissements Teheux; dat ei
ser in zijn appelconclusie uitdrukke
lijk naar die conclusie had verwezen 
ten einde er rechtsgevolgen uit af te 
leiden; 

Dat een partij het niet beantwoor
den van de conclusie van een ande
re partij kan aanvoeren, wanneer, 
zoals te dezen, de beslechting van 
het in die conclusie opgeworpen ge-



230 HOF VAN CASSATIE Nr. 103 

schil van belang is voor het tussen 
haar en verweerder bestaande ge
schil; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 2 van de wet van 29 juni 
1975 de ontwerpen van handelsvesti
ging, bedoeld in artikel 1, § 1, a, van 
genoemde wet, dat zijn de ontwer
pen van nieuwe bouwwerken waarin 
een of meer kleinhandelsbedrijven 
met wettelijke minimumoppervlakte 
zullen worden gevestigd, onderwor
pen zijn aan een machtiging ver
leend door het college van burge
meester en schepenen, hetzij voor 
het gebruiken van de bouwvergun
ning afgegeven overeenkomstig de 
bepalingen van de wetgeving op de 
organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, hetzij 
voor het uitvoeren van de ontwer
pen wanneer geen afgifte van bouw
vergunning vereist is; 

Overwegende dat tijdens de parle
mentaire bespreking van de wet 
werd gepreciseerd : « het is mogelijk 
dat een aanvraag niet een groot be
drijf betreft maar wel een geheel 
van verschillende gespecialiseerde 
winkelbedrijven ( ... ) Het wetsontwerp 
is ongetwijfeld op dergelijke initi
atieven eveneens van - toepassing, 
van zodra het gaat om dezelfde 
bouwtoelating ( ... ) De minister verdui
delijkt dat een " handelscomplex" 
een geheel van gebouwen betreft, 
die al dan niet aan elkaar palen, 
maar die het voorwerp uitmaken 
van een enkele bouwvergunning of· 
nog die worden opgericht door een 
en dezelfde promotor met het oog 
op de verwezenlijking van een ge
structureerd handelscomplex »; 

Overwegende dat blijkens die pre
ciseringen de bewoordingen « ge
bruiken van de bouwvergunning » in 
artikel 2 van de wet van 29 juni 
1975 niet beperkend zijn en dat de 
in die wetsbepaling bedoelde mach
tiging ook vereist is, wanneer een 
en dezelfde projectontwikkelaar ver
schillende bouwvergunningen ge
bruikt voor het ontwerp van han
delsvestiging; 

Overwegende dat de burgerlijke 
partij, in haar in he~ middel overg~
nomen appelconcluste waarnaar et
ser verwees, een opsomming gaf 
van een reeks feitelijke gegevens 
waaruit, naar haar mening, blijkt 
dat het geheel van de vastgoedope
raties, die bedoeld waren om de li
tigieuze ontwerpen van handelsves
tiging uit te voeren en de verkregen 
bouwvergunningen te gebruiken, 
was opgezet door een enkele ven
nootschap, verweerster, die aldus 
rechtstreeks of door tussenkomst 
van een andere vennootschap, uit
sluitend in haar eigen voordeel op 
twee belendende percelen die zij 
kunstmatig had gesplitst om te voor
komen dat zij aan het college van 
burgemeester en schepenen de haar 
aanvankelijk geweigerde machtiging 
opnieuw zou moeten aanvragen, 
twee gebouwen had opgetrokken ten 
einde ze zelf te betrekken; 

Overwegende dat het arrest zich 
beperkt tot de vaststelling dat, « of
schoon (verweerster) twee, door een 
enkele zaakvoerder beheerde win
kels exploiteert die een handelscom
plex vormen, er nochtans voo: dat 
complex twee bouwvergunmngen 
zijn afgegeven op verzoek van 
twee aparte vennootschappen », en 
dat « (verweerster) voor de twee 
winkels waarover zij beschikt, twee 
afzonderlijke rechtstitels heeft, aan
gezien zij in het ene geval een recht 
van erfpacht van dertig jaar geniet, 
terwijl in het andere geval de grond 
en het gebouw haar voor de duur 
van zevenentwintig jaar in leasing 
zijn gegeven »; 

Dat die overwegingen betrekking 
hebben op het bestaan van twee 
bouwvergunningen en op de wijze 
van exploitatie van de winkels waar
uit het handelscomplex bestaat; dat 
zij evenwel niet antwoorden op het 
verweer van eiser die de redenen 

- aangaf- waarom de- handelsvestiging
en de bouw van dat handelscom
plex, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
het werk zijn geweest van een enke
le ontwikkelaar; dat het arrest aldus 
niet regelmatig met redenen is om-
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kleed en niet naar recht is verant
woord; 

Dat de drie onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, doch enkel in zover
re het uitspraak doet over het door 
eiser ingediende verzoek tot sluiting 
van het litigieuze winkelbedrijf; 

Beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel; 
veroordeelt de verweerders in de 
kosten. 

24 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en van Heeke. 

Nr. 104 

2• KAMER - 24 oktober 1990 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOOR
DELINGSBEVOEGDHEID - RAMING - PEIL
DATUM. 

De artt. 1382 en 1383 B. W. worden door 
de rechter niet geschonden wanneer 
hij bij de raming van de schade reke
ning houdt met het economische ver
mogen van de getroffene, zoals dit uit 
de gegevens ten tijde van diens overlij
den blijkt, en hij de vergoeding voor 
de schade wegens verlies van het deel 
van het inkomen van de getroffene 
waaruit de andere echtgenoot persoon
lijk voordeel haalde, beoordeelt op de 
dag van zijn uitspraak. 

(BRITISH CONTINENTAL OFFICE N.V. T. DUPONT 
L., DUPONT C., NATIONAAL VERBOND VAN SO

CIALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8280) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1984 en 27 
februari 1990 door het Hof van Be
roep te Luik gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest op 10 janua
ri 1984 gewezen, waar het beslist 
over de burgerlijke rechtsvorderin
gen; 

a) van de rechtsvoorganger van de 
verweerders : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, miskenning van 
het beschikkingsbeginsel en van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging, schending van de artikelen 702, 
807, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 10 januari 1984, 
dat door eigen beslissing en met bevesti
ging van het bestreden vonnis van 6 
maart 1980 van de Correctionele Recht
bank te Hoei eiseres op de burgerlijke 
rechtsvordering van wijlen Lucien Du
pont, die optrad in eigen naam (en in 
wiens rechten de huidige verweerders 
getreden zijn) (« in solidum » met de 
achteraf overleden beklaagde Doblustai
ne) veroordeelt om hem het bedrag van 
3.294.232 frank te betalen ter vergoeding 
van de door hem ten gevolge van het 
overlijden van zijn echtgenote (op 20 au
gustus 1977) geleden schade, welk be
drag moet worden verhoogd met de com
pensatoire interest vanaf de dag van 
het ongeval, alsmede met de kosten, tot 
staving daarvan aanneemt dat de schade 
die Lucien Dupont geleden heeft door de 
derving van de beroepsinkomsten van de 
getroffene (zijn overleden vrouw) 
2.144.232 frank, bedraagt, en dit door ka
pitalisatie van de dag van het ongeval, 
namelijk 13 augustus 1977, van het door 
de burgerlijke partij Lucien Dupont jaar
lijks geleden verlies van het gedeelte 
van de inkomsten van zijn echtgenote 
dat hij ten gevolge van het ongeval 
moest derven en dat hij op een bedrag 
van 230.647 frank raamt, en hi.ervoor als 
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gronden opgeeft dat « de burgerlijke par
tij (wijlen Lucien Dupont), om het be
drag van (het gederfde beroepsinkomen 
van de getroffene) te berekenen, twee 
methodes gebruikt, de eerste voor de pe
riode van september 1977 (dag van het 
ongeval) tot december 1979, tijdens wel
ke periode hij- de handelsbedrijvigheid 
van zijn echtgenote heeft voortgezet, en 
de tweede voor de tijdspanne vanaf ja
nuari 1980, dat is vanaf de overdracht 
van de handelszaak, « dat die indeling in 
periode echter elke grondslag mist »; dat 
« zijn berekeningswijze, wat de eerste 
door hem in aanmerking genomen periode 
betreft, hoe verleidelijk ook door haar 
eenvoud, niet beantwoordt aan de econo
mische rea!iteit in zoverre hij, na het be
wijs van zijn personeelskosten te hebben 
geleverd, de aftrek hiervan als algemene 
kosten alsook zijn nettowinsten van die 
twee jaar over het hoofd ziet » en dat 
• hoe dan ook, bij de raming van de 
schade van de burgerlijke partij, de dag 
van het overlijden van zijn echtgenote in 
aanmerking moet genomen worden, en 
dat alles wat hij nadien heeft onderno
men, zowel in zijn voor- als in zijn na
deel, van geen belang is, zoals de recht
bank heeft gezegd », 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter bij 
de raming van de schade het tijdstip van 
de uitspraak in aanmerking moet nemen 
en daarbij rekening dient te houden met 
de na de fout voorgevallen gebeurtenis
sen die niet vreemd zijn aan de fout of 
de schade en die de toestand van de ge
troffene verbeterd of verslechterd heb
ben; eiseres in haar (op de terechtzitting 

- van 6 december 1983 voor gezien gete
kende) aanvullende appelconclusie het 
ontbreken van materiele schade wegens 
derving van het beroepsinkomen van de 
overleden getroffene poogde aan te to
nen door erop te wijzen dat de raming 
van het schadebedrag rekening moest 
worden gehouden met de maatregelen 
genomen door Lucien Dupont na het 
overlijden van zijn echtgenote, en meer 
bepaald met de omstandigheid enerzijds, 
dat gedurende de eerste periode (die 
loopt van de dag van het overlijden tot 
de overdracht van de boekhandel op 1 ja
nuari 1980), tijdens welke hij de exploita
tie van de boekhandel- heeft voortgezet 
zoals v66r het overlijden van zijn vrouw, 
« het werk dat de overledene vroeger 
deed weliswaar (was) overgenomen door 
bezoldigd personeel », maar dat hij geen 
materiele schade had geleden omdat • de 
winst hem aileen toeviel » terwijl zijn 
theoretisch aandeel in de winsten v66r 

het overlijden van zijn vrouw slechts de 
helft bedroeg van de winst die de hoek
handel voor beide echtgenoten te zamen 
opbracht, verminderd met het bedrag 
voor haar persoonlijk onderhoud en, an
derzijds, dat, wat de periode na de over
dracht van de handelszaak betreft, Lu
cien Dupont geen enkel verlies kon 
aantonen aangezien « de voorwaarden 
waaronder die overdracht is gebeurd als
ook het bedrag van de inkomsten van de 
burgerlijke partij gedurende de periode 
van 1980 tot nu onbekend zijn »; het be
streden arrest derhalve, nu het beslist 
dat bij de raming van de schade, die de 
burgerlijke partij Lucien Dupont geleden 
heeft wegens derving van de beroepsin
komsten van zijn overleden echtgenote 
in elk geval de dag van het overlijden in 
aanmerking moest worden genomen, op 
grond dat alles wat die burgerlijke partij 
naderhand heeft ondernomen, zowel in 
zijn voor- als in zijn nadeel, van geen en
kel belang is, zonder evenwel in concreto 
vast te stellen dat de door Lucien Du
pont na het overlijden van zijn echtgeno
te genomen maatregelen, die eiseres in 
haar aanvullende appelconclusie aan
voerde ten bewijze dat de burgerlijke 
partij geen materiele schade geleden had 
ten gevolge van de derving van de be
roepsinkomsten van de overledene, geen 
enkele betrekking hadden op de fout en 
de schade, de bekritiseerde beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek), en evenmin regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, ver
wijzend naar de motivering van het 
beroepen vonnis, erop wijst « dat 
het er niet toe doet of de burgerlijke 
partij thans de exploitatie van de 
zaak van zijn vrouw voortzet door 
middel van zijn eigen kennis en in
zet, en daarbij een voor hem nieuwe 
werkzaamheid verricht »; 

Dat het aldus beslist dat de in
komsten uit die zaak voortkomen 
uit de arbeid van de rechtsvoorgan
ger van de verweerders en dat de 
door laatstgenoemde genomen maat-
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regelen geen verband houden met 
de fout en de schade; 

Overwegende dat de bestanddelen 
van de werkzaamheid van de getrof
fene en de raming van de economi
sche waarde van die werkzaamheid 
tijdens de waarschijnlijke overle
vingsduur goed uit elkaar moeten 
worden gehouden; dat de rechter bij 
de raming van de schade acht moet 
slaan op het economische vermogen 
van de getroffene, zoals dit blijkt uit 
de op de dag van het overlijden 
vaststaande gegevens, en dat hij bij 
de raming van de vergoeding van de 
schade die de burgerlijke partij had 
geleden ten gevolge van de derving 
van het aandeel van de inkomsten 
van de getroffene waaruit hij per
soonlijk voordeel haalde, de dag van 
de uitspraak in aanmerking moet 
nemen; 

Overwegende dat de stelling dat 
de schade moet geraamd worden op 
de dag van het overlijden, binnen 
haar context gezien, doelt op de ge
gevens aan de hand waarvan de 
aard en de omvang van de werk
zaamheden van de getroffene kun
nen worden vastgesteld; 

Overwegende dat aldus het arrest 
antwoordt op de conclusie van eise
res en de beslissing naar recht ver
antwoordt, zonder de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
te schenden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzien, in 
zoverre zij gericht is tegen het ar
rest van 10 januari 1984, meer be
paald tegen de uitspraak op de bur-

gerlijke rechtsvordering van het Na
tionaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten tegen eiseres; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; verwijst eiseres in de kosten van 
haar voorziening. 

24 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
teJ•: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 105 

1 e KAMER - 25 oktober 1990 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BE
ROEP - KAMERS MET EEN OF DRIE RAADS
HEREN- TOEWIJZING VAN DE ZAKEN- BE
TWISTING - INCIDENT - RECHTSPLEGING. 

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE MID
DELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - HOF VAN 
BEROEP - KAMERS - SAMENSTELLING -
RAADSHEREN - AANTAL - EEN - DRIE -
TOEWIJZING VAN DE ZAKEN - BETWISTING 
- ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o Een incident in verband met de verde
ling van de zaken onder de kamers 
van een zelfde hoi van beroep moet 
v66r ieder ander middel door een van 
de partijen of ambtshalve door de 
rechter, bij de opening van de debat
ten, worden opgeworpen en aan de 
eerste voorzitter van het hof van be-
roep worden voorgelegd, wiens be
schikking de kamer of de raadsheer 
naar wie de zaak wordt verwezen, 
bindt, behoudens voorziening in cassa-
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tie van de procureur-generaal (1). 
(Artt. 88, § 2, en 109, tweede lid, 
Ger.W.) 

2° Niet ontvankelijk is het middel betref
fende een incident in verband met de 
verdeling van de zaken onder de ka
mez·s van een zelfde hof van beroep, 
met name de toewijzing van de zaak 
aan een kamer met Mm of drie raads
heren, als het incident niet v66r ieder 
ander middel door een van de partijen 
of ambtshalve door de rechter, bij de 
opening van de debatten, is opgewor
pen en het niet aan de eerste voorzit
ter van het hof van beroep ter beslis
sing werd voorgelegd (2). 

(ASSOCIATION NATIONALE POUR L'ETUDE ET 
TRAITEMENT DE LA PARALYSIE CEREBRALE 

V.Z.W. T. PERIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8687) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3, 101, 109bis, inzonderheid § 2, 
779, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 9 van de wet van 19 juli 1985 tot in
stelling van kamers met een raadsheer 
in de hoven van beroep, 

doordat, nadat verweerder op 19 au
gustus 1985 regelmatig in hoger beroep 
was gekomen tegen het vonnis dat op 21 
mei 1985 door de alleensprekend rechter 
van de derde kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel was gewe
zen, de zaak ter terechtzitting van de 
derde kamer van het hof van beroep van 
17 september 1985, werd ingeleid en naar 
de rol verwezen, en uiteindelijk, na een 
nieuwe verwijzing naar de rol op 13 
maart 1986 door de zevende kamer van 
het hof, behandeld werd ter terechtzit
ting van 26 oktober 1988 van de tweede 
kamer van het hof van beroep die, bij de 
uitspraak van het arrest, was samenges
teld uit een voorzitter en uit twee raads
heren van het hof van beroep, 

terwijl het bij de wet van 19 juli 1985 
in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd 
artikel 109bis, § 2, bepaalt dat, met uit
zondering van de vorderingen betreffen
de de staat van personen, het hoger be
roep tegen beslissingen in burgerlijke 
zaken gewezen door een kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg met een 
rechter aan de kamers met een raads
heer wordt toegewezen; de wet van 19 ju
li 1985 tot instelling van kamers met een 
raadsheer in de hoven van beroep, die 
op 1 december 1985 in werking is getre
den, een wet op de rechterlijke organisa
tie is zonder overgangsbepalingen, zodat 
zij volgens artikel 3 van het Gerechtelijk 
Wetboek onmiddellijk van toepassing is 
op de hangende rechtsgedingen, ook al 
werden die ingeleid onder vigeur van de 
oude wet; het arrest dat door drie magis
traten is uitgesproken, derhalve, niet is 
gewezen door het op straffe van nietig
heid voorgeschreven aantal rechters en 
de in het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat de wet van 19 
juli 1985 tot instelling van kamers 
met een raadsheer in de hoven van 
beroep, die op 1 december 1985 in 
werking is getreden en betrekking 
heeft op de rechterlijke organisatie, 
krachtens artikel 3 van het Gerech
telijk Wetboek van toepassing is op 
de hangende rechtsgedingen en der
halve op de rechtspleging tussen 
partijen; 

Overwegende dat overeenkom
stig artikel 109, tweede lid, van voor
noemd wetboek, ingeval van moei
lijkheden in verband met de verde
ling van de zaken onder de kamers 
van een zelfde hof van beroep, arti
kel 88, § 2, van hetzelfde wetboek 
toepassing vindt; 

Dat, ingevolge die bepaling, inci
denten in verband met de verdeling 
onder de kamers van een zelfde hof 
van beroep, v66r ieder ander middel 
door een van de partijen of bij de 
opening van de debatten ambtshalve 
moeten worden opgeworpen en door 
de kamer of de raadsheer aan de 
eerste voorzitter ter beslissing moe

-----------------1 ten worden voorgelegd, waarna de 
beschikking van de eerste voorzitter 
de kamer of raadsheer naar wie de 
zaak is verwezen, bindt, behoudens 

(1) en (2) Cass., 1 juni 1990, A.R. nr. 6748, 
volt. terechtz., en 22 juni 1990, A.R. nr. 6890 
(A.C., 1989-90, nrs. 579 en 618). 
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voorziening in cassatie van de pro
cureur-generaal voor het Hof van 
Cassatie; 

Dat daaruit blijkt dat het incident 
niet voor het eerst voor het Hof kan 
worden opgeworpen; 

Dat de partijen conclusie hebben 
genomen zonder aan te voeren dat 
de zaak door een kamer met slechts 
een raadsheer diende te worden be
recht, zodat het middel dat evenmin 
ambtshalve is opgeworpen, niet ont
vankelijk is; 

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

25 oktober 1990 - 1• kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lahaye. 

Nr. 106 

1 e KAMER - 25 ol~tober 1990 

1° VERBINTENIS - UITSTEL - VOOR
WAARDE. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - GELDSCHULD -
VORDERING IN RECHTE - VOORWERP - BE
TALING - INTEREST - RECHTERLIJKE BE
SL!SSING - VEROORDELING TOT BETALING 
- U!TSTEL - GEEN VEROORDELING IN DE IN
TEREST - VERN!ETIGING - GEVOLG. 

1° De termijnen die de rechter krachtens 

de rechter is evenwel niet bevoegd om 
de schuldenaar van die betaling te ont
slaan (1). (Impliciet.) 

2° Wanneer de rechter, op een vordering 
tot betaling van een bepaald bedrag 
vermeerderd met de gerechtelijke inte
rest, de schuldenaar veroordeelt tot be
taling van dat bedrag en hem uitstel 
verleent maar geen uitspraak doet 
over de interest, heeft de vernietiging 
van die beslissing, in zoverre die na
laat uitspraak te doen over de gevor~ 
derde gerechtelijke interest, geen in
vloed op de toestemming die aan de 
schuldenaar werd gegeven om zijn 
schuld voor maandelijkse stortingen af 
te lossen; zij Jeidt echter tot vernieti
ging van de beslissing waarbij het be
drag daarvan wordt vastgeste.ld, nu dat 
bedrag was bepaald op grond van een 
schuld zonder vermeerdering met de 
interest. · 

(IPPA BANK N.V. T. SCHYNS E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8693) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat door het openbaar mi
nisterie tegen de voorzi{ming is op
geworpen en dat overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk 
Wetboek aan de advocaat van eise
res is betekend, hierin bestaande 
dat zij geen middel aanvoert tegen 
de b~schikkingen van het arrest be
treffende de verweerder Pierre 
Schyns: 

Overwegende dat eiseres aileen 
kritiek uitoefent op de beschikkin
gen van het arrest betreffende de 
verweerder Pierre-Henri Schyns; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Ove:r;wegende evenwel dat de bete
kening van de voorziening aan de 

art. 1244, tweede lid, B. W. kan verle- l----------------
nen onder de daarin bepaalde voor
waarden, mogen enkel worden toege
staan voor de betaling van een schu!d; 

(1) Cass. 19 juni 1986, A.R. nr. 7496 (A.C., 
1985-86, nr. 658). 
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verweerder Pierre Schyns kan gel
den als vordering tot bindendverkla
ring van het arrest; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1153, 1244, inzonderheid het tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1138, 3°, 
en 1333 tot 1337 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, bij de uitspraak 
over de vordering tot betaling van eise
res tegen de eerste verweerder, laatstge
noemde veroordeelt om aan eiseres een 
bedrag van 7 miljoen frank te betalen, 
hem toestaat die schuld met ingang van 
1 oktober 1988 door maandelijkse stortin
gen van 10.000 frank af te lossen en af
wijzend beschikt op haar overige aan
spraken, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiseres in de 
gedinginleidende dagvaarding inzonder
heid de veroordeling van de eerste ver
weerder in de gerechtelijke interest 
vroeg; eiseres nooit afstand heeft gedaan 
van die vordering en ze integendeel uit
drukkelijk heeft herhaald in het dictum 
van de aanvullende conclusie die eiseres 
in hoger beroep heeft neergelegd; daar
uit volgt dat het arrest nalaat uitspraak 
te doen over de vordering tot veroorde
ling van de eerste verweerder tot beta
ling van de gerechtelijke interest, zodat 
het artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres in haar 

aanvullende conclusie die op 10 mei 
1988 bij het hof van beroep is neer
gelegd, betaling vorderde van een 
bedrag van 9.752.095 frank, vermeer
derd met de gerechtelijke interest, 
de rechtsplegingsvergoeding in eer
ste aanleg en in hoger beroep, en de 
later nog te maken kosten; 

Overwegende dat het arrest de 
verweerder Pierre-Henri Schyns 
veroordeelt om aan eiseres 7 mil
joen frank te betalen en « de overi
ge aanspraken van de naamloze 
vennootschap Ippa-Bank afwijst »; 

Dat het arrest verder in zijn 
dictum die verweerder in de kosten 
vau het hoger beroep veroordeelt; 
dat daaruit volgt dat « de overige 
aanspraken van eiseres » enkel be-

trekking hadden op het bedrag ho
ven de toegekende 7 miljoen en dat 
het hqf van beroep heeft nagelaten 
uitspraken te doen over de gerechte
lijke interest; 

Dat het onderdeel in die mate ge
grond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
die wegens het aannemen van het 
onderdeel moet worden uitgespro
ken, geen invloed heeft ·op de beslis
sing waarbij het hof van beroep, 
met gebruikmaking van de moge
lijkheid die artikel 1244, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek de rech
ter biedt, de verweerder Pierre-Hen
ri Schyns heeft toegestaan zijn 
schuld door maandelijkse stortingen 
af te lossen; dat zij evenwel leidt tot 
vernietiging van de beslissing waar
bij het bedrag van die stortingen op 
10.000 frank is vastgesteld, nu dat 
bedrag is bepaald op grond van een 
schuld van 7.000.000 frank zonder 
vermeerdering met interest; 

Overwegende dat eiseres er be
lang "\Jij heeft dat het arrest bindend 
wordt verklaard voor Pierre Schyns, 
waarvan het hof van beroep met 
verwijzing naar het beroepen vonnis 
vaststelt dat zijn verbintenis de ver
bintenissen van de verweerder Pier
re-Henri Schyns waarborgt; dat 
daarentegen niet blijkt dat zij er be
lang bij heeft dat het arrest bindend 
wordt verklaard voor de naamloze 
vennootschap Bank van Parijs en de 
Nederlanden, nu het hof van beroep 
beslist dat de vordering tot tussen
komst van de verweerder Pierre
Henri Schyns tegen die vennoot
schap niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder verder 
het eerste middel en de overige on
derdelen van het tweede middel te 
hoeven te onderzoeken, vernietigt 
het bestredeh arrest, in zoverre het 
nalaat uitspraak te doen over de 
door eiser van de verweerder Pier
re-Henri Schyns gevorderde gerech
telijke interest en het bedrag van de 
maandelijkse stortingen waardoor 
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die verweerder zijn schuld aan eise
res mag aflossen, op 10.000 frank 
per maand vaststelt; verklaart het 
arrest bindend voor Pierre Sc{lyns; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige en ook de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest tegen 
de naamloze vennootschap Bank 
van Parijs en de Nederlanden; ver
oordeelt eiseres in de kosten van die 
laatste vordering, houdt de overige 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd ar
rest; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

25 oktober 1990 -1 • kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade en Gerard. 

Nr. 107 

1 e KAMER - 25 oldober 1990 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
DADER (VOOR EIGEN DAAD) - ONVOORZICH
TIGHEID - CONTRACTUELE FOUT - CON
TRACTANT- PLAATSVERVANGER- SCHADE 
AAN EEN DERDE - GEVOLG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID - AANSPRAKELIJK

1° en 2° De omstandigheid dat de mis
kenning van de op een ieder rustende 
voorzichtigheidsverplichting tevens 
een tekortkoming aan een contractuele 
verbintenis oplevert, belet niet dat hij 
die een tekortkoming begaat, ongeacht 
of hij een contracterende partij is dan 
wei een uitvoerder door wie deze zich 
heeft laten vervangen, buiten overeen
komst aansprakelijk is voor de schade 
aan derden met wie geen overeen
komst werd gesloten (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(CONSTANT, DE VADERLANDSCHE N.V. 
T. LEVEAU E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8728) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 november 1988 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 
1121, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 
1245, 1382, 1383, 1384, 1603 en 1604 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest houdende gedeelte
lijke bevestiging de oorspronkelijke 
hoofdvordering van de verweerder Le
veau enkel gegrond verklaart in zoverre 
zij gericht is tegen eiser, die alleen aan
sprakelijk is voor de schade welke door 
verweerder op 22 augustus 1984 wegens 
vervuiling van zijn visvijvers is geleden, 
en eiser veroordeelt om aan verweerder 
in hoofdsom 1.520.400 frank schadever
goeding te betalen, op grand vooral dat 
de verweerders Lejoly-Brevers enkel met 
de N.V. B.P. hebben gehandeld bij wie 
zij 1.000 liter stookolie hadden besteld; 
dat eiser met de ladder naar boven is ge
klommen en de ketel heeft bekeken, 
maar na het ongeval; dat indien hij eerst 
naar de ketel was gaan kijken voordat 
hij de pomp van de tankwagen in wer
king stelde, hij zich had kunnen verge
wissen van de bijzonderheden van het 
verluchtingssysteem; dat eiser heeft ver
zuimd naar de ketel te gaan kijken en 
de toevoerslang van de stookolie door de 

HEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST - ON- 1----------------
VOORZICHTIGHEID - CONTRACTUELE FOUT 
- DADER - CONTRACTANT - PLAATSVER
VANGER - SCHADE AAN EEN DERDE - GE
VOLG. 

(1} Zie Cass., 12 dec. 1958 (Bull. en Pas. 
1959, I, 383}; 11 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr: 
583}; 21 jan. 1988, A.R. nr. 7960 (ibid., 1987-88, 
nr. 312}. 
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jonge Gerard Lejoly liet aansluiten; dat 
een beroepsbesteller van brandstof zelf 
voor de aansluiting van de slangen moet 
zorgen; dat indien hij dat werk naar be
horen had uitgevoerd, hij de verluch
tingsopening zou hebben gezien waarvan 
hij de dop had moeten losschroeven; ( ... ) 
dat volgens de eisers de besteller een 
uitvoerder was van het tussen de ver
weerders Lejoly-Brevers en de vennoot
schap B.P. gesloten contract voor leve
ring van brandstof; dat zulks geen in
vloed heeft op het recht op schadever
goeding dat de verweerder Leveau tegen 
de schadeverwekker kan aanvoeren, 
welk recht op de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek berust; dat 
dit contract niet kan worden tegengewor
pen aan de verweerder Leveau die erbui
ten staat; dat het voor hem een res inter 
alios acta is die geen afbreuk kan doen 
aan de toepassing van de zeer ruime be
palingen van voormelde artikelen; ( ... ) 
dat de schade uitsluitend te wijten is aan 
een slechte uitvoering van een werk en 
aan een gebrek aan voorzorg die een 
buitencontractuele fout opleveren, 

terwijl, ... 

veau tot betaling van schadevergoeding 
kon veroordelen op basis van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, die de buitencontractuele aanspra
kelijkheid betreffen, zonder daarbij vast 
te stellen dat de aan eiser verweten fout 
geen miskenning is van de contractuele 
verbintenis maar wel van de op een ie
der rustende algemene voorzichtigheids
verplichting, en dat die fout van eiser 
andere schade heeft veroorzaakt dan die 
welke te wijten is aan de slechte uitvoe
ring van het contract; het bestaan van 
dat contract aan de verweerder Leveau 
kan worden tegengeworpen (schending 
van de artikelen 1121 en 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest aan eiser 
enkel contractuele fouten verwijt, te we
ten nagelaten te hebben naar de ketel te 
gaan kijken voordat de stookolie werd 
geleverd en zelf voor de aansluiting van 
de slangen te zorgen; daaruit volgt dat 
het arrest de bepalingen schendt betref
fende de aansprakelijkheid uit overeen
komst (schending van de artikelen 1101, 
1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1245, 1603 en 
1604 van het Burgerlijk Wetboek) en be
treffende de aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst (schending van de artike
len 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

tweede onderdeel, wanneer een con
tractant zich voor de nakoming van een 
contractuele verbintenis heeft laten ver
vangen door een aangestelde of een uit
voerder, die aangestelde of die uitvoer
der, die aangestelde of die uitvoerder 
slechts buitencontractueel aansprakelijk Overwegende dat de omstandig
kan zijn, als de hem verweten fout een heid dat de miskenning van de op 
miskenning is, niet van de contractuele een ieder rustende voorzichtigheids
verbintenis maar van de op een ieder verplichting tevens een tekortko
rustende algemene voorzichtigheidsver- ming aan een contractuele verbinte
plichting, en als die fout andere schade nis is, niet belet dat hij door wie de 
heeft veroorzaakt dan die welke te wij- tekortkoming wordt begaan, onver
ten is aan de slechte uitvoering van de 
overeenkomst; daaruit volgt dat wanneer schillig of hij een contractpartij is 
de rechter vaststelt dat een partij tegen dan wel de uitvoerder door wie deze 
wie, op basis' van de artikelen 1382 en zich liet vervangen, buitencontractu-
1383 van het Burgerlijk Wetboek, een eel aansprakelijk is voor de schade 
vordering is ingesteld, als aangestelde of aan derden met wie hij geen over
als uitvoerder van een contractuele ver- eenkomst heeft gesloten; dat de 
bintenis heeft gehandeld, hij die partij laatstbedoelden, die geen partij zijn 
niet wettig wegens aansprakelijkheid biJ. het contract, evenals dat ziJ. niet 
buiten overeenkomst kan veroordelen, 
zonder vast te stellen dat de voormelde rechtstreeks de miskenning van een 
voorwaarden zijn vervuld; het arrest te contractuele verbintenis kunnen 
dezen vaststelt dat eiser uitvoerder was aanvoeren, zich evenmin recht
van het tussen de echtgenoten _!..ejol~ _streeks kunnen beroepen op de 
Brevers_e_n-devennootsc~ap B.P. geslo- schade die uit de slechte uitvoering 
ten contract voor de le.':ermg van. brand- van het contract volgt, welke schade 
stof; nu de oorspronkel!Jke vor.dermg van bestaat in het verlies van het voor-
de verweerder Leveau tegen e1ser, te we- l d d d 
ten ·de uitvoerder van een contractuele ~ee ':lt e m_e eco_ntractant norma-
verbintenis, was ingesteld, het arrest ei- hter mt de mtvoermg van het con
ser niet wettig jegens de verweerder Le- tract kon halen; 
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Overwegende dat het arrest voorts 
zegt dat eiser, als « beroepsbestel
ler », fouten heeft begaan doordat 
hij heeft verzuimd eerst naar de ke
tel te gaan kijken, dit is « een on
ontbeerlijke voorzorgsmaatregel », 
en hij niet zelf de slangen heeft 
aangesloten, en oordeelt dat « de 
schade uitsluitend te wijten is aan 
een slechte uitvoering van een werk 
en aan een gebrek aan voorzorg dat 
een buitencontractuele fout ople
vert »; dat het arrest, anders dan 
wat in het middel wordt aangevoerd, 
zegt dat eiser een qu'asi-delictuele 
fout heeft begaan; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

25 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mr. 
Houtekier, Dassesse en Biitzler. 

Nr. 108 

1 e KAMER - 25 oktober 1990 

1° GEMEENTE - OPENBARE DIENST -
WATERVOORZIENING - GEMEENTEREGLE
MENT - ABONNEMENT - TYPE-OVEREEN
KOMST - TOETREDING - AANSLUITING -
VERBRUIK - BETALING - VERPLICHTING -
EIGENAAR - VEREISTEN. 

2° OPENBARE DIENST - WATERVOOR
ZIENING - GEMEENTEREGLEMENT - ABON
NEMENT - TYPE-OVEREENKOMST - TOETRE-

DING - AANSLUITING - VERBRUIK - BETA
LING - VERPLICHTING - EIGENAAR - VER
EISTEN. 

3° WATERS WATERVOORZIENING 
OPENBARE DIENST - GEMEENTEREGLEMENT 

- ABONNEMENT - TYPE-OVEREENKOMST -
TOETREDING - AANSLUITING - VERBRUIK 
- BETALING - VERPLICHTING - EIGENAAR 
- VEREISTEN. 

1°, 2° en 3° De beslissing van de rechter 
die de eigenaar van een gebouw ver
oordeelt tot betaling aan de gemeente 
van het door haar aangerekende wa
terverbruik, is niet naar recht verant
woord wanneer daarin wordt vastge
steld, enerzijds, dat het gemeenteregle
ment op de watervoorziening de aan
sluiting op die voorziening afhankelijk 
stelt van een geschreven aanvraag bij 
het college van burgemeester en sche
penen, gevolgd door een door de aan
vrager ondertekende overeenkomst die 
door dat college moet worden goedge
keurd, en anderzijds, dat te dezen de 
eigenaar « de hem voorgestelde over
eenkomst nooit ondertekend heeft te
ruggestuurd » en daartoe niet is toege
treden. 

(BOURGARD T. STAD VERVIERS) 

ARREST ( vertaling} 

(A.R. nr. 8730) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 oktober 1988 door 
de vrederechter van het kanton Her
ve in laatste . aanleg gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1-2, 1-3, 1-4 en 1-6 van het regle
ment op de watervoorziening dat ver
weerster op de gemeenteraad van 27 juni 
1984 heeft aangenomen, gewijzigd bij de 
beraadslaging van 26 januari 1987, goed
gekeurd bij het besluit van 13 april 1987 
van de Bestendige Deputatie van de Pro
vincie Luik, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
tot betaling van de bedragen van 5.224 
frank voor het waterverbruik van een 
gebouw dat zijn eigendom is en van 795 
frank als vermeerdering bepaald bij arti
kel 5-3 van verweersters reglement op de 
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watervoorziening, op grond-: « dat (eiser) 
betwist, enerzijds, dat het reglement op 
de watervoorziening aan hem kan wor
den tegengeworpen op grond · dat hij 
nooit de hem voorgestelde overeenkomst 
ondertekend heeft teruggestuurd en als 
dusdanig daartoe niet kon zijn toegetre
den; dat hij eveneens kritiek oefent op 
het beginsel van de solidariteit tussen ei
genaar en huurder dat volgens hem door 
de stad Verviers wordt toegepast; dat (ei
ser) duidelijk de eerbiediging van een al
gemeen reglement verwart met het toe
treden tot een overeenkomst; dat de 
watervoorziening een openbare dienst is 
die de wet ten laste van de gemeenten 
legt ( ... ); dat hoe dan ook, de watervoor
ziening, de organisatie daarvan, evenuls 
de voorwaarden waarin zij gebeurt, on
der de bevoegdheid van de gemeente
overheid vallen (decreet van 14 decem
ber 1972 van de Waalse Gemeenschap -
·artikel 50), die bevoegd is om ter zake 
wetgevend op te treden; dat de door de 
gemeenten uitgevaardigde reglementen, 
wanneer zij door de voogdijoverheid zijn · 
bekrachtigd, bindende kracht hebben en 
als algemene regels moeten worden na
geleefd door alle bewoners van het 
grondgebied van de gemeente; dat de ge
meenteraad op 27 juni 1984 een nieuw 
" gemeentereglement op de watervoorzie
ning" heeft genomen, waarvoor op 21 ja
nuari 1985 door het Waals Gewest ver
gunning is verleend, en dat is gewijzigd 
bij beraadslaging van 26 januari 1987 en 
goedgekeurd op 13 april 1987; dat de ge
meente op grond en met toepassing van 
het algemeen reglement een type-over
eenkomst heeft opgesteld die is voorge
legd aan alle eigenaars van gebouwen 
die op het verdeelnet zijn aangesloten; 
dat die overeenkomst, waarin de in de 
artikelen 1-6 en 1-7 van het algemeen re
glement vastgelegde basisbeginselen 
worden overgenomen, volgende beginse
len vastlegt : - het beginsel van de voor
ziening per gebouw: het werkelijk en 
niet persoonlijk karakter van de dienst, 
- het beginsel dat daaruit automatisch 
voortvloeit : te weten dat de eigenaar het 
werkelijk verbruik dient te betalen; dat 
in de abonnementsovereenkomsten even
wei, onder de vorm van een mandaat en 
niet van een rechtstreekse hoofdelijk
heid, waarvoor geen rechtsgrond zou be
staan, de mogelijke tussenkomst van een 
derde persoon (de huurder) is inge
bouwd, die aanvaardde de rekeningen 
van het verbruik te ontvangen en te be
talen; dat (eiser), nu hij heeft nagelaten 
de in de overeenkomst bepaalde moge-

lijkheid te benutten, vanzelfsprekend 
niet de toepassing ervan kan vragen, zo
als hij dat doet; dat hij door het alge
meen reglement gebonden is, nu hij niet 
tot de overeenkomst is toegetreden », 

terwijl niemand, behoudens uitdrukke
lijke wettelijke bepaling, gehouden is 
een openbare dienst te gebruiken en nie
mand vermoed wordt dat te doen; inge
volge de artikelen 1-2, 1-3 en 1-6 van het 
reglement op de watervoorziening van 
de stad Verviers, de abonnementen ver
bonden zijn met de eigendommen waar
voor ze zijn verkregen; zij ten voordele 
van de eigenaars zijn aangegaan; de re
keningen op hun naam zijn opgemaakt 
en op hun woonplaats worden afgegeven 
(1-6); de aanvragen voor aansluiting en 
abonnementen aan het college van bur
gemeester en schepenen worden gericht, 
dat over de inwilliging beslist; daarin 
wordt aangewezen aan welke eigendom 
het water moet worden geleverd en 
waartoe het bestemd is; de eigenaar zich 
daarin verbindt de bepalingen van dat 
reglement zonder enig voorbehoud na te 
leven; de abonnementsovereenkomsten, 
die ingevolge die aanvragen worden op
gesteld, ter ondertekening aan de aan
vragers worden voorgelegd en daarna 
aan het college van burgemeester en 
schepenen voor goedkeuring; het abonne
ment ingaat bij de opening van de af
sluitkraan onder de weg (1-3); de aanslui
ting afhangt van de schriftelijke aan
vraag door de eigenaar, vruchtgebruiker 
of houder van een zakelijk recht (1-2); 
artikel 1-4 van hetzelfde reglement, bij 
wijze van overgangsmaatregel, nog be
p£l.alt dat de abonnementsovereenkom
sten die volgens de voorwaarden van de 
oude reglementen zijn opgesteld automa
tisch worden verlengd en dat een nieuwe 
overeenkomst aan de geabonneerde ter 
ondertekening zal worden voorgelegd; 
daaruit volgt dat de verplichting om de 
levering van water te betalen, afhanke
lijk is van het bestaan van een stuk 
waaruit de wil van de eigenaar blijkt om 
de gemeentelijke watervoorziening te be
nutten, met name een aanvraag en een 
abonnementsovereenkomst die door de 
eigenaar zijn ondertekend en die door 
het college -van burgemeester en schepe
nen is goedgekeurd; daaruit volgt dat het 
vonnis, dat het bestaan van een derge
lijk stuk dat die wil hetzij uitdrukkelijk 
hetzij stilzwijgend uitdrukt, niet vaststelt 
maar integendeel erop wijst dat eiser 
niet tot de overeenkomst is toegetreden, 
niet naar recht kon beslissen dat hij ge-
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bonden was door het algemeen regle
ment en hem in de betaling van het liti
gieuze verbruik veroordelen (schending 
van aile in het middel aangewezen bepa
lingen): 

Overwegende dat het door ver
weerster aangenomen reglement op 
de watervoorziening de aansluiting 
op die voorziening afhankelijk stelt 
van een geschreven aanvraag van 
degene die de aansluiting wenst bij 
het college van burgemeester en 
schepenen, waarbij de overeen
komst, die in aansluiting op die aan
vraag wordt opgemaakt, ter onderte
kening aan de aanvrager moet wor
den voorgelegd en door dat college 
moet worden goedgekeurd; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het vaststelt dat eiser « de hem 
voorgestelde overeenkomst nooit 
heeft terugg~stuurd » en daartoe 
niet is toegetreden, en verder over
weegt dat die eiser « gebonden is 
( ... ) door het algemeen reglement 
(op de watervoorziening) », en hem 
tot betaling van de litigieuze bijdra
gen veroordeelt, de in het middel 
aangewezen bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de vrederechter van het kan
ton Spa, zitting houdend in laatste 
aanleg. 

Nr. 109 

1 e KAMER - 25 oittober 1990 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID· 
DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP. 

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN -BANK 
- VERBINTENIS - AARD - GRONDSLAG. 

3° BORGTOCHT - BOJiG - VERBINTENIS 
- HANDELSVERBINTENIS - GEVOLG. 

4° HOOFDELIJKHEID - BORGTOCHT 
BORG - VERBINTENIS - HANDELSVERBINTE· 
NIS. 

5° BORGTOCHT - BORG - VERBINTENIS 
- HANDELSVERBINTENIS - VERSCHILLENDE 
BORGEN- VOORRECHT VAN UITWINNING
WEIGERING - WETTELIJKHEID - VEREISTE. 

1 o Niet nieuw is, in beginsel, het mid del 
dat, oak al raakt het niet de openbare 
orde, schending aanvoert van een 
wetsbepaling waarvan de bestreden 
beslissing toepassing maakt (1). 

2° Hoewel in de regel de verbintenis van 
een handelaar, inzonderheid van een 
bankier, een handelsverbintenis is, be
rust die regel tach op een vermoeden 
dat door het tegenbewijs kan worden 
weerlegd. 

3° en 4° De borg, wiens verbintenis een 
handelsverbintenis is en die gehouden 
is tot betaling van dezelfde schuld als 
de hoofdschuldenaar, is hoofdelijk ver
bonden, behoudens andersluidend be
ding (2). 

5° De rechter verantwoordt zijn beslis
sing niet naar recht wanneer hij, als 
er 1rerschillende hoofdelijke borgen 
zijn, aan een van die borgen het voor
recht van uitwinning weigert dat deze 
aanvoerde, zonder na te gaan of de on
derling hoofdelijke borgen oak met de 
schuldenaar hoofdelijk waren verbon
den. (Art. 2021, B.W.) 

25 oktober 1990 - 1e kamer - Voorzit- 1----------------
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

(1) Cass., 27 sept. 1990, A.R. nr. 8750, supra 
nr. 44. 

(2) Zie Cass. 25 april 1985, A.R. nrs. 7081 en 
7135 (A.C., 1984-85, nr. 510). 
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(DESCHUY'ITER T. KAHN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8758) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1200, 1208, 2011, 2021, 2022, 2023, 
2024 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 
20 en 189 van de gecoordineerde wetten 
van 30 november 1935 betreffende de 
handelsvennootschappen, 

doordat het hof van beroep, op de con
clusie van eiser ten betoge dat hij het 
aan de borg bij artikel 2021 van het Bur
gerlijk Wetboek toegekende voorrecht 
van uitwinning aan verweerster kon te
genwerpen, dat verweerster niet heeft 
aangetoond dat zij ooit enig vordering te
gen haar hoofdschuldenaar, de· B.V.B.A. 
VanLoo & co, heeft ingesteld, en dat hij 
het recht om die exceptie op te werpen, 
niet had verloren door het enkele feit 
dat de curators over het faillissement 
van de Bank Van Loo ze tegen haar niet 
hadden aangevoerd, die conclusie ver
werpt en beslist dat eiser, die als behe
rend vennoot van de Bank Van Loo per
soonlijk en hoofdelijk aansprakelijk was 
voor de verbintenis van de borgstelling 
van die vennootschap jegens de rechts
voorganger van verweerster, zich niet 
kan beroepen op het voorrecht van uit
winning waarvan de failliete bank af
stand heeft gedaan door tussenkomst 
van de curator, en die beslissing, zowel 
met verwijzing naar de redenen van de 
eerste rechter als om eigen redenen, 
hierop grondt, enerzijds << dat volgens de 
artikelen 2021 en 2022 van het Burgerlijk 
Wetboek, indien de borg door de schuld
eiser in rechte wordt vervolgd, hij ( ... ) 
kan vorderen dat deze eerst de schulde
naar aanspreekt teneinde het hem ver
schuldigde te verkrijgen en zich pas dan 
tee:en de borg keert als hij niet door mid
del van die uitvoering zijn schuldvorde
ring kan innen; dat (verweerster), val
gens wie aileen de borg - de Bank Van 
Loo & co - het voorrecht van uitwin
ning heeft, oordeelt dat (eiser) als behe
rend vennoot persoonlijk en niet als ga
rant of borg aansprakelijk is voor de 
door de bank jegens haar op 22 augustus 
1967 aangegane verbintenis; dat, hoewel 
het juist is dat de vennoten, en onder 
meer (eiser), persoonlijk en niet als borg 

van de vennootschap instaan voor de 
schulden van de vennootschap, te dezen 
die vennootschap zich niettemin borg 
heeft gesteld voor de b.v.b.a. Van Loo; 
dat de Bank VanLoo & co zich derhalve 
op het voorrecht van uitwinning kon be
roepen, toen (verweerster) na faillietver
klaring van de bank haar schuldvorde
ring in het passief van dat faillissement 
deed opnemen voor een bedrag van 
14.607.078 frank, te weten het creditsaldo 
van de rekening nr. 99 van de b.v.b.a. 
Van Loo; dat de Bank Van Loo & co het 
echter voor de Rechtbank van Koophan
del te Brussel niet heeft opgeworpen, zo
dat die schuldvordering bij vonnis van 30 
juni 1980 zonder enig voorbehoud in 
haar passief werd opgenomen; dat, nu de 
vennootschap aldus van het voorrecht 
van uitwinning afstand heeft gedaan, (ei
ser), als beherend vennoot, er zich thans 
niet op kan beroepen », en anderzijds, 
dat eiser, « die niet de hoedanigheid van 
borg heeft, zich niet op het voorrecht 
van uitwinning kan beroepen », dat het 
immers voldoende is « dat een schulde
naar doet blijken van een door de ven
nootschap jegens hem aangegane verbin
tenis om de vennoten in rechte te 
kunnen vervolgen », dat « laatstgenoem
den voor de schulden van de vennoot
schap niet als garant of borg moeten in
staan, maar alsof het om hun eigen 
schulden gaat »en dat «nude Bank Van 
Loo & C0

, die zich borg heeft gesteld 
voor de verbintenis tot terugbetaling van 
de b.v.b.a. Van Loo, door tussenkomst 
van de curator afstand heeft gedaan van 
het voorrecht van uitwinning, (eiser), die 
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
is voor de door de vennootschap aange
gane verbintenis, er zich thans jegens 
verweerster niet op kan beroepen •, 

terwijl, ofschoon meestal wordt aange
nomen dat de beherende vennoot per
soonlijk en hoofdelijk voor de schulden 
van de vennootschap instaat, also£ het 
om zijn eigen schulden gaat, daaruit ech
ter niet volgt dat, wanneer de vennoot
schap zich jegens een derde voor de ver
bintenissen van de hoofdschuldenaar 
borg heeft gesteld, zonder hoofdelijk met 
laatstgenoemde, en afstand heeft gedaan 
van een beroep tegen de schuldeiser van 
het voorrecht van uitwinning, de behe
rend vennoot, wanneer hij op zijn beurt 
in rechte wordt vervolgd, als hoofdelijk 
medeschuldenaar van de borg niet meer 
het recht heeft om van de schuldeiser de 
voorafgaande uitwinning te vorderen op 
de goederen van de hoofdschuldenaar; in 
zodanig geval immers de beherend ven-
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noot hoofdelijk aansprakelijk is met de 
borg maar, zoals deze, zonder hoofdelijk
heid met de hoofdschuldenaar en zich je
gens de schuldeiser in dezelfde toestand 
bevindt also£ hij zich hoofdelijk met de 
vennootschap borg had gesteld voor de 
verbintenis van de hoofdschuldenaar; 
daaruit valt af te Ieiden dat de beherend 
vennoot jegens de schuldeiser, zoals de 
vennootschap, moet w:orden beschouwd 
als een gewone borg voor de verbintenis 
van de hoofdschuldenaar en dat hij te
gen de schuldenaar het voorrecht van 
uitwinning kan opwerpen, zonder onder
scheid te hoeven maken naargelang de 
vennootschap zich al dan niet beroepen 
heeft op dat voorrecht of daarvan af
stand heeft gedaan; het arrest, doordat 
het om de voormelde redenen zegt dat 
eiser zich jegens verweerster niet kan 
beroepen op het voorrecht van uitwin
ning op de goederen van de B.V.B.A. 
VanLoo & co, omdat de Bank Van Loo 
& co in haar betrekkingen met verw:eer
ster daarvan afstand had· gedaan, zijn 
beslissing dat de in het middel bedoelde 
conclusie van eiser wordt verworpen, 
niet naar recht verantwoordt : 

Over de eerste grond van niet-ont
vankelijkheid, door verweerster on
geworpen en hierin bestaande dat 
het middel nieuw is : 

Overwegende dat, enerzijds, . het 
middel onder meer een schending 
aanvoert van de artikelen 2021, 2022 
en 2023 van het Burgerlijk. Wetboek 
en dat, anderzijds, het arrest, met 
verwijzing naar de redenen van de 
eerste rechter die het overneemt, 
oordeelt « dat volgens de artikelen 
2021 en 2022 van het Burger.lijk Wet
hoek, indien de borg door de schuld
eiser in rechte wordt vervolgd, hij 
immers onder de voorwaarden van 
de artikelen 2022 en 2023 van dat 
wetboek kan vorderen dat laatstge
noemde eerst de schuldenaar aan
spreekt teneinde het hem verschul
digde te verkrijgen en zic"h pas dan 
tegen de borg keert als hij niet door 
middel van die uitvoering zijn 
schuldvordering kan innen »;. 

Overwegende dat het iniddel 
waarin een schending wordt aange
voerd van wetsbepalingen waarvan 
de feitenrechter toepassing heeft ge
maakt, niet nieuw is; 

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

Over de tweede grond van niet
ontvankelijkheid, door verweerster 
opgeworpen en hierin bestaande dat 
bet middel van belang is ontbloot : 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk 
niet te scheiden is van dat van het 
middel; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het arrest eiser 

het voorrecht van uitwinning wei
gert omdat hij « niet de hoedanig
heid van borg heeft » en de beheren
de vennoten van een gewone com
manditaire vennootschap « voor de 
betaling van de schulden van de 
vennootschap niet als garant of borg 
instaan, maar alsof het om hun ei
gen schulden gaat »; 

Overwegende dat bet arrest zo
doende de verbintenissen van de be
herend vennoot, wanneer de ven
nootschap zelf schuldenares is, ver
wart met die van dezelfde vennoot, 
wanneer de vennootschap zich voor 
een andere schuldenaar borg heeft 
gesteld; 

Overwegende dat te dezen uit de 
vaststellingen van het hof van be
roep volgt dat de hoofdschuldenaar 
een B.V.B.A. was voor wie een bank, 
een gewone commanditaire vennoot
schap, zich borg had gesteld; 

Dat het arrest derhalve niet naar 
recht kan beslissen dat eiser, een 
beherend vennoot, niet de hoedanig
heid van borg had, en dus evenmin 
kan weigeren hem het voorrecht 
van uitwinning toe te kennen, zon
der na te gaan of de bank en eiser, 
die heiden onderling hoofdelijk borg 
zijn, zich ook hoofdelijk met de 
schuldenaar hadden verbonden; 

Overwegende dat de verbintenis
sen van een bank weliswaar in de 
regel handelsverbintenissen zijn en 
dat de borg wiens verbintenis van 
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commerciele aard is, die dezelfde 
schuld als de hoofdschuldenaar 
moet betalen, hoofdelijk verbonden 
is, behoudens andersluidend beding; 

Dat echter de regel volgens welke 
de verbintenis van een bank een 
hand~lsverbintenis is, op een ver
moeden berust dat door het tegenbe
wijs kan worden weerlegd; dat te 
dezen uit de vermeldingen van het 
arrest niet met zekerheid valt af te 
leiden dat de verbintenis van de 
eenvoudige commanditaire vennoot
schap van commerciele aard was; 

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 Bergen. 

25 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Gerard en Verbist. 

Nr. 110 

1 e KAMER - 26 oktober 1990 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT IN 'T 
ALGEMEEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - NA
LATIGHEID OF ONVOORZICHTIGHEID IN DE 
ZIN VAN ART. 1383 B.W. 

2° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - MISDRIJF. 

l 0 Het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg in de zin van artt. 418 en vol
gende Sw. stemt overeen met de nala
tigheid of onvoorzichtigheid in de zin 
van artt. 1383 B. W. (1). 

2° De omstandigheid dat een fout wordt 
gepleegd bij de uitvoering van een 
overeenkomst sluit de uit een misdrijf 
voortvloeiende burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid niet uit (2). 

(DEKIMPE, VERMEULEN T. NIELS, BECK, ELST) 

ARREST 

(A.R. nr. 6702) 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 418, 419, 420 van het 
Strafwetboek, 1146, 1147, 1148, 1382, 1383 
en 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld, met verwijzing naar de 
eerste rechter, dat derde eiser zeer ern
stige lichamelijke verwondingen opliep : 
« ... geen enkele veiligheidsmaatregel 
werd getroffen nadat surveillant Beck 
om 22 uur 30 de bijna lege fles Schnaps 
had weggenomen; dat deze surveillant 
zonder twijfel heeft moeten merken dat 
de jongens, diEl samen twintig flessen 
bier en bijna een fles sterke drank had
den gebruikt, in s.taat van dronkenschap 
verkeerden; dat zij I).iettemin aan hun lot 
werden overgelaten en zelfs vrije toe
gang behielden tot het balkon dat zich 

(1} Cass., 19 feb. 1988, A.R. nr. 5414 (A.C., 
1987-88, nr. 376}. 

(2} Zie Cass., 11 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
583}; 8 april 1983, A.R. nr. 3734 (A.C., 1982-83, 
nr. 427}, en noot J. HERBOTS in R. W:, 1983-84, 
163} en 14 okt. 1985, A.R. nr. 4747 (A.C., 
1985-86, nr. 88}; H. CousY, « Het verbod van sa
menloop tussen contractuele en extra-contrac
tuele aansprakelijkheid en zijn weerslag », in 
T.P.R., 1984, biz. 155, nrs. 19, 20 en 21; H. VAN
DENBERGHE e.a., « Overzicht van rechtspraak. 
Aansprak.:;lijkheid uit onrechtmatige daad, 
1979-84 ''• m T.P.R., 1987, biz. 1255, nrs. 205 en 
207. Wat de verjaring van de vordering betreft, 
zie Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 330) 
en 1 jan. 1984, twee arresten, A.R. nrs. 4096 en 
4160 (A.C., 1983-84, nrs. 562 en 563}. 
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op 7,50 meter hoven de begane grond be
vond en dat afgesloten was door een 
borstwering van slechts 0,90 meter 
hoog », beslist : « dat eerste gei:ntimeerde 
tegenover haa:r medekontraktanten aan
sprakelijk is voor de fouten begaan door 
haar aangestelden; dat zij de aansteller 
is van de monitoren, op dewelke zij ef
fectief gezag en toezicht kan uitoefenen, 
ook al werd er geen schriftelijk kontrakt 
opgesteld; ( ... ) dat het met voldoende ze
kerheid vaststaat dat de val van het 
slachtoffer aan zijn staat van dronken
schap is te wijten; dat geen enkel ele
ment van de dossiers, evenmin als welk 
algemeen ervaringsgegeven ook, enige 
andere oorzaak laat vermoeden; dat bij 
gehrek aan om 't even welke andere re
den, de klaarhlijkelijk voor de hand lig
gende oorzaak van dronkenschap dient 
te worden aangenomen;, ( ... ) dat de bega
ne fouten de schending uitmaken van de 
contractueel aangegane verhintenis om 
voor de veiligheid voor de kinderen in te 
staan; dat deze fouten geen andere scha
de hehhen veroorzae.kt dan deze die uit 
de gehrekkige uitvoering van het kon
takt voortvloeit; dat geen enkele gei:nti
meerde (verweerder) derhalve quasi-de
lictueel aansprakelijk kan worden ge
steld », 

terwijl, eerste onderdeel, het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg in de zin 
van de artikelen 418 e.v. van het Straf
wethoek overeenstemt met de nalatig
heid of onvoorzichtigheid in de zin van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en de oms'tandigheid dat 
het strafrechtelijk gesanctioneerd gehrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg zich bij 
de uitvoering van een overeenkomst 
voordoet, geenszins de toepassing van de 
artikelen 418, 419, 420 van het Strafwet
boek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek uitsluit, zodat het hof van be
roep (dat) in feite had vastgesteld dat de 
monitoren, waaronder tweede en derde 
verweerders, een fout pleegden door de 
dronken jongens aan hun lot over te la
ten en dus na te laten veiligheidsmaatre
gelen te treffen en dat die fouten een 
causaal verband met de lichamelijke let
sels van derde eiser vertoonden vermits 
zij het mogelijk maakten dat hij van het 
balkon viel, niet wettelijk kon beslissen 
dat de hegane fouten - enkel - de 
schending uitmaakten van de contractu
eel aangegane verbintenis om voor de 
veiligheid van de kinderen in te staan, 
vermits de loutere omstandigheid dat de 
foutief toegehrachte letsels zich naar 
aanleiding van de uitvoering van een 

overeenkomst voordeden, geenszins ver
hindert dat de fout tevens een strafrech
telijk beteugeld gebrek aan voorzichtig
heid in de zin van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek is 
(schending van de artikelen 418, 419, 420 
van het Strafwetboek, 1146, 1147, 1148, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 418, 419 en 420 van het Straf
wethoek, het foutief toebrengen van li
chamelijke verwondingen strafrechtelijk 
is verboden en de omstandigheid dat 
dergelijke lichamelijke letsels bij de uit
voering van een overeenkomst werden 
berokkend en meer in het bijzonder bij 
de miskenning van een verbintenis om 
voor veiligheid te zorgen, geenszins tot 
gevolg heeft dat die letsels louter con
tractuele schade zouden zijn, zodat, nu 
door het hof van beroep in feite is vast
gesteld dat de monitoren, waartoe twee
de en derde verweerders behoorden, een 
fout pleegden door een - contractuele 
- verbintenis te miskennen om voor de 
veiligheid van de kinderen in te staan en 
waardoor aan derde eiser ernstige licha
melijke letsels werden berokkend, niet 
wettelijk is beslist dat de fouten van die 
monitoren geen andere · schade hebben 
veroorzaakt dan die welke uit de gebrek
kige uitvoering van het contract voort
vloeit, vermits de aantasting van de li
chamelijke integriteit door slagen en 
verwondingen geen louter contractuele 
schade kan zijn vermits zij strafrechte
lijk zijn te beteugelen en de loutere om
standigheid dat de letsels bij de foutieve 
uitvoering van «;!en overeenkomst werden 
veroorzaakt, · volstrekt niet tot gevolg 
heeft dat die letsels als louter contractu
ele schade zijn aan te merken (schen
ding van de artikelen 418, 419, 420 van 
het Strafwetboek, 1146, 1147, 1148, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, aangestelden - uit
voeringsagenten - weliswaar slechts 
buitencontractueel door de medecontrac
tant van hun opdrachtgever-aansteller 
zijn aan te spreken wanneer zij een fout 
hehben begaan die niet louter contractu
eel is en de door hen berokkende schade 
niet louter contractuele schade is, maar 
zij hoe dan ook bij toepassing van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek aansprakelijk blijven. wanneer 
zij de schade door een strafrechtelijk ge
sanctioneerd gedrag berokkenen; wan
neer aangestelden-uitvoeringsagenten 
door een misdrijf aan een ander schade 
berokkenen, de opdrachtgever-aansteller 
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met toepassing van artikel 1384, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, aanspra
kelijk blijft, ook al bestaat tussen die 
aansteller en het slachtoffer een contrac
tuele rechtsband, zodat het hof van be
roep, dat heeft vastgesteld dat de aange
stelden (onder meer tweede en derde 
verweerder) van eerste verweerster zich 
aan een tekortkoming schuldig maakten 
door onvoldoende toezicht op derde eiser 
te oefenen hoewel zij wisten dat hij 
dronken was en dat derde eiser daardoor 
de kans kreeg van het balkan te vallen 
en ernstige lichamelijke letsels op te lo
pen, niet wettelijk kon beslissen dat 
noch die aangestelden (onder meer twee
de en derde verweerder), noch de aan
steller (eerste verweerster) buitencon
tractueel konden aangesproken worden, 
omdat zij zich enkel aan de schending 
van een contractuele verbintenis zouden 
hebben schuldig gemaakt en geen ande
re schade dan die voortvloeiend uit de 
gebrekkige uitvoering van het contract 
zou zijn berokkend, hoewel uit de feite
lijke vaststellingen van het hof van be
roep bleek dat ten aanzien van de aange-. 
stelden de toepassingsvoorwaarden van 
het, in de artikelen 418, 419 en 420 van 
het Strafwetboek vervatte misdrijf ver
vuld waren (schending van de artikelen 
418, 419, 420 van het Strafwetboek, 1146, 
1147, 1148, 1382, 1383 en 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek}; en zodat, 
gelet op de aangestelden (tweede en der
de verweerder) rustende strafrechtelijke 
aansprakelijkheid, ook eerste verweer
ster met toepassing van artikel 1384, der
de lid, van het Burgerlijk Wetboek op 
buitencontractuele basis aansprakelijk 
was, wat door .het hof van beroep, met 
miskenning van die wetsbepaling, uit het 
oog is :verloren (sche:ading van artikel 
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat, volgens de vast
stellingen van het arrest, verweer
ster een overeenkomst had gesloten 
met de eisers sub 1 en 2 met betrek
king tot het vakantieverblijf van 
hun kinderen, waaronder de eiser 
sub 3; verweerster aldus de verbin
tenis had opgenomen voor de veilig
heid van de kinderen te zorgen; zij 
dat toezicht gebrekkig heeft georga
niseerd; de door haar aangestelde 
monitoren (waaronder tweede en 
derde verweerder) fouten hebben 
begaan, waardoor het mogelijk is 
gemaakt dat de eiser sub 3, mede 

ten gevolge van dronkenschap, van 
een balkan 'is gevailen en zwaar li
chamelijk letsel heeft opgelopen; 

Dat, volgens het arrest, de begane 
fouten de schending uitmaken van 
de door verweerster contractueel 
aangegane verbintenissen om voor 
de veiligheid van de kinderen in te 
staan, en geen andere schade heb
ben veroorzaakt dan die welke uit 
de gebrekkige uitvoering van het 
contract voortvloeit, waaruit het ar
rest besluit dat, op de daartoe strek
kende vordering van de eisers, geen 
enkele van de verweerders quasi-de-· 
lictueel aansprakelijk kan worden 
gesteld en dat verweerster tegen
over de eisers aileen contractueel 
aansprakelijk is voor de fouten be
gaan door haar aangestelden; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het gebrek aan 

voorzichtigheid of voorzorg, in de 
zin van de artikelen 418 en volgende 
van het Strafwetboek, overeenstemt 
met de nalatigheid of onvoorzichtig
heid in de zin van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat de omstandigheid dat een 
strafbaar feit wordt gepleegd bij de 
uitvoering van een overeenkomst, 
aan de toepassing van de strafwet 
of van de regels van de uit een mis
drijf voortvloeiende burgerrechte
lijke aansprakelijkheid in beginsel 
niet in de weg staat; 

Dat het arrest, nu het vaststelt 
dat door gebrek aan toezicht fouten 
zijn begaan waardoor aan de eiser 
sub 3 onopzettelijk letsel is veroor
zaakt, en nu zulke feiten noodzake
lijk overeenstemmen met het mis
drijf van onopzettelijk veroorzaken 
van slagen en verwondingen, niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat te 
dezen aileen de contractuele aan
sprakelijkheid ter sprake kon ko
men; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat schade waarvan 

de veroorzaking strafbaar is gesteld, 
niet als alleen maar contractuele 
schade kan worden aangemerkt op 
de enkele grond dat zij eveneens is 
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veroorzaakt door de gebrekkige uit
voering van een bij overeenkomst 
aangegane verbintenis om voor de 
veiligheid van de getroffene in te 
staan; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer een 

contractspartij zich door een aange
stelde of andere hulppersoon heeft 
laten vervangen om een contractu
ele verbintenis uit te voeren, deze 
hulppersoon slechts dan extra-con
tractueel aansprakelijk kan worden 
gesteld indien de hem ten laste ge~ 
legde fout een tekortkoming uit
maakt, niet aan die contractuele 
verbintenis, maar aan de algemene 
zorgvuldigheidsplicht van een ieder 
en indien deze fout andere dan aan 
de slechte uitvoering te wijten scha
de heeft veroorzaakt; dat die 
hulppersoon altijd extra-contractueel 
aansprakelijk kan worden gesteld 
'wanneer de fout een misdrijf uit
maakt dat de litigieuze schade heeft 
veroorzaakt; 

Dat, nu de rechters vaststellen dat 
door de monitoren, waaronder twee
de en derde verweerder, aan de ei
ser sub 3 lichamelijk letsel is ver
oorzaakt door een gebrek aan voor
zorg, welke schade overeenstemt 
met de aan het reeds genoemde 
misdrijf inherente schade, het arrest 
met de enkele reden dat verweer
ster, krachtens overeenkomst met 
de eisers sub 1 en 2, en tweede en 
derde verweerder, krachtens over
eenkomst met verweerster de ver
bintenis hadden aangegaan voor de 
veiligheid van eiser sub 3 te zorgen, 
terwijl daarbij geen sprake is van 
ontheffing van aansprakelijkheid 
krachtens de wet of de overeen
komst, de beslissing dat de verweer
ders niet op grond van aansprake
lijkheid buiten overeenkomst door 
de eisers kunnen worden aangespro
ken, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor-

dering tegen tweede en derde ver
weerder ongegrond verklaart en de 
vordering tegen verweerster enkel 
gegrond verklaart voor zover zij op 
contractuele aansprakelijkheid be
rust; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

26 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 111 

1 e KAMER - 26 oktober 1990 

ENERGIE- ELEKTRISCHE ENERGIE- WER
KEN IN DE NABIJHEID VAN EEN ONDER
GRONDSE ELEKTRISCHE KABEL - RAADPLE
GING VAN DE EIGENAAR - LOKALISERING 
VAN DE KABEL- DRAAGWIJDTE. 

De beslissing waarbij degene die grand-, 
bestratings- of andere werken in de 
nabijheid van een ondergrondse elek
trische kabel uitvoert zonder vooraf
gaande raadpleging van de eigenaar 
van de ondergrond of van de kabel en 
zonder voorafgaande lokalisering van 
de kabel, vrij van schuld wordt ver
klaard, is naar recht verantwoord wan
neer bewezen is dat plans medege
deeld werden en dat geen enkel gege
ven op de aanwezigheid van de kabel 
wees of deze liet vermoeden (1). (Art. 
192.02, Algemeen Reglement Electri
sche Installaties, goedgekeurd bij K.B. 
10 maart 1981; art. 260bis, Algemeen 
Reglement Arbeidsbescherming.) 

{1) Zie Cass., 1 maart 1985, A.R. nr. 4478 
(A.C., 1984-85, nr. 395), en 26 nov. 1985, A.R. 
nr. 8825 (A.C., 1985-96, nr. 205 en de noten). 



248 HOF VAN CASSATIE Nr. 111 

(IVEKA T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN C.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6744) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 260bis, § 1, van het Algemeen Re
glement voor de Arbeidsbescherming, 
goedgekeurd bij de Regentbesluiten van 
11 februari 1946 en 27 september 1947, 
als gewijzigd en aangevuld door het ko
ninklijk besluit van 5 augustus 1974, en 
192.02 van het Algemeen Reglement op 
de Electrische Installaties, bindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 10 
maart 1981 (B.S., 29 april 1981), 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van 4e Grondwet, 

doordat het arrest het hager beroep 
van eiseres als ongegrond afwijst en het 
vonnis van de eerste rechter in al zijn 
beschikkingen bevestigt en aldus de door 
eiseres tegen verweerster ingestelde vor
dering tot schadevergoeding ongegrond 
acht, op grond van de overwegingen : 
« dat hij (de eerste rechter) om de oor
deelkundige redenen in zijn vonnis ver
meld, die door beroepsconclusies niet 
worden weerlegd en die het hof van be
roep bijtreedt, terecht heeft aangeno
men, dat de vastgestelde beschadigingen 
aan de kabels van {eiseres) niet het ge
volg zijn van een door (verweerster) be
gane fout of nalatigheid doch wel van de
ze begaan door Ebes; dat inderdaad de 
eerste rechter zich steunend op de advie
zen van de in der minne tussen partijen 
aangestelde deskundige Ir. Appeltans tot 
de bevinding kwam, dat geen liggings
plans van kabels van de plaats van het 
ongeval werden medegedeeld door Ebes, 
alhoewel dit tijdig gevraagd was door ge
i'ntimeerde (bedoeld wordt : verzekerde 
van verweerster), en er noch voorge
schreven merktekens, noch andere aan
duidingen op het terrein zichtbaar wa
ren, noch andere gegevens bestonden, 
die op de aanwezigheid van kabels we
zen of de aanwezigheid ervan hadden 
kunnen laten vermoeden; ( ... ) dat de be
schouwingen en beweringen, die ( eise
res) te dezen doet gelden om een fout of 
nalatigheid in hoofde van (verweerster) 
in causaal verband met de beschadigin
gen aan te tonen, niet kunnen gevolgd 
worden, nu zij steunen op elementen, die 

in tegenspraak zijn met de objectieve 
vaststellingen van de deskundige of 
slechts beweringen zijn, waarvan het be
wijs niet wordt geleverd; ( ... ) », 

tenvijl, eerste onderdeel, de artikelen 
260bis, § 1, van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming en 192.02, a, 
van het Algemeen Reglement op de 
Electrische Installaties, aan de aanne
mer de verplichting opleggen, bij werken 
in de omgeving van een ondergrondse 
elektrische kabel, vooraf onder meer de 
eigenaar van de kabel te raadplegen, af
gezien van de al of niet aanwezighejd 
van merktekens; krachtens dezelfde be
palingen de aannemer, die een tijdig 
aangevraagd plan niet ontvangt, ten 
einde zijn wettelijke raadplegingsver
plichting na te komen, om nadere in
lichtingen moet verzoeken omdat een 
aannemer die bij nazicht van de opge
stuurde plannen vaststelt dat hem geen 
plannen medegedeeld zijn geworden be
treffende een bepaalde plaats waar hij 
werken dient uit te voeren, nadere infor
matie moet inwinnen, alvorens de wer
ken aldaar te mogen beginnen; het enke
le feit schriftelijk inzage van plans te 
vragen, niet beantwoordt aan het wette
lijk begrip « raadpleging » in voormelde 
artikelen; integendeel, de aannemer die 
niet alle gevraagde plans ontvangt, deze 
moet vervolledigen door nieuwe aanvra
gen of door overleg te plegen onder meer 
met de eigenaar van de kabel, totdat hij 
in het bezit is van alle plans die hij no
dig heeft, en dit alvorens met de werken 
te mogen beginnen, zodat het arrest -
dat niet vaststelt dat het te dezen om 
dringende werken ging die de aannemer 
om redenen van bestendigheid van de 
dienst vrijstelden van de voorafgaande 
raadplegingsverplichting - op grond van 
de enkele vaststelling dat aan de aanne
mer geen plan van de plaats van het on
geval werd meegedeeld alhoewel hij dit 
tijdig had aangevraagd, niet wettelijk 
vermocht te beslissen dat de aannemer 
de wettelijke raadplegingsverplichting 
had nageleefd en derhalve niet wettig 
heeft kunnen oordelen dat « de vastge
stelde beschadigingen ( ... ) niet het gevolg 
zijn van een door de aannemer begane 
fout of nalatigheid ( ... ) » die (schending 
van de artikelen 260bis, § 1, van het Al
gemeen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming, 192.02, a, van het Algemeen 
Reglement op de Electrische Installaties, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek), 
en derhalve de door eiseres op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek ingestelde vorderin!! 
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tot schadevergoe~ing niet we~tig als on-, moest weten dat een kabel niet 
gegrond k.on afwiJzen (schendmg van de- plots ophoudt aan snede C, maar 
zelfde artlkelen); daarbij uit het oog verliest dat daar-

tweede onderdeel, eiseres in haar con- door niet geweten is in welke rich
clusie .!nriel? dat: << Wanneer een aanne- ting de kabel doorloopt en hoever; 
mer biJ naziCht van de opgestuurde plan- dat de deskundige aanstipt dat de 
nen vaststelt .~at hem geen plannen terreintoestand niet liet vermoeden 
medegedeeld ZIJn geworden betreffende . . 
een bepaalde plaats waar hij werken dat er z1ch kabels bevonden », dat 
dient uit te voeren, nadere informatie het arrest daaraan toevoegt dat er 
moet inwinnen »; het arrest niet ant- ook geen « andere gegevens beston
woordt op dit middel, zodat het arrest den, die op de aanwezigheid van ka
niet regelmatig gemotiveerd is (schen- bels wezen of de aanwezigheid er
ding van artikel 97 van de Grondwet); van hadden kunnen laten vermoe-

derde onderdeel, artikel 192.02, a, van 
het Algemeen Reglement op de Electri
sche Installaties, aan de aannemer, afge
zien van de raadplegingsverplichting, 
ook de verplichting oplegt de kabels te 
lokaliseren vooraleer met de uitvoering 
van het werk wordt begonnen; eiseres in 
haar conclusie inriep dat de aannemer 
zijn lokalisatieplicht had moeten nako
men, hetgeen hij niet heeft gedaan, zo
dat het arrest, dat niet vaststelt dat de 
aannemer, verzekerde van verweerster, 
de genoemde lokalisatieverplichting 
heeft nageleefd - en evenmin vaststelt 
dat het te dezen om dringende werken 
ging, vereist voor de bestendigheid van 
de dienst -, niet wettelijk vermocht te 
beslissen dat de aannemer geen fout of 
nalatigheid beging, en derhalve zijn be
slissing niet wettelijk verantwoordt 
(schending van de artikelen 192.02, a, 
van het Algemeen Reglement op de 
Electrische Installaties, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, eiseres in haar con
clusie stelde dat de aannemer afgezien 
van de opvraging van de plans, daaren
boven de plicht had de kabels te lokalise
ren; het arrest niet antwoordt op dit mid
del, zodat het arrest niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, door 
overneming van de redenen van de 
eerste rechter, onder meer over
weegt « dat partijen het erover eens 
zijn dat het plan " van snede C tot 
punt Helsen " niet meegedeeld werd 
en de beschadiging zich juist voor
gedaan heeft ± 70 m. van snede C; 
dat ook niet betwist wordt dat ter 
plaatse geen merktekens geplaatst 
waren om de ligging van de onder
grondse kabel aan te duiden; dat (ei
seres) voorhoudt dat (verweerster) 

den»; 
Overwegende dat § 1 van artikel 

260bis van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming onder 
meer bepaalt : « Geen enkel grand-, 
bestratings- of ander werk mag wor
den uitgevoerd in de nabijheid van 
een ondergrondse electrische kabel 
zonder dat ( ... ) de eigenaar van de 
kabel vooraf (is) geraadpleegd. Ret 
feit dat de in artikel 233 bedoe1de 
merktekens al dan niet aanwezig 
zijn, ontslaat niet van deze raadple
ging. ( ... ) Als de raadpleging niet 
heeft kunnen plaatsvinden, mag het 
werk niet uitgevoerd worden zonder 
voorafgaande lokalisering van de 
kabels »; 

Overwegende dat « raadpleging » 
in artikel 260 bis van het voormeld 
algemeen reglement betekent : 
« overleg plegen, zich beraden met »; 
dat het enkele feit schriftelijk inza
ge van plans te vragen niet aan dat 
begrip beantwoordt; dat het bestre
den vonnis niet vaststelt dat ver
weerster ter zake werd « geraad
pleegd », en integendeel ervan uit
gaat dat zulks niet was gebeurd; 

Overwegende dat artikel 192.02, a, 
van het Algemeen Reglement op de 
Electrische Installaties, bindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 10 
maart 1981, bepaalt : « Geen enkel 
gro:iJ.dwerk, bestrating of ander 
wer k mag in de omgeving van een 
ondergrondse elektrische kabel uit
gevoerd worden zonder voorafgaand 
de eigenaar van de grond, de over
heid die de eventueel gebruikte 
openbare weg beheert en de eige
naar van de kabel te raadplegen. 
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Het al dan niet aanwezig zijn van 
merktekens, voorzien in artikel 188, 
geeft geen vrij stelling van deze 
raadpleging. Afgezien van deze 
raadpleging mag met de uitvoering 
van een werk slechts begonnen wor
den na lokalisatie van · de kabels »; 

Dat « raadplegen » ook in deze be
paling de hiervoren omschreven be
tekenis heeft; 

Dat aan de gelding van het even
gemelde voorschrift van lokalisatie 
geen afbreuk wordt gedaan doordat 
aan de verplichting van raadpleging 
is voldaan; 

Overwegende evenwel dat het a r
rest in de aangehaalde, ·overgeno
men en eigen overwegingen de re
den aangeeft waarom verweerster te 
dezen geen fout heeft begaan, te we
ten omdat zij plans had ontvangen 
en geen enkel gegeven op de aanwe
zigheid van kabels wees of de aan-. 
wezigheid ervan heeft kunnen laten 
vermoeden; 

Overwegende dat het arrest daar
mee de conclusie van eiseres, waar
in deze op de plichten van verweer
ster wees zonder rekening te hou
den met het volstrekte ontbreken 
van vermoedens van aanwezigheid 
van enige kabel, met opgave van de 
reden weerspreekt en beantwoordt 
en de in het middel vermelde wette
lijke bepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Nr. 112 

3• KAMER - 29 oktober 1990 

CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE VER
MELD!NGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPA
LINGEN - NIET TOEPASSEL!JKE WETSBEPA
LING. 

Niet ontvanlrelijk is het middel dat 
schending aanvoert van een wetsbepa
ling die op het beslechte geschil niet 
toepasselijlr is en waarvan het bestre
den arrest geen toepassing heeft ge
rnaalrt (1). 

(VERGAUWEN T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS
VOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 7167) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1988 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat het middel 
schending aanvoert van artikel 143 
van het Werkloosheidsbesluit « zoals 
dat (artikel) luidde voor de wijziging 
ingevoerd bij artikel 3 van het ko
ninklijk besluit van 12 juli 1989 »; 

Overwegende dat v66r de wijzi
ging bij koninklijk besluit van 12 ju
li 1989 artikel 143 werd gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 30 december 
1986, dat op 8 februari 1987 in wer
king is getreden en geen terugwer
kende kracht heeft; dat de bepalin
gen van laatstgenoemd besluit op 
deze zaak geen toepassing vinden 
en door het arrest overigens niet 

Om die redenen, verwerpt de worden toegepast; 
voorziening; veroord.eelt eiseres in Dat de overige in het middel als 
de kosten. _______ 

1 
~geschonden wetsbepalingen V"ermel-

26 oktober 1990 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Gryse. 

de artikelen van het Werkloosheids-

(1) Cass., 14 juni 1982, A.R. nr. 3497 (A.C., 
1981-82, nr. 607), en 11 feb. 1983, A.R. nr. 3745 
(A.C., 1982-83, nr. 335). Zie Cass., 7 sept. 1987, 
A.R. nr. 5694 (A.C., 1987-88, nr. 5). 



Nr. 113 HOF VAN CASSATIE 251 

besluit niet volstaan om tot cassatie 
te leiden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

29 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Nelissen Grade. 

Nr. 113 

3• KAMER - 29 oktober 1990 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OPZEGGING - TERMIJN - BEDIENDE -
ZELFDE WERKGEVER- ONDERBREKING VAN 
HET DIENSTVERBAND. 

Wanneer partijen achtereenvolgens door 
twee arbeidsovereenkomsten zijn ge
bonden, wordt het dienstverband niet 
onderbroken door de omstandigheid 
dat de eerste arbeidsovereenkomst 
door de bediende wordt opgezegd en 
dat tijdens de lopende opzeggingster
mljn een tweede arbeidsovereenkomst 
werd aangegaan (1). (Art. 82, § 2, twee
de lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(1) Zie Cass., 6 nov. 1989, A.R. nr. 6703 {A.C., 
1989-90, nr. 142). 

(SCHENKER & C0 N.V. T. DENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7170) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 juni 1989 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 82, § 2, tweede id, en § 3, eer
ste en tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 

doordat bij de vaststelling van de duur 
van de opzeggingstermijn die door eise
res had dienen inachtgenomen te wor
den en de vaststelling dienovereenkom
stig van de compenserende verbrekings
vergoeding, het arrest aan verweerster 
een ancienniteit toekent vanaf 14 sep
tember 1973, d.w.z. de datum dat ver
weerster oorspronkelijk in dienst trad 
van eiseres en dit op de overwegingen 
dat « moet gezegd worden dat een an
cienniteit vanaf 14 september 1973 moet 
in aanmerking genomen worden aange
zien Mevrouw Dens toen in dienst trad 
van de N.V. Schenker & co en er sinds
dien ononderbroken in dienst bleef. Het 
feit dat Mevrouw Dens met haar brief 
d.d. 1 juni 1982 te kennen ga£ haar ar
beidsovereenkomst met de N.V. Schen
ker & co te beeindigen door opzegging, is 
zonder invloed op de vaststelling van de 
ancienniteit, aangezien de ancienniteit 
wordt bepaald door de ononderbroken 
binding door een arbeidsovereenkomst », 

terwijl, indien weliswaar de rechter bij 
de begroting van de in acht te nemen op
zeggingstermijn in principe dient reke
ning te houden met het geheel van de 
dienstperiode op ononderbroken wijze 
vervuld bij dezelfde werkgever, zonder 
dat het noodzakelijk is dat deze dienst
periode binnen een en dezelfde arbeids
overeenkomst wordt verricht, deze 
dienstperiodes nochtans slechts in aan
merking kunnen genomen worden in de 
mate dat zij de « trouw » van de werkne
mer ten aanzien van de onderneming tot 
uiting brengen, « trouw » die een econo
misch gegeven is dat niet bei'nvloed 
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wordt door de juridische binding t.a.v. de 
onderneming; echter wanneer, zoals in 
casu vastgesteld wordt door het arrest, 
de werknemer zelf het initiatief neemt 
een einde te stellen aan zijn « binding » 
met de onderneming door het betekenen 
van ·een opzegging, de verworven ancien
niteit, als uitdrukking van zijn trouw 
aan de onderneming tenietgaat; derhal
ve, wanneer de werknemer na die opzeg
ging een nieuwe overeenkomst aangaat, 
waaraan door de werkgever een einde 
gesteld wordt, de rechter niet meer ver
mag rekeriing te houden met een ancie.n
niteit die tenietgegaan is door de beshs
sing van de werknemer zelf de band met 
de onderneming te verbreken; door te 
beslissen dat het feit dat verweerster 
haar arbeidsovereenkomst met eiseres 
verbroken had zonder invloed was op de 
ancienniteit die het haar toekent, het ar
rest de in het middel aangehaalde wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat de opzeggings
termijn wordt vastgesteld. volgell:~ 
de jaren ononderbroken d1enst biJ 
dezelfde werkgever op het ogenblik 
dat de opzegging ingaat; 

Dat, wanneer partijen. achtereen
volgens door twee arbeidsovereen
komsten zijn gebonden, het dienst
verband niet wordt onderbroken 
door de omstandigheid dat de eerste 
arbeidsovereenkomst door de be
diende werd opgezegd en dat tijdens 
de lopende opzeggingstermijn een 
tweede arbeidsovereenkomst werd 
aangegaan; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

29 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit

Nr. 114 

3• KAMER - 29 oktober 1990 

VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJN - UIT EEN MISDRIJF ONTSTANE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AMBTS
HALVE TOEPASSING VAN DE VERJARING. 

De rechter dient de verjaring van de uit 
een misdrijf ontstane burgerlijke 
rechtsvordering aileen ambtshalve toe 
te passen, wanneer hij kan vaststellen 
dat het feit waarop de bij hem aanhan
gig gemaakte vordering steunt, een 
strafbaar feit is. (1) (Art. 26 wet 17 
april 1878.) 

(CORNEZ T. VANDAMME) 

ARREST 

(A.R. nr. 7174) 

HE'r HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1989 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 56, 1°, van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites, 
54 2° van de bij koninklijk besluit van 
28, ju~i 1971 gecoordineerde wetten be
treffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, als ge
wijzigd bij de wet van 30 mei 1961, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, op grond dat « (ver
weerder) bij conclusies in hoger beroep 
( ... ) zijn vordering uitbreidt en vordert: 
- als achterstallig loon het verschil tus
sen enerzijds het minimumloon waarop 
hij als inspecteur van 3de categorie tij
dens de tewerkstellingsperiode recht had 
krachtens de collectieve arbeidsovereen
komsten van het Paritair Comite voor 
het verzekeringswezen en anderzijds het 
loon dat werkelijk werd uitbetaald; -
bet op dat achterstallig loon verschul
digd vakantiegeld; nu uit wat voorafgaat 

ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter 1-----------------
- Verslaggever: de mevr. Baete-Swin
nen - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Dassesse en Geinger. 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1980, nr. 330) 
met cone!. proc.-gen. Dumon in Bull. en Pas., 
1980, I, 622; Cass., 1 juni 1984, A.R. nr. 4096 en 
A.R. nr. 4160 (A.C., 1983-84, nrs. 562 en 563). 
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vaststaat dat ( ... ) (verweerder) inderdaad 
de functie van administratief inspecteur 
van 3de categorie uitoefende en de hoe
grootheid van de vordering niet wordt 
betwist, ( ... ) het gevorderde bedrag van 
689.112 fr. (kan) worden toegekend », de 
uitbreiding van de vordering door ver
weerder bij appelconclusie, ontvankelijk 
en gegrond verklaart en eiser q.q. der
halve veroordeelt een bedrag van 689.112 
fr. in hoofdsom te betalen, 

terwijl, overeenkomstig art. 56, 1°, van 
de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites en van artikel 54, 2°, 
van de bij koninklijk besluit van 28 juni 
1971 gecoordineerde wetten op de jaar
lijkse vakantie, respectievelijk het niet
betalen van het minimumloon dat bij al
gemeen verbindend verklaarde C.A.O. is 
vastgesteld en het niet betalen van het 
vakantiegeld, een sociaal misdrijf is, dat 
wordt voltrokken door een enkel ver
zuim; dit misdrijf bij het aanhoudend 
niet betalen van het minimumloon en 
van het vakantiegeld bij eenheid van op
zet als voortgezet misdrijf is te beschou
wen, zodat de verjaringstermijn aan
vangt vanaf de laatste inbreuk, te weten 
de uiterste voor betaling voorziene da
tum en uiterlijk bij de beiHndiging; van 
de arbeidsovereenkomst; het arrest vast
stelt dat de arbeidsovereenkomst op 24 
september 1982 met ingang op 1 oktober 
1982 werd beeindigd; de burgerlijke vor
dering tot vergoeding van schade uit een 
misdrijf ontstaan overeenkomstig artikel 
26 van de wet van 17 april 1878 houden
de de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, verjaart door 
verloop van vijf jaren te rekenen vanaf 
de laatste inbreuk; deze verkorte verja
ringstermijn eveneens toepasselijk is 
wanneer het misdrijf tegelijkertijd een 
contractuele tekortkoming uitmaakt; in 
casu de laatste inbreuk werd gepleegd in 
september 1982, nl. het ogenblik waarop 
de laatste wedde werd uitbetaald en ten 
laatste bij de beeindigiong van de ar
beidsovereenkomst op 1 oktober 1982, zo
dat uiterlijk op 1 oktober 1987 verjaring 
is tussengekomen; de in het middel en in 
het arrest omschreven vordering van 
verweerder werd ingesteld bij besluiten 
van 11 april 1988, bijgevolg op dat ogen
blik de betrokken burgerlijke vordering 
reeds was verjaard; deze vordering niet 
virtueel in de dagvaarding van 29 sep
tember 1983 was begrepen vermits daar
in enkel een (bijkomende) opzeggings
vergoeding was gevorderd en voorbe
houd werd gevraagd voor een morele 

schadevergoeding; de feitenrechter de re
gels van de verjaring van de burgerlijke 
vordering ambtshalve dient toe te passen 
vermits ze van openbare orde zijn en on
geacht of de vordering op de contractu
ele en/of buitencontractuele aansprake
lijkheid, dan wel op de overeenkomst of 
het misdrijf zou zijn gesteund; het arrest 
derhalve, door de uitbreiding van de vor
dering van verweerder tot betaling van 
achterstallige minimumloon en het daar
op verschuldigde vakantiegeld ingesteld 
bij besluiten van 11 april 1988, (i.e. meer 
dan vijf jaren na de laatste inbreuk of 
na de beeindiging van de arbeidsover
eenkomst) ontvankelijk en gegrond te 
verklaren, hoewel deze burgerlijke vor
dering voortspruitend uit een misdrijf 
verjaard was, artikel 26 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
miskent en aldus niet wettelijk verant
woord is (schending van alle in het mid-
del aangehaalde wetsbepalingen) : · 

Overwegende dat de rechter de 
verjaring van de uit een misdrijf 
ontstane burgerlijke rechtsvordering 
alleen ambtshalve dient toe te pas
sen, wanneer hij kan vaststellen dat 
het feit waarop de bij hem aanhan
gig gemaakte vordering steunt, een 
strafbaar feit is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser achterstallig loon en 
het op dat loon verschuldigde va
kantiegeld vorderde en dat hij zich 
tot grondslag van zijn vordering be
riep op « de collectieve arbeidsover
eenkomsten van het Paritair Comite 
voor het Verzekeringswezen »; 

Dat het niet-betalen van bij C.A.O. 
vastgesteld loon aileen strafbaar is, 
wanneer deze C.A.O. algemeen ver
bindend is verklaard; dat uit de en
kele vaststelling dat het verschuldig
de loon bij C.A.O. is bepaald, niet 
volgt dat het niet-betalen een mis
drijf is; 

Overwegende dat noch uit het ar
rest noch uit de conclusie waarbij 
de vordering werd ingesteld, kon 
worden afgeleid dat het feit waarop 
de vordering was gegrond, een straf
baar feit was en dat de verjaring be
paald bij artikel 26 van de wet van 
17 april 1878 derhalve toepassing 
moest vinden; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Marchal - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 115 

3" KAMER - 29 oktober 1900 

1° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING - ERKENNING VAN HET RECHT
STILZWIJGENDE ERKENNING - BEGRIP. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING- ERKENNING VAN HET RECHT
STILZWIJGENDE ERKENNING - NIEUWE VER
JARINGSTERMIJN- AANVANG. 

3° SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN' 

DIGEN - BIJDRAGEN - BEREKENING - IN 
AANMERKING TE NEMEN BEDRIJFSINKOM
STEN. 

1° Stilzwijgende e1·kenning van het be
staan van een schuld die de verjaring 
stuit, kan worden afgeleid uit een han
deling van de schuldenaar waarin dez£J 
niet de schuld zelf maar alleen de be
rekeningswijze van het bedrag betwist 
(1). (Art. 2248 B.W.) 

2° Na stuiting van de verjal'ing door stil
zwijgende erkenning vangt een nieuwe 
verjaringstermijn in de regel aan de 

(1) Zie Cass., 18 mei 1961 (Bull. en Pas., 
1961, I, 1003) en 22 maart 1984 (R. W., 1984-85, 
1868). DE PAGE, Traite elementaire de droit ci
yiJ beige. VII, nr. 1194.2, f. 

dag na de erkenning, maar uit de aard 
van de erkenning en de omstandighe
den waarin zij gebeurt, kan volgen dat 
het stuitend effect zich over een be
paalde tijdruimte uitstrekt (2). (Art. 
2248 B.W.) 

3° De sociale-zekerheidsbijdragen van de 
zelfstandige kunnen ook worden bere
kend op de bedrijfsinkomsten van ja
ren gedurende welke de bijdrageplich
tige wei zelfstandige was, maar niet 
onder de wet viel. (Art. 11, § 2, Sociale
Zekerheidswet Zelfstandigen.) 

(VERHAEGHE T. NATIONALE SOCIALE VERZEKE
RINGSKAS VOOR MIDDENSTAND EN BEROEPEN 

V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7175) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1989 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze vaststelt dat 
een handeling van een schuldenaar 
de stilzwijgende erkenning inhoudt 
van het recht van de schuldeiser te
gen wie de verj aring loopt, voor zo
ver hij het rechtsbegrip stilzwijgen
de erkenning niet miskent; 

Overwegende dat het arrest uit de 
vaststelling dat eiser in zijn ver
zoekschrift van 21 oktober 1981 voor 
de arbeidsrechtbank niet betwistte 
dat hij regularisatiebijdragen ver
schuldigd was maar enkel een ande
re berekeningswijze vooropstelde, 
wettig heeft kunnen alfeiden dat ei
ser aldus het recht van verweerster 
op bijdragen stilzwijgend erkende; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

(2) Zie Cass., 19 juni 1924 (Bull. en Pas., 
1942, 411), 4 jan. 1963 (ibid., 1963, I, 526) en 24 
jan. 1964 (ibid., 1964, I, 552). DE PAGE, Traite 
elementaire de droit civil beige, VII, nr. 1210.4. 
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W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer de 

loop van de verjaring wordt gestuit 
doordat de schuldenaar het recht 
van de schuldeiser stilzwijgend er
kent, de verjaringstermijn in de re
gel opnieuw aanvangt de dag na de 
erkenning; dat evenwel uit de aard 
van de erkenning en de omstandig
heden waarin ze gebeurt, kan vol
gen dat het stuitend effect ervan 
zich over een bepaalde tijdsspanne 
uitstrekt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser in het door hem· inge
stelde geding stilzwijgend het recht 
van verweerster op bijdragen voor 
het sociaal statuut der zelfstandigen 
heeft erkend; dat het arrest daaruit 
wettig heeft kunnen afleiden dat 4e 
stuiting van de verjaring van ver
weersters vordering van verschuh 
digde bijdragen heeft geduurd totdat 
de arbeidsrechtbank bij vonnis van 
2 mei 1983 uitspraak in het geding 
heeft gedaan : 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen : 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat eiser v66r 1 januari 1978 
de beroepsbezigheid van helper-zelf
standige uitoefende en dat hij in de 
loop van 1978 twintig jaar werd; dat 
het oordeelt dat eiser, ingevolge ar
tikel 7, 2°, van de Sociale-Zeker
heidswet Zelfstandigen, vanaf 1 ja
nuari 1978 onder die wet viel en 
bijdrageplichtig was; 

Dat het arrest, met toepassing 
van artikel 11, § 4, van voormelde 
wet, de verschuldigde bijdragen 
vaststelt overeenkomstig het bepaal
de in artikel 41, § 2, van het konink
lijk besluit van 19 december 1967, 
genomen ter uitvoering van de be
doelde sociale-zekerheidswet, op 
grond dat het ten aanzien van eiser 
onmogelijk is de verschuldigde bij
dragen te berekenen op basis van 
de bedrijfsinkomsten van de § 2 van 
artikel 11 van de Sociale-Zeker
heidswet Zelfstandigen bedoelde re
fertejaren, omdat, volgens die bepa-

ling, die refertejaren aileen in aan
merking mogen worden genomen 
voor zover de bedrijfsinkomsten die 
erop betrekking hebben, verkregen 
werden op een tijdstip dat de be
langhebbende reeds aan de bedoelde 
sociale-zekerheidswet onderworpen 
was; 

Overwegende dat de te dezen toe
passelijke tekst van artikel 11, § 1 
en § 2, eerste en tweede lid, van de 
Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen 
luidt : « § 1. De bijdragen van de 
onderworpenen worden uitgedrukt 
in een percentage van de bedrijfsin
komsten. - § 2. (eerste lid) Onder 
bedrijfsinkomsten in de zin van § 1 
dient verstaan de brutobedrijfsin
komsten, verminderd met de be
drijfsuitgaven en -lasten en, even
tueel, met de bedrijfsverliezen, vast
gesteld overeenkomstig de wetge
ving betreffende de inkomstenbelas
ting, die de onderworpene als zelf
standige heeft genoten. - (tweede 
lid} De berekening van de voor een 
bepaald jaar verschuldigde bijdra
gen geschiedt op basis van de be
drijfsinkomsten in de zin van het 
vorig lid, die betrekking hebben op 
het aanslagjaar waarvan het jaartal 
verwij st naar het tweede kalender
jaar dat onmiddellijk datgene voor
afgaat waarvoor de bijdragen ver
schuldigd zijn »; 

Dat § 4 van hetzelfde wetsartikel 
bepaalt : « De Koning bepaalt hoe de 
bijdragen worden berekend wan
neer het, ingevolge aanvang of her
vatting van beroepsbezigheid, onmo
gelijk is deze te berekenen op basis 
van de inkomsten van het in § 2 be
doeld refertejaar. - (tweede lid) 
Met dit doel bepaalt hij nader wat, 
in de zin van deze paragraaf, dient 
verstaan onder aanvang of hervat
ting van beroepsbezigheid »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 11, §§ 1 en 2, van de Sociale-Ze
kerheidswet Zelfstandigen, de bij
dragen, die de bijdrageplichtige voor 
een bepaald jaar verschuldigd is, 
worden uitgedrukt in een percenta
ge van de bedrijfsinkomsten die hij 
als zelfstandige heeft verkregen en 
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die betrekking hebben op het refer
tejaar omschreven in§ 2, tweede lid, 
van die wetsbepaling; dat artikel 11 
niet bepaalt dat de aldus vastgestel
de bedrijfsinkomsten uit een zelf
standige beroepsbezigheid aileen 
maar in aanmerking komen voor zo
ver de betrokken zelfstandige of hel
per-zelfstandige onder de Sociale-Ze
kerheidswet Zelfstandigen viel op 
het tijdstip dat hij de ink'omsten 
verkreeg; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het: 1°, 
met betrekking tot de berekening 
van de regularisatiebijdragen, de 
oorspronkelijke vordering van ver
weerster volledig gegrond verklaart 
en eiser deswege veroordeelt tot be
taling van de som van 528.922 frank; 
2° 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 gedee1telijk 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. 

29 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rauws, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Delahaye -en 
Nelissen Grade. 

Nr. 116 

3• KAMER - 29 oktober 1900 

DIE GEEN BEROEPSINKOMEN GENIET - PER
SOON VERBONDEN DOOR EEN LEEROVEREEN
KOMST. 

2° ARBEIDSVOORZIENING LEER-
LINGWEZEN - LEEROVEREENKOMST - BE
GRIP. 

1° Voor de vaststelling van het bedrag 
van de werkloosheidsuitkering van de 
werlmemer-gezinshoofd is geen be
roepsinlwmen · de vergoeding die de 
met de werkloze samenwonende per
soon van het andere geslacht ontvangt 
als leerling verbonden door een leer
overeenkomst welke is aangegaan met 
toepassing van de regeling betreffende 
de voortdurende vorming in de mid
denstand (1). (Art. 83ter, § 1, 2°, M.B. 4 
juni 1964, gew. bij M.B. 24 dec. 1980 
(2); art. 13.14 M.B. 27 okt. 1978, gew. 
M.B. 7 nov. 1984.) 

2° De leerovereenkomst strekt niet tot 
het verrichten van beroepsarbeid; de 
leerling oefent geen beroep uit en ver
richt geen werkzaamheden om in zijn 
levensonderhoud te voorzien (3). 

(VANEYLEN 
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING) 

(A.R. nr. 7177) 

29 oktober 1990 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le-
naerts - Advocaten : mrs. Biitzler en Si
mont. 

Nr. 117 

2• KAMER - 30 oldober 1990 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - ART. 12.3.1, EERSTE LID. 

1° WERKLOOSHEID - BEDRAG VAN DE 1----------------
WERKLOOSHEIDSUITKERING- WERKNEMER- (1), (2) en (3) Cass., 18 juni 1990, A.R. nr. 
GEZINSHOOFD - SAMENVVONEND PERSOON 7109 (A.C., 1989-90, nr. 604) met cone!. O.M. 
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Wanneer twee samenkomende wegen elk 
voorzien zijn van het verkeersbord B1 
(naar beneden gekeerde driehoek, 
voorrang verlenen) is de door art. 
12.3.1, eerste lid, bepaalde algemene 
regel van voorrang rechts van toepas
sing (1). 

(BAENS T. CLAES E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4038) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 november 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser wegens de feiten A en C 
ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, luidende als 
volgt : aangezien de appelrechters ten 
onrechte stellen dat wanneer twee we
gen, die samen op een kruispunt uitko-
men, en beide ondergeschikte wegen 
zijn, voorzien van het verkeersbord B1, 
de voorrang van rechts toepasselijk is 
voor wat betreft deze twee ondergeschik
te wegen; een dergelijke bepaling ner
gens vermeld is in het koninklijk besluit 
van 1 december 1975; het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 strafwettelijke 
bepalingen bevat en bijgevolg eng dient 
ge'interpreteerd te worden; eiser niet ver
antwoordelijk kan gesteld worden wan
neer geen enkele strafrechtelijke bepa
ling hem een gebod of verbod oplegt; dan 
ook client aanvaard te worden dat, wan
neer twee ondergeschikte wegen op een 
hoofdweg uitkomen, de voorrang tussen 
deze beide ondergeschikte wegen niet 
geregeld wordt overeenkomstig het prin
cipe van de voorrang van rechts, doch 
dat beide wegen als ondergeschikte we
gen gelijkwaardig zijn en geen van de 
twee weggebruikers zich op de voorrang 
van rechts kan beroepen : 

Overwegende dat wanneer twee 
samenkomende wegen elk voorzien 

tikel 12.3.1, tweede lid, bepaalde uit
zonderingen niet gelden en de door 
artikel 12.3.1, eerste lid, bepaalde al
gemene voorrangsregel van rechts 
van toepassing is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

30 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal- Advocaat: mr. A. Bor
gers, Hasselt. 

Nr. 118 

2• KAMER - 30 oktober 1990 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - ONBEGRIJPELIJKE MOTIVERING. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest waarvan de als antwoord op 
een conclusie bedoelde motivering 
door de onzorgvuldige en slordige 
tekstredactie dermate onbegrijpelijk is 
dat ze elke verantwoordingswaarde 
verliest. 

(SAKREF T. GYSELS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4947) 

zijn van een zelfde verkeersbord, te HET HOF; _ Gelet op het bestre
_d_e_ze_n_h_e_t_v_e_rl_<::_e_er_b_o_r_d_B_1_,_d_e_i_n_a_r---l den arrest, op 20 augustus 1990 door 

het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; (1) Cass., 15 jan. 1968 (AC., 1968, 657). 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser op de tegen hem ingestelde 
strafvordering; 

B. wordt veroordeeld : 
Overwegende dat de appelrechters 

de strafmaat letterlijk vaststellen 
« rekening houdend met de omstan
digheid dat de feiten zich gedurende 
een lange periode hebben herhaald, 
waarbij zeer grote bedragen en 
waardevolle goederen werden gesto
len terwijl de brutale handelswijze 
de uiting waren van een gebaarlijke, 
brutale asociale ingesteldheid. Hier
uit komt het hof noodzakelijk voor 
een strenge bestraffing op te leggen 
die, rekening houdend met de jeug
dige leeftijd van de beklaagden, toe
laat voorop te stellen dat een volge
houden penitentiaire opvoeding een 
einde zal stellen aan de misdadige 
levenswijze »; 

Overwegende dat uit die redenge
ving blijkt dat de strafmaat bepaald 
wordt met in aanmerking nemen 
van al de bewezen verklaarde feite
lijke gedragingen van eiser, waarbij 
geen onderscheid wordt gemaakt 
wat de afzonderlijk opgelegde straf
fen betreft; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 472 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep de feiten 
voorzien onder not. KO 11.17.2720/89 als 
bewezen verklaart op volgende gronden : 
« Wat het feit te Izegem op 28 juni 1989 
ten nadele van de N.V. Tricotage Wyd
ooghe betreft, staat het vast dat (eiser) 
als dader deelgenomen heeft aan het 
misdrijf. De mogelijke tegenstrijdigheid 
in de verklaringen van de getuigen Rita 
Demuynck, Chris Bultinel zijn zonder in
vloed op het bewezen zijn van het deel
nemen van (eiser) aan dit feit. Deze ge
tuigenissen zijn in ieder geval aan het 
deelnem ervan », 

terwijl eiser in besluiten duidelijk had 
aangetoond dat de getuige Demuynck op 
5 augustus 1989 eiser niet had herkend 
op de haar vertoonde foto's, terwijl zij 
bij confrontatie beweerde dat hij de 
B.M.W. bestuurde; dit werd dan tegenge
sproken door Bultinck die voorhield dat 

eiser een Peugeot 505 bestuurde; eiser 
duidelijk had voorgehouden dat beide ge
tuigenissen onmogelijk met elkaar ver
enigbaar waren. Dat naast deze tegen
strijdige getuigenissen er geen bewijzen 
bestonden in het dossier; het hof van be
roep geenszins antwoordt op de beslui
ten van eiser en enkel stelt dat het vast
staat dat hij als dader heeft deelgeno
men aan het misdrijf; het hof duidt niet 
aan op welke gronden zij tot die overtui
ging komt, nu eiser duidelijk had gesteld 
dat er naast de tegenstrijdige getuigenis
sen geen bewijzen waren; de motivering 
van het hof van beroep is ook onbegrij
pelijk; eiser kan niet opmaken wat het 
hof bedoelt met de zin : « Deze getuige
nissen zijn in ieder geval aan het deel
nem ervan »; eiser kan uit deze zinsnede 
niet opmaken welk besluit het hof van 
beroep trekt; het is ook geen antwoord 
op de conclusies van eiser, zodat het ar
rest zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt nu de motivering onbegrijpe
lijk is, tegenstrijdig en niet antwoordt op 
de ingediende conclusies : 

Overwegende dat eiser conclu
deerde in de zin als in het middel is 
weergegeven; 

Overwegende dat de appelrech
ters, noch door de in de rubriek « de 
feiten zelf » gegeven inleidende al
gemene motivering, die door de on
zorgvuldige en slordige tekstredactie 
ervan deels onbegrijpelijk is, noch 
door de motivering van de tweede 
alinea van het vijftiende blad van 
het arrest - welke motivering bo
vendien door de onbegrijpelijke slot
zin « deze getuigenissen zijn in ie
der geval aan het deelnem ervan » 
verantwoordingswaarde verliest -
noch door enige andere redengeving 
eisers gemotiveerde verweer beant
woorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste en het derde middel, die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest, behoudens in zoverre eiser op 
strafrechtelijk gebied van de telast-
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leggingen in de zaken 17.62.16/88/E 
en 17.67.21/88/E wordt vrijgespro
ken; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in een tiende 
van de kosten; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

30 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon; afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Ver
stringhe, Gent. 

Nr. 119 

2• KAMER - 31 oktober 1900 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING BE-
SCHIKKEND GEDEELTE - BEGRIP. 

2° STRAF - ALGEMENE BEGRIPPEN - BE
SLISSING OVER DE STRAF - VOORWAARDE. 

1° en 2° Elke beslissing van de rechter 
over een betwisting vormt een beschik
kend gedeelte, ongeacht de plaats van 
die beslissing in de tekst van het von
nis of arrest en ongeacht de vorm 
waarin zij is gesteld; er is evenwel 
geen beslissing over de straf wanneer 
deze niet uitdrukkelijk is uitgesproken 
(1). 

(1) Zie Cass., 10 nov. 1987, A.R. nr. 1252 
(A.C., 1987-88, nr. 154). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. EVRARD) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8420) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken en schending 
van artikel 195 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest, door de 
uitlegging van het oorspronkelijk veroor
delend vonnis te weigeren op grond dat 
« de wil van de rechtbank om de wagen 
van beklaagde verbeurd te verklaren 
daaruit duidelijk blijkt >>, impliciet doch 
onmi"skenbaar beslist dat het op 30 no
vember 1988 door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers gewezen vonnis 
duidelijk en ondubbelzinnig de verbeurd
verklaring beveelt, 

te1wijl het vonnis nergens in het be
schikkende gedeelte die straf uitdrukke
lijk uitspreekt, ook al worden de redenen 
en de wettelijke grondslag ervan aange
geven; de bewijskracht van een vonnis 
wordt miskend door het arrest dat er 
een uitlegging aan geeft die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is; het 
loutere voornemen om een straf uit te 
spreken niet noodzakelijk gelijkstaat 
met het werkelijk uitspreken ervan; als 
een dispositief moet worden aangemerkt 
elke beslissing van de rechter over een 
betwisting, ongeacht de plaats van die 
beslissing in het vonnis of arrest en on
geacht de vorm waarin zij is gesteld; lui
dens artikel 195 van het Wetboek van 
Strafvordering, ieder veroordelend von
nis nochtans de straf moet vermelden 
benevens de gronden ervan en benevens 
de wetsbepaling die wordt toegepast; 
daaruit duidelijk blijkt dat de straf uit
drukkelijk moet worden vermeld; het 
oorspronkelijk veroordelend vonnis ner
gens in het beschikkende gedeelte en in 
geen enkele vorm de verbeurdverklaring 
uitdrukkelijk vermeldt; het oorspronke
lijk veroordelend vonnis, door te verkla
ren dat « beklaagde ten onrechte betoogt 
dat zijn voertuig niet hoefde te worden 
verbeurdverklaard, ofschoon het geen 
twijfel lijdt dat beklaagde zijn voertuig 
niet alleen heeft gebruikt om gestolen 
voorwerpen te vervoeren, maar ook om 
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de diefstallen voor te bereiden aangezien 
het voertuig hem in staat stelde zich ter 
plaatse te begeven » en door eraan toe te 
voegen « dat men zich niet hoeft af te 
vragen of het voertuig nu eigenlijk wei 
nodig was om de vele diefstallen te ple
gen, maar dat men de feiten in concreto 
moet beoordelen », alleen maar geant
woord heeft op de argumenten van de 
pleiters; de rechtbank, door in haar von
nis te preciseren « dat het geen twijfel 
lijdt dat de beklaagde en de mededader 
zonder de hulp van dat voertuig niet aile 
diefstallen hadden kunnen plegen op zo 
korte tijd », door te besluiten « dat bijge
volg de wagen wei degelijk gediend heeft 
voor het plegen van de aan de beklaagde 
verweten misdrijven », en door vervol
gens uitdrukkelijk de artikelen 42 . en 43 
van het Strafwetboek te vermelden, vol
doet aan de motiveringsplicht en gewoon 
haar voornemen om de bijzondere ver
beurdverklaring te bevelen, kenbaar 
maakt; de omstandigheid dat die straf 
moet worden uitgesproken de rechter 
geenszins ontslaat van de verplichting de 
bijzondere verbeurdverklaring uitdrukke
lijk te vermelden, aangezien elke straf 
per definitie door de rechter moet wor
den uitgesproken; de rechters overeen
komstig artikel 794 van het. Gerechtelijk 
Wetboek het recht hebben de verschrij
vingen of misrekeningen in hun beslis
singen te verbeteren alsook onduidelijke 
of dubbelzinnige beslissingen uit te leg
gen, zonder evenwel de eigenlijke beslis
sing te kunnen wijzigen of aanvullen; 
het beschikkende gedeelte van een rech
terlijke beslissing moet worden uitgelegd 
aan de hand van de redengeving, zonder 
dat die redengeving het ontbrekende be
schikkende gedeelte ooit kan vervangen; 
zo het op die wijze mogelijk is de duur 
van een straf te verduidelijken wanneer 
die straf is uitgesproken, daarentegen ai
leen een rechtsmiddel kan worden aan
gewend bij eventueel verzuim van de 
rechter om de straf zelf uit te spreken; 
het openbaar ministerie, nu het geen ha
ger beroep heeft ingesteld tegen het von
nis dat nagelaten had de verbeurdverkla
ring uitdrukkelijk uit te spreken en het 
voorwerp alsook de eventuele wijze van 
tenuitvoerlegging nader te bepalen, bin
nen het kader van een procedure tot uit
legging van het vonnis niet kan vorderen 
dat de straf uitdrukkelijk zou worden 
uitgesproken; het rechterlijk gewijsde 
zich ertegen verzet dat de partijen op
nieuw zouden verschijnen voor de rech
ter ten einde een straf waarvan de uit
spraak verzuimd werd, alsnog te doen 

uitspreken; het Hof van Cassatie bijge
volg in het geval dat het op dit middel 
het bestreden arrest zou vernietigen, 
noodzakelijkerwijze zou moeten vaststel
len dat de procedure tot uitlegging niet 
kan worden voortgezet en zou moeten 
verklaren dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing: 

Overwegende dat elke beslissing 
van de rechter over een betwisting 
een beschikkend gedeelte is, onge
acht de plaats van die beslissing 
in de tekst van het vonnis of arrest, 
en ongeacht de vorm ervan; dat er 
evenwel slechts een beslissing is 
over de straf, wanneer die straf ook 
werkelijk is uitgesproken; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het op 30 november 1988 
gewezen vonnis van de Correctione
le Rechtbank te Verviers - die in 
het middel zijn overgenomen - we
liswaar het voornemen van de recht
bank blijkt om de verbeurdverkla
ring van verweerders voertuig te 
bevelen, maar dat zij de uitspraak 
van de verbeurdverklaring zelf niet 
bevatten; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat voornoemd vonnis een derge
lijke straf heeft uitgesproken, het 
gezag van gewijsde ervan miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

31 oktober 1990 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 
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Nr. 120 

1 • KAMER - 2 november 1990 

1° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZEKERING - Rl
SICO - RAMING - VERZWIJGING. 

2° VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 
- RISICO - WAARDERING - VERZWIJGING -
BEWIJS. 

1° en 2° De verzekeraar die aanvoert dat 
het feit, waarop hij de nietigheid van 
de levensverzekeringsovereenkomst of 
de exceptie van verzwijging uit art. 9 
Verzekeringswet grondt, reeds bestond 
bij het invullen van het verzekerings
voorstel en door de verzekeringnemer 
verzwegen werd, moet de werkelijk
heid van dat feit bewijzen (1). (Art. 
1315 B.W., 870 Ger.W. en 9 Verzeke
ringswet.) · 

(GENERAL! BELGIUM N.V. T. KREDIETBANK N.V., 
BIELEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6878) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1987 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

II. Op de voorziening ingesteld te
gen de eerste verweerster : 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet-

boek, 9 van de Verzekeringswet van 11 
juni 1874, thans opgenomen in titel X, 
boek I, van het Wetboek van Koophan
del, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
door verweerster sub 1 ingestelde vorde
ring tot uitkering van een bij eiseres on
derschreven levensverzekeringspolis ge
grond verklaart en de door eiseres 
gevorderde nietigverklaring van genoem
de polis ongegrond verklaart en afwijst, 
·en het daartoe steunt op de overwegin
gen: dat met betrekking tot vraag 14 van 
het verzekeringsvoorstel (Maakt U regel
matig gebruik van verdovende middelen 
of van om het even welk geneesmiddel) 
op 29 april 1982 door de weduwe van de 
verzekerde verklaard werd dat « tenge
volge van zenuwen dient hij soms 10 
druppels Hadol te nemen », « uit deze 
verklaring niet kan afgeleid worden dat 
de betrokkene het medicament reeds 
nam 3 1/2 jaar eerder bij het invullen 
van de aanvraag; (eiseres) in gebreke 
blijft aan te tonen dat hij dit wel zou 
hebben gedaan, derhalve niet aange-
toond is dat bedoelde vraag vals of on
juist werd beantwoord >>; dat door, bij het 
beantwoorden van de « overige vragen » 
van de vragenlijst van de verzekeraar, 
« geen opgaaf te doen van de drie ( ... ) 
omstandigheden (te weten " dat hij zich 
niet over het verkeersongeval van fe
bruari 1977 heen zetten kon, dat hij als 
gevolg daarvan een psychiater had ge
raadpleegd en dat hij de dag zelf van het 
invullen van de verzekeringsaanvraag 
met die psychiater een afspraak had)", 
hij deze omstandigheden uiteraard ver
zweeg maar dat zelfs had hij ze vermeld 
zij niet van aard waren de waardering 

·van het risico te verzwaren ( ... ); dat ( ... ) 
niet bewezen voorkomt dat, had een 
nieuw onderzoek plaats gehad, dit zou 
uitgewezen hebben dat een zenuwaan
doening bestond of bestaan had; dat uit 
wat voorafgaat dient besloten te worden 
dat hij geen verzwijgingen of valse ver
klaring deed zoals bedoeld in artikel 9 

---------------~--1 van de Verzekeringswet », 

(1) Raadpl. : Cass., 3 nov. 1955, A.C., 1956, 
162; 20 april 1978, A.C., 1978, 958; 13 april 1989, 
A.R. nr. 8322, A.C., 1988-89, nr. 455. 

Zie R.P.D.B., Compl. III, Assurances terres
tres (contrat en general), nrs. 287 en 297; G. 
WETS, « La notion de reticence de !'assure 
dans !'application de !'article 9 de la loi du 11 
juin 1874 sur les assurances >>, voetnoot onder 
Cass., 21 maart 1957, R.C.J.B., 1958, 168; de 
noot A.T., in Bull. Ass., 1981, blz. 312; H. 
Cousy en H. CLAASSENS, « De verzwijging in 
verzekeringsovereenkomsten naar Belgisch 
Recht », T.P.R., 1984, 915 (nr. 8, blz. 928-929). 

terwijl, eerste onderdeel, het degene 
die zich gerechtigd beweert op de uitke
ring van· de kapitalen van een levensver
zekeringscontract toekomt te bewijzen 
dat hij aan de verzekeraar de volledige 
.en juiste inlichtingen heeft verschaft die 
deze nodig heeft om het risico juist te 
evalueren; het arrest in strijd met deze 
regel aanneemt dat het de verzekeraar 
toekomt te bewijzen dat het gebruik 
door de verzekerde van een kalmerend 
middel reeds een aanvang nam bij het 
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invullen van het verzekeringsvoorstel en 
zodoende aan de verzekeraar de last 
oplegt te bewijzen dat de verzekeringne
mer heeft nagelaten aan de verzekeraar 
een juiste en volledige beschrijving van 
het risico te bezorgen, en het arrest al
dus de wettelijke regelen inzake verde
ling van de bewijslast schendt (scherr
ding van artikel 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek) en zodoende ten onrechte tot het 
besluit komt dat de vordering tot nietig
verklaring van het verzekeringscontract 
moet afgewezen worden (schending van 
artikel 9 van de Verzekeringswet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, hij 
die beweert bevrijd te zijn, het be
wijs moet leveren van de betaling of. 
van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweegge
bracht; dat, luidens artikel 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, ieder,e 
partij het bewijs moet leveren van 
de feiten die zij aanvoert; 

Dat, in overeenstemming met die 
regels, de verzekeraar die aanvoert 
dat een feit, waarop hij zoals te de
zen de nietigheid van de levensver
zekeringsovereenkomst of de excep
tie van verzwijging uit artikel 9 van 
de Verzekeringswet grondt, reeds 
bestond bij het invullen van het ver
zekeringsvoorstel en verzwegen is 
door de verzekeringnemer, de wer
kelijkheid van het feit moet bewij
zen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

2 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 
eerste voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Simont en 
Biitzler. 

Nr. 121 

1 • KAMER - 2 november 1990 

ERFENISSEN - KLEINE NALATENSCHAP
PEN - OVERNEMING VAN DE WONING - NA
LATENSCHAP NIET VERBONDEN AAN EEN 
LANDBOUWEXPLOITATIE - OMVANG. 

Wanneer de goederen van een erfenis, 
die onder de Wet Kleine Nalatenschap
pen valt, niet behoren tot een landbou
wexploitatie, hebben de in die wet be
doelde erfgenamen het recht om hun 
overneming naar schatting te beper
ken tot de waning die bij het overlij
den van de erflater door deze, zijn 
echtgenoot of een van zijn afstamme
lingen betrokken werd, benevens de 
stoffering; aan zodanige overneming 
staat niet in de weg dat het om een 
hoevewoning gaat zonder de daarmee 
verbonden landbouwexploitatie (1). 
(Wet Kleine Nalatenschappen 16 mei 
1900.) 

(STEYAERT G. T. STEYAERT J. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6906) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 februari 1989 in 
hoogste aanleg door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge gewe
zen; 

Over het middel: schending van arti
kel 4, inzonderheid eerste lid, van de wet 
van 16 mei 1900 tot erfregeling van de 
kleine nalatenschappen, vervangen bij 
artikel 2 van de wet van 20 december 
1961 en gewijzigd bij artikel 34, 3, van de 
wet van 14 mei 1981, 

doordat het bestreden vonnis de tegen
vordering van eiser strekkende tot de 
overneming op grand van artikel 4 van 
de wet van 16 mei 1900 tot erfregeling 
van de kleine nalatenschappen, van, in 

(1) Cass., 27 feb. 1980 (A.C., 1980, nr. 401 en 
de voetnoot 1); raadpl. Cass., 18 okt. 1968 (A.C., 
1969, 200); 4 april 1979, (A.C., 1978-79, 918); 10 
feb. 1984, A.R. nr. 4015 (A.C., 1983-84, nr. 318); 
« Overzicht van rechtspraak "• in T.P.R., 1978, 
biz. 131 e.v. en in T.P.R., 1988, biz. 907 e.v. (nr. 
130 e.v.). 
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hoofdorde, de volledige landbouwexploi
tatie behorende tot de nalatenschap van 
de echtgenoten Steyaert-Dousselaere en, 
in ondergeschikte orde, voor het geval 
het om geen landbouwexploitatie zou 
gaan, enkel de waning behorende tot die 
nalatenschap, verwerpt op grand van vol
gende motivatie : « , Ter gelegenheid van 
het plaatsbezoek is duidelijk komen vast 
te staan dat het hier een landbouwbe
drijf betreft, een kleine hoeve met lande
rijen en geen landelijke of stedelijke wa
ning. Wat nu dit landbouwbedrijf betreft 
stellen eisers terecht dat er in casu geen 
sprake meer is van enige landbouwuitba
ting in de bedrijfseconomische betekenis 
van het woord. Er is geen veestapel en 
geen materiaal tot uitbating. Het geheel 
geeft een verwaarloosde indruk. Het vol
staat terzake te verwijzen naar de gege
vens vervat in het proces-verbaal van 
plaatsopneming. Hieruit blijkt dat het 
goed in feite · thans door tweede verweer
der wordt gebruikt als opslagplaats voor 
oude auto's, oud ijzer' en allerlei rommel, 
terwijl de tweede verweerder de hoeve 
bewoont. Deze wijziging van bestemming 
blijkt pas te zijn gebeurd na het overlij
den van vader Steyaert. Immers tot dan 
werden de landerijen bewerkt door 
Steyaert Jeannine en haar echtgenoot, in 
voortzetting van het landbouwbedrijf 
destijds gerund door het echtpaar 
Steyaert-Dousselaere. Bijgevolg dient ge
steld dat op de vraag tot overname van 
de landbouwexploitatie (gezien er van 
dergelijke exploitatie geen sprake meer 
is) noch op de vraag tot overname van 
een landelijke waning (nu het hier een 
hoevewoning betreft) kan worden inge
gaan. Thans de toelating geven aan 
tweede verweerder tot overname van en
kel de hoevewoning zou een benadeling 
inhouden van de andere erfgenamen, ge
zien een dergelijke afsplitsing ongetwij
feld een depreciatie zou meebrengen. Op 
dit verzoek kan aldus eventnin worden 
ingegaan >>, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, een landelijke wa
ning een waning is die geen deel uit
maakt van een landbouwuitbating en die 
geleden is te lande en waartoe desgeval
lend een tuin of een stukje land behoort; 
een hoevewoning, die geen deel meer 
uitmaakt van een landbouwuitbating, 
derhalve een landelijke waning is, zodat 
het bestreden vonnis, nu het vaststelt 
dat er geen landbouwexploitatie meer 
bestaat, niet wettig de subsidiaire tegen-

vordering van eiser tot overneming van 
de landelijke waning kon verwerpen op 
grand van het motief dat het hier een 
hoevewoning betreft (schending van arti
kel 4, inzonderheid eerste lid, van de wet 
van 16 mei 1900 tot erfregeling van de 
kleine nalatenschappen, vervangen bij 
artikel 2 van de wet van 20 december 
1961 en gewijzigd bij artikel 34, 3, van de 
wet van 14 mei 1981); 

derde onderdeel, wanneer de goederen 
van een erfenis, die onder de wet inzake 
kleine nalatenschappen valt, niet verbon
den zijn aan een landbouwexploitatie, 
handels-, ambachts- of nijverheidsbe
drijf, de in dit artikel bedoelde erfgena
men en de overlevende echtgenoot het 
recht hebben, onder meer, naar schat
ting, hun overneming te beperken tot de 
bij het overlijden van de erflater betrok
ken waning en de stoffering ( artikel 4 
van de wet van 16 mei 1900 tot erfrege
ling van de kleine nalatensc,happen), zo
dat, nu het bestreden vonnis vaststelt 
dat er geen landbouwexploitatie is en 
het niet vaststelt dat de kwestieuze wa
ning verbonden is aan een handels-, am
bachts- of nijverheidsbedrijf, het niet 
wettig de subsidiaire tegenvordering van 
eiser tot overneming van de waning kon 
verwerpen op grand van het motief dat 
dit een benadeling zou inhouden van de 
andere erfgenamen, aangezien een der
gelijke afsplitsing ongetwijfeld een de
preciatie zou meebrengen (schending 
van artikel 4, inzonderheid eerste lid, 
van de wet van 16 mei 1900 tot erfrege
ling van de kleine nalatenschappen, ver
vangen bij artikel 2 van de wet van 20 
december 1961 en gewijzigd bij artikel 
34, 3, van de wet van 14 mei 1981) : 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer de 
goederen van een erfenis die onder 
de wet van 16 mei 1900 op de erfre
geling van de kleine nalatenschap
pen valt, niet behoren tot een land
bouwexploitatie, de in die wet be
doelde erfgenamen het recht hebben 
om hun overneming naar schatting 
te beperken tot de woning die bij 
het overlijden van de erflater door 
deze, zijn echtgenoot of een van zijn 
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afstammelingen betrokken werd, be- Nr. 122 
nevens de stoffering; 

Dat aan zodanige overnerriing niet 
in de weg staat dat het om een 
« hoevewoning » zonder daarmee 
verbonden landbouwexploitatie gaat, 
noch dat die overneming « een bena
deling » zou inhouden voor de ande
re erfgenamen, ten gevolge van de
preciatie van andere boedelgoederen 
door « afsplitsing »; 

Overwegende dat het vonnis de 
vraag van eiser tot overneming naar 
schatting van de woning met de 
stoffering niet wettig heeft kunnen 
verwerpen alleen op grond dat « het 
hier een hoevewoning betreft » en 
dat « toelating geven aan tweede 
verweerder (eiser) tot overname en
kel van de hoevewoning ( ... ) een be
nadeling (zou) inhouden voor de an
dere erfgenamen, gezien een derge
lijke afsplitsing ongetwijfeld een 
depreciatie zou meebrengen »; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de 
subsidiaire vraag van eiser tot over
neming van het huis met de stoffe
ring verwerpt en mede van dat huis 
de veiling beveelt; verklaart het ar
rest bindend voor de tot bindendver
klaring opgeroepen partijen; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Veurne, zitting houdende 
in hoger beroep. 

1 • KAMER - 2 november 1990 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -
ART. 69BISW.I.B.- MEERWAARDEN OP ONGE
BOUWDE ONROERENDE GOEDEREN - TOE
PASSING VAN DE REGELS INZAKE REGISTRA
TIERECHTEN. 

Oak al verwijst art. 69bis, § 1, W.I.B., 
met betrekking tot de {Ileerwaai'de op 
een ongebouwd onroerend goed en wat 
betreft de grondslag van de inkomsten
belastingen voor de overdrager van dat 
onroerend goed, naar de waardebepa
ling van het goed in het stelsel van de 
registratierechten,. tach voltft daaruit 
niet dat aan de belastingplichtige in de 
inkomstenbelastingen tegenwerpelijk 
is een waardebepaling die, ten aanzien 
van de heffing van het registratie
recht, ]outer bij akkoord tussen de ver
krijger van het goed en de ontvanger 
der registratie tot stand is gekomen, 
terwijl aanwijzingen van willekeur 
aanwezig zijn (1). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1788 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 69bis en 278 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerder een ongebouwd onroerend 
goed heeft verkocht en dat de registratie
rechten ge'ind werden op basis van een 
verkoopwaarde die hoger ligt dan de ver
koopprijs, het hof van beroep aanneemt 
dat het bevoegd is om de redelijkheid · 
van de door de ontvanger der registratie 
bepaalde verkoopwaarde te onderzoeken 
en daartoe een deskundi.ge aanstelt met 
als opdracht, na kennisname van het 

2 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 
eerste voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge- 1------------------
neraal Advocaat: mr. Van Omme-
slaghe. 

(1) Cass., 30 okt. 1987, A.R. nr. F 1370 N 
(A.C., 1987-88, nr. 131) en de voetnoot l. 
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dossier van partijen, zijn gemotiveerd 
advies te geven omtrent de verkoopwaar
de in augustus 1978 van het door ver
weerder verkochte perceel grond, 

terwijl, indien zoals in casu de ver
koopwaarde die tot maatstaf van de hef
fing van het registratierecht heeft ge
diend, meer bedraagt dan de prijs waar
tegen het goed werd overgedragen, arti
kel 69 bis van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen een rechtsregel in
voert die zich inzake belastingheffing zo
wel aan de belastingplichtige als aan de 
administratie der directe belastingen op
dringt en die noch aan de taxatieambte
naar, noch aan de directeur belast met 
de beslissing over een bezwaarschrift, 
noch aan het hof van beroep toestaat af 
te wijken van de verkoopwaarde die ef-
fectief tot maatstaf van de heffing van 
het registratierecht heeft gediend; zodat 
het hof van beroep, door zich bevoegd te 
verklaren om de redelijkheid van de 
door de ontvanger der registratie bepaal
de verkoopwaarde te onderzoeken en 
een deskundige aan te stellen, de impe
ratieve draagwijdte van artikel 69bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen miskent en zich een bevoegdheid 
toemeet die het niet heeft krachtens arti
kel 278 van hetzelfde wetboek, waardoor 
het arrest de beide bedoelde wetsbepa-
lingen schendt : 

Overwegende dat de te dezen toe
passelijke tekst van artikel 69bis, 
§ 1, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, als gewijzigd bij de 
wet van 22 december 1977, wat be-
treft de grondslag van de inkom
stenbelastingen van de overdrager 
van het onroerend goed, verwij st 
naar de waardebepaling van het 
goed in het stelsel van de registra
tierechten; 

door te overwegen dat ter zake, na 
verloop van niet meer dan twee en 
een half jaar, ten opzichte van de 
oorspronkelijke aankoopsom een 
waardevermeerdering van ongeveer 
179 pet. in aanmerking werd gena
men; 

Dat het hof van beroep derhalve 
zijn rechtsmacht niet overschrijdt 
en artikel 69bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen niet 
schendt, door de in het middel aan
gevochten onderzoeksmaatregel te 
bevelen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

2 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 
eerste voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 123 

1 • KAMER - 2 november 1990 

INKOMSTENBELASTINGEN - VESTI
GING VAN DE BELASTING- BEWIJS- TEKE
NEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID - LA· 
TER GEBLEKEN TEKENEN OF INDICIEN. 

Art. 247 W.I.B. verbiedt niet dat de be
lastbare grondslag van een dienstjaar 
wordt vastgesteld op grand van teke
nen en indicien die in een later dienst
jaar aan het licht zijn gekomen (1). 

Dat daaruit evenwel niet volgt dat 
aan de belastingplichtige in de in
komstenbelastingen tegenwerpelijk 
is een waardebepaling van het goed 
die, zoals te dezen, ten aanzien van 
de heffing van het registratierecht, 
louter bij akkoord tussen de verkrij
ger van het goed en de ontvanger 
der registratie is tot stand gekomen, 
terwijl aanwijzingen van willekeur 1----------------
aanwezig zijn; dat het arrest, dat (1) Cass., 16 nov. 1960 (Bull. en Pas., 1961, 

285); 21 jan. 1969, A.C., 1969, 491; 6 okt. 
desaangaande niet wordt aange- 1983, A.R. nr. F 600 F (A.C., 1983-84, nr. 75). 
vochten, vaststelt dat er aanwijzin- Zie cass., 28 juni 1990, A.R. nr. F 1052 N,· 
gen van willekeur aanwezig zijn, A.C., 1989-90, nr. 638. 
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(VAN HOORFWEDER M. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1789 N) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 247 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het ver- . 
weer van eiser « dat de spaarboekjes ten 
bedrage van 1.200.000 frank welke wor
den aangezien als een belegging voor het 
jaar 1976 onmogelijk kunnen aanvaard 
worden in datzelfde jaar aangezien het 
bedragen betreft die slechts in 1977 op 
een bankrekening werden geplaatst >>, af
wijst op grond: « dat inzake het aanslag
jaar 1977 de eiser verder ook nog aan
haalt dat de gelden ten bedrage van 
gezamenlijk 1.200.000 frank, geplaatst op 
spaarboekjes (Gemeentekrediet en Lan
bokas) op 14 en 15 januari 1977, ten on
rechte werden aangenomen als tekenen 
en indicH!n voor het jaar 1976, waardoor 
op een vermoeden een nieuw vermoe
den wordt gesteund; dat de berekening 
op grond van tekenen en indicien een 
vermoeden juris tan tum schept volgens · 
hetwelk moet worden aangenomen dat 
het indiciair tekort voortkomt uit belast
bare inkomsten behaald gedurende het 
belastbaar tijdperk; dat de belasting
plichtige dit vermoeden kan weerleggen 
met positieve en controleerbare gegevens 
die aantonen dat de indicien verkeerd 
zijn of dat hij beschikt over niet belast
bare inkomsten of middelen; dat ten de
ze de eiser niet aantoont met positieve 
en controleerbare gegevens dat het be
langrijk bedrag van 1.200.000 frank, . dat 
hij begin 1977 op spaarboekjes plaatste, 
hem in de eerste dagen van januari 1977 
werden overgemaakt ten titel van beta
ling of door hem werden verworven ten 
titel van inkomsten of op enig andere 
wijze; dat door te vermoeden dat de be
doelde- gelden- behoren- tot de- belastbare -
inkomsten van het jaar 1976, bij toepas
sing van artikel 247 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen, de admi
nistratie geenszins een vermoeden uit 
een ander vermoeden heeft afgeleid, zo
als door de eiser wordt voorgehouden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 247 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, de raming van de be
lastbare grondslag mag worden gedaan 
volgens tekenen en indicien waaruit een 
hogere graad van gegoedheid blijkt dan 
uit de aangegeven inkomsten en die ge
goedheid geacht wordt voort te komen 
uit de belastbare inkomsten verkregen 
tijdens het belastbaar tijdperk; zodat het 
arrest, door om deze motil~ven het be
drag van 1.200.000 frank niet uit de ver
mogensaangroei te halen, artikel 247 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, hoewel de 'bij 

artikel 24 7 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen beoogde, uit 
tekenen en indicien blijkende hoge
re graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten volgt, in be
ginsel vermoed wordt voort te ko
men uit belastbare inkomsten, dit is 
uit inkomsten die gedurende de be
lastbare periode zijn verkregen, be
doeld artikel niet verbiedt dat de be
lastbare grondslag van een dienst
jaar wordt vastgesteld op grond van 
tekenen en indicien die in een later 
dienstjaar aan het licht zijn geko
men; 

Dat het arrest derhalve artikel 247 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen niet schendt door de be
lastbare grondslag van het dienst
jaar 1977 vast te stellen mede op 
grond van tekenen en indicien die 
in 1977 zijn gebleken, namelijk het 
feit dat in het begin van dat jaar 
een som van 1.200.000 frank op 
spaarboekjes is geplaatst; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

2 november 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 
eerste voorzitter - Gelijkluidende con-
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de h. du Jardin, advocaat
Advocaten: mrs. Claeys 

en P. Cooreman, Dendermon-

clusie van 
generaal 
Bouuaert 
de. 

Nr. 124 

3• KAMER - 5 november 1990 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIF. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - ONSFLITSBAAR 
GESCHIL - GEVOLGEN - GRENZEN. 

3° ONSPLITSBAARHEID - GEDING 
GEZAG VAN GEW!JSDE - BURGERLIJKE ZA· 
KEN - GEVOLGEN - GRENZEN. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - GRON
DEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - ON
SFLITSBARE ZAKEN - VOORZIENING GE
RICHT TEGEN EEN ENKELE VAN.DE BESLIS
SINGEN - GEVOLGEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN - INLEIDING -
EXCEPTIE VAN N!ET-ONTVANKELIJKHE!D -
BURGERLIJKE ZAKEN - ONSFLITSBAAR GE
SCHIL - M!DDEL DAT KRITIEK OEFENT OF 
EEN ENKELE VAN DE BESLISS!NGEN - GE
VOLGEN. 

6° ONSPLITSBAARHEID - GEDING -
BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIENING IN 
CASSATIE - CASSATIEMIDDELEN - BESTRE
DEN BESLISS!NG - ANDERE NIET BESTRE
DEN BESLISSING - GRONDEN VAN NIET-ONT
VANKELIJKHE!D - GEVOLGEN. 

70 SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - RECHT OF SOC!ALE ZEKERHEID -
SUBJECT!EF RECHT- BEVOEGDHE!D VAN DE 
ARBE!DSRECHTBANKEN BIJ GESCHIL - HOE
DANIGHEID EN BELANG OM OF TE TREDEN -
RECHTSVORDERING TEGEN DE R.S.Z. 

8° ONSPLITSBAARHEID GEDING -
BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIF - SOCIALE 
ZEKERHEID DER WERKNEMERS - RECHT EN 
VERFLICHT!NG BIJDRAGEN TE BETALEN. 

9° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- BURGERL!JKE ZAKEN - ONSFLITSBAAR 
GESCHIL - BESTREDEN DICTUM - NIET BE
STREDEN DICTUM - GEVOLG. 

10° ONSPLITSBAARHEID - GEDING -
BURGERLIJKE ZAKEN - VERN!ETIGING -
OMVANG- BESTREDEN DICTUM - N!ET BE
STREDEN DICTUM - GEVOLG. 

1° Het gezag van gewijsde strekt zich 
enkel uit tot hetgeen de rechter over 
een geschilpunt heeft beslist en tot 
hetgeen, gelet op het geschil dat voor 
de rechter is gebracht en waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, zij het impliciet, de noodzake
lijke grondslag van z1jn beslissing 
vormt (1). (Art. 23 Ger.W.) 

2° en 3° Nu het bestreden arrest beslist 
dat eisers rechtsvordering niet ontvan
kelifk is en derhalve, eiser uitsluit uit 
het debat over het geschil tussen, 
verweerder en de tot bindendverkla
ring van het arrest opgeroepen partif 
en over de grondslag van de beslissing 
over dat geschilpunt, kan het gezag 
van gewifsde van die beslissing, zelfs 
al was het geschil onsplitsbaar, hem 
niet worden tegengeworpen. (Artt. 23 
en 31 Ger.W.) 

4°, 5° en 6° De tegen de voorziening, en 
in bijkomende orde tegen het middel, 
opgeworpen gronden van niet-ontvan
kelifkheid, hierin bestaande dat in een 
onsplitsbaar geschil slechts een van 
beide beslissingen is bestreden en dat 
zif door de motieven van de andere 
kan worden verantwoord, kunnen niet 
worden aangenomen wanneer het ge
zag van gewifsde van de niet bestre
den beslissing aan eiser niet kan wor
den tegengeworpen. 

7° Een werknemer is bevoegd en heeft 
er belang bif om voor de arbeidsrecht
banken op te treden tegen de R.S.Z., 
ten einde die administratieve instelling 

(1) Cass., 24 dec. 1981, A.R. nrs. 6402-6465 
(A.C., 1981-82, nr. 271); 14 mei 1982, A.R. nr. 
3372 (ibid., 1981-82, nr. 548); 28 juni 1984, A.R. 
nr. 7036 (ibid., 1983-84, nr. 619); 2 april 1990, 
A.R. nrs. 8545-8620 (ibid. 1989-90, nr. 462). 
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te dwingen om zijn hoedanigheid van 
werknemer · te erkennen en, derhalve, 
zijn subjectief recht op de sociale ze
kerheid der werknemers (2). (Art. 93 
Gw.; art. 1, § 1, eerste lid, Sociale-Ze
kerheidswet Werknemers 1969; artt. 17, 
18 en 580, 2°, Ger.W.) 

8° Onsplitsbaar, in de zin van art. 31 
Ger. W., is het geschil over de verplich
ting tot betaling van de sociale-zeker
heidsbijdragen tussen, enerzijds, de 
R.S.Z. en, anderzijds, de werkgever of 
de werknemer (3). 

go en 10° Bij onsplitsbaarheid van twee 
dicta, waarvan er een door de voorzie
ning niet wordt bestreden, strekt de 
vernietiging van het bestreden dictum 
zich uit tot het andere (4). (Artt. 31, 
1082, eerste lid, en 1095 Ger.W.) 

(LEMASSON T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZE
KERHEID, DELIZEE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8727) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1989 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het door de eerste verweer
der tegen de voorziening opgewor-

(2) Zie Cass., 5 nov. 1979 (A.C. 1979-80, nr. 
150); 10 okt. 1983, A.R. nr. 3946 (ibid;, 1983-84, 
nr. 79); cone!. O.M. bij Cass., 13 nov. 1989, A.R. 
nr. 8642, in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 155, inz. 
biz. 307 en de verwijzi,.gen; M. DUMONT « Le 
droit d'action d'un travailleur a l'encontre de 
!'Office national de s~curite sociale », noot on
der Arbeidshof Luik, 13 jan. 1988 en Arbeids
rechtbank Charleroi 15 okt. 1987, Rev. region 
dr., 1988, biz. 76, inz. biz. 83. 

(3) Cass., 22 feb. 1988, A.R. nr. 6026 (A.C., 
1987-88, nr. 380). 

(4) Zie Cass., 15 feb. 1934 (Bull. en Pas., 
1934, I, 170); noot R.H. onder Cass., 18 sept. 
1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 359); « Quo Vadi
mus », plecht. openingsrede van proc.-gen. Du
man, v66r het Hof van 1 sept. 1980, biz. 71 en 
de noten 116 en 117; cone!. proc.-gen. Charles 
bij Cass., 21 juni 1982, A.R. nr. 6541, in Bull. 
en Pas., 1982, I, 1226; A. MEEDS, « L'etendue de 
Ia cassation en matiere civile », noot onder 
Cass., 18 maart 1983, R.C.J.B., 1986, biz. 261, 
inz. biz. 278. 

pen middel van niet-ontvankelijk
heid: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres en Paul Delizee de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
hebben gedagvaard tot behoud van 
eiseres « in het sociaal statuut van 
de loontrekkenden » en tot veroorde
ling van die instelling om eiseres te 
vergoeden voor de schade die zij 
heeft geleden omdat dit statuut haar 
werd ontnomen; dat het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt dat de 
vordering van eiseres niet ontvanke
lijk heeft verklaard en de rechtsvor
dering van Paul Delizee ontvanke
lijk maar niet gegrond; 

Overwegende dat de eerste ver
weerder betoogt dat de beslissing 
gewezen op de vordering van Deli
zee, ten aanzien van eiseres on
splitsbaar is en dat deze, nu zij haar 
voorziening niet tegen die beslissing 
heeft gericht, er geen belang bij 
heeft en derhalve ook niet ontvanke
lijk is aileen de beslissing te bestrij
den waarbij haar rechtsvordering te
gen de eerste verweerder niet ont
vankelijk is verklaard, aangezien de 
verwerping van haar rechtsvorde- · 
ring is verantwoord door de niet be
kritiseerde overweging dat er tussen 
haar en Delizee geen gezagsverhou
ding bestond; 

Overwegende dat het arbeidshof 
beslist dat de rechtsvordering van 
eiseres niet ontvankelijk is, op 
grond dat er tussen haar en de ver
werende instelling geen enkele 
rechtsverhouding bestond; 

Overwegende dat het gezag van 
gewijsde zich enkel uitstrekt tot het
geen de rechter over een geschil
punt heeft beslist en tot hetgeen, ge
let op het geschil dat voor de 
rechter is gebracht en waarover de 
partijen tegenspraak hebben kun
nen voeren, zij het impliciet, de 
noodzakelijke grondslag van zijn be
slissing vormt; 

Overwegende · dat, nu het arrest 
eiseres uit het debat inzake de be
twisting van Delizee en de grand
slag van de beslissing over dat be
twiste punt heeft gesloten, het gezag 
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van gewijsde van die beslissing haar 
niet kan worden tegengeworpen, 
zelfs al was het geschil onsplitsbaar; 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 16, 17, 18, 580, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek, 1, § 1, van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 1 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, 3, eerste lid, 51, eerste lid, 
a, van de wetten betreffende de kinder
toeslagen voor loonarbeiders, gecoi:irdi
neerd bij koninklijk besluit van 19 de
cember 1933 (lees: 1939), 21, eerste lid, 
1°, 45, § 1, 1°, a, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, 118, 121, § 1, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid en 1, eerste lid, 1°, van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, zegt dat de 
door eiseres ingestelde rechtsvordering 
niet ontvankelijk is, op grand: « ( ... ) dat 
er tussen (eiseres), werknemer, en de 
(eerste verweerder) geen enkele rechts
verhouding bestaat; dat de meerderheid 
van de rechtspraak van oordeel is dat de 
wettelijke bepalingen inzake sociale ze
kerheid niets uitstaande hebben met de 
contractuele verhoudingen tussen werk
gever en loontrekkende, zodat een loon
trekkende geen rechtstreekse vordering 
tegen de R.S.Z. kan instellen >>, 

terwijl, enerzijds, artikel 1, eerste lid, 
van de wet van 27 juni 1969 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der werk
nemers, bepaalt dat zij toepassing vindt 
op de werknemers en de werkgevers die 
door een arbeidsovereenkomst zijn ver
bonden; het toepassingsveld van die wet 
omvat voor de werknemer oak het recht 
op de uitkeringen in de verschillende 
sectoren van de sociale zekerheid en 
zulks ingevolge artikel 1, 1°, van de wet 
van 10 april 1971, van de artikelen 3 en 
51, § 1, a, van de bij koninklijk besluit 
van 19 december 1939 gecoi:irdineerde 
wetten, van de artikelen 21, 1°, en 45, § 1, 
1°, a, van de wet van 9 augustus 1963, 
van de artikelen 118 en 121, § 1, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 

van artikel 1, eerste lid, 1°, van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967; derhalve, aangezien de R.S.Z .. kan 
beslissen over de toepassing van de wet 
van 27 juni 1969 op een werknemer, en 
bijgevolg kan vaststellen of de bepalin
gen inzake toekenning van de uitkerin
gen van de sociale zekerheid aan werk
nemers op hem van toepassing zijn, die 
persoon, 'naar luid van de artikelen 16 
tot 18 van het Gerechtelijk Wetboek, er 
belang bij heeft en bevoegd is om ten 
aanzien van de R.S.Z. zijn, ernstig be
dreigd, subjectief recht op het statuut 
van werknemer en op de daaruit voort
vloeiende uitkeringen te laten erkennen; 
naar luid van artikel 580, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de arbeidsrechtbank 
kennis neemt van geschillen betreffende 
de rechten en verplichtingen van werk
nem.ers, welke voortvloeien uit de wetten 
en verordeningen inzake sociale zeker
heid; daaruit volgt dat het arrest dat, om 
te beslissen dat de rechtsvordering van 
eiseres niet ontvankelijk is, overweegt 
dat laatstgenoem.de, als sociaal verzeker
de, geen enkel subjectief recht kan laten 
gelden jegens de eerste verweerder, niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van alle in het middel aangewezen wet
telijke bepalingen) : 

Over de door de eerste verweer
der tegen het middel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid, 
hierin bestaande dat de verwerping 
van de rechtsvordering van eiseres 
tegen hem verantwoord is door de 
in het middel niet bekritiseerde 
overweging dat Delizee het bestaan 
van een gezagsverhouding tussen 
hem en eiseres niet aantoont : 

Overwegende dat de tegen het 
middel opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid, om de in het ant
woord op het tegen de voorziening 
opgeworpen middel van il.iet-ontvan
kelijkheid aangewezen reden, niet 
kan worden aangenomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 1, § 1, 

eerste lid, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de beslui
twet van 28 december 1944 betref· 
fende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders bepaalt dat zij 
toepassing vindt op de werkgevers 
en de werknemers die door een ar
beidsovereenkomst zijn verboriden; 
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dat uit de regeling die in de wet is 
uitgewerkt, en inzonderheid uit de 
artikelen 5 en 2, § 2, ervan, blijkt 
dat de werknemers in beginsel on
der toepassing van die wet moeten 
vallen om het voordeel te kunnen 
genieten van de stelsels die zij door 
hun bijdragen mede financieren; 

Overwegende dat de werknemer, 
wanneer de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, die met de inning van 
die bi,jdragen is belast, oordeelt dat 
die wet op hem niet van toepassing 
is, tegen die instelling over een 
rechtsvordering beschikt ten einde 
het geschil te beslechten over het 
subjectieve recht dat. hij krachtens 
die wet meent te hebben; 

Dat het arrest, door te zeggen dat 
de rechtsvordering van eiseres niet 
ontvankelijk is, op grand dat zij ten 
aanzien van de Rijksdienst voor So
dale Zekerheid geen enkel sub
jectief recht kan laten gelden, zijn 
beslissing niet naar recht verant~ 
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing op de r.echtsvorde
ring van eiseres iot vernietiging van 
de beslissing op de rechtsvordering 
van Paul Delizee leidt, aangezien 
het geschil tussen de partijen on
splitsbaar is; 

Om die redenen, vernietigt het be.: 
streden arrest; verklaart het arrest 
bindend voor Paul Delizee; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

5 november 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 125 

3• KAMER - 5 november 1990 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING-
ARBEIDSONGESCHIKTHEID GEDEELTE-
LIJKE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- TIJDELIJKE VERERGERING - VORDERING 
IN RECHTE - ONTVANKELIJKHEID - BE
GRIP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
- BURGERLIJKE ZAKEN- ARBEIDSONGEVAL 
- CONSOLIDATIE - GEDEELTELIJKE BLIJ-
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VONNIS 
- TIJDELIJKE VERERGERING - VORDERING 
IN RECHTE - GEVOLG. 

1° en 2° Het gezag van gewijsde van het 
vonnis, waarbij de datum van de con
solidatie van de door het arbeidsonge
val veroorzaakte Jetsels alsook de 
graad van de gedeeltelijke blijvende 
arbeidsongeschiktheid worden vastge
steld, staat aan de ontvankelijkheid 
van de op art. 25, eerste lid, Arbeidson
gevallenwet gegronde vordering niet in 
de weg, oak al is de verergering van 
de gedeeltelijke blijvende arbeidsonge
schiktheid v66r dat vonnis opgetreden. 
(Artt. 23 tot 27· Ger.W.; art. 25, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(ASSUBEL - GEMEENSCHAPPELIJKE VERZE
KERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 

T. RAT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8891) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1989 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof overweegt dat 
« (verweerder) reeds in de dagvaarding 
van 11 juli 1986 heeft aangevoerd dat de 
tijdens de periode van 20 augustus 1985 
tot 17 november 1985 opgetreden verer
gering van zijn toestand een algehele tij
delijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
had die kon leiden tot de verergering 
van de blijvende gedeeltelijke arbeidson
geschiktheid, die op 13,50 % was vastge-
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steld en het gevolg was geweest van het 
arbeidsongeval van 11 maart 1983 », 
« dat (verweerder) bij conclusie van 18 
november 1986 afstand heeft gedaan van 
een eis tot herziening », dat « artikel 25 
( ... ) strekt tot schadeloosstelling van ge
vallen waarin de in artikel 72 bedoelde 
eis tot herziening niet kan worden inge
steld >>, dat << niettemin het oorzakelijk 
verband tussen de periode van algehele 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en het 
arbeidsongeval van 11 maart 1983 moet 
worden bewezen >> en dat « het echte pro
bleem ( ... ) de medische opsporing van de 
oorsprong van de algehele tijdelijke ar
beidsongeschiktheid is, aangezien deze, 
voor de toepassing van artikel 25, het ge
volg moet zijn van het vroegere arbeids
ongeval waarop (verweerder) zich be
roept », dat het vervolgens beslist dat 
« het door (eiseres) aangevoerde beginsel 
van het gezag van gewijsde niet van toe
passing is op eisen tot herziening en, bij 
analogie, evenmin op het daarmee corre
lerende artikel 25 ( ... ) >>, dat het de maat
regel van de eerste rechter bevestigt 
waarbij deze een deskundigenonderzoek 
had bevolen met het oog op de vaststel
ling van het eventuele oorzakelijk ver
band tussen het arbeidsongeval en de li
tigieuze algehele tijdelijke arbeidsonge
schiktheid, de zaak verwijst naar de 
eerste rechter €n het hoger, beroep onge
grond v-erklaart, 

terwijl volgens artikel 24 van het Ge
rechtelijk Wetboek iedere ·eindbeslissing 
gezag van gewijsde heeft vanaf de uit
spraak; dat 'gezag zich overeenkomstig 
artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet enkel uitstrekt tot de beslissing, van 
de rechter over een bepaald geschilpunt, 
maar ook tot hetgeen ingeyolge de voor 
hem gebrachte betwisting waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, al is het maar impliciet, de nood
zakelijke grondslag vormt van zijn be
slissing; de beslissing van de rechter dat 
een welbepaalde persoon gedurende een 
welbepaalde periode v66r de dag van het 
vonnis een gedeeltelijke tijdelijke (lees : 
blijvende) arbeidsongeschiktheid van 
13,5 % had, gezag van gewijsde heeft dat 
belet dat de betrokkene overeenkomstig 
artikel 25 van het Gerechtelijk Wetboek, 
achteraf andermaal aan de rechter een 
geschil zou voorleggen betreffende zijn 
arbeidsongeschiktheid in die periode; zo 
het beginsel van het gezag van gewijsde 
niet van toepassing is op de eisen tot 
herziening of op de rechtsvorderingen 
die gegrond zijn op artikel 25 van de Ar
beidsongevallenwet en die strekken tot 

wijziging van een rechterlijke beslissing, · 
in zoverre daarbij uitspraak is gedaan op 
grond van normale gegevens, voor een 
toekomstige periode, en voor zover zich 
een niet te voorziene verergering van de 
lichamelijke toestand heeft voorgedaan, 
dat beginsel evenwel ten voile van toe
passing is wanneer een eis wordt inge
steld tot wijziging van een rechterlijke. 
beslissing, in zoverre daarbij uitspraak 
is gedaan over de arbeidsongeschiktheid 
van een persoon gedurende een periode 
v66r de dagtekening van het vonnis; ei
seres zowel in haar appelverzoekschrift 
als in haar appelconclusie betoogde dat 
de arbeidsrechtbank over de arbeidson
geschiktheidsgraad van verweerder ge
durende de periode tot 25 oktober 1985 
reeds uitspraak had gedaan bij vonnis 
van die datum, waarin de ongeschikt
heidsgraad was vastgesteld op 13,5 %; 
het arbeidshof bijgevolg niet wettig het 
hager beroep kon verwerpen door het be
ginsel van het gezag van gewijsde in al
gemene bewoordingen niet van toepas
sing te verklaren op de rechtsvorderin
gen op grond van artikel 25 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
(schending van de artikelen 23, 24, 25 en 
26 van het Gerechtelijk Wetboek), al
thans het hoger beroep niet wettig om 
die redenen ongegrond kon verklaren, in 
zoverre het betrekking .had op de ar
beidsongeschiktheidsperiode van 20 au
gustus tot 25 oktober 1985 (schending 
van de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de arbeidsrechtbank in het 
in kracht van gewijsde gegane von
nis van 25 oktober 1985, « de consoli
datiedatum had vastgesteld op 16 ja
nuari 1984 en een blijvende arbeids
ongeschiktheid van .13,5 % in aan
merking had genomen >>; dat niet 
wordt aangevoerd dat het arrest de 
bewijskracht van dat vonnis mis
kent; 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt te betogen dat het vonnis, 
waarbij de consolidatiedatum en de 
graad van de blijvende arbeidsonge
schiktheid worden vastgesteld, te
vens uitspraak doet over de arbeids
ongeschiktheid die de getroffene 
heeft gehad gedurende de .periode 
vanaf die datum tot de dag van de 
uitspraak aan die beslissing en dat 
het gezag van gewijsde van die be-
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slissing van de ontvankelijkheid van 
de rechtsvordering die de getroffe
ne, op grond van artikel 25 van de 
wet van 10 april 1971, heeft inge
steld voor een aan het vonnis voor
afgaande periode in de wet staat; 

Overwegende dat het gezag van 
gewijsde zich niet verder uitstrekt 
dan tot hetgeen de rechter over een 
geschilpunt heeft beslist en hetgeen, 
ingevolge het voor hem gebrachte 
geschil en waarover de partijen te
genspraak hebben kunnen voeren, 
de noodzakelijke grondslag vormt, 
als was het impliciet, van zijn be
slissing; 

Overwegende dat luidens artikel 
24 van bovengenoemde wet, « indien 
de arbeidsongeschiktheid blijvend is 
of wordt, een jaarlijkse vergoeding 
van 100 %, berekend op het basis
Joan en de graad van ongeschikt
heid, de dagelijkse vergoeding ver
vangt vanaf de dag waarop de 
ongeschiktheid een bestendig karak
ter vertoont; dit vertrekpunt wordt 
vastgesteld bij een overeenkomst 
tussen partijen of bij een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing »; 

Overwegende dat artikel 25 van 
genoemde wet het geval regelt dat 
de blijvende arbeidsongeschiktheid 
zodanig verergert dat de getroffene 
het beroep waarin hij gereclasseerd 
werd, tijdelijk niet meer kan uitoe
fenen, en hem gedurende die perio
de een gunstiger schadeloosstelling 
verleent; 

Overwegende dat een op artikel 
25 gegronde vordering niet ertoe 
strekt hetgeen op grond van artikel 
24 is beslist, namelijk de consolida
tiedatum en de graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid, opnieuw te 
betwisten; dat de rechter bij de vast
stelling van die datum en graad 
geen uitspraak hoeft te doen over 
de eventuele toepassing van artikel 
25; dat.derhalve de rechter, door die 
vaststellingeh te doen, het mogelijk 
bestaan van een reeds v66r zijn be
slissing begonnen tijdelijke vererge
ring in de zin van die bepaling niet 
uitsluit; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat het gezag van gewijsde van het 
vonnis waarbij de consolidatiedatum 
en de graad van blijvende arbeids
ongeschiktheid worden vastgesteld, 
aan de ontvankelijkheid van de op 
artikel 25 van de wet van 10 april 
1971 gegronde vordering niet in de 
weg staat, de in het middel aangege
ven wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 november 1990 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe -: Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bi.itzler. 

Nr. 126 

3" ID\MER - 5 novembei' 1990 

1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG OM EEN DRINGENDE RE
DEN - FEIT SEDERT TEN MINSTE DRIE 
DAGEN BEKEND AAN DE WERKGEVER - KEN
NIS VAN HET FElT - BEGRIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG OM EEN DRINGENDE RE
DEN - FEIT SEDERT TEN MINSTE DRIE 
DAGEN BEKEND AAN DE WERKGEVER - KEN
NIS VAN HET FEIT - VERHOOR VAN DE BE
SCHERMDE WERKNEMER V66R HET ONT
SLAG - RESULTAAT VAN HET VERHOOR -
INVLOED OP DE KENNIS VAN HET FEIT VAN 
DE WERKGEVER. 

1° In de zin van art. lbis, § 2, tweede lid, 
Gezondheid en Veiligheidswet is het 
fejt dat de dringende reden uitmaakt 
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tot beeindiging van de arbeidsovereen
komst, aan de werkgever bekend, wan
neer deze omtrent het bestaan van dat 
feit en de omstandigheden die daarvan 
een dringende reden kunnen maken, 
een voor zijn eigen overtuiging en te
vens tegenover de beschermde werk
nemer en het gerecht voldoende zeker
heid heeft om met kennis van zaken 
een beslissing te kunnen nemen (1). 

2" Het voorafgaand verhoor van de be
schermde werknemer kan, ongeacht 
het re'sultaat ervan, volgens de om
standigheden van de zaak, een maatre
gel zijn waardoor de werkgever, m.b.t. 
het bestaan van een dringende reden 
tot beeindiging van de arbeidsovereen
koms~ voldoende zekerheid kan ver
krijgen voor zijn eigen overtuiging en 
tevens tegenover de beschermde werk
nemer en het gerecht (2). (Art. 21, § 2, 
tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet; art. 
lbis, § 2, tweede lid, Gezondheid en 
Veiligheidswet.) 

(BLONDIAUX T. « MATCH » N.V. T.A.V. F.G.T.B., 
S.E.T.C.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8937) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1989 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over h.et middel: schending van de ar
tikelen 1bis, § 2, van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers, alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, gewijzigd bij het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 35 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de oor
spronkelijke rechtsvordering ontvanke
lijk was op grond: " dat het (arbeids)hof 
terecht en om pertinente redenen aan
neemt dat de eerste rechters het geding
inleidend verzoekschrift ontvankelijk 
hebben verklaard; dat de wet immers, in 
tegenstelling tot wat (eiser) beweert, ver-

eist dat de partij die ontslag geeft, dat 
wil zeggen de partij die de macht heeft 
dat te doen, alvorens op te treden vol
doende zekerheid moet hebben omtrent 
het bestaan van het feit en de omstan
digheden die daarvan een dringende re
den kunnen maken; dat het daartoe nor
maal is dat de directie, die beslist een 
beschermd werknemer een dringende re
den ten laste te leggen, dat wil zeggen 
" de ernstige tekortkoming die elke pro
fessionele samenwerking tussen hen on
middellijk en definitief onmogelijk 
maakt" - artikel 35, tweede lid, van de 
voornoemde wet van 3 juli 1978 -, de 
voorzorg neemt of erover waakt die 
werknemer te verhoren of te laten ver
horen zonder voort te gaan op de nood
zakelijk eenzijdige en op het moment 
van de feiten afgelegde verklaringen van 
de bewaker, zelfs als die een inspectrice 
is; dat (eiser), in zoverre hij verkoos met 
vakantie te gaan, hoewel hij wist of 
hoorde te weten dat men hem ervan ver
dacht zich bij het verlaten van de onder
neming aan een controle te hebben ont
trokken, welke controle weliswaar door 
een derde persoon zou worden gedaan, 
doch in tegenwoordigheid van een werk
makker die verklaart dat die derde per
soon hem gezegd heeft wie hij was en in 
welke hoedanigheid hij die controle uit
voerde - men kan zich trouwens afvra
gen of (eiser), inzonderheid in zijn hoe
danigheid van · vakbondsafgevaardigde, 
kon beweren niet op de hoogte te zijn 
van het feit dat zijn werkgever een be
roep deed op de bewakingsfirma Securi
tas - zijn werkgever heeft belet op pas
sende wijze kennis te nemen van de 
feiten alvorens zijn houding te bepalen; 
dat (eiser) niet betoogt dat hij voor 6 ju
ni 1988 had kunnen worden ·ondervraagd 
maar enkel zegt dat op de dag van de 
feiten alles duidelijk was; dat al zijn op
merkingen aangaande het vooraf be
paald karakter van de termijn van drie 
werkdagen bepaald bij artikel 1bis, § 2, 
tweede lid, van de wet van 10 juni 1952, 
niet ter zake dienend zijn, nu zij aan het 
voorgaande geen afbreuk doen; dat overi
gens (verweerster) niet kan worden ver
weten dat zij de afsluiting van het straf
onderzoek niet heeft afgewacht om haar 
standpunt te bepalen, nu er tussen beide 
niet noodzakelijk een verband bestaat; 
dat er tenslotte onderscheid moet wor
den gemaakt tussen het verkrijgen van ------------------1 voldoende zekerheid omtrent het bestaan 

(1) Cass., 22 jan. 1990, A.R. nr. 8681 (A.C., 
1989-90, nr. 316). 

(2) Zie Cass., 16 juni 1971 (A.C., 1971, 1044). 

van het feit en het overbodige voortzet
ten van een onderzoek om inlichtingen 
te bekomen die niet meer zekerheid 
brengen; dat te dezen de directie van de 
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naamloze vennootschap Match slechts 
zekerheid kon verkrijgen na het verhoor 
van Blondiaux op 6 juni 1988 >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie aanvoerde « dat het ver
hoor van (eiser) (verweerster) niet van 
meiJ.ing kon · doen veranderen, nu zij 
meer vertrouwen had in de aangestelde 
van Securitas; het verzoekschrift werd 
neergelegd als hij de ernstige tekortko
ming toegaf; hij ze ontkend heeft... en 
dat het verzoekschrift is neergelegd; zijn 
verhoor dus geen invloed heeft gehad op 
de kennis van de feiten van 30 april 1988 
die (yerweerster) had; het beweren van 
het tegendeel slechts een poging was om 
de vervaltermijn te omzeilen ( ... ) >> en 
«• (eiser) beklemtoont dat zijn ontkennin
gen op 6 juni geen enkele invloed heb
ben gehad >> en « (verweerster) dus reeds 
op 30 april 1988 aile gegevens van de 
zaak kende : de bekentenissen of ontken
ningen van (eiser) waren en zijn nog 
steeds niet doorslaggevend. In haar brief 
van 4 mei verweet (verweerster) eiser: 1) 
de diefstal van enkele zakjes zaaigoed, 
2) zijn weigering om de met de controle 
belaste inspectrice van de beveiligingsfir
ma te woord te staan. Wat het tweede 
feit betreft, voegt d~e brief eraan toe : 
" dat laatste feit is op zichzelf een tekort
koming en noopt ons ertoe daarvan in 
uw dossier melding te maken ". Het eer
ste verwijt wordt in de affirmatieve en 
niet in de voorwaardelijke zin gesteld. 
(Verweerster) was dus van oordeel dat 
beide feiten reeds op 30 april 1988 en 
uiterlijk op 4 mei 1988 definitief waren 
aangetoond >>; )let arrest, door enkel te 
zeggen dat « de directie van de naamloze 
vennootschap Match pas na (eisers) ver
hoor op 6 juni >> voldoende zekerheid 
konden hebben omtrent het bestaan van 
het ten laste gelegde feit, zonder aan te 
geven waarin dat verhoor de overtuiging 
van verweerster werkelijk heeft bei:n
vloed of gegevens heeft aangebracht die 
verweerster tot dan toe niet kende, niet 
antwoordt op de voornoemde conclusie 
waarin wordt betwist dat dit verhoor eni
ge invloed heeft gehad en waarin wordt 
aangevoerd dat die overtuiging uiterlijk 
op 4 mei 1988 vaststond, zoals bleek uit 
een aangetekende brief die op die datum 
naar eiser is gestuurd; daaruit volgt dat 
het-arrest- niet- regelmatig- met- l'edenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de vooraf bepaalde 
termijn van drie dagen om de dringende 
reden aan te voeren, bedoeld in de in het 
middel aangewezen bepalingen, begint te 

!open zodra de ontslaggevende partij, om 
met kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen, omtrent het bestaan van 
het ten laste gelegde feit en de omstan
digheden die er een dringende reden 
kunnen van maken, voldoende zekerheid 
heeft voor zijn eigen overtuiging en te
vens tegenover de andere partij en het 
gerecht; daaruit volgt dat een verhoor 
van de betrokkene aileen in aanmerking 
kan worden genomen als vertrekpunt 
van de termijn van drie dagen als daar
uit nieuwe gegevens kunnen blijken die 
de ontslaggevende partij een zekerheid 
verschaft die zij vroeger niet had; daar
uit volgt dat de beslissing, die niet ver
meldt waarin het verhoor van de betrok
kene, in dit geval, de overtuiging van de 
ontslaggevende partij heeft bei:nvloed, 
terwijl die bei:nvloeding uitdrukkelijk 
werd betwist, niet naar recht verant
woord is (schending van aile in het mid
del aangevoerde wetsbepalingen, inzon
derheid van artikel 1bis, § 2, van de wet 
van 10 juni 1952, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet) en evenmin 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

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 voor zijn eigen over
tuiging en tevens tegenover de be-

_schermde werknemer en het- ge
recht; 

Overwegende dat het voorafgaand 
verhoor van de beschermde werkne
mer, ongeacht het resultaat ervan, 
volgens de omstandigheden van de 
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zaak, een maatregel kan zijn waar
door de werkgever een dergelijke 
zekerheid kan verkrijgen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het normaal is dat ver
weerster « de voorzorg neemt of er
over waakt (eiser) te verhoren of te 
laten verhoren, zonder voort te gaan 
op de noodzakelijk eenzijdige en op 
het moment van de feiten afgelegde 
verklaringen van een bewaker »; 

Dat het arrest erop wijst dat, « in 
zoverre eiser verkoos met vakantie 
te gaan, hoewel hij wist of hoorde te 
weten dat men hem ervan verdacht 
zich bij het verlaten van de onder
neming aan een controle te hebben 
onttrokken ( ... }, zijn werkgever heeft 
belet op passende wijze kennis te 
nemen van de feiten alvorens zijn 
houding te bepalen; ( ... ) dat er on-
derscheid moet worden gemaakt 
tussen het verkrijgen van voldoende 
zekerheid omtrent het bestaan van 
het feit en het overbodige voortzet
ten van een onderzoek om inlichtin
gen te bekomen die niet meer zeker
heid brengen; dat, te dezen, de 
directie van (verweerster) die zeker
heid slechts heeft kunnen verkrij
gen na (eisers) verhoor op 6 juni 
1988 »; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
in de omstandigheden van de zaak 
zoals ze in het arrest worden be
schreven, om te oordelen of de ze
kerheid van de werkgever omtrent 
het litigieuze feit voldoende was, 
diende te verwijzen naar het ogen
blik waarop het feit was gepleegd 
en die beoordeling niet kon laten af
hangen van de wetenschap of eiser 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest 
wegens de verwerping van de voor
ziening doelloos is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

5 november 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Geinger. 

Nr. 127 

3• KAMER - 5 november 1990 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
PRESTATIES - TOEKENNING - WEIGERING 
- FOUT VAN DE GERECHTIGDE - BEGRIP. 

De prestaties van arbeidsongeschikt
heidsverzekering moeten worden ge
weigerd wanneer de fout, waardoor de 
arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt, 
door de gerechtigde opzettelijk is ge
pleegd, oak al heeft hij de gevolgen er
van niet gewild (1). (Art. 76bis Z.I.V.
wet.) 

later, tijdens zijn verhoor, het feit 1----------------
had erkend of ontkend; 

Dat de appelrechters bijgevolg 
niet dienden te verduidelijken waar
in het verhoor van de betrokkene de 
overtuiging van de wer kg ever had 
be"invloed; 

Dat zij door bovenvermelde over
wegingen hun beslissing naar recht 
hebben verantwoord en regelmatig 
met redenen hebben omkleed; 

{1) Uit de vergelijking van de Nederlandse 
en de Franse tekst van art. 76bis Z.I.V.-wet 
blijkt dat een « faute provoquee deliberement 
par le titulaire » (letterlijke vertaling in het 
Nederlands : een door de gerechtigde willens 
veroorzaakte fout) een « door de gerechtigde 
opzettelijk gepleegde fout » is (zie art. 48, lid 
1 en 2, Arbeidsongevallenwet; Cass., 16 feb. 
1987, A.R. nr. 5551, A.C., 1986-87, nr. 357, met 
cone!. adv.-gen. Lenaerts; P. DENIS, Droit de la 
securite sociale, 5e dr., Brussel, 1986, nr. 357, 
304 en 305, en Bijwerking 1989, Brussel, 1989, 
nr. 357, in fine; vgl. de artt. 52, § 3, 2°, en 73, 
§ 2, b, Arbeidsovereenkomstenwet. 
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(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
)V!UTUALITEITEN T. RIJKSINSTITUUT VOOR ZIER· 

TE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, S!M'ON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8951) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1989 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 76bis (vroeger 70, § 3, tweede lid) 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zoals zij is gewijzigd bij de · 
wet van 8 juli 1987, opnieuw genummerd 
bij de wet van 30 december 1988, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat over
eenkomstig de overgangsbepaling~n van 
artikel 2, § 2, van de wet van 8 juli 1987, 
de grondslag van eisers vordering waar
in hij opkomt tegen zijn verplichting om 
van de tweede verweerder de arbeidson
geschiktheidsvergoedingen terug te eisen 
die laatstgenoemde, volgens de eerste 
verweerder, voorheen ten onrechte had 
ontvangen, moet worden beoordeeld met 
inachtneming van artikel 16bis van de 
wet van 9 augustus 1963, zoals het is ge
wijzigd bij de wet van 8 juli 1987, en ver
volgens eisers vordering afwijst op 
grond, in rechte, dat bij de beoordeling 
van het nieuwe artikel, het voldoende is 
dat de fout willens is gepleegd of opzet
telijk is veroorzaakt, zonder dat het 
noodzakelijk is dat de rechthebbende op 
de prestaties de eruit voortvloeiende 
schade heeft gewild en, in feite, « dat Ju
les Simon zelf, op 2 november 1972, door 
zijn agressieve en uitdagende houding 
jegens de verbruikers die zich daar be
vonden en er rustig iets dronken v66r hij 
binnenkwam, willens de vechtpartij 
heeft uitgelokt waaruit de door hem ge
leden schade is voortgevloeid; dat dit feit 
voldoende naar recht uit het strafdossier 
blijkt, nu de met elkaar overeenstem
mende verklaringen van de cafehoudster 
(Desiree Rodriguez) en van de getuigen 
Jules Marechal, J.-Cl. Werrion en M. 
Charlier voor Jules Simon bijzonder be
zwarend waren; dat deze ook slagen 
heeft toegebracht aan Jules Marechal 
voordat hij er van Galante kreeg; dat het 
irrelevant is zich erop te beroepen dat 
tussen de uitdaging van Marechal en de 
daarop volgende slagen van derden geen 
oorzakelijk verband bestaat; dat kan 

worden volstaan met de vaststelling dat 
Jules :Simon willens een vechtpartij 
heeft mtgelokt, ook al heeft hij de gevol
gen ervan niet gewild, hetgeen niets ter 
zake doet (zie Cass., 16 feb. 1987) "• 

terwij{de arbeidsongeschiktheid waar
voor toekenning van prestaties wordt ge
weigerd, slechts « het gevolg is van een 
door de gerechtigde opzettelijk gepleegde 
fout >>, in de zin van artikel 16bis van de 
wet van 9 augustus 1963, als vaststaat 
dat de gerechtigde een fout heeft begaan 
waaruit blijkt dat hij het feit dat tot de 
arbeidsongeschiktheid heeft geleid, wil
lens heeft veroorzaakt; de vereiste opzet
telijkheid niet slaat op de fout zelf, maar 
bestaat in de bedoeling het schadever
wekkend ongeval te veroorzaken, waar
mee die fout is begaan; het arrest, door 
op grond van de in het middel vermelde 
redenen te oordelen dat, om de toeken
ning van prestaties wegens arbeidsonge
schiktheid aan de tweede verweerder te 
weigeren, kan worden volstaan met de 
vaststelling dat hij willens een vechtpar
tij heeft veroorzaakt, ook al heeft hij de 
gevolgen ervan niet gewild, beslist dat 
de uitsluiting in artikel 16bis wordt toe
gepast zodra het slachtoffer opzettelijk 
een fout heeft gepleegd, in casu door wil
lens een vechtpartij uit te Iokken, zonder 
dat vereist is dat het slachtoffer, door 
zijn fout, het ongeval heeft gewild, dat 
wil zeggen de slagen die het heeft gekre
gen en die aanleiding waren van zijn ar
beidsongeschiktheid (schending van arti
kel 76bis van de wet van 9 augustus 
1963); de motivering het althans niet mo
gelijk maakt met zekerheid na te gaan 
of het arrest oordeelt dat de « vechtpar
tij >>, die naar het vaststelt willens door 
de tweede verweerder is uitgelokt, de 
fout oplevert waardoor de schade is ver
oorzaakt, dan wei of die vechtpartij het 
« ongeval >> is waardoor de schade is ver
oorzaakt, zodat het Hof de wettigheid 
van de beslissing niet kan toetsen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1 van de wet van 8 juli 1987 tot 
wijziging van artikel 70, § 3, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, dat nummer 16bis 
door de wet van 30 december 1988 
heeft gekregen, de toekenning van 
de in titel IV van de wet bedoelde 
prestaties wordt geweigerd ingeval 
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de arbeidsongeschiktheid het gevolg 
is van een door de gerechtigde op
zettelijk gepleegde fout; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling volgt dat de prestaties van de 
vergoedingsverzekering moeten wor
den geweigerd, wanneer de fout 
waardoor de arbeidsongeschiktheid 
is veroorzaakt, door de gerechtigde 
opzettelijk is gepleegd, ook al heeft 
hij de gevolgen ervan niet gewild; 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de redenen van het 
vonnis van de Correctionele Recht
bank van 30 september 1976, oor
deelt dat Jules Simon « zelf, op 2 no
vember 1972, door zijn agressieve en 
uitdagende houding jegens de ver
bruikers die zich daar bevonden en 
er rustig iets dronken v66r hij bin
nenkwam, willens de vechtpartij 
heeft uitgelokt waaruit de door hem 
geleden schade is voortgevloeid; ( ... ) 
dan kan worden volstaan met de 
vaststelling dat Jules Simon willens 
een vechtpartij heeft uitgelokt, ook 
al heeft hij de gevolgen ervan niet 
gewild, hetgeen niets ter zake 
doet »; 

Overwegende dat het arbeidshof 
derhalve kennelijk oordeelt dat de 
vechtpartij die de verzekerde van ei
ser had uitgelokt, een opzettelijke 
fout was die · tot de arbeidsonge
schiktheid heeft geleid, en zijn be
slissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 november 1990 - 3e kamer - Voor

Nr. 128 

ze KAMER - 6 november 1990 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART. 
19.3.3° - KRUISPUNT - BESTUURDER DIE 
NAAR LINKS AFSLAAT - TEGENLIGGER DIE 
EEN ROOD VERKEERSLICHT IS VOORBIJGERE
DEN. 

Op een door verkeerslichten geregeld 
kruispunt vindt de regel van art. 
19.3.3" van het Wegverkeersreglement 
die aan de naar Jinks afslaande be
stuurder de verplichting oplegt voor
rang te verlenen aan de tegenligger op 
de rijbaan die hij gaat verlaten, geen 
toepassing wanneer die tegenligger het 
kruispunt is opgereden met misken
ning van een voor hem geldend rood 
licht (1). 

(STIJVEN T. LEMMENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4131) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 oktober 1989 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegeri de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij die niet in kosten van 
die vordering is veroordeeld, geen 
hoedanigheid heeft om tegen die be
slissing cassatieberoep in te stel.len; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 

zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 1----------------
- Verslaggever: mevl'. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Simont. 

(1) Zie Cass., 10 april 1990, A.R. nr. 3390, 
volt. terechtz., en de noot, en 31 mei 1990, A.R. 
nr. 8625 (A.C., 1989-90, nrs. 477 en 573), en 16 
okt. 1990, A.R. nr 3282, supra, nr 83 
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door eiser tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder werd 
vervolgd om als bestuurder van een per
sonenauto op de openbare weg, die naar 
links afsloeg, geen voorrang te hebben 
verleend aan de tegenliggers op de rij
baan die hij ging verlaten, met hervor
ming van het beroepen vonnis, de recht
bank onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de vordering van eiser tegen 
verweerder tot betaling van 203.438 
frank, meer de vergoedende en de ge
rechtelijke intresten, op grand van de 
overweging dat << sinds de behandeling 
voor de eerste rechter het dossier aange
vuld is met de verklaring van een onaf
hankelijke getuige die zeer precies en 
konkreet, duidelijk aansluitend bij de an
dere elementen van het dossier, verdui
delijkt dat het voertuig VW Jetta (beho
rend a an [ eiser]) het kruispunt opreed 
met miskenning van het voor hem be
doelde rode licht; het dan ook duidelijk 
is dat (verweerder) de fout op basis 
waarvan hij werd vervolgd niet pleegde; 
de rechtbank dan ook onbevoegd (is) om 
kennis te nemen van de burgerlijke vor
dering ''• 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatig overgelegde conclusie had 
aangevoerd dat : << Zo de rechtbank van 
oordeel is dat de burgerlijke partij door 
het oranje of rode licht zou zijn gereden 
- quod non - blijft de verantwoorde
lijkheid van (verweerder) betrokken. Hij 
zag het voertuig aankomen en had moe
ten bemerken dat het voertuig van (ei
ser) niet tijdig tot stilstand had kunnen 
komen. (Verweerder) blijft alleszins 
plichtig aan de hem ten laste gelegde be
tichtingen "• en het vonnis nalaat te ant
woorden op het regelmatig door eiser in 
zijn appelconclusie voorgedragen middel 
dat hij, zelfs zo hij het rode licht had ge
negeerd, geen onvoorzienbare hindernis 
uitmaakte voor verweerder (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 19.3.3° van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen re
glement op de politie van het wegver
keer de bestuurder die naar links af
slaat, voorrang moet verlenen aan de 

tegenliggers op de rijbaan die hij gaat 
verlaten; deze voorrangsverplichting al
gemeen is, en niet ondergeschikt aan de 
voorwaarde dat het verkeer van die te
genligger normaal geschiedt, in zoverre 
hij ten minste geen onvoorzienbare hin
dernis vormt; het enkele feit dat de voor
rangsgerechtigde bestuurder een voor 
hem bedoeld rood licht heeft genegeerd, 
niet noodzakelijk met zich brengt dat hij 
een onvoorzienbare hindernis uitmaakt; 
het vonnis derhalve niet op grand van de 
enkele vaststelling dat eiser als voor
rangsgerechtigde bestuurder het voor 
hem bedoelde rode licht had genegeerd 
en zonder na te gaan of het voertuig van 
eiser voor (verweerder) als voorrangs
plichtige bestuurder een onvoorzienbare 
hindernis vormde, kon beslissen dat (ver
weerder) de op hem rustende voorrangs
verplichting was nagekomen en de fout 
waarvoor hij was vervolgd, niet had ge
pleegd (schending van de artikelen 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en 19.3.3° 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975) : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 6.2 van het Wegverkeersre
glement de verkeertekens gaan ho
ven de verkeersregels; dat daaruit 
volgt dat op een door verkeerslich
ten geregeld kruispunt de door een 
verkeerslicht tegengehouden tegen
liggers van een bestuurder die naar 
links afslaat om de door hem ge
volgde rijbaan te verlaten, op het 
kruispunt niet de voorrang op de 
naar links afslaande bestuurder ge
nieten die uit artikel 19.3.3° van het 
Wegverkeersreglement voortvloeit; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door hun motivering dat eiser 
het kruispunt opreed met misken
ning van het voor hem bedoelde ro
de licht, vaststellen dat verweerder 
ten opzichte van eiser geen voor
rangsverplichting had en hun beslis
sing dat verweerder de fout op basis 
waarvan hij werd vervolgd, niet 
pleegde, naar recht verantwoorden; 

Dat zij ingevolge hun vaststellin
gen en beslissing niet meer dienden 
te antwoorden op de aanvoering van 
eiser dat hij geen onvoorzienbare 
hindernis uitmaakte voor verweer
der; 
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Dat het middel niet kan worden het Hof van Beroep te Antwerpen 
aangenomen; gewezen; 

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

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

6 november 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 129 

ze KAMER - 6 november 1990 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - STRAF - KEUZE - MOTIVERING. 

2° STRAF - ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE 
LID, SV. - KEUZE VAN DE STRAF- MOTIVE
RING. 

1° en 2° De rechter die de beklaagde en
kel veroordeelt tot een geldboete we
gens een misdrijf dat strafba(tr is met 
gevangenisstraf en/of geldboete, hoeft 
de keuze van de straf niet nader te 
motiveren (1). (Art. 195, tweede lid, 
Sv.) 

(FRESON T. OPENBARE AFVALSTOFFENMAAT
SCHAPPIJ VAN HET VLAAMSE GEWEST 

[O.V.A.M.J) 

ARREST 

(A.R. nr. 4169) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1989 door 

(1) Zie Cass., 6 dec. 1988, A.R. nr. 2759, 10 
jan. 1989, A.R. nr. 2402, en 13 juni 1989, A.R. 
nr. 3080 (A.C., 1988-89, nrs. 203, 272 en 597). 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 195 en 211 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een geldboete van drieduizend frank of 
een vervangende gevangenisstraf van 
drie maanden, op grond van de overwe-
gingen « dat de door de eerste rechter 
uitgesproken strafsanctie niet aangepast 
is aan de ernst van de inbreuk die (ei
ser) heeft begaan en de risico's en onge
makken waaraan hij zijn medeburgers 
heeft blootgesteld >>, dat « anderzijds het 
hof (van beroep) ook rekening houdt met 
zijn goed gerechtelijk verleden >>, 

terwijl het arrest nauwkeurig, maar op 
een wijze die beknopt mag zijn, de rede
nen moet vermelden waarom de rechter, 
als de wet hem daartoe de vrije beoorde
ling overlaat, dergelijke straf of derge-
lijke maatregel uitspreekt, en bovendien 
de strafmaat voor elke uitgesproken 
straf of maatregel moet rechtvaardigen; 
indien de beklaagde, zoals te dezen, 
overeenkomstig artikel 56 van het de-
creet van 2 juli 1981 betreffende het be
heer van afvalstoffen gestraft moet wor
den met gevangenisstraf van acht dagen 
tot een jaar en met een geldboete van 
honderd frank tot honderdduizend frank 
of met een van die straffen alleen, deze 
bijzondere motiveringsplicht geldt voor 
wat betreft de keuze van de straf en 
voor wat betreft de maat van de gekozen 
straf; het bestreden arrest derhalve, door 
eiser te veroordelen tot een geldboete 
van drieduizend frank of een vervangen
de gevangenisstraf, op de enkele overwe-
ging dat « de door de eerste rechter uit
gesproken strafsanctie niet aangepast is 
aan de ernst van de inbreuk die (eiser) 
begaan heeft en de risico's en ongemak
ken waaraan hij zijn medeburgers heeft 
blootgesteld >> en rekening houdend 
« met zijn goed gerechtelijk verleden >>, 
nalaat nauwkeurig de redenen aan te ge
ven van de keuze van de geldboete als 
straf (schending van de in het middel 
vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat de feiten waar
aan eiser schuldig is verklaard 
krachtens artikel 56 van het voor
noemde decreet van de Vlaamse 
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Raad strafbaar zijn gesteld met ge
vangenisstraf en geldboete of met 
een van die straffen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij eiser enkel veroordelen 
tot een geldboete, de voor eiser 
meest gunstige keuze van straf heb
ben gedaan; dat zij derhalve die 
keuze niet nader dienden te recht
vaardigen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

6 november 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ver
bist. 

Nr. 130 

2• KAMER - 7 november 1990 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEDE-AANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFE
NE - DOODSLAG UITGELOKT DOOR ZWARE 

GEWELDDADEN BEGAAN DOOR DE GETRO~ 
FENE - MINIEM DEEL VAN DE SCHADE TEN 
LASTE VAN DE RECHTVERKRIJGENDEN -
WETTIGHEID. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - DOODSLAG UITGELOKT 
DOOR ZWARE GEWELDDADEN BEGAAN DOOR 
DE GETROFFENE - MINIEM DEEL VAN DE 
SCHADE TEN LASTE VAN DE RECHTVERKRIJ
GENDEN- WETTIGHEID. 

1° en 2° Na te hebben beslist dat de 
doodslag was uitgelokt door de zware 
gewelddaden begaan door de getroffe
ne, kan het hof van assisen niettemin 
slechts een miniem dee] van de schade 
ten Jaste laten van de rechtverkrijgen
den van de getoffene; dat dee] wordt 
niet bepaald door de intrinsieke zwaar
te van de !out van de getroffene, maar 
door de invloed ervan op het ontstaan 
van de schade; de beoordeling van die 
invloed staat aan de feitenrechter (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

{MINET T. BOLLAERTS E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8446) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1990 gewezen 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Henegouwen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97. van de Grondwet, 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 1349, 1353, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 24 en 25 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 367 van het 
Wetboek van Strafvordering, miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de bin
dende werking en het gezag van gewijs
de van strafrechtelijke beslissingen, 

doordat het arrest vooraf vaststelt dat 
« het hof van assisen bij arrest van 9 

(1) Cass., 4 sept. 1985, A.R. nr. 4108 (A.C., 
1985-86, nr. 1). 
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mei 1990 (op eiser) toepassing heeft ge
maakt van de strafwet wegens doodslag 
op de persoon van Collet Victor, met 
dien verstande evenwel dat de doodslag 
verschoonbaar• was omdat hij recht
streeks was uitgelokt door zware geweld
pleging op de persoon van de beschuldig
de »; dat het daarna, bij de uitspraak 
over de burgerlijke rechtsvordering, · 
« zegt dat de burgerlijke partijen een 
honderdste van hun schade moeten dra
gen wegens de door hun rechtsvoorgan
ger begane fout » en bijgevolg negenen
negentig honderdste van de schade van 
de zowel ex haerede als in eigen naam 
handelende burgerlijke partijen ten laste 
legt van eiser op grond << dat er een 
noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat 
tussen (het) tegen (eiser) bewezen ver
klaarde feit en de door de burgerlijke 
partijen geleden schade; dat, gelet op de 
verklaring van de jury waaruit blijkt dat 
(eiser) zich kan beroepen op de verscho
ningsgrond uitlokking, het slachtoffer 
ten dele aansprakelijk moet worden ver
klaard; dat, gelet op de zwaarte van de 
fouten van (eiser) en de rechtsvoorgan
ger van de burgerlijke partijen, de 
laatstgenoemden een honderdste van 
hun schade moeten dragen wegens de 
door hun rechtsvoorganger begane 
fout "• 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, het arrest vaststelt 

dat de doodslag waarvoor eiser is veroor
deeld rechtstreeks werd uitgelokt door 
de zware gewelddaden die de getroffene 
Victor Collet op hem had gepleegd; die 
vaststelling impliceert dat, zonder de 
zware geweldpleging door Victor Collet, 
het schadeveroorzakende feit, namelijk 
de aan eiser ten laste gelegde doodslag, 
zich niet zou hebben voorgedaan zoals 
het in concreto is ontstaan; dat er grond 
bestaat tot deling van de aansprakelijk
heid, wanneer de schade is veroorzaakt 
door de gezamenlijke. fouten van de be
schuldigde en de getroffene; dat bij de 
deling rekening wordt gehouden met de 
zwaarte van de respectieve fouten; zo de 
feitenrechter die zwaarte op onaantast
bare wijze en in feite beoordeelt, het de 
taak van het Hof is na te gaan of de al
dus op onaantastbare wijze vastgestelde 
feiten een voldoende wettelijke grand
slag opleveren voor de beslissing van de 
rechter; het arrest bijgevolg niet wettig 
kon beslissen dat de rechtverkrijgenden 
van het slachtoffer, niettegenstaande het 
feit dat de schade rechtstreeks was uit
gelokt door de zware geweldpleging door 
de getroffene op een natuurlijke persoon, 

slechts een symbolisch gedeelte (eeri 
honderdste) van de aansprakelijkheid 
moesten dragen (schending van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de omvang van 

de herstelplicht van de dader van 
een misdrijf verhoudingsgewijs 
wordt verminderd met de ernst van 
de door de getroffene zelf begane 
fout; dat die verhouding nochtans 
niet bepaald wordt door de zwaarte 
van die fout zelf maar door de in
vloed ervan op de totstandkoming 
van de schade; dat de beoordeling 
van die invloed staat aan de feiten
rechter; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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

7 november 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. Kirkpa
trick. 

Nr. 131 

1 • KAMER - 8 november 1990 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. DE 
GOEDEREN - GEMEENSCHAPPELIJK VERMO
GEN- BESTUURSBEHANDELING VAN DE ENE 
OF DE ANDERE ECHTGENOOT V66R DE INDIE
NING VAN HET VERZOEKSCHRIFT. 
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Het vonnis waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan, heeft t.a. v. de echt
genoten, wat hun goederen betreft, ge
volgen vanaf de dag waarop het ver
zoekschrift tot echtscheiding is inge
diend; tot op die dag wordt het ge
meenschappelijk vermogen bestuurd 
door de ene of de andere echtgenoot, 
die de bestuursbevoegdheden alleen 
kan uitoefenen, onder gehoudenheid 
voor ieder van hen om de bestuurshan
delingen van de andere te eerbiedigen. 
(Art. 1278 Ger.W.; artt. 1415 en 1416 
B.W.) 

(H ... T. C ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8757) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het rriiddel: schending van de ar
tikelen 1278 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1415, 1416 en 1451 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest « voor recht zegt 
dat mevrouw Hatton 637.337 frank (BBL
rekening 367-5747098-95) aan de gemeen
schap is verschuldigd >> op grand dat 
wanneer men, zoals eiseres in conclusie, 
aanvoert dat ingevolge artikel 1278 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de echtschei
ding tussen de partijen slechts gevolgen 
heeft vanaf de vordering tot echtschei
ding, zulks neerkomt op een « al te let
terlijke uitlegging van de tekst >> en dat 
« de echtgenote, krachtens de basisbegin
selen die van toepassing zijn op echtge
noten die onder een overeenkomst van 
gemeenschap beperkt tot de aanwinsten 
zijn gehuwd ( ... ), verplicht is het betwiste 
bedrag terug in de gemeenschap te bren
gen », nu eiseres niet ontkent dat dit be
drag gemeenschappelijk was en niet kon 
beweren dat zij het voor haar onderhoud 
nodig had, nu niet is aangetoond dat de 
partijen voor het neerleggen van de vor
dering tot echtscheiding feitelijk geschei
den waren, '· 

terwijl artikel 1278 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat het vonnis of 
arrest waarbij de echtscheiding wordt 
toegestaan, ten aanzien van de echtgeno
ten, wat hun goederen betreft, zijn gevol
gen heeft vanaf de dag van de vordering ' 

en daaruit volgt dat pas op die datum de 
lasten en baten van het gemeenschappe
lijk vermogen moeten worden vastge
steld, nu de echtgenoten, in een · stelsel 
van gemeenschap, tot de aldus bepaalde 
datum waarop hun stelsel van gemeen
schap wordt ontbonden, over de macht 
beschikken om aileen het gemeenschap
pelijk vermogen te besturen en dus te 
beheren, ervan te genieten en erover te 
beschikken en aldus de omvang ervan te 
wijzigen, zodat het arrest door, op grand 
van bovenvermelde redenen, te beslissen 
dat het gemeenschappelijk vermogen 
van de partijen diende te worden veref
fend en dat de omvang ervan diende te 
worden bepaald op een andere datum 
dan de datum waarop de vordering tot 
echtscheiding op grand waarvan de echt
scheiding tussen de partijen is toege
staan, is neergelegd, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 1278 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het vonnis waarbij de echt
scheiding wordt toegestaan, ten aan
zien van de echtgenoten, wat hun 
goederen betreft, zijn gevolgen heeft 
op de dag van· de vordering, hetzij 
op de dag waarop de vordering tot 
echtscheiding is neergelegd; dat tot 
dan toe, met toepassing van de arti
kelen 1415 en 1416 van het Burger
lijk Wetboek, het gemeenschappelijk 
vermogen door de ene of de andere 
echtgenoot wordt bestuurd die de 
bestuursbevoegdheden aileen kan 
uitoefenen, dat wil zeggen het be
heer, het genot en de beschikking, 
onder gehoudenheid voor ieder van 
hen om de bestuurshandelingen van 
de ander te eerbiedigen; 

Overwegende dat, derhalve, het 
arrest dat vaststelt dat eiseres « op 
27 juli 1980 alle baten van de ge
meenschappelijke rekening heeft ge
haald, te weten 637.337 frank, ter
wijl zij op 18 oktober de vordering 
tot echtscheiding heeft ingediend >>, 
en beslist dat die eiseres « het be
drag van 637.337 frank aan (de) ge
meenschap is verschuldigd >>, de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het voor 
recht zegt dat eiseres 637.337 frank 
aan de gemeenschap is verschul
digd; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gede.eltelijk vernietigd ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent a·an de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

8 november 1990 - 1 e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 132 

1 • KAMER - 8 november 1990 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - RECHTS
VORDERING - VERVALTERMIJN - AANVANG. 

De vervaltermijn van een jaar waarbin
nen, krachtens art. 18, § 2, M.B. 10 
azrg. 1977 houdende vaststelling van de 
algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten van wer
ken, leveringen en diensten (zoals het 
luidde v66r de wijziging ervan bij M.B. 
8 okt. 1985}, de rechtsvordering van de 
"!annemer moet worden ingesteld, gaat 
1~ op de dag van de voorlopige keu
rmg, als deze geschiedt binnen vijftien 
dagen na de datum waarop de werken 
moeten worden opgeleverd· in de ove
ri~e ~evallen .J?ag de v~rvaltermijn 
met mgaan voor de mededeling van 
het proces-verbaal van keuring aan de 
aannemer (1). 

(1) Zie A. DELVAUX, « La dlmonciation au 
cours de !'execution d'un marche public, condi
tion de mise en ceuvre d'un droit ou clause 
d'exoneration pour decheance? "• J.T., 1989, 53 
e.v., inz. punt 1.2; M.A. FLAMME, P. MATHE! en 
P. FLAMME, Commentaire pratique de la regie
mentation des marches publics, 5e uitg., Brus
sel 1986, nr. 349, biz. 740-741. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BUURTSPOOR
WEGEN N.V. T. FABRICOM N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8760) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 18, inzonderheid § 2, van het mi
nisterieel besluit van 10 augustus 1977 
houdende vaststelling van de algemene 
aannemingsvoorwaarden van de over
heids.opdrachten van werken, leveringen 
en dwnsten, dat op deze overeenkomst 
van toepassing is verklaard door artikel 
2 van het koninklijk besluit van 22 april 
1977 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten, schending van dat artikel 2 
artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 be: 
treffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en 
diensten, artikel 1, B, van de wet van 16 
maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut, 
alsook van artikel 97 van de Grondwet, . 

doordat het arrest vaststelt dat ver
weerster heeft verzocht om de voorlopige 
keuring van stuk B op 31 augustus 1981 
en van stuk C op 19 april 1982, en dat in 
het schrijven waarbij de processen-ver
baal van de voorlopige keuringen ge
voegd waren, stond dat verweerster die 
keuringen had verkregen op de bovenge
noemde data; dat het arrest echter ver
volgens de oorspronkelijke hoofdvorde
ring ontvankelijk verklaart, op de enkele 
grond dat de in artikel 18, § 2, van de al
gemene aannemingsvoorwaarden vastge
stelde vervaltermijn « begint te lopen 
vanaf de vaststelling van het materiiHe 
fett van de keuring en niet vanaf de da
tum die aan die keuring terugwerkende 
kracht geeft; dat derhalve de datum van 
de voorlopige keuring moet worden vast
gesteld op 24 augustus 1982; dat dit be· 
ginsel in acht genomen moet worden te 
meer daar te dezen het proces-verbaal 
eenzijdig is opgemaakt », 

terwijl, ... 
derde onderdeel, luidens artikel 18, § 2, 

van het ministerieel besluit van 10 au
gustus 1977 houdende vaststelling van de 
algemene aannemingsvoorwaarden iede
re rechtsvordering betreffende een over
heidsopdracht door de aannemer op 
straffe van verval ten laatste een jaar na 
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de voorlopige keuring van de gezamen
lijke werken moet worden ingediend; die 
vervaltermijn ingaat de dag waarop de 
voorlopige keuring is verkregen en niet 
de dag waarop het proces-verbaal van 
voorlopige keuring wordt opgemaakt en 
ter kennis van de partijen gebracht; bij
gevolg het arrest, dat de door verweer
ster bij dagvaarding van 15 juli 1983 in
gestelde rechtsvordering ontvankelijk 
verklaart na te hebben vastgesteld dat 
verweerder de voorlopige ke~:~ring van de 
gezamenlijke werken heeft verkregen op 
19 april 1982, niet naar recht is verant
woord (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen, artikel 97 van 
de Grondwet uitgezonderd) : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 18, § 2, 
van het ministerieel besluit van 10 
augustus 1977" houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoor
waarden van de overheidsopdrach
ten van werken, leveringen en dien
sten, zoals het te dezen van toepas
sing is en v66r de wijziging ervan 
door het ministereel besluit van 8 
oktober 1985, luidt als volgt: « Iede
re rechtsvordering betreffende een 
overeenkomst moet, op straffe van 
verval ( ... ) door de aannemer wor
den ingediend ten laatste een jaar 
na de voorlopige keuring van de ge
zamenlijke werken ( ... ) »; artikel 43, 
§ 3, lid 1 tot 3, van dat besluit be
paalt : « Binnen de vijftien kalender
dagen na de datum waarop de geza
menlijke werken moeten worden 
opgeleverd, worden deze naar ge
lang van het geval voorlopig aan
vaard of wordt er een proces-verbaal 
van niet-oplevering opgemaakt; in
dien de werken v66r of na die da
tum worden voltooid, moet de aan
nemer daarvan bij aangetekende 
brief aan de leidende ambtenaar 
kennis geven en terzelfdertijd om 
de voorlopige oplevering verzoeken; 
binnen de vijftien dagen na de da
tum waarop het verzoek van de aan
nemer wordt ontvangen wordt een 
proces-verbaal van voorlopige ople
vering of van niet-oplevering opge
maakt »; 

Overwegende dat de vervaltermijn 
waarbinnen de rechtsvordering van 
de aannemer moet worden inge
steld, ingaat op de dag van de voor
lopige keuring, als deze geschiedt 
binnen vijftien dagen na de datum 
waarop de werken moeten worden 
opgeleverd; dat in de overige geval
len de vervaltermijn niet mag in
gaan v66r de mededeling van het 
proces-verbaal van keuring aan de 
aannemer; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat verweerster respectievelijk 
op 1 september 1981 en 27 april 1982 
de opdrachtgever verzocht heeft om 
« de voorlopige keuring » van stuk B 
en C en dat eiseres bij aangetekend 
schrijven van 24 augustus 1982 het 
proces-verbaal van voorlopige keu
ring heeft gezonden naar verweer
ster; dat het arrest erop wijst dat 
« in die brief staat dat verweerster 
voor kavel B de voorlopige keuring 
heeft gekregen op 31 augustus 1981 
en voor kavel C op 19 april 1982 »; 

Dat het arrest, nu het vaststelt 
dat verweerster haar rechtsvorde
ring had ingesteld bij een op 15 juli 
1983 betekende dagvaarding en nu 
het die rechtsvordering ontvankelijk 
verklaart op grond dat de vervalter
mijn is ingegaan op 24 augustus 
1982, naar recht verantwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en derde onderdeel van het 
tweede middel, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden; vernietigt 
het bestreden arrest, behalve in 
zoverre daarbij het hoger beroep 
van eiseres ontvankelijk verklaard 
wordt en gezegd wordt dat de 
rechtsvordering van verweerster is 
ingesteld binnen de termijn als be
paald in artikel 18, § 2, van het mi
nisterieel besluit van 10 augustus 
1977; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 



Nr. 133 HOF VAN CASSATIE 285 

van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

8 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : .mrs. Si
mont en Van Ommeslaghe. 

Nr. 133 

1 e KAMER - 8 november 1990 

RECHTBANKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN 
- ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAAN
DEN IN BERAAD GEHOUDEN - ONTIREK
KING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - VER
WIJZING NAAR HETZELFDE GERECHT AN
DERS SAMENGESTELD OF NAAR EEN ANDER 
GERECHT. 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berech
ten die hij in beraad had genomen, 
kan het Hof, zonder de in art. 656 
Ger. W. bedoelde mededeling te beve
len, de zaak aan die rechter onttrek
ken en ze verwijzen naar hetzelfde ge
recht, anders samengesteld, of naar 
een ander gerecht (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BERGEN. IN ZAKE DEMEULDRE T. RO

LAND) 

(A.R. nr. 9088) 

8 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal. 

Noot arrest nr. 133 : 

(1) Cass., 16 juni 1989, A.R. nr. 6770 (A.C., 
1989-90, nr. 609). 

Nr. 134 

1 e KAMER - 9 november 1990 

1° STEDEBOUW - BOUW- OF VERKAVE
LINGSVERBOD - RECHT OP VERGOEDING -
VOORW AARDE. 

2° STEDEBOUW - BOUW- OF VERKAVE
LINGSVERBOD - RECHT OP VERGOEDING -
VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING. 

1° De bij art. 37 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw bepaalde vergoe
ding is enkel verschuldigd wanneer 
het bouw- of verkavelingsverbod dat 
volgt uit een met bindende kracht be
ldeed plan, een einde maakt aan het 
gebruik waarvoor een goed dient of 
normaal is bestemd op de dag die aan 
de inwerkingtreding voorafgaat; in die 
bepaling worden de streek-, gewest- en 
gemeenteplannen waaraan door de Ko
ning bindende kracht is verleend be
doeld en niet een door de minister 
goedgekeurd planontwerp (1). 

2° Wanneer het bouw- of verkavelings
verbod dat volgt uit een met bindende 
kracht bekleed plan, een einde maakt 
aan het gebruik waarvoor een goed 
dient of normaal is bestemd op de dag 
die aan de inwerkingtreding vooraf
ga.at, begint de verjaring van de vorde
ring tot vergoeding bepaald bij de artt. 
37 en 38 .Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw pas te lopen vanaf het 
ogenblik dat de Koning aan het plan 
bindende kracht heeft verleend (2). 

Noten arrest nr. 134 : 

(1) en (2) Zie Cass., 1 juni 1972 (A.C., 1972, 
925); J. de SuRAY, « Droit de l'urbanisme et de 
l'environnement ''• dee! III, 1979, nr. 1105; 
MARC BoES, « Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw "• in T.B.P., 1981, blz. 166 tot 188 (blz. 
177); P. HENRY, « Application de !'article 37 de 
la loi sur l'urbanisme et l'amlmagement et du 
territoire "• in Jur. Liege, 1982, blz. 215 en 216; 
R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stede
bouw », (1983), nr. 218; id., « Wijzigingen in de 
stedebouwwetgeving "• in T.B.P., 1986, blz. 
28-35 (biz. 34); M. DENYS, « Planschadevergoe
ding "• in Tijdschrift voor aannemingsrecht, 
1985, biz. 201 tot 226 (nr. 17). 
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(PATERS ASSUMPT!ONISTEN V.Z.W. T. VLAAMSE 
GEWEST, BELGISCHE STAAT - EERSTE MINIS

TER) 

ARREST 

(A.R. nr. 6588) 

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

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het Vlaamse Gewest : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 2, als gewijzigd door de wet 
van 22 december 1970, 9, 13, 37, als ge
wijzigd door de wetten van 22 december 
1970 en 22 december 1977, en 38, v66r en 
na de wet van 22 december 1977, van de 
wet van 29 maart 1962 betreffende de 
ruimtelijke ordening en stedebouw, 

doordat het arrest de beide beroepen 
ontvankelijk en gegrond verklaart, op
nieuw wijzend de vordering van eiser, 
voor zover zij steunt op artikel 37 van de 
Stedebouwwet van 29 maart 1962, onont
vankelijk verklaart wegens verjaring, op 
grond : « dat uit de uitleggingen van par
tijen blijkt dat ook op 4 oktober 1974, 
hetzij na de inwerkingtreding van het 
ontwerp-gewestplan, vastgesteld bij mi
nisterieel besluit van 29 maart 1974, een 
verkavelingsaanvraag met betrekking tot 
het kwestieuze perceel werd ingediend 
en dat deze aanvraag op 25 november 
1974 werd geweigerd op grond van dit 
ontwerp-gewestplan; dat het perceel bij 
dit ontwerp-gewestplan in het agrarisch 
gebied was ingedeeld; dat luidens de 
toen geldende tekst van artikel 38, twee
de lid, van de Stedebouwwet de vorderin
gen tot vergoeding van planschade ver
jaarden een jaar na de dag waarop de 
weigering van de bouw- of verkavelings
vergunning, gegrond op het verbod dat 
in een plan van aanleg was vervat, defi
nitief was geworden; dat (eerste verweer
der) dan ook terecht doet gelden dat de 
vordering, voor zover zij gesteund is op 
artikel 37 van de Stedebouwwet, ver
jaard was toen zij op 26 januari 1984 
werd ingesteld; dat het definitieve ge
westplan, vastgelegd bij koninklijk be
sluit van 5 april 1977, geen wijziging 
heeft aangebracht aan het statuut van 
het litigieuze perceel dat in het agrarisch 
gebied bleef ingedeeld; dat het feit dat 
de rechtsvoorganger van (eiseres) op 10 
januari 1984 een negatief stedebouwkun
dig attest heeft bekomen het recht op 
vergoeding niet doen herleven », 

terwijl het door het arrest in aanmer
king genomen verkavelingsverbod, dat 
,op 25 november 1974 werd afgeleverd op 
grond van de indeling van het betwiste 
perceel in agrarisch gebied door het 
voorlopig bij ministerieel besluit van 29 
maar 1974 vastgestelde ontwerp-gewest
plan Sint-Truiden-Tongeren, het vorde
ringsrecht van eiseres op grond van arti
kel 37 van de wet van 29 maart 1962 
inzake ruimtelijke ordening en stede
bouw niet heeft kunnen doen vervallen 
krachtens artikel 38, tweede lid, van de
zelfde wet, nu dit verkavelingsverbod 
geen recht op schadevergoeding op 
grond van genoemd artikel 37, eerste lid, 
heeft kunnen doen ontstaan, omdat be
wust verkavelingsverbod niet voortspruit 
uit enig streek-, gewest- of gemeenteplan 
dat bindende kracht heeft verkregen, 
wat krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, 
van genoemde wet enkel verkregen 
wordt ingevolge de vaststelling van der
gelijke definitieve plannen bij koninklijk 
besluit, maar slechts voortspruit uit het 
ontwerp-gewestplan Sint-Truiden-Tonge
ren dat slechts voorlopig bij ministerieel 
besluit werd vastgesteld, waaraan de 
wet, overeenkomstig artikel 2, § 2, welis
waar dezelfde bindende kracht verleent 
maar dit enkel bedoelt om te voorkomen 
dat de te nemen opties in het definitief 
gewestplan in het gedrang zouden wor
den gebracht en waartoe alzo aan dit 
ontwerpplan een tijdelijke schorsende 
werking wordt toegekend; zodat het ar
rest, dat de vordering van eiseres op 
grond van artikel 37 van de wet inzake 
ruimtelijke ordening en stedebouw on
ontvankelijk verklaart wegens verjaring 
op basis van het verkavelingsverbod 
voortspruitende uit het ontwerp-gewest
plan Sint-Truiden-Tongeren, de aangewe
zen artikelen schendt, nu genoemde vor
dering slechts is kunnen ontstaan na het 
door de wet vereiste definitieve « plan >>, 

en niet na het << ontwerp >> ervan (schen
ding van de artikelen 37, eerste lid, als 
gewijzigd door de wet van 22 december 
1970, en 38, tweede lid, v66r de wijziging 
door de wet van 22 december 1977, van 
de wet van 29 maart 1962), welk « plan » 
vastgesteld werd bij koninklijk besluit 
van 5 april 1977 om alzo verbindende 
kracht te verkrijgen, en niet bij ministe
rieel besluit dat slechts een tijdelijke 
schorsende werking verleent (schending 
van de artikelen 1, 2, §§ 1 en 2, als gewij
zigd door de wet van 22 december 1970, 
9, 13 en 37, eerste lid, als gewijzigd door 
de wet van 22 december 1970, van de wet 
van 29 maart 1962), waaruit volgt dat de 
op 26 januari 1984 ingeleide vordering 
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nog niet vervallen was, nu deze vorde
ring pas ontstaan was op 10 januari 1984 
met het afleveren van het negatief stede
bouwkundig attest nr. 1 waarvan het be
streden arrest het bestaan heeft vastge
steld (schending van de artikelen 37, 
eerste lid, als gewijzigd door de wet van 
22 december 1970, 37, derde lid, als ge
wijzigd door de wet van 22 december 
1977 en 38, tweede lid, als gewijzigd door 
de wet van 22 december 1977, van de wet 
van 29 maart 1962): 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat het definitieve gewest
plan Sint-Truiden-Tongeren werd 
vastgesteld bij koninklijk besluit 
van 5 april 1977; dat het de op 26 ja
nuari 1984 ingestelde vordering van 
eiseres tot vergoeding voor plan
schade, op grond van een negatief 
stedebouwkundig attest tot verkave
ling van 10 januari 1984, verjaard 
verklaart omdat reeds op 25 novem
ber 1974, op grond van het bij minis
terieel besluit van 29 maart 1974 
vastgestelde antwerp van gewest
plan Sint-Truiden-Tongeren, een 
verkavelingsvergunning voor het li
tigieuze perceel was geweigerd en 
de bestemming als agrarisch gebied 
door het definitieve gewestplan niet 
was gewijzigd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 37, eerste lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, ter verkrij
ging van het recht op vergoeding 
voor planschade onder meer is ver
eist dat het bouw- of verkavelings
verbod volgt << uit een plan dat bin
dende kracht heeft verkregen » en 
dat een einde maakt aan het ge
bruik waarvoor een goed dient of 
normaal is bestemd; dat uit de 
strekking van die voorwaarden en 
uit de economie van de Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw moet 
worden afgeleid dat daarmee be
doeld zijn de bij artikel 2, § 1, van 
die wet beoogde streek-, gewest- en 
gemeenteplannen en niet de bij § 2 
van hetzelfde artikel door de minis
ter vastgestelde ontwerpen van 
streek- of gewestplannen, die slechts 
een voorlopig karakter hebben; 

Dat uit het voorgaande volgt dat 
de verjaring van de rechtsvordering 

tot verkrijging van vergoeding voor 
planschade pas kan beginnen te lo
pen nadat door de Koning aan het 
streek-, gewest- of gemeenteplan 
bindende kracht is verleend, aange
zien het recht op zulk een vergoe
ding pas door die bindendverklaring 
kan ontstaan; 

Overwegende dat het arrest der
halve de in het middel aangewezen 
bepalingen van de Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw schendt 
door te dezen te oordelen dat de ver
jaring van de vordering van eiseres 
tot vergoeding voor planschade was 
beginnen te lopen vanaf de weige
ring, in 1974, van een verkavelings-. 
vergunning op grond van strijdig
heid met het toen voorlopig vastge
stelde antwerp van gewestplan; 

Dat het middel gegrond is; 
II. In zoverre de voorziening ge

richt is tegen de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de eerste mi
nister: 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert tegen de beslissing 
die haar vorderjng tegen tweede 
verweerder ongegrond verklaart en 
haar in de kosten van die vcirdering 
veroordeelt; 

Dat de voorziening in zoverre niet 
ontvankelijk is, zoals de Belgische 
Staat opwerpt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van eiseres tegen eerste ver
weerder niet ontvankelijk verklaart 
en eiseres, met betrekking tot die 
vordering, in de kosten van de beide 
instanties veroordeelt; 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 de kosten van de 
voorziening tegen tweede verweer
der en in de kosten van de beteke
ning van diens memorie van ant
woord; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
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aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

9 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h . Caenepeel, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h . Rauws - Ge
Jijkluidende conclusie van de h . De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Delahaye, De Gryse en Biitzler. 

Nr. 135 

1 • KAMER - 9 november 1990 

OVEREENKOMST- UITLEGGING- WILS
OVEREENSTEMMING VAN DE PARTIJEN. 

De consignatie van een sam geld is niet 
noodzakelijk een bewaargeving; ze kan 
als een eigenlijke betaling worden be
schouwd als de partijen zulks bedoeld 
hebben (1). 

(MR. VAN MALLEGHEM - CURATOR IN HET FAIL
L!SSEMENT BEKLA P.V.B.A. T. MRS. FAZZI-DE 

CLERCQ EN VANDAMME) 

ARREST 

(A.R. nr. 6657) 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1234, 1238, 1239, 1915, 
1921, 1922 en 1937 van het Gerechtelijk 
Wetboek en, voor zoveel nodig, 1404 en 
1403 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben ge
steld dat « veeleer dan theoretische be
schouwingen omtrent het statuut van het 

(1) Zie Cass., 25 feb. 1955 (A.C., 1955, 546) en 
2 mei 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 932) . 

kantonnement de omstandigheden en de 
briefwisseling tussen de partijen van het 
bodemgeschil, die aan de consignatie van 
de gelden op een gerubriceerde rekening 
zijn voorafgegaan, bepalend (zijn) om uit 
te maken wat de ware aard van deze 
consignatie op de gerubriceerde rekening 
is en om de rechtsgevolgen daarvan vast 
te stellen "• eisers hoger beroep als onge
grond afwijst en derhalve het beroepen 
vonnis bevestigt, dat besluit tot de onge
grondverklaring van eisers vordering 
strekkende tot veroordeling van de ver
weerders tot afgifte van de gelden, zich 
bevindende op de door hen geopende ge
meenschappelijke rekening met het 
nummer 630-1900381-16, op de volgende 
gronden : « 3.2. Op de brief van tweede 
(verweerder) van 8 november 1979 aan 
eerste (verweerster), waarbij betaling 
wordt gevraagd van 781.875 frank onder 
dreiging van gedwongen uitvoering, 
heeft eerste (verweerster) met brief van 
16 november 1979 voorgesteld dat een 
bedrag zou worden vastgelegd op een 
bankrekening, te openen op naam van 
beide (verweerders). Nadat hij zijn client 
van het voorstel tot consignatie op de 
hoogte bracht en deze client daarmee ak
koord ging, heeft tweede (verweerder) 
met brief van 24 december 1979 aan eer
ste (verweerster) Iaten weten dat zijn 
client akkoord was met het voorstel. Met 
brief van 4 januari 1980 werd door eerste 
(verweerster) voorgesteld dat zou gecon
signeerd worden bij de Kredietbank te 
Lovendegem, waarmee tweede (verweer
der) is akkoord gegaan in zijn brief van 
7 januari 1980. Nadat tweede (verweer
der ) nogmaals aandrong met brief van 
14 januari 1980 onder bedreiging van be
tekening en uitvoering, bevestigde eerste 
(verweerster) met brief van 23 januari 
1980 dat zij de som van 755.929 frank 
had ontvangen en dat deze op haar reke
ning stand, waarop tweede (verweerder) 
reageerde met brief van 24 januari 1980 
en aandrong op het openen van een ge
zamenlijke rekening. Uiteindelijk werd 
echter het geld geconsigneerd bij de Pri
vate Kas Bank. 3.3. Indien de termen 
van de brief van eerste (verweerster) 
van 16 november 1969 nog twijfel .erover 
zouden kunnen Iaten bestaan of er wei 
degelijk een betaling door tweede (ver
weerder) werd nagestreefd, dan blijkt uit 
het geheel- van- de voormelde briefwisse
ling en uit het bestaan van een vonnis 
uitvoerbaar bij voorraad, dat het de be
doeling is geweest dat er een werkelijke 
qetaling zou tot stand komen waardoor 
de geconsigneerde gelden zouden toeko
men aan de schuldeiser en het patrimo-
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nium van de schuldenaar verlaten, doch 
dat de geconsigneerde fondsen voorlopig 
onbeschikbaar gemaakt werden in af
wachting dat de betwisting definitief zou 
beslecht zijn door het (hof van beroep), 
wat inmiddels is gebeurd gedeeltelijk in 
het voordeel van de client van tweede 
(verweerder). De voormelde briefwisse
ling toont aan dat de consignatie ge
schiedde onder voortdurende dreiging 
van de gedwongen uitvoering en dat der
halve betaling nagestreefd werd. Dit is 
des te meer het geval nu na de ont
vangst van de gelden op de rekening van 
eerste (verweerster), tweede (verweer
der) onmiddellijk reageerde met de 
vraag tot opening van een gemeenschap
pelijke rekening. Dat de client van twee
de (verweerder) zou zijn blijven aan
spraak maken op rente na de betaling 
kan daaraan niets veranderen. Uit de 
brief van de Duitse raadsman van deze 
client van 18 december 1979 blijkt name
lijk dat niet de gerechtelijke rente vanaf 
deze betaling, maar wel de rente verwor
ven op de bank werd nagestreefd, wat er 
nog eens te meer op wijst dat een werke
lijke betaling beoogd werd. 3.4. Daar de 
consignatie een werkelijke betaling uit
maakt, zij het dan met een blokkering 
der fondsen op een rekening, zodat er 
niet kon over beschikt worden tot aan de 
uitslag van het hager beroep en de tus
senkomst van de advocaten van de par
tijen in het bodemgeschil, en daar deze 
fondsen aldus het patrimonium van de 
thans gefailleerde hebben verlaten, is de 
vordering van (eiser) ongegrond », 

terwijl, eerste onderdeel, uit de tussen 
partijen gevoerde briefwisseling, onder 
meer uit de brieven van 16 november en 
24 december 1979, zoals het bestreden 
arrest het zelf vaststelt blijkt, dat, ten 
einde de gedwongen uitvoering van het 
bij voorraad uitvoerbaar vonnis, uitge
sproken ten laste van de P.V.B.A. Bekla, 
te vermijden, partijen door bemiddeling 
van hun respectieve raadslieden - thans 
verweerders - zich akkoord hebben ver
klaard met het vastleggen der gelden op 
een bankrekening, te openen op naam 
van hun raadslieden, en zulks tot bij de 
uitspraak door de appelrechters van het 
eindarrest over het bodemgeschil; de 
daaropvolgende briefwisseling, door het 
arrest aangehaald, verband houdt met de 
modaliteiten van uitvoering van dit ak
koord, zowel wat betreft de identiteit der 
bankinstelling, waar de gelden dienden 
te worden geconsigneerd, als inzake het 
tijdstip van uitvoering ervan; het « vast
leggen » der gelden op een gemeenschap-

pelijke rekening, te openen op naam der 
raadslieden van de partijen in het bo
demgeschil, waarover slechts mag wor
den beschikt met gezamenlijke handte
kening der verweerders, tot gevolg heeft, 
zoals het bestreden arrest zelf over
weegt, dat de fondsen « onbeschikbaar 
worden gemaakt » tot op het door partij
en aangewezen tijdstip, nu zij door der
den - te dezen de verweerders - tot op 
voornoemd tijdstip in bewaring zullen 
worden genomen; bovenvermelde ver
richting van consignatie, van vrijwillige 
bewaargeving, echter geenszins een wer
kelijke betaling uitmaakt, nu de betaling 
een wijze van tenietgaan van de verbin
tenissen is, van het voldoen van zijn 
schuld, en derhalve een eigendomsover
dracht der gelden ten voordele van de 
schuldeiser - te dezen Nosges - impli
ceert; uit de door het arrest vermelde 
briefwisseling weliswaar niet kan wor
den afgeleid dat de gelden, welke door 
de P.V.B.A. Bekla aan haar raadsman 
werden toevertrouwd opdat deze door 
verweerders in bewaring zouden worden 
genomen tot op het ogenblik waarop een 
eindarrest door de appelrechters over 
het bodemgeschil zou worden uitgespro
ken, v66r deze consignatieverrichting ten 
voordelen van Nosges in eigendom wer
den voorgedragen en zodoende door de 
P.V.B.A. Bekla haar schuld ten aanzien 
van Nosges werd voldaan, waardoor de 
gelden haar vermogen hebben verlaten 
en toekomen aan Nosges, zij het dat de
ze voorlopig er niet over kan beschikken; 
uit deze briefwisseling evenmin blijkt en 
door het arrest niet vastgesteld werd dat 
te dezen de verweerders de hoedanig
heid zouden hebben van door de partijen 
aangewezen derden om voor Nosges be
taling te ontvangen; de eigendomsover
dracht der gelden ten voordele van Nos
ges ook niet kan worden afgeleid uit het 
bestaan van een bij voorraad uitvoerbaar 
vonnis alsook uit de andere door het ar
rest aangehaalde feitelijke omstandighe
den, onder meer inzake de aanspraken 
van de schuldeiser op de rente door deze 
gelden opgebracht; zodat het arrest niet 
wettig op grand van de in het middel 
aangehaalde overwegingen heeft kunnen 
beslissen dat in het onderhavige geval 
de hierboven beschreven consignatiever
richting een werkelijke betaling uit
maakte en hieruit afleiden dat v66r het 
faillissement van de P.V.B.A. Bekla de 
gelden haar vermogen hebben verlaten 
en derhalve de door eiser ingestelde vor
dering, stL·ekkende tot afgifte der gelden, 
ongegrond verklaren en zodoende de be
wijskracht, gehecht aan de tussen partij-
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en gevoerde en door het bestreden arrest 
aangehaalde briefwisseling, en meer in 
het bijzonder de brieven van eerste ver
weerster van 16 november 1979, 4 en 23 
januari 1980 en de brieven van tweede 
verweerder van 24 december 1979, 7, 14 
en 24 januari 1980, waaruit geenszins 
een eigendomsoverdracht van de in be
waring genomen gelden ten voordele van 
Nosges kan worden afgeleid en derhalve 
evenmi:p. een betaling door de P.V.B.A. 
Bekla aan Nosges, miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), minstens de 
verbindende kracht van de hierboven 
aangehaalde briefwisseling miskent 
(schending van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek), alsook de 
artikelen 1234, 1238, 1239, 1915, 1921, 
1922 en 1937 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel nodig, 1404 en 1403 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat in het onderdeel 

wordt uiteengezet dat uit de brief
wisseling tussen de verweerders 
blijkt dat de cW~nten van de ver
weerders zich akkoord hebben ver
klaard met het vastleggen van de 
gelden op een bankrekening op 
naam van de raadslieden en dat die 
verrichting van consignatie geen 
werkelijke betaling kan uitmaken 
noch bewijzen; -

Dat die uiteenzetting neerkomt op 
de bewering dat het arrest, dat tot 
een betaling besluit, uit het akkoord 
van de partijen een juridisch ver
keerde gevolgtrekking afleidt; dat 
het onderdeel op die wijze niet aan
geeft hoe het arrest van de briefwis
seling een uitlegging geeft die niet 
met de bewoordingen ervan verenig
baar is; 

Overwegende dat het arrest uit de 
briefwisseling en uit de omstandig
heden ervan afleidt wat, naar het 
oordeel van de appelrechters, de be
doeling van de partijen is geweest 
bij hun akkoord over de vastlegging 
van de gelden; 

Dat de feitenrechters op onaan
tastbare wijze in feite oordelen over 
de bedoeling van de partij en; 

Overwegende, voor het overige, 
dat een consignatie van een som 
geld niet in alle gevallen en onder 
alle omstandigheden als een be
waargeving hoeft te worden aange
merkt; dat overeengekomen kan 
worden dat, zoals te dezen door het 
arrest wordt beslist, een werkelijke 
betaling tot stand zal komen waar
door de geconsigneerde gelden aan 
de schuldeiser toekomen, wanneer 
is komen vast te staan dat de gel
den verschuldigd zijn; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

9 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Verbist. 

Nr. 136 

1 • KAMER - 9 november 1990 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 

VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOED!NG VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - BETALING VAN DE WERKGEVERSBIJ
DRAGEN, BEDOELD IN ART. 5, 2°, SLUITINGS
FONDSWET 30 JUNI 1967 - INDEPLAATSSTEL
LING VAN HET FONDS IN DE RECHTEN VAN 
DE R.S.Z. - VOORRECHT VAN DE R.S.Z. VOOR 
HET SALDO VAN HET HEM VERSCHULD!GDE 
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BEDRAG EN VOORRECHT VAN HET FONDS 
VOOR HET AAN DE R.S.Z. BETAALDE BEDRAG 
-RANG. 

2° INDEPLAATSSTELLING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS- BETALING VAN DE WERKGEVERSBIJ
DRAGEN, BEDOELD IN ART. 5, 2°, SLUITINGS
FONDSWET 30 JUNI 1967 - INDEPLAATSSTEL
LING VAN HET FONDS IN DE RECHTEN VAN 
DE R.S.Z. - SAMENLOOP VAN HET VOOR
RECHT VAN DE R.S.Z. VOOR HET SALDO VAN 
HET HEM VERSCHULDIGDE BED RAG MET HET 
VOORRECHT VAN HET FONDS VOOR HET AAN 
DE R.S.Z. BETAALDE BEDRAG - GEVOLGEN 
WAT DE RANG VAN DIE VOORRECHTEN BE
TREFT. 

3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHTEN- SLUITING VAN ONDER
NEMINGEN- FONDS TOT VERGOEDING VAN 
DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNE
MINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - BETA
LING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN, BE
DOELD IN ART. 5, 2°, SLUITINGSFONDSWET 30 
JUNI 1967 - INDEPLAATSSTELLING VAN HET 
FONDS IN DE RECHTEN VAN DE R.S.Z. - SA
MENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE 
R.S.Z. VOOR HET SALDO VAN HET HEM VER
SCHULDIGDE BEDRAG MET HET VOORRECHT 
VAN HET FONDS VOOR HET AAN DE R.S.Z. BE
TAALDE BEDRAG - RANG. 

1 ", 2° en 3° In geval van samenloop van 
het bij art. 19, eerste lid, 4°ter, Hypo
theekwet toegekende voorrecht van de 
R.S.Z. met het voorrecht van het 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ont
slagen Werknemers, dat in de rechten 
is getreden van de R.S.Z. aan wie een 
dee] is betaald van de werkgeversbij
dragen, die onder meer worden opge
legd bij de wetgeving betreffende de 
sociale zekerheid en waarvan sprake 
is in art. 5, 2", Sluitingsfondswet 30 ju
ni 1967, kan de R.S.Z. zijn rechten 
doen gelden, voor wat hem nog door 
de werkgever-schuldenaar verschul
digd blijft, bij voorrang boven het 
Fonds (1). (Art. 8, tweede lid, Sluitings
fondswet 30 juni 1967.) 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA-

GEN WERKNEMERS.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6739) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werlmemers gehouden is, 
krachtens artikel 5, 2°, van de wet 
van 30 juni 1967, aan, onder meer, 
de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid te betalen de werkgeversbijdra
gen op de lonen die het Fonds aan 
de werknemers moet betalen wan
neer de werkgever, bij sluiting van 
de onderneming, zijn loonsverplich
tingen niet nakomt; 

Dat die aan het Fonds opgelegde 
verplichting ertoe strekt de rechten 
van de werknemers in de sociale ze
kerheid veilig te stellen; 

Overwegende dat het Fonds, 
krachtens artikel 8, tweede lid, van 
voormelde wet, van rechtswege in 
de rechten en vorderingen treedt 
voor de inning van de werkgevers
bijdragen die het aan de Rijksdienst 
heeft betaald; 

Dat het met de door de wetgever 
nagestreefde beveiliging van de 
rechten van de werknemers in de 
sociale zekerheid onverenigbaar is 
dat de toepassing van voormeld arti
kel 8, tweede lid, zou leiden tot een 
beperking van de inkomsten van de 
sociale zekerheid door de ontstente
nis van werkgeversbijdragen welke 
door het Fonds slechts gedeeltelijk 
zijn betaald; 

Overwegende dat uit de economie 
van de wet derhalve volgt dat, in ge

-----------------1 val van samenloop van het voor
recht dat artikel 19, 4°ter, van de 
Hypotheekwet, de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid verleent, met het 

(1) Cass., 16 okt. 1989, A.R. nr. 8591 (AC., 
1989-90, nr. 95). 
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voorrecht van het Fonds, dat in 
diens rechten is getreden, de Rijks
dienst zijn recht op de hem nog ver
schuldigde werkgeversbijdragen bij 
voorrang voor het Fonds uitoefent; 

Dat het arrest de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt, 
door te beslissen dat, bij samenloop 
van de vorderingen van de Rijks
dienst en het Fonds, de verdeling 
pondspondsgewijze moet gebeuren; 

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 bestreden arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

9 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Rauws - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Geinger. 

Nr. 137 

1 • KAMER - 9 november 1990 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT 
RECHTSPLEGING - BERUSTING. 

2° BERUSTING - FAILLISSEMENT. 

1 o en 2° De schuldeiser die bij ver
zoekschrift een faillietverklaring uitge
lokt heeft, kan berusten in het arrest 
dat de faillietverklaring intrekt wegens 
de onregelmatigheid van de ingestelde 
rechtspleging, als hij een tweede 

rechtspleging tot faillietverklaring in
stelt (1). 

(GENERALE BANK N.V. T. VULEX P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6844) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 6 februari 1987 (2); 

Gelet op het bestreden arrest, op 
11 januari 1989 op verwijzing gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over de ontvankelijkheid van de 
voorziening; 

Overwegende dat verweerster op
werpt dat de voorziening ingevolge 
artikel 1044 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet ontvankelijk is, omdat 
eiseres in het bestreden arrest heeft 
berust door zonder enig voorbehoud 
opnieuw tot faillietverklaring te dag-
vaarden; -

Overwegende dat het faillissement 
weliswaar de openbare orde raakt, 
zodat de schuldeiser, als hij een
maal bevoegd de rechtstoestand van 
faillissement van zijn schuldenaar 
heeft uitgelokt, na verzet of hoger 
beroep niet meer kan verklaren dat 
hij zijn vordering intrekt; dat zulks 
echter niet wegneemt dat een 
schuldeiser wiens verzoek tot fail
lietverklaring van zijn schuldenaar 
is afgewezen in hoger beroep omdaf 
hij de faillietverklaring in eerste 
aanleg het recht van verdediging 
van de schuldenaar werd miskend 
en artikel 6, lid 1, van het Verdrag 
over de bescherming van de rechten 
van de mens werd geschonden, in 
die beslissing kan berusten; 

Overwegende dat eiseres in het 
exploot van 13 januari 1989, waarbij 
zij verweerster tot faillietverklaring 

(1) Zie Cass., 21 mei 1891 (Bull. en Pas., 
1891, I, 155) en, wat de afstand van voorzie
ning door het O.M. betreft, Cass., 8 nov. 1978 
(A.C., 1978-79, 278) en 8 jan. 1986, A.R. nr. 4708 
(A.C., 1985-86, nr. 299). 

(2) A.R. nr. 4915 (A.C., 1986-87, nr. 337). 
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dagvaardde, een relaas geeft van 
het verloop van de procedure vanaf 
het tot faillietverklaring van ver
weerster strekkende verzoekschrift 
dat zij op 7 juni 1983 had ingediend, 
tot het bestreden arrest van 11 ja
nuari 1989, dat het door de recht
bank van koophandel uitgesproken 
faillissement intrekt; dat zij ver
meldde dat « ingevolge voornoemd 
arrest (verweerster) hersteld is in de 
toestand waarin zij zich bevond op 7 
juni 1983 », toen eiseres haar ver
zoekschrift tot faillietverklaring van 
verweerster indiende; 

Overwegende dat eiseres, die 
daarbij geen voorbehoud maakte 
over een voorziening tegen het ar
rest van 11 januari 1989, aldus te 
kennen gaf dat zij in dat arrest be
rustte; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

9 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
afdelingsvoorzitter - Ge.lijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. Van Omme
slaghe en Geinger. 

Nr. 138 

1 • KAMER - 9 november 1900 

1° HANDELSZAAK- BEGRIP. 

1 o De handelszaak is een algemeenheid 
die bestaat zowel uit Jichamelijke als 
onlichamelijke roerende goederen; het 
feit dat sommige bestanddelen het 
voorwerp zijn van een koopovereen
komst betekent niet dat de handels
zaak zelf aan de koper wordt overge
dragen (1). 

2° Wanneer de huur zowel het gehuurde 
goed als de handelszaak betreft, is de 
verhuurder-eigenaar van de in het ge
huurde goed geexploiteerde handels
zaak de door art. 25 Handelshuurwet 
bedoelde vergoeding niet verschuldigd, 
tenzij de huurder bewijst dat hij de 
handelszaak met ten minste 15 p.c. 
heeft uitgebreid (2). 

(BROUWERIJ CAMPINA N.V. 
T. SEGHERS, VERHOEVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6904) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 februari 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Turn
hout; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1582, 
1604, 1606 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
16.IV en 25, derde en zesde lid, van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten met het oog op de be
scherming van het handelsfonds, gewij
zigd bij de wet van 29 juni 1955, 
vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiseres ingestelde vordering tegen de 
verweerders tot betaling van een uitwin
ningsvergoeding van 313.848 frank ver
werpt op de volgende gronden : Overeen
komstig artikel 16.VI van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten heeft de 
huurder principieel recht op een uitzet
tingsvergoeding gelijk aan drie jaar 
huur, wanneer de verhuurder de huur-

(1) Zie H. DE PAGE, Traite de droit civil, ct;. 
2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS· IV, nr. 310 en dl. V, nr. 735b. 

HUUR - UITWINNINGSVERGOEDING - VOOR· (2) Zie Cass., 24 maart 1966 (Bull. en Pas., 
WAARDEN. 1966, I, 958), 7 okt. 1971 (A.C., 1972, 145) en 12 

nov. 1982, A.R. nr. 3474 (A.C., 1982-83, nr. 160). 
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hernieuwing weigert buiten de gevailen 
bedoeld in artikel 16.1 tot en met 16.III 
van de wet. Vaste rechtsleer en recht
spraak steilen dat de bepaling van arti
kel 25, laatste lid, van de wet op de han
delshuurovereenkomsten echter ook van 
toepassing is in het geval van artikel 
16.IV, zodat - wil de huurder aanspraak 
maken op de uitzettingsvergoeding van 
artikel 16.IV - hij tevens eigenaar dient 
te zijn van de handelszaak. Eiseres 
houdt voor dat zij eigenares is van het 
handelsfonds, daar waar verweerders dit 
betwisten en ontkennen. Er wordt niet 
betwist dat eerste verweerster en wijlen 
haar echtgenoot tot juli 1968, als eige
naars van de handelszaak, het cafe uit
baatten; reeds op 2 juli onderschreef ei
seres de huurovereenkomst met ingang 
op 15 juli 1968. Eiseres heeft in het ge
huurde aldus zelf geen handelszaak ge
creeerd, er is steeds continui:teit van ex
ploitatie geweest en dit zonder stopzet
ting; dat wordt bevestigd in artikel 4 
van de overeenkomst. Artikel 1 van de 
overeenkomst van 2 juli 1968 vermeldt 
dat in huur wordt gegeven << het cafehuis 
genaamd Sportief, gelegen te Arendonk, 
Begijnhof 18 »; de toevoeging cafehuis 
<< Sportief genaamd » kan niet anders 
worden uitgelegd dan dat de overeen
komst ook het handelsfonds tot voor
werp had, daar de loutere vermelding 
van de plaats van het goed << gelegen te 
Arendonk, Begijnhof 18 ,, reeds voldoen
de was voor de identificatie van het goed 
aileen. De eerste rechter heeft een juiste 
definitie gegeven van wat onder handels
zaak dient verstaan te worden : een << al
gemeenheid » die samengesteld wordt uit 
een aantal lichamelijke en onlichame
lijke roerende goederen, dit geheel 
vormt een << universitas »; het is niet 
wanneer enkele elementen van dit ge
heel het voorwerp van een rechtshande
ling uitmaken, dit ook het geheel in se 
tot voorwerp heeft; wanneer aldus een 
bestanddeel van een handelszaak voor
werp uitmaakt van bijvoorbeeld een ver
koop, zoals te dezen, dit niet impliceert 
dat ook het handelsfonds werd overge
dragen. Zo is de verwerving van meubi
lair niet voldoende om de eigendom van 
de handelszaak te bewijzen. De factuur 
van 9 juli 1968 waarbij enkel << mobilier 
en materiaal » werd verkocht aan eise
res, doet in haar hoofde geen eigendoms
rechten op het handelsfonds ontstaan. 
Het feit dat eiseres • blijkbaar de bena
ming der handelszaak eigen,.machtig wij
zigde - en pas in 1985 - is vooreerst in 
strijd met artikel 1 van de overeen
komst, maar ook is niet bewezen dat de 

verweerders met deze wijziging van han
delsbenaming hebben ingestemd; even
min is aangetoond en bewezen dat de 
verweerders hiervan kennis hadden of 
moesten hebben. Het bepaalde in artikel 
5 der overeenkomst beoogt enkel te be
vestigen wat reeds in artikel 7 van de 
wet op de handelshuur wordt toegestaan 
aan de huurder. Aldus : eiseres heeft 
geen handelszaak gecreeerd en is even
min eigenaar geworden van de reeds be
staande handelszaak en het kwestieuze 
goed, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de verkoop van het 

mobilier en het materiaal zich bevindend 
in het cafe << Sportief », samen met de 
verhuring van het onroerend goed -waar
in het cafe wordt uitgebaat, wei inhoudt 
dat door de verweerders aan eiseres het 
eigendomsrecht van de handelszaak, ge
heel of minstens gedeeltelijk, werd over
gedragen; de handelszaak immers be
staat uit onlichamelijke en lichamelijke 
goederen en de overdracht van deze laat
sten, samen met de verhuring van het li
tigieuze goed, tot gevolg heeft dat eiseres 
eigenares of minstens medeeigenares 
van de handelszaak geworden is (scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1582, 
1604, 1606 van het Burgerlijk Wetboek, 1 
van de wet van 30 april 1951); 

vierde onderdeel, eiseres die in het ge
huurde goed de handelszaak uitbaatte, in 
aile geval gerechtigd was op de uitwin
ningsvergoeding, ook al was zij geen ei
genares van de handelszaak (schending 
van de artikelen 16, IV en 25, !eden 3 en 
6, van de wet van 30 april 1951) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis vaststelt : 1. dat verweerster 
en de rechtsvoorganger van ver
weerder, eigenaars van het onroe
rend goed en van de handelszaak 
die zij tot juli 1968 in dat goed zelf 
exploiteerden, bij overeenkomst van 
2 juli 1968 zowel het onroerend goed 
als de handelszaak aan eiseres in 
huur gaven; 2. dat uit een factuur 
van 9 juli 1968 blijkt dat de eerstge
noemden het meubilair en het mate
rieel aan eiseres verkochten; 

Overwegende dat de appelrechter 
terecht oordeelt dat de handelszaak 
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een « algemeenheid » is, samenge
steld uit een aantal lichamelijke en 
onlichamelijke roerende goederen, 
en dat de omstandigheid dat enkele 
elementen van dit geheel het voor
werp uitmaken van een verkoop, 
niet impliceert dat ook de handels
zaak als zodanig aan de koper 
wordt overgedragen; 

Overwegende dat de appelrechter, 
zonder de in het onderdeel aangewe
zen wetsbepalingen te schenden, op 
grond van de in het vonnis gedane 
vaststellingen, wettig heeft kunnen 
beslissen dat eiseres door de aan
koop van het meubilair en het mate
rieel van de herberg in genen dele 
enig eigendomsrecht op de handels
zaak heeft verkregen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 25, zesde lid, van de Handels
huurwet, de verhuurder, wanneer 
hij eigenaar is van de handelszaa_k 
die in het gehuurde goed geexploi
teerd wordt en de huur zowel het 
verhuurde als de handelszaak be
treft, geen vergoeding verschuldigd 
is, tenzij de huurder bewijst dat hij 
de belangrijkheid van de handels
zaak met ten minste vijftien ten 
honderd heeft vermeerderd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt : dat verweerster en 
de rechtsvoorganger van verweerder 
tot juli 1968 in hun onroerend goed 
de handelszaak zelf exploiteerden, 
dat zij bij overeenkomst van 2 juli 
1968 zowel het onroerend goed als 
de handelszaak aan eiseres in huur 
gaven, dat eiseres in het gehuurde 
zelf geen handelszaak heeft ge
creeerd en dat eiseres niet aantoont 
dat zij de belangrijkheid van de 
handelszaak met ten minste vijftien 
procent heeft vermeerderd; 

Dat de appelrechter op grond van 
die vaststellingen wettig beslist dat 
eiseres geen recht heeft op een ver
goeding wegens uitzetting; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

9 november 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten mrs. Houtekier 
en De Gryse. 

Nr. 139 

a• KAMER - 12 november 1990 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- TUCHTRECHT 
- WRAKING- LID VAN EEN RAAD VAN DE 
ORDE - BEVOEGDHEID. 

2° WRAKING- TUCHTZAKEN- ORDE VAN 
ARCHITECTEN- LID VAN EEN RAAD VAN DE 
ORDE - BEVOEGDHEID. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN -
RAAD VAN BEROEP - VERNIETIGING WE
GENS ONBEVOEGDHEID. 

4° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN- RAAD VAN BEROEP- VER
NIETIGING WEGENS ONBEVOEGDHEID - VER
WIJZING NA CASSATIE. 

1 o en 2° Om uitspraak te doen over een 
vordering tot wraking van een lid van 
een raad van de Orde van Architecten 
is deze raad zelf en niet de raad 
van beroep bevoegd (1). (Artt. 24, § 2, 

(1) Zie Cass., 14 feb. 1986, A.R. nr. 4450 
(A.C., 1985-86, nr. 385); Cass., 3 jan. 1990, A.R. 
nr. 7892-7921 (A.C. 1989-90, nr. 266), met cone!. 
adv.-gen. Janssens de Bisthoven in Bull. en 
Pas., 1990, I, zelfde nummer. 
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en 31 Architectenwet; art. 40 K.B. 31 
aug. 1963.) 

3° en 4° Wanneer de raad van beroep 
van de Orde van Architecten zich be
voegd verklaart om uitspraak te doen 
over een vordering tot wraking van 
een lid van een raad van de 0Tde, ver
wijst het Hoi, na vernietiging van deze 
beslissing, de zaak naar de provinciale 
raad van de Orde waartoe het ge
wraakte lid behoort (2). (Art. 660 
Ger.W.; art. 33 Architectenwet.) 

{V ... D ... A. .. T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7093) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 november 1989 
door de raad van beroep van de Or
de van Architecten, met het Neder
lands als voertaal, gewezen; 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat eiser in zijn akte van 3 

(2) Luidens artikel 33 van de Architectenwet juli 1989 niet aileen heeft gewraakt 
wordt in geval van cassatie de zaak verwezen de leden-architecten van de raad 
naar de anders samengestelde raad van be-
roep. Deze bepaling is een aangepaste versie van de Orde -van West-Vlaanderen 
van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek; die, op 4 juli 1989, in de tegen eiser 
deze aanpassing is noodzakelijk omdat de ingestelde tuchtvervolging zitting 
raad van beroep een enig rechtscollege is en · b d" 
verwijzing naar een andere raad van ber6ep g1ngen nemen, maar oven 1en ook, 
niet mogelijk is. voor zover nodig, alle andere ef-

Artikel 1110 heeft tot gevolg dat, wanneer fectieve of plaatsvervangende leden 
het Hof een rechtscollege onbevoegd acht, de van die raad die de vorenbedoelde 

· zaak moet worden verwezen naar een rechts- led en eventueel zouden vervangen,· 
college dat volgens het cassatiearrest evenmin 
bevoegd is. dat de raad van beroep oordeelt dat 

De vaste uitspraak van het Hof maakt een een dergelijke vordering een vorde
uizondering op de verwijzing naar een onbe- ring tot wraking uitmaakt in de zin 
voegde rechter, wanneer het vonnis van de 1-------------------
arrondissementsrechtbank wordt vernietigd, 
althans indien deze rechtbank uitspraak over 
de bevoegdheid doet (Cass., 15 dec. 1972, A.C., 
1973, 389; laatste arrest in die zin : Cass., 4 feb. 
1983, A.R. nr. 3889, A.C., 1982-83, nr. 320); als
dan wordt de zaak rechtstreeks naar de be
voegde rechtbank verwezen overeenkomstig 
artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Het arrest van 3 januari 1973 (A.C., 1973, 
450) paste dezelfde regel toe na vernietiging 
van een arrest van het arbeidshof dat over de 
bevoegdheid uitspraak deed. Op deze recht
spraak is het Hof evenwel teruggekomen se
dert het arrest van 23 oktober 1974 (A.C., 1975, 
;!52, met noot 2). In dezelfde zin : Cass., 28 feb. 
1975 (A.C., 1975, 744); 20 april 1979 (A.C., 
1978-79, 991); 23 nov. 1987, A.R. nr. 7938 en 
7942 (A.C., 1987-88, nr. 177). . : 

De verwijzing naar de onbevoegde rechter is 
verantwoord door de regel dat de rechter op 
verwijzing niet gebonden is door de oplossing 
die het Hof aan de rechtsvraag heeft gegeven 
en zich in strijd met het cassatiearrest tach 
bevoegd mag verklaren. Aileen na een tweede 
vernietiging op dezelfde gronden door de ver
enigde kamers dient de feitenrechter naar wie 
de zaak wordt verwezen, zich volgens artikel 
1120 van het Gerechtelijk Wetboek naar de be
slissing van het Hof te voegen. 

Zo het cassatiearrest de zaak rechtstreeks 
naar de bevoegde rechter verwijst, kan deze 
de beslissing van het Hof niet meer betwisten; 
want luidens het tweede lid van artikel 660 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

bindt de beslissing tot verwijzing, wat de· be
voegdheid betreft, de rechter naar wie de vor
dering wordt verwezen. 

Is een zodanige gebondenheid niet verenig
baar met het voormelde beginsel van de vrij
heid van de rechter op verwijzing na cassatie, 
dan geldt dat bezwaar evenwel niet ten aan
zien van de raad van beroep van de Orde van 
Architecten. 

Krachtens artikel 33, tweede lid, van de Ar
chitectenwet wordt in geval van cassatie de 
zaak weliswaar verwezen naar de anders sa
mengestelde raad van beroep. Maar het be
paalt daarbij uitdrukkelijk dat dit rechtscolle
ge zich naar de uitspraak van het Hof voegt 
wat de rechtsvragen betreft waarover in het 
arrest uitspraak is gedaan. Verklaart het Hof 
de raad van beroep onbevoegd, dan moet deze 
zich daarbij neerleggen en de zaak, met toe
passing van artikel 660 van het Gerechtelijk 
Wetboek, verwijzen naar de provinciale raad 
van de Orde, die op zijn beurt krachtens het 
tweede lid van dit artikel door die verwijzing 
gebonden is wat zijn bevoegdheid betreft. 

De verwijzing door het Hof naar de raad 
van beroep is in deze omstandigheden een 
nutteloze omweg. Er is geen reden om na cas
satie artikel 660 niet toe te passen en de zaak 
niet rechtstreeks naar de bevoegde rechter te 
verwijzen, d.i. de raad van de Orde wiens !e
den worden gewraakt. 

H.L. 
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van de artikelen 24, § 2, van de wet 
van 26 juni 1963, 828 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 38 van het ko
ninklijk besluit van 31 augustus 
1963; 

Overwegende dat, ter zake van de 
tuchtrechtelijke procedures voor de 
raden van de Orde van Architecten, 
artikel 24, § 2, van de wet van 26 ju
ni 1963 bepaalt : « De betrokkene 
(tegen wie een tuchtvervolging is in
gesteld) bezit het recht van wraking 
in de bij artikel 828 van het Gerech
telijk Wetboek bepaalde gevallen. 
De vormen waarin het recht van 
wraking dient te worden uitgeoe
fend, worden door de Koning vast
gesteld »; 

Dat uit die bepaling onder meer 
volgt dat de Koning, met betrekking 
tot de wraking van individuele leden 
van de raden van de Orde die zit
ting nemen in een tuchtzaak, enkel 
de macht is toegewezen de rechts
plegingsvereisten vast te stellen; dat 
de Koning aldus niet is gemachtigd 
om de raad van beroep van de Orde 
van Architecten bevoegdheid te ver
lenen om uitspraak te doen over een 
tegen een lid van een raad van de 
Orde ingestelde vordering tot wra
king; dat artikel 40, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 31 augus
tus 1963 tot regeling van de toepas
sing van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van Archi
tecten, derhalve door machtsover
schrijding is aangetast; 

Overwegende dat noch de artike
len 24, § 2, en 31 van de wet van 26 
juni 1963, noch enige andere wetsbe
paling aan de raad van beroep be
voegdheid verlenen om uitspraak te 
doen over de wraking van een lid 
van de provinciale raad van de Or
de; 

Dat de raad van beroep, door zich 
ter zake bevoegd te verklaren, de 
artikelen 107 van de Grondwet, 24, 
§ 2, en 31 van de wet van 26 juni 
1963 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat artikel 33, twee

de lid, van de wet van 26 juni 1963 

bepaalt : « In geval van cassatie 
wordt de zaak verwezen naar de an
ders samengestelde raad van be
roep. Dit rechtscollege voegt zich 
naar de uitspraak van het Hof van 
Cassatie wat de rechtsvragen betreft 
waarover in het arrest uitspraak is 
gedaan »; 

Dat, indien deze zaak naar de 
raad van beroep wordt verwezen, de 
raad, krachtens artikel 660 van het 
Gerechtelijk Wetboek, ertoe ver
plicht is ze naar de bevoegde rech
ter te verwijzen, die wat de bevoegd
heid betreft door die beslissing ge
bonden is; 

Dat er derhalve aanleiding is om 
de zaak rechtstreeks naar de be
voegde rechter te verwijzen; 

Overwegende dat overeenkom
·stig de in artikel 838 van het Ge
rechtelijk Wetboek vastgelegde regel 
en onder voorbehoud van de bij de 
wet bepaalde uitzonderingen, over 
een wraking uitspraak wordt ge
daan door het rechtscollege waartoe 
de gewraakte rechter behoort; dat 
die regel, ingevolge artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek, ook geldt ten 
aanzien van een wraking van een 
lid van tuchtrechtelijke rechtscolle
ges; 

Dat de zaak derhalve dient te 
worden verwezen naar de provinci
ale raad van de Orde waartoe de ge
wraakte leden behoren; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Raad van de Orde van Ar
chitecten van de provincie West
Vlaanderen. 

12 november 1990 - 3• kamer - Voor
zitter en tevens verslaggever: de h. 
Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten mrs. 
Delahaye en Biitzler. 
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Nr. 140 

3e KAMER - 12 november 1900 

1° DESKUNDIGENONDERZOEK 
AANSTELLING DOOR DE VREDERECHTER OP 
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT - DRAAGWIJD
TE. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK 
AANSTELLING DOOR DE VREDERECHTER OP 
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT - GELDIGHEID. 

1° De vrederechter die op eenzijdig ver
zoekschrift van degene die schade 
heeft geleden een deskundige aanstelt, 
mag deze enkel belasten met materiele 
constateringen, doch hij mag hem 
geen adviezen vragen over de oorzaak 
en de omvang van de schade (1). (Artt. 
594-1°, 1025 tot 1034 Ger.W.) 

2° Een deskundigenopdracht, die de vre
derechter op eenzijdig verzoekschrift 
heeft gegeven met toepassing ·van de 
artt. 594, 1°, en 1025 tot 1034 Ger. W:, is 
geldig in zoverre zij materiele consta
teringen tot doe] heeft, niettegenstaan
de dezelfde opdracht nietig is in zover
re zij het vaststellen van de oorzaalr 
en de omvang van de schade tot doe] 
heeft (2). 

(CLAERHOUT, PEERS T. BALCAEN) 

ARREE\T 

(A.R. nr. 7110) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 maart 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 23 augustus 1990, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

(1) en (2) Cass. 21 maart 1979 (A.C., 1979, 
841) met noot. 

Over het tweede onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat de eisers in hun 
eenzijdig verzoekschrift uiteenzetten 
dat « zich terzake dringende " vast
stellingen " opdringen om de huidige 
toestand (in verband met huurscha
de) vast te leggen » en de vrederech
ter vorderden, met toepassing van 
artikel 594, 1°, van het Gerechtelijk 
W etboek, een deskundige aan te 
stellen met opdracht « te zeggen of 
er huurschade is en zo ja, deze 
huurschade te beschrijven » en ver
der de huurschade te ramen en de 
duurtijd en de kostprijs van de her
stellingen te bepalen; dat aldus 
blijkt dat de eisers ook « materiele 
vaststellingen » in verband met de 
schade in een huurwoning vorder- · 
den; 

Overwegende dat de vrederechter, 
die krachtens artikel 594, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet 
op een verzoekschrift als bedoeld in 
artikel 1025 van dat wetboek, nu een 
dergelijk verzoekschrift slechts een
zijdig is, de deskundige enkel mag 
belasten met materiele vaststellin
gen, maar geen adviezen mag vra
gen omtrent de oorzaak en de om
vang van de schade; 

Dat een deskundigenopdracht, ge
geven door de vrederechter op 
grond van de artikelen 594, 1°, 1025 
en volgende van het Gerecl,ltelijk 
W etboek, geldig is in zoverre ze ma
teriiHe vaststellingen tot voorwerp 
heeft, niettegenstaande dezelfde op
dracht nietig is wat de oorzaak en 
de omvang van de schade betreft; 

Overwegende dat het onderdeel 
gegrond is; 

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

12 november 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Baete
Swinnen - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaat mr. De Gryse. 

Nr. 141 

3• KAMER - 12 november 1990 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD - BU
REAU - TUCHTZAKEN - KENNISNEMING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M., 
ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJ
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE)- ONPARTIJD!GHEID VAN DE RECHTER 
- TOEPASSINGSGEBIED. 

4° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD - BU
REAU - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH
TER. 

1° Het bureau van de provinciale raad 
van de Orde van Architecten kan oak 
ambtshalve een tuchtonderzoek instel
Jen en de zaak naar de raad verwijzen 
(1). (Art. 23 Architectenwet.) 

2°, 3° en 4° Het algemeen rechtsbeginsel 
van de onpartijdigheid van de rechter 
en de overeenkomstige bepaling van 
art. 6.1. E. V.R.M vinden geen toepas
sing op organen die geen rechtscollege 

(1) Zie Cass., 29 mei 1986, A.R. nr. 7446 
(A.C., 1985-86, nr. 609). 

zijn, zoals het bureau van de provinci
ale raad van de Orde van Architecten 
(2). (Art. 23 Architectenwet.) 

(D ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7119) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 december 1989 
door de raad van beroep van de Or
de van Architecten, met het Neder
lands als voertaal, gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: ... 

Overwegende dat artikel 23 van 
de wet van 26 juni 1963 bepaalt : 
<< Het bureau van de raad onder
zoekt de klachten ingediend tegen 
de personen die onder hem ressorte
ren en verwijst, zo nodig, het geval 
naar de raad »; 

Dat dit artikel de aanhangigma
king van de tuchtzaken bij de pro
vinciale raad van de Orde, na onder· 
zoek door het bureau, regelt; dat het 
artikel, gelet op de opdracht van de 
raden van de Orde, bepaald in de 
artikelen 2 en 19 van de wet, er niet 
aan in de weg staat dat het bureau 
ook ambtshalve disciplinaire onder
zoekingen instelt en de zaak naar 
de raad verwij st; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt: ... 

Overwegende dat het middel de 
schending van artikel 6.1 van het 
Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens en de miskenning van 
de algemene rechtsbeginselen inza
ke de onpartijdigheid en onafhanke
lijkheid van de rechter en het recht 
van verdediging afleidt uit omstan
digheden waaruit, volgens eiser, de 
vooringenomenheid en de partijdig-

(2) Zie Cass., 14 dec. 1987, A.R. nr. 5916 
(A.C., 1987-88, nr. 23). 
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heid van de voorzitter van het bu
reau van de raad van de Orde zou
den blijken; 

Overwegende dat in tuchtzaken, 
artikel 6.1 van voormeld verdrag en 
het beginsel inzake de onpartijdig
heid en onafhankelijkheid van de 
rechter, als zodanig enkel toepasse
lijk zijn op de rechtscolleges die uit
spraak doen over tuchtmaatregelen 
en op de leden ervan; 

Overwegende dat· het bureau van 
de raad, wanneer het onderzoekin
gen inzake het deontologisch gedrag 
van leden van de Orde instelt, niet 
als rechtscollege handelt en zijn le
den alsdan geen rechtersfunctie ver
vullen; 

Dat het middel niet aanvoert dat 
een of meerdere leden van de raad 
van beroep die de bestreden beslis
sing hebben gewezen, niet als onaf
hankelijke en onpartijdige rechters 
hebben gehandeld; 

Overwegende dat het middel de 
miskenning van eisers recht van 
verdediging uitsluitend baseert op 
een beweerde miskenning van het 
beginsel betreffende de onpartijdig
heid en onafhankelijkheid van de 
rechter; 

Dat uit de vorenstaande motieven 
volgt dat de grief geen grondslag 
heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 november 1990 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rauws, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en Biitzler. 

Nr. 142 

3" KAMER - 12 november 1990 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -
INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKE
RINGSINSTELLING - RENTE. 

2° INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING- VERZEKE
RINGSINSTELLING - RENTE. 

1° en 2° De indeplaatsstelling, ten voor
dele van de verzekeringsinstelling in
zake ziekte en invaliditeit, in de rech· 
ten van de rechthebbende op de sam
men die hem als schadeloosstelling 
krachtens een andere wetgeving of het 
gemeen recht verschuldigd zijn, strekt 
zich ook uit tot de rente welke die 
sommen opbrengen (1). (Art. 70, § 2, 
vierde lid, (2) Z.I.V.-wet.) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7195) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1984 (3) door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de indeplaats
stelling van de verzekeringsinstel
ling, op grand van de te dezen toe
passelijke tekst van artikel 70, § 2, 
van de Ziekte- en Invaliditeitswet, 
tot voorwerp heeft, niet het bedrag 
van de door haar verleende presta
ties, maar het geheel van de rechten 
en vorderingen welke de rechtheb
bende krachtens het gemene recht 

(1) Cass., 2 dec. 1985, A.R. nr. 4910, en 7 
april 1986, A.R. nr. 7461 (A.C., 1985-86, nrs. 223 
en 480). · 

(2) Thans art. 76quater, § 2, vierde lid. 

(3) De voorziening werd ingediend op 3 april 
1990. 
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of een andere wetgeving uit hoofde 
van de geleden schade had kunnen 
uitoefenen ten opzichte van degene 
die de schade moet vergoeden; 

Dat, bijgevolg, indien de sommen 
die aan de rechthebbende tot ver
goeding van zijn schade verschul
digd waren, rente opbrengen, de 
verzekeringsinstelling krachtens de 
indeplaatsstelling aanspraak heeft 
op rente, tegen dezelfde voet bere
kend op de bedragen die zij ingevol
ge de i!). vorenbedoeld artikel 70, § 2, 
omschreven subrogatie gerechtigd is 
te vorderen; 

Overwegende dat het arrest be
doeld artikel 70, § 2, schendt door ei
ser zijn aanspraak op de bij artikel 
42 van de Arbeidsongevallenwet be
paalde interest te ontzeggen, op de 
in het middel aangehaalde gronden; 

.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 Brussel. 

Het aan de dienstplichtige te betekenen 
afschrift van de beslissing van de her
keuringsraad moet niet door de voor
zittel' worden ondertekend (1). (Art. 20, 
§ 1, K.B. 30 juli 1987.) 

(S ... ) 

(A.R. nr. M 749 N) 

12 november 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. M. Vermeulen, 
Antwerpen. 

Nx·. 144 

2• KAMER - 13 november 1990 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - OPEN
BAARHEID VAN DE TERECHTZITTING- WEG
VERKEER - VERVOLGING VAN MINDERJARI-

12 november 1990 - 3° kamer - Voor- GEN VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MIN-
zitter en versJaggeller: de h. Rauws, DER DAN ACHTTIEN JAAR ALSOOK VAN 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende MEERDERJARIGEN. 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 20 CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 

Nr. 143 

3• KAMER - 12 november 1990 

- STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE 
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING - VERNIETIGING VAN DE EIND
BESLISSINGEN EN DE NIET DEFINITIEVE BE
SLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - VOORWAARDEN. 

1 o Het onderzoek van de vervolging die 
tegen een minderjarige van meer dan 
zestien jaar en minder dan achttien 
jaar voor de gerechten van gemeen 
recht wordt ingesteld in de bij art. 
36bis Jeugdbeschermingswet bepaalde 
gevallen, onder meer inzake wegver
keer, geschiedt in raadkamer; die 

DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLE- 1----------------
GES - VORM - HERKEURINGSRAAD - AF
SCHR!Fr VAN DE BESLISSING - HANDTEKE
NING. 

(1) Zie Cass., 16 sept. 1985, A.R. nr. M 576 N 
(A.C., 1985-86, nr. 29). , 
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rechtspleging mag evenwel niet wor
den uitgebreid tot andere personen die 
terzelfder tijd worden vervolgd, zelfs 
als zij samen met de minderjarigen bij 
hetzelfde exploot werden gedagvaard 
(1). (Art. 96 Gw.) 

2° ·vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de veroordeling 
op de strafvordering brengt de vernie
tiging mede van de eindbeslissingen 
en de niet definitieve beslissingen (2) 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die voortvloeien uit de 
eerstgenoemde beslissing, indien eiser 
zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien tegen de eindbeslissingen (3). 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCBE 
MUTUALITEITEN T. MASSET S., MASSET J., DE
MUNTER, BRENNET; BRENNET T. NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCBE MUTUALITEI
TEN, MOLS, VAN BELDEN, MASSET J., DEMUN
TER; MASSET S., MASSET J., DEMUNTER T. NA
TIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCBE MUTU-

ALITEITEN, MOLS, VAN BELDEN, BRENNET) 

ARREST 

(A.R. nr. 3337) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 februari 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

I. Op de voorziening van het Na
tionaal Verbond van Socialistische 
M utualiteiten : 

Overwegende dat de beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake be
voegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van Alphon
se Brennet: 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 96 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser en Steven 
Masset vervolgd waren om, te Leo
poldsburg op 23 oktober 1987, onop~ 
zettelijk slagen of verwondingen te 
hebben toegebracht aan Patrick 
Mols, heiden bovendien om zich 
schuldig te hebben gemaakt aan 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement; dat de beklaagde Steven 
Masset, geboren op 24 augustus 
1971, op het ogenblik van de feiten 
meer dan zestien jaar en minder 
dan voile achttien jaar oud was, ter
wijl eiser meerderjarig was; 

Overwegende dat op de terechtzit
tingen van 8 december 1988 en 26 
januari 1989 waarop de zaak door 
de correctionele rechtbank werd be
handeld, het onderzoek van de zaak 
uitsluitend in raadkamer heeft 
plaatsgehad en dat daarna de debat
ten gesloten werden verklaard en de 
uitspraak van het vonnis werd ge
steld op de terechtzitting van 23 fe
bruari 1989; 

Overwegende dat door de bepa
ling van artikel 36bis, tweede lid, 
van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming, zoals 
het bestond ten tijde van het bestre
den vonnis, krachtens welke de 
debatten ter zake van strafvervol
gingen tegen minderjarigen die 
meer dan zestien j aar en minder 
dan voile achttien jaar oud zijn op 
het ogenblik van de feiten voor de 

--------------~ gerechten bevoegd op grond van het 

{1) Cass., 22 sept. 1975 {A.C., 1976; 104). 

{2) Zie Cass., 16 april 1985, A.R. nr. 9037 
(A.C., 1984-85, nr. 482). 

{3) Zie Cass., 9 feb. 1988, A.R. nr. 1833 (A.C., 
1987-88, nr. 353), en 4 sept. 1990, A.R. nr. 3903 
(ibid., 1990-91, supra, nr. 3). 

gemene recht, in de gevailen be
paald bij dat artikel, in raadkamer 
plaatshebben, enkel de bescherming 
van die minderjarigen wordt be
oogd; dat die bepaling die afwijkt 
van de regel van de openbaarheid 
van de terechtzittingen voorgeschre-
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ven door artikel 96 van de Grondwet 
niet kan worden toegepast op ande
re personen die terzelfder tijd voor 
die gerechten zijn vervolgd, zelfs in
dien zij samen met de minderjarige 
bij een zelfde exploot zijn gedag
vaard; 

Dat het onderzoek van de vervol
gingen ingesteld tegen eiser derhal
ve onwettig in raadkamer is ge
schied; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering de vernietiging mee
brengt van de definitieve en niet de
finitieve beslissingen op de tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vor
deringen die het gevolg zijn van 
eerstgenoemde beslissing, zelfs al 
wordt die vernietiging ambtshalve 
uitgesproken; 

III. Op de voorzieningen van Ste
ven Mas set, Jean Masset en Chris
tiane Demunter : 

Om die redenen, verleent aan de 
eisers sub III akte van de door hen 
gedane afstanden; ongacht de door 
de eisers sub III aangevoerde mid
delen, die gericht zijn tegen de be
slissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van Louis Mols en In
grid Van Heiden wat hun gemeen
schappelijk huwelijksvermogen en 
hun respectief eigen vermogen be
treft en die niet de ontvankelijkheid 
van hun voorziening betreffen; ver
werpt de voorzieningen van de ei
sers sub III voor het overige; vernie
tigt het bestreden vonnis in zoverre 
het uitspraak doet op de strafvorde
ring en de civielrechtelijke vorderin
gen tegen eiser sub II; verwerpt de 
voorziening van eiser sub I; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor-

den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt eiser sub I en de eisers sub III 
in de kosten van hun respectieve 
voorzieningen; laat de kosten van de 
voorziening van eiser sub II ten las
te van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Tongeren, zitting hou
dende in hoger beroep. 

13 november 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 145 

2• KAMER - 13 november 1990 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFGERECHT - RECHTSTREEK

SE DAGVAARDING DOOR DE BENADEELDE -
CONSIGNATIE. 

2° STRAFVORDERING - RECHTSTREEK

SE DAGVAARDING DOOR DE BENADEELDE -
CONSIGNATIE. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - VERNIETIGING, OP DE 
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, 
VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VERNIETIGING VAN DE · 
BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVORDERING 
NIET ONTV ANKELIJK VERKLAARD WORDT -
VOORWAARDEN. 

1 o en 2° De benadeelde die de zaak bij 
rechtstreekse dagvaarding voor het 
strafgerecht brengt, moet vooraf op de 
griffie het bedrag deponeren dat nodig 
geacht wordt om de kosten van de 
rechtspleging te dekken; het ontbreken 
van consignatie iran weliswaar een be
Jetsel vormen voor de rechtspleging, 
maar zij Jeidt niet tot de nietigheid 
van de dagvaarding of tot de niet-ont
vankelijkheid van de straf- en burger-
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lijke rechtsvordering (1). (Art. 5 wet 1 
juni 1849; art. 108 K.B. van 28 dec. 
1950.) 

3° Wanneer de rechter, wegens het ont
breken van consignatie door de recht
streeks dagende burgerlijke partij, de 
straf- en burgerlijke rechtsvordering 
tegen de beklaagde niet ontvankelijk 
heeft verklaaz·d, heeft de op het cassa
tieberoep van de burgerlijke partij uit
gesproken vernietiging van de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering 
de vernietiging tot gevolg van de be
slissing waarbij de rechter zich het 
recht om uitspraak te doen op de straf
vordering heeft ontzegd wegens de 
niet-ontvankelijkheid van de recht
streekse dagvaarding (2). 

,(FORMAN, DE VOS, ANTWERPS PARAMEDISCH 
TEAM P.V.B.A. T. DE GRUYTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 3958) 

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

. pen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 2, 3, 4, 5 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 
145, 162, 194 van het Wetboek van Straf
vordering, 5 van de wet van 1 juni 1849 
op de herziening van de tarieven in 
strafzaken, 108 van het koninklijk be
sluit van 28 december 1950 houdende al
gemeen reglement op de gerechtskosten, 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging, 

doordat het arrest beslist op strafge
bied dat « bij nieuw onderzoek door het 
Hof, en op vordering van het openbaar 
ministerie, dient te worden vastgesteld 

(1) Zie A. LORENT, « Les frais de justice re
pressive », in Rev.dr.p{m., 1983, biz. 609 tot 664, 
nrs. 55 tot 62; J. DE PEUTER, « De rechtstreekse 
dagvaarding van de benadeelde voor de straf
rechtbank ''• in Strafrecht voor rechtspractici, 
1985, biz. 57 tot 91 (biz. 88 en 89); A. VANDE
PLAS, « Consignatie van de rechtstreeks dagen
de partij » in Commentaar Strafrecht en Straf
vordering, nr. 4. 

(2) Zie Cass., 28 nov. 1986, A.R. nr. 878 (A.C., 
1986-87, nr. 174), en noot 2 R.D. 

dat de strafvordering niet regelmatig 
werd op gang gebracht nu blijkt dat de 
rechtstreekse dagvaarding van 7 decem
ber 1987 niet gepaard ging met de nodi
ge consignatie zoals voorgeschreven door 
artikel 108 van het koninklijk besluit van 
28 december 1950 houdende algemeen re
glement op de gerechtskosten in strafza
ken » en « dat de rechtstreekse dagvaar
ding dan ook als toelaatbaar doch niet
ontvankelijk dient te worden afgewe
zen », en op burgerlijk gebied dat « de 
vorderingen van de rechtstreeks dagende 
partijen Lodewijk Forman en Danielle 
De Vos, die de strafvordering op gang 
hebben gebracht, eveneens geen voort
gang kunnen vinden bij gebreke van de 
wettelijk voorgeschreven consignatie; en 
« dat de burgerlijke partijstelling van de 
P.V.B.A. Antwerps Paramedisch Team 
ter terechtzitting van 24 maart 1988 
slechts ontvankelijk was op voorwaarde 
dat op hetzelfde ogenblik de strafvorde
ring regelmatig aanhangig was bij het 
vonnisgerecht; dat echter zoals hierbo
ven reeds uiteengezet, de som die voor 
de kosten der rechtspleging vermoedelijk 
nodig is niet ter griffie was neergelegd 
zoals voorgeschreven door het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 en dat de 
strafvordering bijgevolg op dat ogenblik 
geen voortgang kon vinden; dat deze bur
gerlijke partijstelling dan ook niet ont
vankelijk is » en eerste en tweede eisers 
veroordeelt tot de kosten, 

terwijl, eerste onderdeel, vermits de 
consignatie niet op straffe van nietigheid 
is voorgeschreven, een rechtstreekse 
dagvaarding zonder consignatie rechts
geldig is en de strafzaak bij het vonnis
gerecht aanhangig maakt, zodat de straf
vordering in ieder geval regelmatig op 
gang werd gebracht (schending van de 
artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 145, 162 en 194 van het Wet
hoek van Strafvordering, artikel 5 van de 
wet van 1 juni 1849 en artikel 108 van 
het koninklijk besluit van 28 december 
1950); 

tweede onderdeel, zelfs al is het instel
len van de strafvordering voorwaardelijk 
en afhankelijk van de geldigheid van de 
uitoefening van de burgerlijke vordering, 
dit niet meer het geval is wanneer het 
openbaar ministerie in een requisitoor 
de toepassing van de strafwet vordert; 
dat uit de zittingsbladen, zowel in eerste 
aanleg als in beroep evenals uit de dag
vaarding in hoger beroep betekend op 
bevel van de heer procureur-generaal, 
blijkt dat vervolging werd ingesteld door 
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het openbaar ministerie, zodat het be
streden arrest niet kon beslissen dat de 
strafvordering niet ontvankelijk was 
(schending van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 
5 van de voorafgaande titel van het Wet
boek van Strafvordering); 

derde onderdeel, nu de strafvordering 
geldig werd uitgeoefend, de burgerlijke 
partijen hun vorderingen voor de straf
gerechten konden laten gelden, ongeacht 
het feit of zij oorspronkelijk rechtstreeks 
dagende partijen waren, en terwijl derde 
eiseres geen rechtstreeks dagende partij 
was en bijgevolg minstens tegenover 
haar geen vereiste kon gesteld worden 
betreffende een eventuele consignatie, 
zodat het bestreden arrest de burgerlijke 
partijstellingen niet (on)ontvankelijk kon 
verklaren (schending van de artikelen 3 
en 4 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, en van de 
artikelen 145, 162 en 194 van het Wet
hoek van Strafvordering); 

zichzelf de regelmatigheid van de 
dagvaarding of de ontvankelijkheid 
van de door die dagvaarding bij de 
rechter aanhangig gemaakte straf
vordering en civielrechtelijke vorde
ring niet aantast; 

Overwegende dat te dezen de 'ei
sers Forman en De Vos verweerder 
rechtstreeks hebben gedagvaard 
voor de correctionele rechtbank, 
zonder enige som ter griffie te depo
neren; 

Overwegende dat, nu de strafvor
dering niet onontvankelijk was, het 
hof van beroep niet vermocht de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
eisers om de vermelde reden niet 
ontvankelijk te verklaren; 

Dat het middel in zoverre gegrond vierde onderdeel, de consignatiever
plichting niet op straffe van nietigheid is is; 
voorgeschreven; het verzuim kan worden 
hersteld door het storten van de vereiste 
consignatie v66r het sluiten der debat

En overwegende dat de hierna uit 
te spreken vernietiging van de be
slissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van de eisers tegen ver
weerder de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de strafvorde
ring tegen verweerder waarbij de 
appelrechters zich het recht ontzeg
gen over de strafvordering uitspraak 
te doen; 

ten; dat bijgevolg het bestreden arrest 
dat vaststelt dat geen consignatie was 
gebeurd, overeenkomstig het algemeen 
rechtsbeginsel van de rechten van verde
diging, de rechtstreeks dagende partijen 
in de gelegenheid had dienen te stellen 
daaraan v66r het sluiten der debatten te 
verhelpen (schending van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging) : 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 5 van de wet van 1 juni 1849 
en 108 van het Algemeen Reglement 
op de Gerechtskosten in Strafzaken 
de burgerlijke partij die recht
streeks dagvaardt, ertoe gehouden 
is ter griffie een som te deponeren 
die vermoedelijk nodig is voor de 
kosten der rechtspleging, en een 
aanvullende som moet deponeren 
wanneer de eerste ontoereikend is; 

Overwegende dat deze consignatie 
niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven; dat het ontbreken 
ervan weliswaar weerslag kan heb
ben op het al dan niet aanvatten of 
voortzetten van de behandeling van 
de zaak door de rechter, maar op 

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; veroordeelt verweerder in de 
helft van de kosten; laat de andere 
helft ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

13 november 1990 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ge
rard. 
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.Nr. 146 

2e KAMER - 13 november 1990 

1° RECHTERLIJK ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN RET 
RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING IN DE SAMEN
STELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - DE
BATTEN HERVAT AB INITIO- GEVOLGEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE NA INDIENING 
VAN EEN CONCLUSIE. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - VRIJSPRAAK. 

1° Wanneer de correctionele rechtbank, 
rechtdoende in hager beroep, met het 
onderzoek van de zaak begonnen is 
en, na wijziging in de samenstelling 
van het rechtscollege, de debatten na 
een nieuw verslag voor dat anders sa
mengesteld rechtscollege ab initio zijn 
hervat, is het aldus gewezen vonnis 
uitgesproken door rechters die alle· te
rechtzittingen over de zaak hebben bij
gewoond (1). (Art. 779, eerste lid, 
Ger.W.) 

2° Als de partijen de conclusie die zij 
vroeger voor andere magistraten had
den genomen, niet uitdrukkelijk over
nemen, dan heeft deze noodzakelijker
wijs geen enkele waarde voor de 
rechters die uitspraak doen na de be
handeling van de zaak volledig te heb
ben hervat (2). 

3° Bij ontstentenis van een conclusie 

beslist dat het aan de beklaagde ten 
laste gelegde feit niet bewezen is (3). 
(Art. 97 Gw.) 

(DEWAELHEYNS T. TIMMERMANS) 

(A.R. nr. 4118) 

13 november 1990 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. K. 
Fourie, Leuven. 

Nr. 147 

2e KAMER - 13 november 1990 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
ONTV ANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - VEROORDELING - VRIJSPRAAK 
VAN DE BEKLAAGDE. 

1° De strafrechter kan slechts schadever
goeding aan de burgerlijke partij toe
kennen wanneer hij vaststelt dat de 
schade voortvloeit uit het als misdrijf 
omschreven feit dat hij bewezen ver
klaart; hij kan zulks niet op grand van 
fouten of onvoorzichtigheden die met 
het feit geen verband houden (1). (Artt. 
3 en 4 wet van 17 april 1878.) 

van het O.M., van de administratie die 2° Wanneer een beslissing in hager be-
de strafvordering uitoefent of van de roep wordt vernietigd omdat de appel-
burgerlijke partij, is een vrijspraak rechter, na de beklaagde te hebben 
met redenen omkleed, als de rechter 1------------------

N oten arrest nr. 146 : 

(1) Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5518 (A.C., 
1986-87, nr. 274). 

(2) Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4221 (A.C., 
1985-86, nr. 102). 

(3) Cass., 28 mei 1985, A.R. nr. 9259 (A.C., 
1984-85, nr. 584). 

Noot arrest nr. 147 : 

(1) Cass., 16 april 1985, A.R. nr. 9137 (A.C., 
1984-85, nr. 483); zie Cass., 30 april 1985, A.R. 
nr. 9039 (ibid., 1984-85, nr. 520). 
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vrijgesproken, hem tach heeft veroor
deeld op de burgerlijke rechtsvorde
ring, wordt de vernietiging zonder ver
wijzing uitgesproken (2). 

(D'HAESE T. POLFLIET) 

ARREST 

(A.R. nr. 4175) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 november 1989 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser beperkt is tot de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering van 
verweerder tegen hem; 

artikel 559, 1°, van het Strafwetboek on
bewezen geacht is : 

Overwegende dat eiser, die was 
vervolgd wegens overtreding van ar
tikel 559, 1°, van het Strafwetboek 
om, buiten de gevallen omschreven 
in hoek II, titel IX, hoofdstuk III, 
van dat wetboek, andermans roeren
de eigendommen opzettelijk te heb
ben beschadigd of vernield, door de 
politierechtbank was vrijgesproken; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie en van de bur
gerlijke partij, na te hebben vastge
steld dat de strafvordering door ver
jaring vervallen was, op civielrechte
lijk gebied het beroepen vonnis 
hervormt en eiser veroordeelt tot 

Over het middel: schending van de ar- het betalen van schadevergoeding 
tikelen 97 van de Grondwet, 559, 1°, van aan verweerder; 
het Strafwetboek, 1382 van het Burger-
lijk Wetboek, 161, 176, 192 en 195, eerste Overwegende dat ingevolge de ar
lid, van het Wetboek van Strafvordering, tikelen 3 en 4 van de voorafgaande 

doordat het bestreden vonnis over- titel van het W etboek van Strafvor
weegt dat « het de rechtbank behoort het dering de strafrechter slechts scha
bestaan van welkdanige fout ook in devergoeding kan toekennen wan
noodzakelijk oorzakelijk verband met de neer hij vaststelt dat die schade 
schade te onderzoeken » en dat « de be- voortvloeit uit een als misdrijf ge
klaagde (eiser) dan ook, overeenkomstig kwalificeerd feit waarvoor de be
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, klaagde was vervolgd en dat de 
verplicht is de door hem aangerichte 
schade te vergoeden ,, dit alles terwijl rechter bewezen acht; 
de rechtbank ook vaststelt in de bestre- Overwegende dat de rechters aan
den beslissing dat << uit de elementen nemen, zoals blijkt uit de motive
van de strafinformatie en de behande- ring van het bestreden vonnis ver
ling ter terechtzitting moet besloten wor- meld in het middel, dat eiser niet 
den dat beklaagde Kurt D'Haese ... op 5 
november 1988 ... onopzettelijk schade schuldig is aan de overtreding waar-
toebracht aan de personenwagen Merce- voor hij was vervolgd, doch dat hij 
des 200, eigendom van de B.V.B.A. Trico- een andere fout beging waardoor hij 
teuse ... , en doordat aldus de ten laste de schade die verweerder lijdt, heeft 
gelegde overtreding voorzien in artikel veroorzaakt; 
599, 1°, van het Strafwetboek in werke- 0 d d h b d 
lijkheid onbewezen geacht is, die over- verwegen e at et estre en 
treding er immers in bestaande ander- vonnis dat op die gronden eiser ver
mans roerende eigendommen opzettelijk oordeelt tot het betalen van schade
te hebben beschadigd of vernield, dan vergoeding aan verweerder, de arti
wanneer de strafrechter een burgerlijke kelen 3 en 4 van de voorafgaande 
vordering toelaatbaar en gegrond kan titel van het Wetboek van Strafvor
verklaren enkel wanneer de foutieve dering schendt; 
daad begrepen is in de omschrijving van 
een misdrijf, al is de strafvordering uit- Dat het middel in zoverre gegrond 
gedoofd door verjaring, en ter zake de is; 
ten laste gelegde overtreding voorzien in 

(2) Cass., 16 april 1985, vermeld in de vorige 
voetnoot. 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit-
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spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van verweerder tegen ei
ser; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt verweerder in de 
kosten; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

13 november 1990- 2• kamer- Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens- Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. 
,Haus, Gent. 

Nr. 148 

2• KAMER - 14 november 1990 

STEDEBOUW - SANCTIES - WEDERRECH
TELIJK UITGEVOERDE WERKEN - INSTAND
HOUDING - BEGRIP - MISDRIJF - BE
STANDDELEN. 

De strafbare instandhouding van wer
ken, die in strijd met de wettelijke be
palingen inzake stedebouw zijn uitge
voerd, bestaat in het schuldig verzuim 
een einde te maken aan werken die 
wederrechtelijk zijn gevoerd, zelfs 
door een derde (1). (Art. 64 Wet Ruim
telijke Ordening en Stedebouw; art. 66 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw.) 

(X.,,) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8421) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1990 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 14 maart 1989, A.R. nr. 2650 
(A.C., 1988-89, nr. 397). 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 41, 66, 67 van het Waalse 
Wetboek van Stedebouw en 66 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest het aan eiseres ten 
laste gelegde feit bewezen verklaart en 
haar tot een geldboete van 50 frank, die 
op 3.000 frank is gebracht, veroordeelt op 
grand « dat aan beklaagde ten laste was 
gelegd dat zij vanaf 6 november 1985 op 
het perceel, gelegen te W alhain, rue de 
la Sucrerie, kadastraal bekend sectie E, 
nr. 198 S, een afsluiting heeft gebouwd 
en instandgehouden zonder de vooraf
gaande en uitdrukkelijke vergunning 
van het college van burgemeester en 
schepenen; ( ... ) dat de eerste rechter ten 
onrechte toepassing heeft gemaakt van 
artikel 71 van het Strafwetboek op grand 
van de overweging dat beklaagde te de
zen had gehandeld uit een onweerstaan
bare morele dwang, omdat de bouwwer
ken door haar moeder waren uitgevoerd; 
dat vaststaat dat de ouders van beklaag
de haar de litigieuze eigendom hebben 
verkocht bij een akte van 15 december 
1982 waarbij mevrouw Decaux, moeder 
van de beklaagde, het recht kreeg om ter 
plaatse te wonen zolang zij leefde; dat 
bewezen is dat mevrouw Decaux daar 
ook werkelijk verbleef en dat het heel 
goed mogelijk is dat zij het iniatief gena
men heeft om een werk uit te voeren 
waarvan de kosten de financii:He midde
len van de beklaagde te hoven konden 
zijn gegaan; overwegende evenwel dat er 
geen enkele aanwijzing bestaat dat dit 
werk niet met de toestemming van de 
beklaagde zou zijn uitgevoerd; dat, blij
kens verschillende stukken van het dos
sier, zij daar blijkbaar eveneens af en 
toe heeft gewoond (stukken 18, 23 en 30); 
dat zij op 24 september 1986 aan de veld
wachter van Chastre een schrijven heeft 
gericht waarin zij als adres opgeeft : rue 
le Docte 16 te Chastre (stuk 33); dat het
zelfde adres voorkomt op de aanvraag 
van een bouwvergunning die in 1987 aan 
het college van burgemeester en schepe
nen te Chastre was gericht (stuk 76); dat 
beklaagde in gebreke blijft ook maar een 
gegeven over te leggen waardoor zij aan
nemelijk had kunnen maken dat zij zich 
had verzet; dat haar gehele houding eer
der het tegendeel lijkt te bewijzen; dat 
het immers merkwaardig is vast te stel
len dat zij meer dan een jaar halsstarrig 
weigerde gevolg te geven aan de oproe
pingen zowel van de veldpolitie als van 
de rijkswacht zodat het zelfs nodig bleek 
(de beklaagde die to en het beroep van 
advocaat uitoefende) op te sporen met 
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behulp van het centraal signalements
blad; dat, indien beklaagde in een heftig 
conflict verwikkeld was met haar moe
der, het haar gemakkelijk zou zijn geval
len het te laten weten en het weinig aan
nemelijk is dat zij in een dergelijk geval 
in haar weinige brieven met de autoritei
ten een vrijpostige stijl zou hebben ge
bruikt door zich onder meer in de vol
gende bewoordingen uit te laten : " mijn 
vrije uren vallen niet samen met uw 
kantooruren" (stuk 9) », 

res het strafbare feit heeft uitgevoerd of 
daaraan heeft meegewerkt in de zin van 
artikel 66, tweede en derde lid, van het 
Strafwetboek; het arrest nergens vast
stelt dat eiseres door enige daad zou 
hebben meegewerkt aan het misdrijf of 
de wil om het misdrijf te plegen zou heb
ben geuit; het arrest bijgevolg, nu het de 
schuld van eiseres aan het misdrijf, 
plaatsen en instandhouden van een af
sluiting, afleidt uit de vaststelling dat ei
seres heeft ingestemd met en zich niet 
verzet heeft tegen dat werk waartoe het 
initiatief van een derde uitging, de in het 
middel aangegeven artikelen schendt : 

terwijl eiseres wordt vervolgd uit hoof
de van het feit dat zij de artikelen 41, 66 
en 67 van het Waalse Wetboek van Ste
debouw heeft overtreden door op het 
perceel gelegen te Walhain, rue de la Su
crerie, een afsluiting te bouwen en in 
stand te houden; de persoon die wordt 
vervolgd als dader van een strafbaar feit 
niet alleen wordt vervolgd wegens recht
streekse uitvoering van het misdrijf, 
maar ook wegens deelneming in de zin 
van artikel 66, tweede en derde lid, van 
het Strafwetboek; het Hof nagaat of de 
feitenrechter uit de op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten en omstandig
heden wettig het bestaan heeft kunnen 
afleiden van een van de wijzen van deel
neming bedoeld in artikel 66, tweede en 
derde lid, van het Strafwetboek; artikel 
66, tweede en derde lid, van het Straf
wetboek degene straft die het misdrijf 
heeft uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks heeft meegewerkt alsook 
degene die door enige daad tot de uitvoe
ring zodanige hulp heeft verleend dat de 
misdaad of het w~nbedrijf zonder zijn 
bijstand niet had kunnen worden ge
pleegd; het arrest vaststelt dat het heel 1 

goed mogelijk is dat mevr. D ... , de 
moeder van de beklaagde, het initiatief 
genomen heeft om een werk uit te voe
ren waarvan de kosten de financiiHe 
middelen van de beklaagde te boven gin
gen; het arrest in ieder geval niet vast
stelt dat beklaagde het initiatief heeft 
genomen tot het in de telastlegging om
schreven werk; het arrest eiseres schul
dig verklaart op grond dat er geen enke
le aanwijzing bestaat dat dit werk niet 
met de toestemming van de beklaagde is 
uitgevoerd en dat nergens van enig ver
zet harerzijds gebleken is; het aldus aan 
eiseres wordt verweten dat zij heeft in
gestemd met de wederrechtelijke uitvoe
ring van bouwwerken en zich daartegen 
niet heeft verzet; uit de vaststelling van 
het bestaan van een toestemming en het 
ontbreken van verzet tegen de uitvoering 
van een werk door een derde evenwel 
niet wettig kan worden afgeleid dat eise-

Overwegende dat eiseres werd 
vervolgd uit hoofde van het feit dat 
zij meer bepaald als eigenares een 
zonder voorafgaande vergunning 
van de bevoegde overheid geplaatste 
afsluiting in stand heeft gehouden; 

Overwegende dat de strafbare in
standhouding bestaat in hE:~ schul
dig verzuim om een einde te maken 
aan een werk dat wederrechtelijk is 
uitgevoerd, zelfs door een derde; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit de in het middel vermelde 
feitelijke vaststellingen wettig heeft 
afgeleid dat eiseres het strafbare 
feit heeft gepleegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
WHe 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 eiseres in 
de kosten. 

14 november 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat 
mr. De Gryse. 
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Nr. 149 

2e KAMER- 14 november 1990 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING -
RECHTSCOLLEGE WAARBIJ DE ZAAK NIET 
AANHANGIG IS - GEVOLG. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BE
OORDELING DOOR HET HOF - VERZOEK 
GEGROND - GEVOLG. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONT
TREKKING VAN DE ZAAK - OMVANG. 

1 o Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van de zaak naar een ande
re rechtbank wegens gewettigde ver
denking, wanneer de zaak nag niet 
aanhangig gemaakt is bij het verdach
te rechtscollege (1). 

2° Wanneer het Hof van Cassatie beslist 
dat de omstandigheden, die zijn aange
voerd in een verzoek tot onttrekking 
van de zaak aan een correctionele 
rechtbank wegens gewettigde verden
king, namelijk dat de broer van een 
der partijen ondervoorz1tter is in die 
rechtbank, bij de partijen en bij der
den gewettigde verdenking kunnen 
doen ontstaan omtrent het onpartijdig 
karakter van de te wijzen beslissing, 
beveelt het de verwijzing van de zaak 
naar een andere correctionele recht
bank (2). (Artt. 542 en 545 Sv.) 

3° Wanneer het verzoek tot onttrekking 
van de zaak aan een correctionele 
rechtbank wegens gewettigde verden
king wordt ingediend door twee be

van de kamer van inbeschuldigingstel
ling naar dezelfde rechtbank wordt 
verwezen, en het Hof van Cassatie be
slist, enerzijds, dat het! verzoek ge
grond is, anderzijds, dat het belang 
van een goede rechtsbedeling vereist 
dat de ten aanzien van de derde be
klaagde gevoerde rechtspleging niet af
zonderlijk wordt behandeld voor het 
vonnisgerecht, breidt het de onttrek
king uit tot de tegen Jaatstgenoemde 
beklaagde ingestelde vervolging, oak al 
is het verzoek in dat opzicht niet ont
vankelijk (3). 

(WAUTELET, PROVOST) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8616) 

HET HOF; - Gelet op het op 17 
september 1990 ter griffie van het 
Hof ingediende verzoekschrift waar
in de eisers vragen dat de bij de 
Correctionele Rechtbank te Charle
roi aanhangige zaak nr. 450/87 (409) 
wegens het bestaan van gewettigde 
verdenking zou worden onttrokken 
aan die rechtbank en naar een an
dere rechtbank zou worden verwe
zen; 

Overwegende dat de eisers door 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Charleroi bij 
beschikking van 27 maart 1990 naar 
de correctionele rechtbank zijn ver
wezen wegen& eenvoudige en be
drieglijke bankbreuk, uitgifte van 
ongedekte cheques, valsheid, oplich
ting, verduistering van inbeslagge
nomen voorwerpen; dat de tweede 
eiser bovendien werd verwezen we
gens de uitoefening van een han
delsbedrijvigheid en het verrichten 
van werkzaamheid als bestuurder in 

klaagden in een zaak waarin een der- 1------------------
de verdachte, die door de raadkamer 
van rechtsvervolging was ontslagen, (3) Op de dag van de indiening van het ver
bij een na dat verzoek gewezen arrest zoek had geen der partijen in de zaak een ont-

------------------l vankelijk verzoek kunnen indienen tot ant

(1) Zie Cass., 8 jan. 1973 (A.C., 1973, 474) en 
14 sept. 1983, A.R. nr. 3094 (ibid., 1983-84, nr. 
27). 

(2) Zie Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr. 7600, en 
15 maart 1983, A.R. nr. 7901 (A.C., 1982-83, nrs. 
123 en 394). 

trekking van de zaak wat de verdachte betreft 
die nog niet naar de correctionele rechtbank 
was verwezen, aangezien bij deze geen vervol
ging ten laste van de beklaagde aanhangig 
was. Het Hof breidt de onttrekking uit, zulks 
om dezelfde reden als die welke de uitbreiding 
van de vernietiging tot een niet onderscheiden 
beschikkend gedeelte rechtvaardigt. 
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een vennootschap op aandelen, of
schoon hij was veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 18 maanden; 
dat X... B. .. , advocaat, die verdacht 
werd van lasterlijke aantijging, ont
slagen werd van rechtsvervolging; 

Dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Bergen, op het hager beroep van 
eerste eiseres, die verdachte bij ar
rest van 28 september 1990 naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen; 

Overwegende dat de hierboven ge
noemde zaak waarvan de verwijzing 
naar een ander correctionele recht
bank wordt gevraagd door de ver
zoekers, weliswaar betrekking heeft 
op de vervolgingen die niet alleen 
tegen hen, maar ook tegen hun hui
dige medebeklaagde X. .. B ... waren 
ingesteld; dat het verzoekschrift tot 
onttrekking van de zaak, nu het 
werd neergelegd op een tijdstip 
waarop de correctionele rechtbank 
nog geen kennis genomen had van 
de tegen die medebeklaagde inge
stelde strafvordering, niet ontvanke
lijk is wat hem betreft; 

Overwegende dat uit de aan de 
beoordeling van het Hof onderwor
pen gegevens blijkt dat eiseres een 
geschil heeft met Mr. X... B. .. , advo
caat bij de balie te Charleroi, en te
gen hem klacht heeft ingediend met 
burgerlijke-partijstelling; 

Dat de zaak betreffende de aan de 
eisers en X... B... ten laste gelegde 
feiten hangende is voor de Recht
bank van Eerste Aanleg te Charle
roi, correctionele kamer, waarin de 
broer van laatstgenoemde, de h. T ... 
B ... , het ambt van ondervoorzitter 
waarneemt; dat de tussen magistra
ten van een zelfde rechtscollege be
staande betrekkingen gewettigde 
verdenking kunnen doen ontstaan 
tegen het rechtscollege waarbij de 
zaak ten laste van de verzoekers en 
X. .. B... aanhangig is, op grand dat 
een van de partijen in de zaak de 
broer van een lid van die rechtbank 
is en dat de zaak tegen de verzoe
kers eventueel niet met de nodige 

sereniteit en onpartijdigheid zou 
worden behandeld; 

Overwegende dat hierdoor bij de 
partijen en bij derden gewettigde 
verdenking kan ontstaan omtrent 
het onpartijdig karakter van de te 
wijzen beslissing; 

Dat derhalve de vordering tot ver
wijzing gegrond moet worden ver
klaard wat de tegen de verzoekers 
ingestelde vervolgingen betreft; dat 
bovendien, ook al is hun verzoek 
niet ontvankelijk in zoverre het de 
medebeklaagde X ... B ... betreft, het 
belang van een goede rechtsbede
ling vereist dat de tegen deze be
klaagde gevoerde procedure, die 
voorlopig is losgekoppeld van de 
procedure van de verzoekers wegens 
een beroep dat op hen als beklaag
den geen betrekking heeft, niet 
wordt gesplitst voor het vonnisge
recht; dat derhalve de onttrekking 
moet worden uitgebreid tot de ver
volgingen ten laste van de beklaag
de X ... B ... en dat de gehele zaak be
treffende de drie beklaagden naar 
een andere correctionele rechtbank 
moet worden verwezen; 

Om die redenen, beveelt de ver
wijzing van de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Namen. 

14 november 1990 - 2• kamer - Voor
. zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 150 

1 • KAMER - 15 november 1900 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO-

NENBELASTING BELASTINGPLICHTIGE 
MET WOONPLAATS IN BELGIE - BEGRIP. 
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In de zin van art. 3 W.I.B. is de woon
plaats een feitelijke woonplaats die 
noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt 
door een bepaalde bestendigheid of 
continui"teit,, en is de zetel van het for
tuin de plaats van waaruit het fortuin 
wordt beheerd en die uiteraard door 
een bepaalde eenheid wordt geken
merkt (1). 

{DE BURLET-O'MEARA 
T. BELGISCHE STAAT - MIN, V, FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1044 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 3 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat eiser 
v~or. het aanslagjaar 1980 opnieuw 
nJksmwoner was geworden en dat zijn 
inkomsten derhalve onderworpen wa
ren aan de personenbelasting, op grond : 
1) « dat het bestuur terecht opmerkte dat 
bij het onderzoek van (eisers) fiscale toe
stand enkel gelet moest worden op de 
door hem tijdens de litigieuze periode 
van het aanslagjaar 1980 verrichte be
roepswerkzaamheid », 2) « dat uit de ob
jectieve gegevens van het belastingdos
sier ~}ijkt dat (eiser) zijn woonplaats in 
Belg1e heeft behouden en van daaruit 
zijn persoonlijk vermogen dat zowel uit 
roerende als onroerende goederen be
stand in zijn naam heeft beheerd of !a
ten beheren >>, 3) « dat (eiser) blijkens de 
inschrijving in het bevolldngsregister 
van de gemeente Lasne een woonplaats 
bleef h~~den te Lasne, rue de l'Eglise 4, 
waar hlJ woonde met de overige leden 
van zijn gezin >>, 4) « dat (eiser) geduren
de het belastbaar tijdperk zijn woon
plaats niet heeft overgebracht naar een 
ander adres; dat moet worden aangeno
men dat die woonplaats een zekere be
stendigheid of dtiurzaamheid vertoonde 
in de zin van artikel 3 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen op grond 
dat zijn gezin er ten minste tot het eind 
van de studie van een der :~;onen heeft 

(1) Cass., 30 juni 1983, A.R. nr. F 597 F (A.C., 
1982-83, nr. 604). 

gewoond >>, 5) « dat (eiser) naar het adres 
kon t~rugkeren en zijn vermogen van 
daarmt kon beheren, aangezien zijn aan
stelling door de v.z.w. Apefe bij de 
rechtsfaculteit te Ouagadougou slechts 
tijdelijk was, nu ze inging op 1 novem
ber 1979 en eindigde op 31 augustus 
1981 ~>, en 6) « dat de echtgenote van (ei
ser) mkomsten heeft verkregen die be
lastbaar zijn in Belgie en bij die van (ei
ser) .I?-oete_n worden gevoegd; dat aldus 
op ZIJn mmst een gedeelte van de sa
mengevoegde inkomsten in Belgie werd 
beheerd >>, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, uit de motieven van 

het arrest in rechte niet valt a£ te leiden 
dat eiser gedurende het litigieuze belast
baar tijdperk zijn woonplaats of de zetel 
van zijn fortuin in Belgie had (schending 
van artikel 3 van het W etboek van de In
komstenbelastingen) aangezien, wat de 
eerste grand betreft, bij de vaststelling 
van de woonplaats van een belasting
plich.tige niet enkel moet worden gelet 
op d1ens beroepswerkzaamheid, maar op 
de plaats waar hij woont en zijn vermo
gen beheert; wat de tweede grand be
treft, de in het arrest aangevoerde om
standigheid dat eiser « zijn persoonlijk 
vermogen in zijn naam heeft laten behe
r~n >> in Belgie, niet ter zake doet, aange
zien voor de beslechting van het geschil 
de plaats waar eiser woonde en waar hij 
zijn onderrichtingen gaf voor het beheer 
van zijn goederen, van belang was en 
niet de ligging van die goederen of de 
woonplaats van zijn gevolmachtigde; wat 
de derde grand betreft, de fiscale woon
plaats een feitelijke kwestie is, zodat uit 
d~ insch~ijving in het bevolkingsregister 
met wettlg kan worden afgeleid waar de 
belastingplichtige gedurende het belast
baar tijdperk effectief gewoond heeft· 
wat de vierde grand betreft, de plaat~ 
waar de gezinsleden van eiser woonden 
niet ter zake deed, aangezien enkel d~ 
plaats waar eiser zelf woonde en waar 
de zetel van zijn vermogen gevestigd 
was van belang was; wat de vijfde grand 
betreft, de omstandigheid dat eiser 
« (naar Belgie) kon terugkeren en er zijn 
vermogen beheren >>, verre van de beslis
sing van de feitenrechter te rechtvaardi
gen, haar elke juridische waarde ont
n_eemt, aaJ;J.gezien het arrest aldus impli
Ciet aanneemt dat eiser zelf niet op 
dezelfde plaats woonde als zijn gezin en 
dat hij niet van daaruit zijn vermogen 
beheerde gedurende het belastbaar tijd
perk; wat de zesde grand betreft, de in
komsten van de echtgenoten niet hoeven 
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te worden samengevoegd wanneer een 
van hen geen rijksinwoner is en zijn in
komsten derhalve in Belgie niet onder
worpen zijn aan de personenbelasting; 
die samenvoeging trouwens in geen ge
val een criterium kon zijn om te bepalen 
waar de woonplaats en de zetel van het 
fortuin van de belastingplichtige geves
tigd waren; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat luidens artikel 3 

van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen rijksinwoner is hij die 
in Belgie zijn woonplaats of de zetel 
van zijn fortuin gevestigd heeft; 

Overwegende dat, hoewel de feite
lijke gegevens waaruit zulks kan 
worden afgeleid, onder de beoorde
lingsbevoegdheid van de feitenrech
ter vallen, de juridische omschrij
ving ervan daarentegen geschiedt 
onder toezicht van het Hof; 

Overwegende dat, in de zin van 
de belastingwet, het begrip woon
plaats een feitelijke woonplaats is 
die noodzakelijkerwijze gekenmerkt 
wordt door een zekere bestendig
heid of duurzaamheid, terwijl de ze
tel van het fortuin de plaats is van 
waaruit het fortuin wordt beheerd 
en die uiteraard door een zekere 
eenheid wordt gekenmerkt; 

Overwegende dat, blijkens de in 
het antwoord op het eerste onder
dee! weergegeven vermeldingen van 
het arrest, het hof van beroep met 
betrekking tot het aanslagjaar 1980 
erop heeft gewezen dat de aan
stelling van eiser bij de rechtsfacul
teit te Ouagadougou, die tijdelijk 
was, pas op 1 november 1979 was in
gegaan, dat eiser was blijven wonen 
in Belgie te Lasne, waar hij ge
woond had met de leden van zijn 
gezin en van waaruit hij zijn vermo
gen in zijn naam had beheerd of la
ten beheren, dat hij gedurende het 
belastbaar tijdperk zijn woonplaats 
niet naar een ander adres had over
gebracht en dat die woonplaats be
stendigheid of duurzaamheid ver
toonde; 

Dat het hof van beroep aldus, zon
der artikel 3 van het W etboek van 

de Inkomstenbelastingen te schen
den, heeft beslist dat eiser voor dat 
aanslagjaar de hoedanigheid van 
rijksinwoner had; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 

15 november 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en M. Baltus, Brussel. 

Nr. 151 

1 • KAMER - 15 november 1990 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK - OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHA
DE- INGRIJPEN VAN EEN VERPLICHTING UIT 
EEN WET OF EEN REGLEMENT - GEVOLG. 

zo AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK - OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHA
DE - INGRIJPEN VAN EEN VERPLICHTING UIT 
EEN WET OF EEN REGLEMENT - SECUNDAIR 
KARAKTER VAN DIE VERPLICHTING - GE
VOLG. 

1 o en 2° In de regel wordt het oorzakelijk 
verband verbroken wanneer tussen de 
lout en de schade een eigen juridische 
oorzaak ingrijpt zoals een verplichting 
uit een wet of een reglement die op 
zichzelf voldoende is om de uitvoering 
te verantwoorden; zulks is niet het ge
val wanneer die verplichting secundair 
is ten opzichte van de op de dader van 
een misdrijf of van een oneigenlijk 
misdrijf rustende verplichting om een 



314 HOF VAN CASSATIE Nr. 151 

door zijn toedoen ontstane toestand 
die niet mag blijven duren, te doen 
ophouden (1). 

(STAD HOEI T. BELGISCH BUREAU DER AUTOMO
BIELVERZEKERAARS V.Z.W.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8783) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat er enerzijds en 
in feite op wijst, met verwijzing naar de 
redenen van het vonnis a quo, dat de 
door eiseres ingestelde rechtsvordering 
strekte tot « vergoeding van haar schade 
ten gevolge van het optreden van haar 
gewestelijke brandweerdienst bij een 
verkeersongeval op het grondgebied van 
die dienst - autoweg E 41 - op 28 no
vember 1978 », dat « dit ongeval in de 
volgende omstandigheden gebeurde: een 
tankwagen met zoutzuur werd achteraan 
aangereden door een vrachtwagen van 
de heer Neven, een vreemdeling, verze
kerde van verweerster », en dat « door 
die . botsing een zeer grote hoeveelheid 
zoutzuur op het wegdek terecht is geko
men dat in het belang van de openbare 
veiligheid door de gewestelijke brand
weerdienst diende te worden geneutrali
seerd », en dat anderzijds het vonnis a 
quo bevestigt in zoverre het voor recht 
heeft gezegd dat « verweersters verze
kerde volledig aansprakelijk is voor het 
ongeval » omdat hij zijn snelheid en zijn 
voertuig niet onder controle had, vervol
gens, eveneens met bevestiging van het 
vonnis a quo en met overname van de 
motieven ervan, beslist dat « de schade 
die door verweerster moet worden ver
goed, beperkt is tot de specifieke kosten 
van eiseres die een rechtstreeks oorzake
lijk verband met het ongeval vertonen », 
te weten de kosten voor de aankoop, het 
vervoer en het Uitspreiden van vijftien 
ton kalk evenals het Ioon van een vrij
willig brandweerman, maar met uitslui-

(1) Cass., 13 april 1988, A.R. nr. 5839 (A.C., 
1987-88, nr. 492), en de cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1988, I, nr. 492; 9 juni 1988, A.R. nr. 7746 
(A.C., 1987-88, nr. 617), en 8 sept. 1988, A.R. nr. 
7860 (ibid., 1988-89, nr. 13). 

ting van de vaste kosten, zijnde het loon 
van het gemeentepersoneel en de af
schrijving van het materiaal, die « eise
res hoe dan ook diende te dragen, zelfs 
zonder de fout (van verweersters verze
kerde) >>, en die beslissing verantwoordt 
door de overweging dat « het Hof van 
Cassatie in zijn arrest van 28 juni 1984 
het beginsel heeft bevestigd dat het oor
zakelijk verband verbroken wordt, wan
neer tussen de fout en de schade een ei
gen juridische oorzaak ingrijpt, zoals een 
contract of, zoals te dezen, een verplich
ting uit een wet of reglement die op zich
zelf voldoende is om de uitvoering van 
de prestatie te verantwoorden waarvan 
de kosten worden teruggevorderd van 
degene die de fout heeft begaan; dat (ei
seres) aldus tevergeefs de equivalentie
theorie aanvoert aangezien de door haar 
brandweerdienst geleverde prestaties 
niet uit het ongeval zelf voortvloeien 
maar uit een,eigen juridische oorzaak, te 
weten een wettelijke verplichting om op 
te treden; dat (eiseres) verder betoogt 
dat haar gewestelijke brandweerdienst 
diende op te treden omdat de schadever
wekker op foutieve wijze heeft nagelaten 
het zoutzuur te neutraliseren; dat de 
overheid definitief de kosten moet dra
gen die voortvloeien uit het vervullen 
van haar wettelijke opdracht; dat zij, ai
leen als zij krachtens de wet de terugbe
taling kan vragen, een vordering, eventu
eel uit onrechtmatige daad, tegen de 
betrokkene derde mag instellen; ( ... ) dat 
te dezen geen enkele wet het door (eise
res) uitgeoefende verhaal toestaat >>, 

terwijl, hoewel in de regel het oorzake
lijk verband wordt verbroken wanneer 
tussen de fout en de schade een eigen 
juridische oorzaak ingrijpt zoals een ver
plichting uit een wet of een reglement 
die op zichzelf voldoende is om de uit
voering te verantwoorden van de presta
tie die de schade uitmaakt waarvan her
stel wordt gevraagd, zulks niet het geval 
is wanneer die verplichting secundair is 
ten opzichte van de op de dader van een 
misdrijf of een oneigenlijk misdrijf rus
tende verplichting om een door zijn toe
doen ontstane toestand die niet mag blij
ven duren, te doen ophouden; verweer
sters verzekerde, nu hij aileen aanspra
kelijk is verklaard voor het ongeval 
waardoor een grote hoeveelheid zoutzuur 
op het wegdek is terechtgekomen, ver
plicht was die toestand te doen ophou
den, die door zijn toedoen was ontstaan 
en die niet mocht blijven duren, zodat ei
seres, door het zoutzuur op het wegdek 
te neutraliseren, aileen maar een ver-
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plichting heeft uitgeoefend die secundair 
is ten opzichte van die van verweersters 
verzekerde; daaruit volgt dat het arrest, 
door de bovenvermelde redenen, de be
slissing waarbij het de schade van eise
res, die een oorzakelijk verband vertoont 
met de fout van verweersters verzeker
de, beperkt tot de « specifieke " kosten 
van eiseres voor het schoonmaken van 
de openbare weg en haar vordering tot 
vergoeding van de door haar geleden 
schade voor het overige afwijst, niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek); die beslissing althans 
niet naar recht is verantwoord nu het ar
rest niet nagaat of verweersters verze
kerde de verplichting had die toestand te 
doen ophouden die door zijn toedoen 
was ontstaan en die niet mocht blijven 
duren, en of de verplichting van eiseres 
secundair was ten opzichte van die van 
die verzekerde (schending van aile in het 
middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat, in de regel, het 
oorzakelijk verband wordt verbro
ken wanneer tussen de fout en de 
schade een eigen juridische oorzaak 
ingrijpt, zoals een verplichting uit 
een wet of reglement die op zichzelf 
voldoende is om de uitvoering te 
verantwoorden; 

Overwegende dat zulks evenwel 
niet het geval is inzonderheid wan
neer die verplichting secundair is 
ten opzichte van de op de dader van 
een misdrijf of een oneigenlijk mis
drijf rustende verplichting om een 
door zijn toedoen ontstane toestand 
die niet mag blijven duren, te doen 
ophouden; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de vaststellingen van het arrest, dat 
de redenen van de eerste rechter 
overneemt, de gewestelijke brand
weerdienst van de stad Hoei in het 
belang van de openbare veiligheid 
diende op te treden wegens een aan 
verweersters verzekerde te wijten 
verkeersongeval waardoor een zeer 
grote hoeveelheid zoutzuur op het 
wegdek was terechtgekomen; dat 
het arrest, met bevestiging van de 
beroepen beslissing, aan eiseres ai
leen de « specifieke kosten >> toekent 
die zij na dat ongeval heeft gemaakt 
en haar vordering voor het overige 

afwijst, in hoofdiaak op grond dat 
de overheid definitief de kosten 
moet dragen die voortvloeien uit het 
vervullen van haar wettelijke op
dracht en dat zij, aileen als zij 
krachtens de wet de terugbetaling 
kan vragen, een vordering, eventu
eel uit onrechtmatige daad, tegen de 
betrokken derde mag instellen en 
dat te dezen geen enkele wettelijke 
bepaling het door eiseres uitgeoefen
de verhaal toestaat; 

Maar overwegende dat, zoals het 
arrest zegt, eiseres bij conclusie had 
aangevoerd dat « haar gewestelijke 
brandweerdienst het foutieve ver
zuim diende goed te maken van de 
schadeverwekker die het zoutzuur 
had moeten neutraliseren »; 

Dat het hof van beroep, nu het 
niet nagaat of, zoals in die conclusie 
werd gevraagd, de verplichting van 
eiseres secundair was ten opzichte 
van die van de dader van de fout, te 
dezen verweersters verzekerde, der
halve zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het zegt dat het hoger beroep van 27 
augustus 1982 ontvankelijk en het 
hoger beroep van 29 februari 1985 
frustratoir is, met bevestiging van 
het beroepen vonnis verweersters 
verzekerde volledig aansprakelijk 
verklaart voor het ongeval, aan eise
res een bedrag van 24.904 frank ver
meerderd met de wettelijke interest 
toekent en uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest; houdt de kosten aan en laat' 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

15 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde-
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lingsvoorzitter Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ge
rard. 

Nr. 152 

1 • KAMER - 15 november 1990 

(S ... T. P ... Y. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8602) 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 894, 913, 920, 922 en 1098 
van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1098, 
zoals het luidde v66r de opheffing ervan 
oij artikel 31 van de wet van 14 mei 1981 
betreffende het erfrecht van de langstle
vende echtgenoot, 

doordat het arrest oordeelt dat eiseres 
de diverse betwiste onroerende verrich
tingen slechts kon uitvoeren met schen
kingen van haar echtgenoot, die niet zijn 
gedaan ter uitvoering van een natuur-

10 SCHENKINGEN EN TESTAMEN- lijke verbintenis en derhalve aan inkor-
ting zijn onderworpen, en vervolgens 
blijkt dat de schenkingen aan eiseres 
geen betrekking hadden op het door de 
schenker overhandigde geld, maar op de 
daarmee aangekochte onroerende goede
ren, en dat derhalve de onroerende goe
deren en niet het geld aan een eventuele 
inkorting onderworpen zijn, op grond : 
« dat (eiseres betoogt) dat in de onder
stelling dat er een schenking is geweest 
met eventuele gedeeltelijke inkorting 
( ... ),de schenking dan nog niet zou slaan 
op de onroerende goederen, maar enkel 
op het geld waarmee ze zijn aangekocht; 
dat, volgens die stelling, elke door de 
partijen gewilde verrichting in twee af
zonderlijke handelingen zou moeten wor
den gesplitst : een schenking van geld 
door de erflater aan (eiseres) enerzijds, 
en een koop waarbij laatstgenoemde met 
het ontvangen geld een onroerend goed 
heeft aangekocht, anderzijds; dat die 
stelling in het onderhavige geval blijk
baar niet met de werkelijkheid overeen
stemt; dat er immers op moet worden ge
wezen dat het geld door de erflater is 
overhandigd, niet als een overdracht van 
eigendom van de schenker aan de begif
tigde van alle rechten op dat geld (met 
inbegrip van het recht voor de begiftigde 
om dat geld naar goeddunken te gebrui
ken), maar in wezen met het oog op de 
aankoop van een bepaald onroerend 
goed waarvan de overledene zich steeds 
het genot heeft voorbehouden; dat zulks 

TEN - SCHENKING - SCHENKING TUSSEN 
ECHTGENOTEN - SCHENKING VAN GELD -
AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR 
DE BEGIFTIGDE ECHTGENOOT - VOORWERP 
VAN DE SCHENKING. 

2° ERFENISSEN - VEREFFENING - VER-
DELING - SCHENKING TUSSEN ECHTGENO
TEN - SCHENKING VAN GELD - AANKOOP 
VAN EEN ONROEREND GOED DOOR DE BEGIF
TIGDE ECHTGENOOT- OPKOMEN VAN DE BE-
GIFTIGDE ECHTGENOOT SAMEN MET KINDE-
REN UIT EEN EERSTE HUWELIJK - SCHEN-
KING BOVEN HET.BESCHIKBAAR GEDEELTE 
- INKORTING - REGELS. 

1° en 2° Wanneer een persoon in eigen 
naam onroerende goederen aankoopt 
met geld dat hem door zijn echtgenoot 
om niet is gegeven, hebben de aldus 
gedane schenkingen uitsluitend dat 
geld en geenszins de onroerende goe
deren tot voorwerp; daaruit volgt dat 
wanneer zodanige schenkingen moe
ten worden ingekort, omdat zij, ten na
dele van de kinderen uit een eerste 
huwelijk, het beschikbaar gedeelte uit 

. art. 1098, oud, van het Burgerlijk Wet
hoek te boven gaan, die inkorting en
kel op het gegeven geld slaat en niet 
op de aangekochte onroerende goede
ren (1). 

-----------------_,- onder meer hieruit blijkt dat de overle-
dene al zijn inkomsten heeft aangewend 

(1) z,e de vel'WlJzmgen in cone!. O.M. in voor de aankoop van een tweede verblijf 
Buli. en Pas., 1991, nr. 151. aan de Azurenkust, waarvan hij zelf g~-
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durende zeventien jaar gebruik heeft ge
maakt, en voor de aankoop van de echte
lijke verblijfplaats te Lasne, waar hij tot 
zijn dood heeft gewoond, alsmede voor 
de speculatieve aankopen in Ronquieres; 
dat daaruit volgt dat de schenkingen en 
de aankopen hier zodanig verbonden 
zijn dat zij een ondeelbaar geheel vor
men, waaruit blijkt dat het volgens de 
bedoeling van de partijen ging om een 
schenking, niet van geld maar van on
roerende goederen die ermee zijn aange
kocht; dat er ten slotte op moet worden 
gewezen dat de vermomde schenkingen 
niet aan de vormregels van de schenkin
gen zijn onderworpen en dat de erfgena
men van de schenker een eigen recht 
uitoefenen; dat, anders dan wat de ap
pellanten beweren, de vorenbedoelde 
rechtsconstructie derhalve niet in strijd 
is met de burgerrechtelijke regels, maar 
integendeel eerder de rechtsbetrekkin
gen weergeeft die in het onderhavige ge
val werkelijk tot stand zijn gekomen; dat 
de rechten van derden per slot van reke
ning in dit geval overeenkomstig die stel
ling volledig gevrijwaard zijn in geval 
van inkorting en dat die van de reserva
taire erfgenamen daardoor ook worden 
beschermd; dat het feit dat (eiseres) per
soonlijk bepaalde leningen heeft aange
gaan met het oog op bepaalde aankopen 
en zelf heeft betaald, niets afdoet aan de 
stelling dat de schenkingen te dezen in 
werkelijkheid betrekking hadden op de 
onroerende goederen of een deel ervan 
en niet op het geld waarmee ze zijn aan
gekocht; dat uit dat alles volgt dat de 
schenkingen door de overledene aan (ei
seres) betrekking hebben op de onroe
rende goederen en niet op het geld waar
mee ze zijn aangekocht; dat de onroeren
de goederen derhalve aan inkorting zijn 
onderworpen », 

terwijl het arrest uit die overwegingen 
niet kan afleiden dat er schenking ge
weest is van onroerende goederen; een 
schenking van een onroerend goed, val
gens artikel 894 van het Burgerlijk Wet
hoek, onderstelt dat de schenker zich 
van dat onroerend goed « ontdoet >>, ten 
voordele van de begiftigde; te dezen wij
len Marcel Piret aan eiseres de onroe
rende goederen niet kon schenken, die 
volgens het arrest moeten worden « inge
kort ''• aangezien het arrest niet vaststelt 
dat die onroerende goederen hem toebe
hoorden, en het integendeel vaststelt dat 
zij door eiseres in haar eigen naam, met 
het van haar overleden man gekregen 
geld zijn aangekocht; uit het feit dat ei
seres het geld heeft gekregen om de on-

roerende goederen te kopen, niet valt af 
te leiden dat haar overleden man haar 
onroerende goederen heeft geschonken; 
zij niet de onroerende goederen, maar 
het voor hun aankoop vereiste geld 
kreeg enerzijds, de de aldus aangekochte 
onroerende goederen nooit aan haar 
overleden man hebben toebehoord, an
derzijds; daaruit volgt dat het arrest, 
doordien het beslist dat de bewuste 
schenkingen betrekking hadden op de 
onroerende goederen, zonder naar recht 
vast te stellen dat Marcel Piret zich op 
een bepaald moment van die onroerende 
goederen heeft ontdaan, ten voordele 
van zijn echtgenote, het wettelijk begrip 
« schenking » miskent en bijgevolg arti
kel 894 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, en daaruit dan ook volgt dat het 
arrest, doordien het beslist dat « de on
roerende goederen en niet het geld aan 
inkorting zijn onderworpen », de regel 
miskent dat inkorting in natura moet ge
schieden, wat inhoudt dat hij het voor
werp zelf van de schenking beoogt, en 
niet wat de schenker heeft willen scherr
ken zonder de bedoeling echter in een 
gepast rechtsinstituut te kunnen uitdruk
ken en, derhalve, de artikelen 913, 920, 
922 en 1098 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat eiseres noch v66r haar huwelijk 
met de op 24 april 1978 overleden 
Marcel Piret, noch tijdens het huwe
lijk over het nodige geld beschikte 
om zelf in haar eigen naam, van 
1958 tot 1972, te weten tijdens haar 
huwelijk, zeven onroerende eigen
dommen te kopen, dat die onroeren
de verrichtingen niet tot stand kon
den komen dan met schenkingen 
van geld onder levenden van de 
overleden echtgenoot aan eiseres en 
dat die schenkingen niet zijn ge
daan ter uitvoering van een natuur
lijke verbintenis; dat het arrest, in 
verband met die schenkingen, zon
der te betwisten dat zij betrekking 
hebben op het geld waarmee die on
roerende goederen zijn aangekocht, 
vermeldt << dat erop moet worden ge
wezen dat het geld door de erflater 
is overhandigd ( ... ) in wezen met het 
oog op de aankoop van een bepaald 
onroerend goed waarvan de overle
dene zich steeds het genot heeft 
voorbehouden, ( ... ) dat de overledene 
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al zijn inkomsten heeft aangewend 
voor de aankoop van een tweede 
verblijf aan de Azurenkust, waarvan 
hij zelf gedurende zeventien jaar ge-
hruik heeft gemaakt, ( ... ) voor de 
aankoop van de echtelijke verhlijf
plaats te Lasne, waar hij tot zijn 
dood heeft gewoond, alsmede voor 
de speculatieve aankopen te Ron
quieres », en daaruit besluit « dat de 
schenkingen en de aankopen hier 
zodanig verhonden zijn dat zij een 
ondeelhaar geheel vormen waaruit 
hlijkt dat het volgens de bedoeling 
van de partijen ging om een scherr
king, niet van geld maar van onroe
rende goederen die ermee zijn aan
gekocht », en met toepassing van 
artikel 1098 (oud), van het Burger
lijk Wetboek beslist, dat die onroe
rende goederen die wijlen Marcel 
Piret aan zijn tweede echtgenote, ei
seres, heeft geschonken ten nadele 
van de kinderen uit een eerste hu-
welijk (te weten de eerste drie ver-
weerders), aan inkorting zijn onder-
worpen; 

Overwegende dat, wanneer zoals 
te dezen, hlijkens de vaststellingen 
van het arrest, een persoon in eigen 
naam onroerende goederen aan-
koopt met het geld dat hem door 
zijn echtgenoot om niet is gegeven, 
de aldus gedane schenkingen uit
sluitend dat geld en niet de onroe
rende goederen tot voorwerp heb
hen; daaruit volgt dat, wanneer zo-
danige schenkingen moeten worden 
ingekort omdat zij ten nadele van 
de kinderen uit een eerste huwelijk 
het heschikhaar gedeelte van artikel 
1098, oud, van het Burgerlijk Wet
hoek te hoven gaan, die inkorting 
enkel slaat op het gegeven geld en 
niet op de aangekochte onroerende 
goederen, waarvan de schenker 
nooit eigenaar is geweest; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

15 november 1990 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 153 

1 e KAMER - 16 november 1990 

TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN -

GEDWONGEN TUSSENKOMST TOT VRIJWA
RING - VERWEER. 

De in gedwongen tussenkomst tot vrij
waring opgeroepen partij kan in het 
kader van haar verweer tegen de 
oproeping in vrijwaring de gegrond
heid van de hoofdvordering geheel of 
ten dele betwisten (1). Dat het heroep op het hegrip « on

deelhaarheid » de feitenrechter niet 
toestaat het wezen van de verrich- 1----------------
ting te wijzigen; (1) Zie Cass., 10 juni 1948 (A.C., 1948, 320; 

voetnoot 2, R.H., onderaan dit arrest in Bull. 
Dat het hof van heroep zodoende en Pas., 1948, I, 370; R.C.J.B., 1949, 113); 20 

d t 'k 1 894 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 372); R. VAN LEN-
e ar 1 e en en 1098, oud, van NEP, Belgisch Burgerlijk Procesrecht, I, biz. 51, 

het Burgerlijk Wethoek schendt; nr. 263. 
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(G. LAMBERT & CIE N.V. T. DE COSTER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6981) 

HET HOF; - Gelet · op de bestre
den arresten, op 22 maart 1989 en 
21 juni 1989 door het Hof van Be
roep te Antwerpen gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 22 
maart 1989: 

Over het eerste middel: ... 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 973, 978 van het Gerech
telijk Wetboek, 6, lid 1, van het Europees 
Verdrag over de Rechten van de Mens 
ondertekend te Rome op 4 novembe~ 
1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, 14, lid 1, van het Internationaal 
Verdrag inzakge burgerrechten en poli
tieke rechten, opgemaakt te New York 
op 19 december 1966 en goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, en 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel betreffende het recht van verde
diging, 

doordat het arrest van 22 maart 1989 
met bevestiging van het vonnis van d~ 
eerste rechter en met overneming van de 
c?nclusies van het deskundig verslag, de 
e1seres veroordeelt tot betaling aan de 
vereffenaars van de « Algemene Onder
nemingen en Studiebureel B.S.L. , van 
een bedrag van 4.917.903 frank, vermeer
derd met de gerechtelijke interesten en 
de kosten, op grond onder meer : dat de 
gerechtsdeskundige werd aangesteld bij 
vonnis van de Rechtbank van Koophan
del te Hasselt van 11 februari 1982; dat 
de eiseres in dit stadium van de procedu
re verstek liet gaan; dat verder blijkt dat 
ook bij het eerste plaatsbezoek van 6 
mei 1982 de eiseres niet aanwezig was 
noch iemand in haar persoon; dat uitein~ 
delijk op 6 juni 1982 iemand voor de ei
seres verscheen; dat ook in het verdere 
verloop van de procedure eiseres geen 
blijk gaf van medewerking en zij onder 
meer afwezig bleef ter zitting van 5 de
cember 1985 waarop de kostenstaat van 
de deskundige begroot werd; dat zij nooit 
enige opmerking formuleerde op het ver
slag van de deskundige; dat de eiseres 
het slechts op 18 april 1986 nodig oor
deelde om de heer Barbaste en de naam
loze vennootschap « Union des Assuran
ces de Paris » in tussenkomst en vrijwa-

ring te dagvaarden, hoewel het deskundi
genverslag dateert van 18 april 1984· dat 
d~ eiseres, ~l.ke voo~lichting en kennisge
vmg ten splJt, no01t het nodige gedaan 
h~eft. ?m de be ide genoemde partij en tij
dlg blJ het deskundigenonderzoek te be
trekken; dat haar opmerkingen dan ook 
laattijdig zijn ( ... }; dat zowel de vereffe
naars, de naamloze vennootschap Hesse
natie-Neptunus als de eiseres in de gele
genheid werden gesteld om opmerkingen 
te formuleren op het verslag; dat alleen 
de vereffenaars en de naamloze vennoot
schap Hessenatie-Neptunus van deze ge
legenheid gebruik gemaakt hebben; dat 
de deskundige de op zijn verslag geuite 
opmerkingen vakkundig en volledig 
heeft beantwoord, en zowel de naamloze 
vennootschap Hessenatie-Neptunus als 
de vereffenaars, wat hun wederzijdse 
aanspraken betreft, vrede namen met 
zijn bevindingen; dat ook wat de schade
loosstelling betreft, door de eiseres aan 
de vereffenaars verschuldigd, het bestre
den vonnis steunt op het deskundigen
verslag, 

terwijl, eerste onderdeel, de eiseres in 
haar « aanvullende beroepsbesluiten >> 

een aantal precieze opmerkingen op het 
deskur;.dig verslag formuleerde, meer be
paald m verband met het bedrag van de 
door de naamloze vennootschap Hesse
natie-Neptunus geleden schade; de eise
res aldus in de eerste plaats aanvoerde 
dat het onredelijk was het bedrag van de 
aan de laatstgenoemde partij toekomen
de schadevergoeding niet te verminde
ren, rekening houdend met het nuttig ge
bruik dat die partij, zij het met enig 
ongenot, voor het parkeren van perso
nenwagens van de litigieuze parking kon 
maken; de eiseres verder aanvoerde dat 
een deel van de schade aan de parking 
toegeschreven moest worden aan een 
verkeerd gebruik ervan door de genoem
de partij, hetgeen eveneens tot een ver
mindering van de schadevergoeding 
moest leiden; het arrest niet antwoordt 
op deze precieze opmerkingen van de ei
seres, zodat het arrest, door aldus niet te 
antwoorden op in conclusie ingeroepen 
middelen, niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, opgeworpen 
door de verweerders sub 1, gesteld 
als volgt : << Het tweede middel komt 
op tegen de beslissing waarbij eise-
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res veroordeeld wordt tot betaling 
aan de verweerders sub 1 van het 
bedrag van 4.917.903 frank, vermeer
derd met de gerechtelijke interesten 
en de kosten, als schadevergoeding. 
Dit middel is niet-ontvankelijk bij 
gebrek aan belang. Het komt im-. 
mers op tegen de omvang van voor
melde schadevergoeding. Deze scha
devergoeding wordt aan de verweer
ders sub 1 toegekend, niet omdat zij 
de schade zelf zouden geleden heb
ben, maar tot vrijwaring van hun 
veroordeling tot betaling van het
zelfde bedrag aan Hessenatie. De 
door het middel aangevochten be
slissing is gegrond op de enkele re
den dat eiseres tot vrijwaring van 
de verweerders sub 1 gehouden is, 
welke de omvang van de schadever
goeding ook zij. De aangevochten 
veroordeling blijft dan ook wettelijk 
verantwoord, al zou het middel ge
grond zijn en het bedrag van de 
schadevergoeding door de feiten
rechters te hoog zijn vastgesteld. 
Opdat dit middel ontvankelijk zou 
zijn, diende de voorziening van eise
res niet aileen tegen de verweerders 
sub 1, doch ook tegen Hessenatie 
gericht te zijn. Eiseres kan immers 
als in vrijwaring opgeroepen partij, 
die is veroordeeld om de verweerder 
op de hoofdvordering te vrijwaren, 
een ontvankelijke voorziening in
stellen tegen de partij door wie zij 
tot vrijwaring is opgeroepen, te de
zen de verweerders sub 1, en tegen 
de eiser op hoofdvordering, te dezen 
Hessenatie, als zij de wettelijkheid 
betwist van de beslissing waarbij de 
hoofdvordering gegrond wordt ver
klaard. ( ... ) Enkel in dit laatste geval 
kan de vernietiging bekomen wor
den van de beslissing over de om
vang van de schadevergoeding » : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt : dat de 
N.V. B.S.L., hoofdaannemer, zich 
verbond voor rekening van de N.V. 
Hessenatie-Neptunus, opdrachtge
ver, rioleringswerken en een << par
king » aan te leggen; dat de N.V. 
B.S.L. een deel van die werken, na
melijk de aanwending van een pro-

dukt R.R.P. om een grotere dicht
heid van de ondergrond van de 
<< parking » te verkrijgen, aan eise
res in onderaanneming toevertrouw
de; dat eiseres die dichtingswerken 
gebrekkig uitvoerde; 

Overwegende dat de eerste rech
ter, eensdeels, recht doende op de 
vorderingen die de hoofdaannemer 
en de opdrachtgever tegen elkaar 
instelden, na te hebben beslist dat 
de N.V. Hessenatie-Neptunus met 
betrekking tot het geheel van de uit
gevoerde werken aan eiseres nog 
een saldo-bedrag van 2.022.000 frank 
verschuldigd was en dat de verweer
ders sub 1 wegens de gebrekkige 
uitvoering van de werken van de 
parking aan de N.V. Hessenatie
Neptunus een schadevergoeding van 
4.917.903 frank verschuldigd zijn, na 
compensatie van voormelde bedra
gen, deze laatste toeliet << tot het ge
woon passief van het gerechtelijk 
akkoord (van de) N.V. B.S.L. van het 
saldi van 2.985.903 frank »; 

Overwegende dat de eerste rech
ter, anderdeels, recht doende op de 
vordering tot tussenkomst en vrij
waring van de verweerders sub 1 te
gen eiseres, deze laatste veroordeel
de tot betaling aan die verweerders 
van het bedrag van 4.917.903 frank, 
te vermeerderen met de gerechte
lijke interesten en de kosten; 

Overwegende dat eiseres tegen 
die beslissingen hoger beroep instel
de; dat het hof van beroep, na het 
hoger beroep van eiseres tegen de 
N.V. Hessenatie niet ontvankelijk te 
hebben verklaard, bij arrest van 22 
maart 1989 het beroepen vonnis be
vestigt; 

Overwegende dat het middel op
komt tegen de beslissing op de vor
dering tot tussenkomst en vrijwa
ring, waarbij ·de hoegrootheid van 
het door eiseres aan de verweerders 
sub 1 verschuldigde schadebedrag 
werd bepaald op 4.917.903 frank; 

Overwegende dat eiseres in het 
kader van haar verweer tegen de 
oproeping in vrijwaring de gegrond-



Nr. 154 HOF VAN CASSATIE 321 

heid van de hoofdvordering geheel Nr. 154 
of ten dele kon betwisten; 

Dat het middel zulk een betwis
ting betreft en derhalve het vereiste 
belang vertoont, ongeacht het feit 
dat de voorziening van eiseres niet 
tegen de N.V. Hessenatie-Neptunus 
is gericht; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Om die redenen, zonder verder in 
te gaan op het derde middel, dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden : 

I. Vernietigt het bestreden arrest 
van 22 maart 1989, in zoverre dit: 1. 
de door eiseres bij conclusie van 21 
februari 1989 tegen de verweerders 
sub 1 ingestelde tussenvordering 
niet ontvankelijk verklaart; 2. het 
bedrag, waarvoor eiseres de ver
weerders sub 1 moet vrijwaren, be
paalt op 4.917.903 frank in hoofd
som, en 3. uitspraak doet over de 
kosten: 

II. Vernietigt het bestreden arrest 
van 21 juni 1989, in zoverre dit de 
door eiseres tegen verweerder sub 2 
ingestelde vordering tot vrijwarir.g 
ongegrond verklaart en eiseres ver
oordeelt in de kosten van die vorde
ring; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar

1 • KAMER - 16 november 1990 

1° GRONDWET- ART. 97- DRAAGW!JDTE. 

2° OPENBARE ORDE - WETTELIJKE BE
PALING VAN DWINGEND RECHT- BEGRIP. 

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - BEGRIPPEN -
WETTELIJKE BEPALING VAN DWINGEND 
RECHT. 

1 o Art. 97 Gw. verplicbt op zicbzelf de 
recbter niet de wettelijke grondslag 
van zijn beslissing aan te wijzen (1). 

2° en 3° Een wettelijke bepaling van 
dwingend recbt verbindert dat de toe
passelijkbeid van bet recbt dat uit die 
bepaling voortvloeit, kan worden uitge
sloten zolang die bepaling niet opge
bouden beeft dwingend te zijn ten be
boeve van de begunstigde (2). 

(BEKRO B.V.B.A. T. AUTO'S RAYMOND N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6995) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 mei 1989 door de 
Rechtbank van Koophandel te Ant
werpen in hager beroep gewezen; 

Over bet middel: schending van de ar
tikelen 6, 1575 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 25, 26, 69 en 97 van de Grondwet 
en van het algemeen rechtsbeginsel dat 

rest melding zal worden gemaakt op l--------------,---
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; veroordeelt eiseres in 
twee derde 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. 

16 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. De Gryse, Ne
lissen Grade en Gerard. 

(1) Cass., 5 jan. 1990, A.R. nr. 6371 (A.C., 
1989-90, nr. 272). 

(2) Zie Cass., 6 dec. 1956 (A.C., 1957, 240; met 
cone!. proc.-gen. Hayoit de Termicourt, Bull. 
en Pas., 1957, I, 361 ); 25 juni 1971 (A. C., 1971, 
1081 met noot W.G.); DE PAGE, Traite de droit 
cilril beige, d. I, nrs. 91 en 91bis, d. II, nrs. 461 
tot 463; W. VAN GERVEN, Beginselen van Bel
gisch Privaatrecht, Algemeen Dee!, nrs. 26 en 
vlg.; G. BAETEMAN, « Les effets des dispositions 
legales imperatives protegeant des interets pri
ves ''• R.C.J.B., 1960, 158; A. MEEDS, « La no
tion de loi imperative et son incidence sur la 
procedure en cassation et sur !'office du juge "• 
noot onder Cass., 17 maart 1986, R.C.J.B., 1988, 
biz. 500. 
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afstand van recht van strikte interpreta
tie is en niet wordt vermoed, alsmede 
van dat inzake rechtsverwerking, 

doordat het bestreden vonnis, na bij 
bevestiging zo van de motieven als van 
de beslissing van het beroepen vonnis te 
hebben aangenomen dat de in hoofde 
van de N.V. Auto's Raymond bestaande 
handelshuurovereenkomst niet tegenstel
baar is aan de B.V.B.A. Bekro, niettemin 
de vordering van laatstgenoemde als 
zijnde ongegrond afwijst om de motieven 
« dat de eerste rechter ook terecht de 
rechtsverkrijging heeft afgeleid uit de 
feitelijke omstandigheden waarnaar 
wordt verwezen; dat inderdaad de aan
vaarding door (B.V.B.A. Bekro), zonder 
enig voorbehoud, van de betalingen door 
(N.V. Auto's Raymond} in strijd is met 
de door haar gestelde vordering; dat zij 
thans niet kan beweren de betalingen 
niet als huurgelden doch als bezettings
vergoeding te hebben aanvaard terwijl 
zij dergelijk voorbehoud nooit heeft ge
formuleerd; dat (B.V.B.A. Bekro) dehalve 
haar recht om zich op de niet-tegenstel
baarheid te beroepen verwerkt heeft en 
aldus de op de datum van de verkoop be
staande huurovereenkomst heeft erkend; 
dat (B.V.B.A. Bekro) daardoor ook de 
prijs van de overeenkomst heeft erkend 
zodat haar eisuitbreiding tot aanstelling 
van een deskundige om de huurprijs te 
bepalen ongegrond is », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, het de rechters ver
boden is in de zaken, die aan hun oor
deel onderworpen zijn, uitspraak te doen 
bij wege van algemene en als regel gel
dende beschikking; zij zich immers niet 
de aan de wetgever toegekende bevcegd
heden mogen toeeigenen; zij de bij hen 
aanhangig zijnde geschillen dan ook die
nen te beslechten op basis van het be
staand Belgisch positief recht, « rechts
verwerking » geen autonoom algemeen 
rechtsbeginsel is, deel uitmakend van ge
zegd positief recht, zodat de bestreden 
beslissing, door de vordering van de 
B.V.B.A. Bekro als ongegrond af te wij
zen om reden dat deze « haar recht om 
zich op de niet-tegenstelbaarheid (van de 
huurovereenkomst) te beroepen heeft 
verwerkt », de artikelen 6 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 25, 26 en 69 van de 
Grondwet schendt; zo moet worden aan
genomen dat de ongegrondverklaring 
van de vordering van de B.V.B.A. Bekro 
niet is gesteund op het beginsel van 

« rechtsverwerking », het bestreden von
nis nalaat de grondslag van haar beslis
sing aan te duiden, zodat het Hof onmo
gelijk toezicht kan uitoefenen op de 
wettigheid ervan (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, zo moet worden aan
genomen dat de « rechtsverwerking » 
een tot het Belgisch positief recht beho
rend algemeen rechtsbeginsel is, dit erin 
bestaat dat aan de titularis van een 
recht kan worden ontzegd zich daarop te 
beroepen en de erkenning ervan te eisen 
omwille van het enkel feit dat de voor
dien door hem aangenomen houding ob
jectief beschouwd onverenigbaar is met 
de naderhand gevorderde uitoefening 
van zijn recht; daarbij de intenties van 
de betrokkene zonder belang zijn, nu 
« rechtsverwerking » kan bestaan zelfs 
zo de titularis van het recht geenszins de 
bedoeling had daaraan te verzaken en 
zelfs zo hij uitdrukkelijk zou hebben ver
klaard het voordeel ervan te willen be
houden, doch naderhand een daarmee 
onverenigbare gedraging heeft gehad; de 
objectieve houding van de titularis van 
een recht evenwel geen rechtsgeldige 
grondslag kan uitmaken om de toepas
sing van een wetsbepaling van dwingend 
recht te weigeren; de rechters ten grande 
immers zelfs ambtshalve de naleving 
van dwingende wetsbepalingen dienen 
na te gaan voor zover de beschermde 
partij daarvan geen afstand heeft ge
daan; afstand van recht evenwel noodza
kelijk een wilsuiting, weze deze zelfs stil
zwijgend, inhoudt; een dergelijke wilsui
ting niet bestaat bij de « rechtsverwer
king », zodat het bestreden vonnis door 
na, bij beaming van de motieven van het 
beroepen vonnis, te hebben aangenomen 
dat artikel 1575 van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarop de vordering tot uitdrij
ving van de B.V.B.A. Bekro was ge
steund, van dwingend recht is, niettemin 
te beslissen dat de B.V.B.A. Bekro haar 
recht om zich op de niet-tegenstelbaar
heid van de huurovereenkomst te beroe
pen, heeft verwerkt en aldus de bestaan
de huurovereenkomst, alsmede de prijs 
ervan heeft erkend om het enkel motief 
dat de door deze aangenomen houding in 
strijd was met haar vordering, zonder 
daarbij rechtsgeldig vast te stellen dat 
de B.V.B.A. Bekro afstand had gedaan 
van haar recht, artikel 1575 van het Ge
rechtelijk Wetboek, alsmede het alge
meen rechtsbeginsel dat afstand van 
recht van strikte interpretatie is en niet 
wordt vermoea en het hierboven om-
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schreven algel?een rechtsbeginsel inzake I Dat het onderdeel niet kan wor-
rechtsverwerkmg schendt : den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de artikelen 6 
van het Gerechtelijk Wetboek, 25, 26 
en 69 van de Grondwet er niet aan 
in de weg staan dat de rechter zich 
voor zijn oordeel baseert op een re
gel of een beginsel waarvan in de 
wet toepassing wordt gemaakt, hoe
wei de regel of het beginsel niet als 
zodanig is geformuleerd; 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet op zichzelf de rechter 
niet verplicht de wettelijke grand-
slag van zijn beslissing aan te dui-
den; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat in het onderdeel 

een stelling wordt opgebouwd die 
hierop berust dat de rechter, wan
neer het gaat om een bepaling van 
dwingend recht, zelfs ambtshalve de 
naleving ervan moet nagaan, voor 
zover de beschermde partij daar 
geen afstand van heeft gedaan; 

Overwegende dat een dwingende 
wetsbepaling weliswaar verhindert 
dat van een recht dat uit die bepa
ling voortvloeit, van tevoren rechts-. 
geldig afgeweken wordt; dat zulk 
een bepaling evenwel, zodra ze op
gehouden heeft dwingend te zijn ten 
behoeve van de begunstigde, slechts 
aanvullend recht uitmaakt; 

Dat zulks inhoudt dat, als aange
nomen wordt dat artikel 1575 van 
het Gerechtelijk Wetboek van dwin
gend recht is, dit slechts kan bete
kenen dat van die bepaling niet 

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

16 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Dassesse en 
Verbist. 

Nr. 155 

1 e KAMER - 16 november 1990 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - FAILLISSEMENT - BEGRIP -
VEREISTEN - FAILLIETVERKLARING NA 
STOPZETTING VAN HANDEL. 

Een schuldenaar kan nog binnen zes 
maanden na stopzetting van zijn han
del failliet verklaard worden, mits op 
het tijdstip van de stopzetting van zijn 
handel aan de vereisten tot faillietver
klaring van een koopman voldaan was 
(1). (Artt. 437 en 442, derde lid, Faillis
sementswet.) 

(DECUBBER T. HANSEN, RONSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7226) 

rechtsgeldig kan worden afgeweken HET HOF; - Gelet op het bestre
v66r of bij de verkoop en dat ze na den arrest, op 11 oktober 1989 door 
de verkoop aanvullend recht wordt; 1----------------

Dat daaruit volgt dat de appel
rechter, voor de beoordeling van de 
gedraging van eiseres na de ver~ 
koop, niet hoefde vast te stellen dat 
eiseres afstand had gedaan van enig 
uit artikel 1575 van het Gerechtelijk 
Wetboek voortvloeiend recht; 

(1) L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch 
Handelsrecht, 1981, IV, biz. 33, nr. 2090; 
R.P.D.B., Bijv. V, « Faillite et banqueroute », 
biz. 339, nrs. 70 en 71; J. VAN RIJN en J. HEE
NEN, Principes de droit commercial, d. IV, 
1965, biz. 213, nr. 3645; P. MAERTENS, Commen
taire de la loi du 18 avril 1851 sur Jes faillites, 
banqueroutes et sursis, biz. 21, nr. 50, biz. 27, 
nr. 62, 
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het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 en 1398 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en 437 van boek 
III van het W etboek van Koophandel, als 
vastgesteld bij de Faillissementswet van 
18 april 1851, 

doordat het arrest het door eiseres in
gesteld hager beroep als ongegrond af
wijst en besluit tot de bevestiging van 
het beroepen vonnis, waarbij het door ei
seres gedane verzet tegen het faillisse
mentsvonnis, uitgesproken door de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel 
op 22 december 1987, ongegrond wordt 
verklaard, en dientengevolge besluit tot 
het voorhanden zijn van de bij artikel 
437 van de Faillissementswet bepaalde 
grondvoorwaarden van het faillissement 
in de persoon van eiseres op grond : 
<< dat het hof dient na te gaan of op de 
datum dat het faillissement werd ge
opend, namelijk 22 december 1988 (lees 
1987), de voorwaarden hiertoe vervuld 
waren; dat uit de voorgelegde stukken 
blijkt dat (eiseres) op 6 juli 1987 haar 
inschrijving in het handelsregister te 
Veurne liet schrappen; dat nu deze 
schrapping heeft plaatsgevonden minder 
dan zes maanden v66r het vonnis waar
bij het faillissement werd uitgesproken, 
(eiseres) nog failliet kan verklaard wor
den overeenkomstig artikel 437 van de 
Faillissementswet; dat (eiseres) in de on
mogelijkheid verkeerde om een belang
rijke schuld, namelijk 100.000 Deense 
Kronen, te betalen; dat deze schuld blijkt 
uit een uitvoerbare titel waarover eerste 
(verweerder) beschikt; dat uit de stukken 
die eerste (verweerder) voorlegt blijkt 
dat de gerechtsdeurwaarder gelast met 
de uitvoering, geen enkel onderpand tot 
delging van deze schuld kon vinden; dat 
(eiseres) zelf blijkbaar niet meer kon 
aangetroffen worden op het adres alwaar 
zij was ingeschreven; dat niet blijkt dat 
(eiseres) ooit een ernstig voorstel heeft 
gedaan om deze schuld te vereffenen; 
dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat de 
staking van betaling en het daaruit 
voortvloeiende wankelen van het krediet 
in hoofde van (eiseres) op 22 december 
1988 (lees 1987) vaststaat; dat de hiervoor 
aangehaalde elementen bevestigd wor
den door de bevindingen van de curator; 
dat er benevens de schuld ten aanzien 
van eerste verweerder, nog andere aan
zienlijke schulden bestaan; dat daarte
genover een onbeduidend actief staat; 

dat de omstandigheid dat het vonnis van 
29 april 1988 (lees 1987) van de Recht
bank van Koophandel te Veurne thans 
nog niet definitief is, ter zake niet rele
vant is; dat dit vonnis uitdrukkelijk uit
voerbaar werd verklaard; dat eerste (ver
weerder) dan ook gerechtigd is op basis 
van deze titel, weliswaar op eigen risico, 
de betaling te vervolgen; dat het feit dat 
staande de procedure voor het hof ( eise
res) eerst een bankgarantie heeft voorge
legd en later een bedrag heeft geconsig
neerd in handen van haar raadsman, 
geen afbreuk doet aan de vaststelling 
dat op 22 december 1988 (lees 1987) de 
voorwaarden voor het faillissement ver
wezenlijkt waren; dat de eerste rechter 
dan ook terecht het verzet van (eiseres) 
als ongegrond heeft afgewezen », 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 437 van de Faillissementswet iedere 
koopman die ophoudt te betalen en 
waarvan het krediet aan het wankelen is 
gebracht, in staat van faillissement is; 
het faillissement met toepassing van het 
tweede lid van voornoemd artikel 437 
van de Faillissementswet nog kan wor
den uitgesproken nadat de schuldenaar 
zijn handel heeft gestaakt, op voorwaar
de weliswaar dat het faillissement bin
nen zes maanden na de staking van de 
handel geopend wordt verklaard, nu 
overeenkomstig artikel 442, derde lid, 
van de Faillissementswet het tijdstip van 
ophouden te betalen het vonnis van fail
lietverklaring niet meer dan zes maan
den mag voorafgaan; opdat een persoon 
na de staking van zijn handel nog failliet 
kan worden verklaard, echter vereist is 
dat de twee bij artikel 437 van de Faillis
sementswet bepaalde grondvoorwaarden, 
namelijk het ophouden te betalen en het 
wankelen van het handelskrediet vervuld 
zijn op het ogenblik, waarop de hande
laar zijn handel heeft gestaakt; het be
wijs van het voorhanden zijn van beide 
voornoemde grondvoorwaarden van het 
faillissement op dit tijdstip door de eiser 
tot faillietverklaring - te dezen eerste 
verweerder - dient te worden bijge
bracht overeenkomstig de gemeenrechte
lijke regels inzake bewijslevering; te de
zen het arrest zich beperkt tot het 
onderzoek naar de vervulling in de per
soon van eiseres van het ophouden te be
talen en van het wankelen van haar kre
diet op 22 december 1987, de datum 
waarop het faillissement werd uitgespro
ken, zonder na te gaan of op het ogen
blik waarop eiseres haar handel heeft 
gestaakt - het arrest stelt dienaangaan
de vast dat eiseres haar inschrijving in 



Nr. 155 HOF VAN CASSATIE 325 

het handelsregister liet schrappen op 6 
juli 1987 en uit de procedurestukken 
blijkt dat deze schrapping uitwerking 
had op 30 juni 1987 - beide voornoemde 
grondvoorwaarden van het faillissement 
in de persoon van eiseres voorhanden 
waren; eiseres, die de vervulling van de 
grondvoorwaarden van het faillissement 
te haren aanzien betwistte, nochtans zo
wel in haar akte van beroep als in haar 
appelconclusie uitdrukkelijk aanvoerde 
dat zij nooit een onderbreking van kre
diet gekend heeft gedurende haar han
delsactiviteiten, die zij stopgezet heeft op 
30 juni 1987; zodat het arrest, na de vast
stelling dat eiseres haar handelsregister 
heeft geschrapt op 6 juli 1987, dat is min
der dan zes maanden v66r het vonnis 
van faillietverklaring, zodat zij nog met 
toepassing van artikel 437 van de Faillis
sementswet failliet kan worden ver
klaard, op grond van de in het middel 
aangehaalde overwegingen, waarin het 
hof van beroep zich beperkt tot het on
derzoek naar de vervulling van de grond
voorwaarden van het faillissement op de 
datum waarop dit werd uitgesproken, 
niet wettig kon besluiten tot de onge
grondheid van het hoger beroep van ei
seres, derhalve tot de inwilliging van 
eerste verweerders eis tot faillietverkla
ring en tot de bevestiging van het faillis
sement van eiseres (schending van de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
437, meer in het bijzonder het tweede 
lid, van boek III van het W etboek van 
Koophandel, als vastgesteld bij de Fail
lissementswet van 18 april 1851), althans 
niet regelmatig met redenen is omkleed, 
nu het nalaat een antwoord te verstrek
ken op het verweer van eiseres, waarbij 
zij concludeerde tot het niet voorhanden 
zijn van de grondvoorwaarde van het 
wankelen van haar handelskrediet, nu 
zij gedurende de uitoefening van haar 
handelsactiviteiten, die zij heeft stopge
zet op 30 juni 1987, nooit een « onderbre
king » van krediet heeft gekend (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 437, eer

ste lid, van de Faillissementswet be
paalt dat de koopman die heeft op
gehouden te betalen en wiens kre
diet geschokt is, zich in staat van 
faillissement bevindt; dat het tweede 
lid daaraan toevoegt dat degene die 

geen handel meer drijft, failliet kan 
worden verklaard, indien hij heeft 
opgehouden te betalen toen hij nog 
koopman was; 

Dat, ingevolge artikel 442; derde 
lid, van dezelfde wet, behoudens de 
uitzondering van artikel 613, het 
tijdstip waarop de schuldenaar heeft 
opgehouden te betalen, niet meer 
dan zes maanden v66r het vonnis 
van faillietverklaring mag worden 
gesteld; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
een schuldenaar nog binnen zes 
maanden na stopzetting van zijn 
handel failliet kan worden ver
klaard, maar dat daartoe aan de 
vereisten tot faillietverklaring van 
een koopman op het tijdstip van de 
stopzetting van zijn handel voldaan 
moet :1;ijn;_ 

Overwegende dat het arrest ver
klaart dat het hof van beroep dient 
na te gaan of op de datum dat het 
faillissement werd geopend, de voor
waarden hiertoe vervuld waren; dat 
het arrest vaststelt dat eiseres haar 
inschrijving in het handelsregister 
Iiet schrappen op 6 juli 1987 en dat 
,zij failliet verklaard werd op 22 de
cember 1987; dat het arrest oor
deelt : « dat, nu deze schraping heeft 
plaatsgevonden minder dan zes 
maanden v66r het vonnis waarbij 
het faillissement werd uitgesproken, 
(eiseres) nog failliet kan worden 
verklaard overeenkomstig artikel 
437 van de Faillissementswet »; dat 
het arrest daardoor te kennen geeft 
dat eiseres haar handel v66r het 
vonnis had stopgezet, zodat de fail
lietverklaring nog overeenkomstig 
het tweede lid van artikel 437 kon 
worden uitgesproken; 

Dat het arrest beslist << dat de sta
king van betaling en het daaruit 
voortvloeiende wankelen van het 
krediet in hoofde van (eiseres) op 22 
december 1987 vaststaat » en het op 
grond daarvan de faillietverklaring 
bevestigt; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
om de staat van faillissement van 
eiseres vast te stellen, haar toestand 
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niet beoordeelt naar een tijdstip 
waarop zij nog de hoedanigheid van 
koopman had; 

Dat het arrest zodoende artikel 
437 van de Faillissementswet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

16 november 1990 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Biitzler en 
Geinger. 

Nr. 156 

1 • KAMER - 22 november 1990 

GEMEENSCHAP, GEWEST - LASTEN 
VAN DE BELGISCHE STAAT - LASTEN OVER
GENOMEN DOOR HET GEWEST- VOORWAAR
DEN - VERBINTENIS AANGEGAAN INGEVOL
GE EEN BERAADSLAGING VAN EEN MINISTE
RIEEL COMITE VOOR GEWESTELIJKE AANGE
LEGENHEDEN - BEGRIP. 

van een ministerieel comite voor ge
westelijke aangelegenheden, doch niet 
noodzakelijk door een daartoe door dat 
comite gemachtigde persoon (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. WAALSE GEWEST E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nrs. 8572 en 8584) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 15 januari en 9 mei 
1988 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

Overwegende dat beide voorzie
ningen tegen een zelfde arrest zijn 
gericht; dat zij dienen te worden ge
voegd; 

Over het middel van beide voorzienin
gen : schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1, inzonderheid het eerste 
en het vierde lid, van de wet van 5 
maart 1984 betreffende de saldi en de 
lasten van het verleden van de gemeen
schappen en de gewesten en de natio
nale economische sectoren, en voor zo
veel nodig, 107, 107quater van de Grand
wet, 9, 10 van de wet van 1 augustus 
1974 tot oprichting van gewestelijke in
stellingen in voorbereiding van de toe
passing van artikel 107 quater van de 
Grondwet, 4, 5 van de wet tot oprichting 
van voorlopige gemeenschaps- en ge
westinstellingen, gecoi:irdineerd op 20 juli 
1979, 1 tot 4 van het koninklijk besluit 
van 24 maart 1972 betreffende de staats
secretarissen, 1 tot 5 van het koninklijk 
besluit van 20 november 1974 betreffen
de de !eden van de regering met gewes
telijke bevoegdheid, 1, 2, 5 van het ko
ninklijk besluit van 8 oktober 1975 tot 
vaststelling, voor het Waalse Gewest, 
van de wijze van toepassing van artikel 
33 van de Huisvestingscode, 1 tot 3 van 
het koninklijk besluit van 22 juni 1977 
houdende bepaling van de bevoegdheden 
van de staatssecretarissen met geweste
lijke bevoegdheid, 1 tot 3 van het ko
ninklijk besluit van 6 juli 1979 houdende 
voorlopige organisatie van de executie
ven van de gemeenschappen en van de 
gewesten, 2, inzonderheid §§ 1 en 3, van 

Opdat een gewest gehouden is tot de las
ten van de Belgische Staat voortvloei
end uit een verbintenis die vanttf 1 
jan. 1975 is aangegaan in een aangele
genheid bedoeld in art. 6, § 1, Bijzon- 1----------------
dere Wet Hervorming Instellingen 8 
aug. 1980, vereist art. 1 wet van 5 
maart 1984 dat die verbintenis is aan
gegaan ingevolge een beraadslaging 

(1) Zie Cass., 21 maart 1986, A.R. nr. 4644 
(A.C., 1985-86, nr. 458); 24 juni 1988, A.R. nr. 
5708 (ibid., 1987-88, nr. 664), en 11 mei 1990, 
A.R. nr. 6497 (ibid., 1989-90, nr. 534). 
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de wet van 14 juli 1976 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, 51 
van het koninklijk besluit van 22 april 
1977 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten, 1, 2, 3, 4 van het koninklijk 
besluit van 13 december 1977 betreffende 
het overdragen van bevoegdheid inzake 
de gunning en de uitvoering van de over
heidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, 1, 2 van 
het koninklijk besluit tot afbakening, 
binnen het raam van de bevoegdheden 
van het Ministerie van Openbare Wer
ken, van de aangelegenheden waarin 
een verschillend regionaal beleid, geheel 
of gedeeltelijk, verantwoord is en 1 van 
het ministerieel besluit van 4 oktober 
1978 betreffende de overdracht van be
voegdheden aan de ambtenaren van het 
Ministerie van Openbare Werken, die 
hun medewerking verlenen aan de uit
voering van werkzaamheden inzake ge
westelijke aangelegenheden voor het 
Waalse Gewest, die onder de bevoegd
heid van de staatssecretaris voor W aalse 
sociale zaken ressorteren, 

doordat het arrest van 15 januari 1988 
vaststelt dat de rechtsvordering van de 
<< Entreprises Van Brabant » strekt tot 
veroordeling van de Belgische Staat en 
van het W aalse Gewest tot betaling van 
2.758.792 frank als vergoeding tot herstel 
van de schade ten gevolge van schorsin
gen en vertraging bij de uitvoering van 
een opdracht voor openbare werken die 
aan de << Entreprises Van Brabant » was 
toegewezen bij een op 14 februari 1979 
genomen beslissing van de inspecteur-ge
neraal van Bruggen en Wegen Hacourt, 
beslist dat aileen de Belgische Staat 
<< gehouden is tot de rechtsgevolgen van 
de verbintenis (van) 14 februari 1979 "• 
bijgevolg de rechtsvordering, in zoverre 
zij tegen de Belgische Staat is gericht, 
ontvankelijk en in zoverre zij tegen het 
Waalse Gewest is gericht, niet ontvanke
lijk verklaart, dit gewest buiten de zaak 
stelt en de heropening van het debat be
veelt om de Belgische Staat de gelegen
heid te geven conclusie te nemen over de 
grondslag van de tegen hem ingestelde 
rechtsvordering, op grond : << dat moet 
worden nagegaan of (het W aalse Gewest) 
ingevolge artikel 1 van de wet van 5 
maart 1984 gehouden is tot schadeloos
stelling van de (Entreprises Van Bra
bant) ingeval de rechtsvordering van 
laatstgenoemden gegrond wordt ver
klaard; dat het eerste lid van die bepa
ling zegt dat aileen het Vlaamse Gewest 

en het Waalse Gewest, ieder voor zich, 
gehouden zijn tot de lasten die voort
vloeien uit beslissingen en verbintenis
sen die, vanaf 1 januari 1975, in de aan
gelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, 
van de bijzondere wet tot hervorming 
der instellingen van 8 augustus 1980 zijn 
genomen of aangegaan ingevolge beraad
slagingen van de ministeriiHe comites 
voor gewestelijke aangelegenheden, inge
steld door de wet van 1 augustus 1974 tot 
oprichting van gewestelijke instellingen 
in voorbereiding van de toepassing van 
artikel 107 quater van de Grondwet; ( ... ) 
uit de aan het hof (van beroep) overge
legde stukken niet blijkt dat in het mi
nisterieel co mite voor W aalse aangele
genheden een beslissing is genomen 
krachtens welke een verbintenis ten las
te van de Belgische Staat overeenkom
stig artikel 1, eerste lid, van de wet van 
5 maart 1984 door het Waalse Gewest 
zou worden gedragen; dat de gewesten 
sinds 1974 een voorlopig statuut hadden 
in voorbereiding van de toepassing van 
artikel 107 quater van de Grondwet; dat 
dit statuut de gewestvorming heeft gere
geld op het vlak van de nationale uitvoe
rende macht, door oprichting bij die 
macht van gewestelijke ministerii:He co
mites, waarnaar de wet van 5 maart 1984 
verwijst; dat (in verband met het beleid 
inzake ruimtelijke ordening en stede
bouw waarin een verschillend geweste
lijk beleid verantwoord was), de ministe
riele comites van de gewesten bevoegd 
waren voor het vaststeilen van wettelijke 
en verordeningsbepalingen waarvan de 
toepassing tot het gewest was beperkt, 
alsmede voor de uitvoering van die bepa
lingen; dat daaruit volgt dat v66r 1980 
het gewest in de zin van artikel 107 qua
ter slechts virtueel bestond en dat de 
executieve van het gewest derhalve 
slechts kon worden uitgeoefend door het 
bij de nationale regering opgerichte mi
nisterieel comite, bestaande uit een mi
nister en twee staatssecretarissen; dat el
ke executieve collegiaal volgens de in de 
ministerraad toegepaste procedure van 
de consensus moet beraadslagen over ai
le zaken die tot haar bevoegdheid beho
ren, zulks onverminderd de door haar 
eventueel toegestane delegaties; dat te 
dezen de Belgische Staat zich niet kan 
beroepen op delegaties die bij diverse 
koninklijke of ministeriele besluiten, het
zij a an de minister van Openbare W er
ken, hetzij aan de staatssecretaris, hetzij 
door deze laatste aan de ambtenaren van 
het Ministerie van Openbare Werken ge
durende de voorlopige gewestvorming 
zijn toegekend; dat weliswaar overeen-
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komstig artikel 3 van het koninklijk be
sluit van 6 juli 1979 bevoegdheden kun
nen worden overgedragen aan ieder lid 
van het ministerieel comite; dat die dele
gaties evenwel betrekking moeten heb
ben op de beslissingen die door de ge
westexecutieve collegiaal zijn genomen 
inzake aangelegenheden die onder haar 
bevoegdheid ressorteren; dat die delega
ties, als zij hetzij door de minister, hetzij 
door de staatssecretaris buiten elke be
raadslaging van het gewestelijk ministe
rieel comite zijn toegestaan, enkel de 
Belgische Staat verbinden en de aan de 
litigieuze opdracht verbonden lasten niet 
aan het gewest kunnen overdragen », 

terwijl, eerste onderdeel: (1) luidens 
artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 
maart 1984 betreffende de saldi en de 
lasten van het verleden van de gemeen
schappen en gewesten en de nationale 
economische sectoren << het Vlaamse Ge
west en het W aalse Gewest alleen, ieder 
voor zich, gehouden zijn tot de lasten, 
die voortvloeien uit beslissingen of ver
bintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in 
de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, 
§ 1,. van de bijzondere wet tot hervor
ming der instellingen van 8 augustus 
1980, zijn genomen of aangegaan inge
volge beraadslagingen van de ministe
rii:He comites voor Vlaamse en W aalse 
gewestelijke aangelegenheden, ingesteld 
door de wet van 1 augustus 1974 tot op
richting van gewestelijke instellingen in 
voorbereiding van de toepassing van ar
tikel 107 quater van de Grondwet, gewij
zigd bij de wetten van 19 juli 1977 en 5 
juli 1979 gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1979 en gewijzigd bij · 
de gewone wet tot hervorming der instel
lingen van 9 augustus 1980 »; volgens die 
bepaling het gewest onder meer gehou
den is tot de lasten die voortvloeien uit 
indiViduele beslissingen die door een mi
nister, een staatssecretaris of een door 
hen gemachtigd ambtenaar zijn gena
men ter uitvoering van een organiek of 
verordenend koninklijk besluit waarover 
door een ministerieel comite voor gewes
telijke aangelegenheden is beraadslaagd 
en beslist, voor zover die beslissingen be
trekking hebben op aangelegenheden die 
door de bijzondere wet tot hervorming · 
der instellingen van 8 augustus 1980 aan 
de gewesten zijn toegekend; (2) te dezen 
de Belgische Staat bij conclusie had aan
gevoerd dat de op 14 februari 1979 door 
de gemachtigde ambtenaar Hacourt aan 
de << Entreprises Van Brabant » toege
kende opdracht betrekking had op « een 
werk dat ten laste van de Staat is uitge-

voerd in het kader van het koninklijk be
sluit van 8 oktober 1975 tot vaststelling, 
voor het W aalse Gewest, van de wijze 
van toepassing van artikel 33 van de 
Huisvestingscode »; over dit koninklijk 
besluit van 8 oktober 1975 tot vaststel
ling, voor het Waalse Gewest, van de wij
ze van toepassing van artikel 33 van de 
Huisvestingscode in ministerieel comite 
voor de Waalse gewestelijke aangelegen
heden is beraadslaagd en beslist; krach
tens artikel 1, eerste lid, van de wet van 
5 maart 1984, de lasten die voortvloeien 
uit werken ter uitvoering van verbinte
nissen die door dat koninklijk besluit 
van 8 oktober 1975 aan de Staat zijn op
gelegd, derhalve door het Waalse Gewest 
moeten worden gedragen, zulks, volgens 
de Belgische Staat, eiser, niettegenstaan
de het feit dat de opdrachten betreffende 
die werken door een beslissing van de 
minister, van de staatssecretaris of van 
een door hen gemachtigde ambtenaar 
waren toegewezen, zonder dat over de 
individuele beslissing tot toewijzing of 
machtiging van de ambtenaar in ministe
rieel comite voor de gewestelijke aange
legenheden is beraadslaagd en beslist; 
volgens de << Entreprises Generales J. 
Van Brabant et fils >>, eiseres, het dien
aangaande niets ter zake doet dat de in
dividuele beslissing om aan eiseres de 
opdracht voor een werk toe te wijzen of 
de aan een ambtenaar toegekende over
dracht van bevoegdheden om die beslis
sing te nemen niet in ministerieel comite 
voor gewestelijke aangelegenheden was 
beraadslaagd en beslist; daaruit volgt dat 
het arrest, door er zich op te baseren dat 
de toewijzing was toegekend bij een be
slissing van de ambtenaar Hacourt, over 
wiens bevoegdheidsoverdracht niet in co
mite voor gewestelijke aangelegenheden 
was beraadslaagd en beslist, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt 
(schending van artikel 1, eerste en vier
de lid, van de wet van 5 maart 1984 be
treffende de saldi en de lasten van het 
verleden van de gemeenschappen en de 
gewesten en de nationale economische 
sectoren, en voor zoveel nodig, van alle 
in het middel aangewezen bepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); het arrest, door om voormel
de redenen te oordelen dat, krachtens ar
tikel 1, eerste lid, van de wet van 5 
maart 1984, enkel de lasten die recht
streeks voortvloeien uit een beslissing 
waarover in ministerieel comite voor ge
westelijke aangelegenheden is beraad
slaagd en beslist, aan het betrokken ge
west zijn overgedragen, met uitsluiting 
van de lasten voortvloeiend uit een indi-
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viduele beslissing die door een minister, 
een staatssecretaris of een door hen ge
machtigde ambtenaar is genomen, ter 
uitvoering van een organiek of verorde
nend besluit waarover in ministerieel co
mite voor gewestelijke aangelegenheden 
is beraadslaagd en beslist, de draagwijd
te van artikel 1 van de wet van 5 maart 
1984 miskent (schending van bedoeld ar
tikel 1, inzonderheid het eerste en het 
vierde lid, van de wet van 5 maart 1984}; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 
1 van de wet van 5 maart 1984, het 
W aalse Gewest gehouden is tot de 
lasten van de Belgische Staat, als 
deze voortvloeien uit beslissingen of 
verbintenissen die vanaf 1 januari 
1975, in de aangelegenheden be
doeld in artikel 6, § 1, van de bijzon
dere wet tot hervorming der instel
lingen van 8 augustus 1980, zijn 
genomen of aangegaan ingevolge 
beraadslagingen van de ministeri(He 
comites voor Vlaamse en voor Waal
se gewestelijke aangelegenheden; 

Overwegende dat de Belgische 
Staat in zijn appelconclusie betoog
de dat het litigieuze werk ten laste 
van de Staat was « uitgevoerd » in 
het kader van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1975 tot vaststeiling, 
voor het Waalse Gewest, van de wij
ze van toepassing van artikel 33 van 
de Huisvestingscode; 

Dat niet wordt betwist dat over 
dit koninklijk besluit vooraf door 
het ministerieel co mite voor W aalse 
aangelegenheden is beraadslaagd en 
beslist, en evenmin dat het door de 
Staat aan de onderneming « Van 
Brabant » toevertrouwde werk deel 
uitmaakte van die welke de Staat 
draagt, krachtens voormeld konink
lijk besluit, in een aangelegenheid 
als bedoeld in artikel 6, § 1, van 
voormelde wet van 8 augustus 1980; 

Overwegende dat het arrest van 
15 januari 1988 beslist dat aileen de 
Belgische Staat, met uitsluiting van 
het W aalse Gewest, gehouden blijft 
tot de gevolgen van de verbintenis 

die de inspecteur-generaal van 
Bruggen en Wegen Hacourt op 14 
februari 1979 heeft aangegaan, op 
grond dat de hem door een minister 
of een staatssecretaris verleende 
machtiging « zonder beraadslaging 
van het gewestelijk ministerieel co
mite » was gegeven; 

Overwegende dat het arrest, door 
aldus voor de gehoudenheid van het 
W aalse Gewest tot de lasten van de 
Belgische Staat het vereiste te stel
len, niet aileen dat de verbintenis is 
aangegaan in een aangelegenheid, 
bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet 
van 8 augustus 1980 ingevolge een 
beraadslaging van het ministerieel 
comite voor W aalse aangelegenhe
den, maar ook dat zij is aangegaan 
door een ingevolge een beraadsla
ging van dat comite daartoe ge
machtigde persoon, aan artikel 1 
van de wet van 5 maart 1984 een 
vereiste toevoegt die het niet bevat, 
en derhalve die wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissingen op de hoofdvor
dering vernietiging meebrengt van 
de beslissingen op de vorderingen 
tot vrijwaring, die daarvan het ge
volg zijn; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen die onder de nummers 8572 
en 8584 op de algemene rol zijn in
geschreven; vernietigt de bestreden 
arresten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde arresten; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

22 november 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Kirk
patrick, Gerard en Delahaye. 
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Nr. 157 

1 • KAMER - 22 november 1990 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKOHIE
RING- WE'ITELIJKE BEWIJSWAARDE EN UIT
VOERENDE KRACHT- GRENZEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
ROERENDE VOORHEFFING - GEEN AFTREK 
VAN DE VOORHEFFING DOOR DE FISCUS -
FAILLISSEMENT VAN DE NOTARIS DIE DE 
VOORHEFFING VERSCHULDIGD IS - AANGIF
TE VAN SCHULDVORDERING VAN DE STAAT. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR 
VERBINTENISSEN - FAILLISSEMENT VAN 
EEN NOTARIS - VOORHEFFING DOOR DE NO
TARIS VERSCHULDIGD OP DE AAN CLIENTEN 
BETAALDE INKOMSTEN - GEEN AFTREK VAN 
DE VOORHEFFING DOOR DE FISCUS - AAN
GIFTE VAN SCHULDVORDERING VAN DE 
STAAT. 

4° NOTARIS - FAILLISSEMENT - VOOR
HEFFING DOOR DE NOTARIS VERSCHULDIGD 
OP DE AAN CLIENTEN BETAALDE INKOMSTEN 
- GEEN AFTREK VAN DE VOORHEFFING 
DOOR DE FISCUS - AANGIFTE VAN SCHULD
VORDERING VAN DE FISCUS. 

1° De wettelijke bewijswaarde en de uit
voerende kracht van het kohier staat 
er niet aan in de weg dat de rechter 
nagaat of de . verschuldigde belasting, 
op het ogenbl1k dat het bestuur der be
lastingen een op dat kohier gegronde 
belastingschuldvordering in het faillis
sement van een belastingplichtige aan
geeft, niet reeds geheel of gedeeltelijk 
is betaald, ter ontlasting van die belas
tingplichtige. (Art. 207 W.I.B.) 

van de Staat betreffende die voorhef
fing in het faillissement van de notaris 
op te nemen (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. MR. 
Y. DUMON E.A.- CURATOREN IN HET FAILLISSE

MENT VAN WIJLEN NOTARIS P ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8779) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 3 november 1988 en 
5 april 1989 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 110, 111 van de Grondwet, 496, 
500, 504, 506 van de wet van 18 april 1851 
inzake faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling, dat is boek III van titel 
I van het Wetboek van Koophandel, 164, 
165, 174, 191, 1°, b, 207, 266, 267, 300 van 
de gecoordineerde wetten van 26 februa
ri 1964 houdende het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 2 van de wet van 28 
juni 1963 tot wijziging en aanvulling van 
de wetten op de rijkscomptabiliteit en 
van de jaarlijkse financiewetten voor de 
belastingjaren 1975 tot 1981 waarbij de 
Staat gemachtigd wordt om de bij de wet 
ingevoerde belastingen te heffen, 

doordat het arrest van 3 november 
1988 weigert eisers belastingschuldvor
dering ten belope van 18.052.205 frank 
in het bevoorrecht passief van wijlen de 
notaris P... op te nemen, op grand : dat 
zijn schuldvordering, hoewel de litigieu
ze aanslagen regelmatig waren ingeko
hierd en de curators (de verweerders) de 
aanslagen niet binnen de wettelijke ter
mijnen hebben betwist bij de bevoegde 
directeur zodat eiser over een « titel » be
schikt, toch niet in het passief kan wor
den opgenomen, dat immers niet kan 
worden uitgesloten dat eiser, volledig of 
gedeeltelijk, is betaald door de genieters 
van de door de gefailleerde betaalde roe
rende inkomsten, dat de door eiser over
gelegde stukken niet volstaan voor die 
verificatie en dat bijgevolg moet worden 
bevolen dat eiser de belastingdossiers 
van de genieters van de interest over
legt, 

2°, 3° en 4° Wanneer de fiscus, niettegen
staande het bepaalde in art. 191, 1°, b, 
W.LB., heeft nagelaten van de door 
clienten van een gefailleerde notaris 
verschuldigde belasting, de roerende 
voorheffing af te trekken die ingevolge l------------------
art. 164 van dat wetboek door die nota
ris diende te worden betaald, kan de 
rechter weigeren de schuldvordering 

(1) Zie Cass., 28 jan. 1958 (Bull. en Pas., 
1958, I, 574) en 25 mei 1989, A.R. nr. F 992 F 
(A.C., 1988-89, nr. 548). 
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en doordat het eindarrest van 5 april 
1989 de weigering bevestigt om eisers 
schuldvordering in het passief van het 
faillissement op te nemen, zegt dat zijn 
hoger beroep niet gegrond is en hem in 
de kosten veroordeelt, op grond : dat ei
ser, door de gevraagde stukken niet over 
te leggen, het voor het hof van beroep 
onmogelijk maakt na te gaan of hij van 
de eindbelasting van elke genieter het 
bedrag van de roerende voorheffing 
heeft afgetrokken dat had moeten wor
den ingehouden en nadien door wijlen 
de notaris Peeters gestort moest worden; 
dat niet kan worden uitgesloten dat er 
doublures zijn; dat de verweerders overi
gens aantonen dat zulks voor een aantal 
genieters het geval is geweest; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 207 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen bepaalt dat de kohieren « door de 
daartoe aangewezen directeur der belas
tingen of door de door hem gedelegeerde 
ambtenaren uitvoerbaar worden ver
klaard »; artikel 266 bepaalt dat de roe
rende voorheffing, wanneer zij niet bin
nen de voorgeschreven termijn wordt 
gestort, wordt ingekohierd; het kohier 
een authentieke akte is; de authentieke 
akte bewijs oplevert van haar vermeldin
gen tot betichting van valsheid ( artikel 
1319 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl 
het uitvoerbaar verklaren van een kohier 
voor de belastingplichtige een bevel tot 
betaling van de belasting uitmaakt; die 
belasting verschuldigd is ingevolge de 
jaarlijkse financiewet die de Staat mach
tigt om de door de wet ingevoerde belas
tingen te heffen (artikelen 110, 111 van 
de Grondwet en 2 van de voornoemde 
wet van 28 juni 1963); daaruit volgt dat 
het kohier, wanneer de belasting, zoals 
te dezen, « regelmatig is ingekohierd >> 

en de belastingplichtige bovendien geen 
bezwaar heeft ingediend ( artikel 267 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen), niet alleen een titel of een stuk tot 
verantwoording van de aangifte van 
schuldvordering in de zin van de artike
len 496, 504 en 506 van de Faillisse
mentswet van 18 april 1851 uitmaakt, 
maar een titel ten bewijze dat de ingeko
hierde belasting dadelijk verschuldigd en 
opeisbaar is; de Staat met andere woor
den een dadelijke en onbetwistbare 
schuldvordering heeft ten belope van het 
ingekohierde bedrag, waarbij geen verifi
catie van de werkelijkheid van de 
schuldvordering moet noch kan worden 
gedaan, behoudens bezwaar, dat er te 
dezen niet is; die zienswijze indirect 
wordt bevestigd door artikel 300 van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
dat bepaalt dat het indienen van be
zwaar geen hinderpaal vormt voor het 
beslag noch voor de overige maatregelen 
welke ertoe strekken de invordering te 
waarborgen van de (ingekohierde) belas
ting; daaruit volgt dat de arresten, door 
te weigeren eisers « regelmatig ten name 
van de gefailleerde ingekohierde >> belas
tingschuldvordering in het passief van 
het faillissement op te nemen, op grond 
dat het hof van beroep niet kan nagaan 
of de genieters van de interest niet in 
werkelijkheid belastingen hebben be
taald op de bedragen die hun zijn uitge
keerd (arrest van 3 november 1988), en 
of bijgevolg er geen « doublures >> zijn 
geweest met de door eiser gevorderde 
belasting (arrest van 5 april 1989), de zin 
en de draagwijdte miskennen van de re
gelmatige inkohiering van een belasting 
evenals de bewijskracht en de bewijs
waarde en uitvoerbaarheid van het ko
hier; zij derhalve de artikelen 1319 van 
het Burgerlijk Wetboek schenden, de be
palingen van de Faillissementswet, de 
artikelen 207, 266, 267 en 300 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
die in de aanhef van het middel zijn 
vermeld, inzonderheid de artikelen 207 
en 266, en de artikelen 110 en 111 van de 
Grondwet, 2 van de wet van 28 juni 1963 
en de jaarlijkse financiewetten; 

tweede onderdeel, artikel 164, 3°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen bepaalt dat de roerende voorheffing 
verschuldigd is door de notarissen die de 
in artikel 11, 3° en 4° (roerende inkom
sten), bedoelde inkomsten betalen, en 
(artikel 165) dat zij die moeten inhouden 
bij de betaling; artikel 191, 1°, b, verder 
bepaalt dat, voor de berekening van de 
door de genieter van de roerende inkom
sten verschuldigde totale belasting, de 
roerende voorheffing bedoeld in artikel 
174 « wordt afgetrokken >>; die bepaling 
de aftrek van de roerende voorheffing 
dus niet afhankelijk stelt van de voor
waarde dat diegene die de voorheffing 
verschuldigd is, deze werkelijk heeft in
gehouden op het ogenblik dat hij de in
komsten aan de genieters ervan betaalt; 
zij integendeel betekent dat de aftrek 
van de roerende voorheffing in ieder ge
val gebeurt, zelfs als zij niet is ingehou
den bij de betaling van de inkomsten en 
nadien aan eiser is gestort; daaruit volgt 
dat het arrest, nu het weigert eisers 
schuldvordering in het passief van het 
faillissement van wijlen de notaris Pee
ters op te nemen op grond dat het hof 
van beroep zou moeten kunnen nagaan 
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of de litigieuze roerende voorheffingen 
werkelijk zijn afgetrokken van de eind
belasting van iedere genieter, zowel de 
regel miskent dat degene die de roeren
de inkomsten betaalt de voorheffing ver
.schuldigd is, als de samenhangende be
paling die zegt dat de roerende voorhef
fing moet worden afgetrokken van het 
bedrag van de door de genieter van 
de inkomsten verschuldigde belasting 
(schending van de in de aanhef van het 
middel aangewezen artikelen 164, 3°, 174 
en 191, 1°, b): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wettelijke be

wijswaarde en de uitvoerbaarheid 
van het kohier de rechter niet belet 
na te gaan of de verschuldigde be
lasting, op het ogenblik dat het be
stuur der belastingen een op dat ko
hier gegronde belastingschuldvorde
ring in het faillissement van een 
belastingplichtige heeft aangegeven, 
niet reeds geheel of gedeeltelijk is 
betaald ter outlasting van die belas
tingplichtige; 

Overwegende dat het arrest van 3 
november 1988 vaststelt dat uit de 
door de verweerders overgelegde 
stukken blijkt dat de Staat, voor een 
bepaald aantal belastingplichtigen, 
reeds belastingen op de bruto-in
komsten van de ontvangers had ge
heven, nog voor hij zijn aangifte 
van schuldvordering deed; dat het 
arrest van 5 april 1989 zegt dat eiser 
het voor het hof van beroep onmo
gelijk maakt na te gaan of het be
stuur van de eindbelasting van elke 
ontvanger van interest het bedrag 
van de roerende voorheffing heeft 
afgetrokken dat wijlen de notaris 
P ... had moeten inhouden en vervol
gens betalen, dat niet kan worden 
uitgesloten dat er doublures zijn en 
dat de verweerders overigens aanto
nen dat zulks het geval is geweest 
voor een aantal ontvangers die zij 
hebben kunnen identificeren; 

Dat het hof van beroep aldus zon
der schending van de in het onder
deel aangewezen bepalingen zijn be
slissing verantwoordt dat eisers be
lastingvordering niet in het passief 
van het faillissement wordt opgeno
men; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest van 5 

april 1989 erop wijst dat eiser het 
arrest van 3 november 1988 niet op
nieuw ter discussie mag stellen in 
zoverre : « 1. het definitief vaststelt 
dat de curators, die de aanslagen 
niet betwisten, moeten nagaan of 
(eiser) op geldige wijze schuldeiser 
is en dat het louter bezit van een ti
tel niet volstaat om de schuldvorde
ring te kunnen aannemen, nu het 
aannemen alleen kan gebeuren voor 
zover de Staat de belasting niet 
heeft geheven op de bruto-interest 
(dat wil zeggen, inclusief de voorhef
fing) die de gefailleerde heeft be
taald; 2. ( ... ) de Staat moet bijdragen 
tot het achterhalen van de waar
heid, nu hij de enige is die, door het 
overleggen van de belastingdossiers 
van de betrokken belastingplichti
gen, kan bepalen welk bedrag pre
cies verschuldigd blijft »; 

Overwegende dat het arrest van 3 
november 1988 vaststelt dat « uit de 
door de curators overgelegde stuk
ken nu reeds blijkt dat de Staat 
voor een aantal belastingplichtigen 
reeds belastingen had geheven op 
de bruto-inkomsten van de ontvang
ers, nog voor hij zijn aangifte van 
schuldvordering deed »; dat het ar
rest van 5 april 1989 erop wijst dat 
de verweerders aantonen dat er 
<< doublures » zijn geweest << voor 
een aantal genieters die zij hebben 
kunnen identificeren »; 

Dat het hof van beroep aldus vast
stelt dat de Staat, voor sommige 
ontvangers van de door de gefail
leerde betaalde inkomsten, had na
gelaten de bij artikel 191, 1°, b, van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen bepaalde aftrek toe te pas
sen en daardoor reeds belastingen 
op die inkomsten had geheven; 

Dat het hof van beroep, door te 
oordelen dat het, wegens het ver
zuim van de Staat om de gevraagde 
stukken over te leggen, niet kon 
nagaan of de Staat, voor de andere 
ontvangers van de door de gefail
leerde betaalde inkomsten, van de 
eindbelasting van die ontvangers 
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het bedrag had afgetrokken van de 
door de schuldenaar van die inkom
sten verschuldigde voorheffing, en 
derhalve het precieze bedrag « dat 
nog aan eiser was verschuldigd » 
niet kon vaststellen, de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen niet schendt, nu het beslist dat 
de roerende voorheffing moet wor
den betaald door degene die de in
komsten moet betalen en beslist 
dat, hoe dan ook, het bedrag van die 

. voorheffing moet worden afgetrok
ken van de eindbelasting van de ge
nieters van de inkomsten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 november 1990- 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 158 

1 • KAMER - 22 november 1990 

VERZEKERING - ALGEMENE REGELS -
VERZWIJGING VAN DE VERZEKERDE - BE
GRIP. 

trouw doch ten onrechte in de mening 
dat hij die omstandigheid niet hoefde 
aan te geven (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. VERENIGDE PROVINCIEN N.V., LE

BOURG) 

ARREST ( VertaJing) 

(A.R. nr. 8814) 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 9 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringsovereenkomst, 
houdende de titels X en XI van boek I 
van het Wetboek van Koophandel, 6, 
1131, 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de overeenkomst tot 
dekking van gezinsaansprakelijkheid die 
de tweede verweerster gesloten had met 
de eerste verweerster, nietig verklaart 
wegens verzwijging of onjuiste opgave 
bij de ondertekening van het contract; 
die beslissing onder meer baseert op de 
overwegingen : dat het geregeld voorko
mend strafbaar gedrag van de zoon van 
mevrouw Lebourg ( ... ) (verzekeringne
mer) klaarblijkelijk een verzwaring van 
de waardering van het risico tot gevolg 
kon hebben; dat dit gegeven, ofschoon 
het de verzekeringnemer bekend was, 
niet ter kennis is gebracht van de verze
keraar; dat de verzekerde alles wat hij 
weet of redeli]kerwijs moet weten, moet 
verklaren ( ... ); dat hij die verklaring uit 
eigen · beweging moet afleggen en het 
ontbreken van een gedetailleerde vra
·genlijst mevrouw Lebourg niet ontsloeg 
van de verplichting om de verzekeraar 
op de hoogte te brengen van de gegevens 
die hem in staat konden stellen het ge
dekte risico te waarderen; dat zulks ook 
geldt als de verzekerde niet de mogelijk
heid heeft te onderhandelen over de ver
zekeringsvoorwaarden en zich zonder 
meer akkoord verklaart met een geheel 
van door de verzekeraar opgestelde clau
sules tegen betaling van een premie 
waarover niet meer onderhandeld hoeft 
te worden ( ... ); dat met (de eerste ver
weerster) zonder bezwaar kan worden 

De verzekerde dient bij de verzekeraar 
een juiste aangifte te doen van het ri
sico dat hij gedekt wil zien; niet-aan
gifte van een omstandigheid die de 
verzekeraar normaal niet kon kennen 
en die de beoordeling van het risico 
kon verzwaren, is een verzwijging in 1-----------------
de zin van art. 9 Verzekeringswet, oak 
al verkeert de verzekerde te goeder 

(1) Cass., 20 juni 1983, A.R. nr. 6818 (A.C., 
1982-83, nr. 582). 
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aangenomen dat zij niet zou hebben in
gestemd met de dekking van de burger
lijke aansprakelijkheid van het gezin 
van (de tweede verweerster), indien zij 
bij het sluiten van het contract weet had 
gehad van het strafbaar gedrag van 
(haar) zoon, 

terwijl, ... 
derde onderdeel, de tweede verweer

ster in haar regelmatig bij het hof van 
beroep ingediende conclusie waarnaar ei
ser in zijn conclusie uitdrukkelijk ver
wees, omstandig betoogde dat « de verze
keraar geen passieve houding mag aan
nemen; dat hij als ervaren man van het 
vak zijn vragenlijst niet op een zodanige 
wijze mag opstellen dat de onderteke
naar in dwaling verkeert over de door 
hem aan de verzekeraar te verstrekken 
inlichtingen; dat mevrouw Lebourg aldus 
in de mening kon verkeren dat zij aan 
de Verenigde Provincien geen inlichtin
gen hoefde te verstrekken over het vroe
gere nog betrekkelijk onschuldig, gedrag 
van 'een persoon naar wiens bestaan die 
maatschappij niet eens informeerde; dat 
geoordeeld is dat de verzekerde, wa.n
neer hij niet aileen te goeder trouw 1s, 
maar bovendien niet kon weten dat hij 
de waardering van het risico door de ver
zekeraar kon be!nvlaeden, geen nalatig
heid heeft begaan, zodat er geen gran
den zijn om het contract te vernietigen »; 
het hof van beroep, op het middel val
gens hetwelk er te dezen geen sprake 
was van verzwijging of onjuiste opgave 
omdat de verzekerde niet had kunnen of 
moeten weten dat de verzekeraar, indien 
hij van die feiten op de hoogte was ge
weest, het contract niet of niet op dezelf
de voorwaarden had willen sluiten, met 
andere woorden omdat de verzekerde 
niet nalatig was geweest, zich niet ertoe 
mocht beperken te antwoorden « dat met 
(de eerste verweerster) zonder bezwaar 
kan worden aangenomen dat zij niet zou 
hebben ingestemd met de dekking van 
de burgerlijke aansprakelijkheid van het 
gezin van (de tweede verweerster) indien 
zij bij het sluiten van het contract weet 
had gehad van het strafbaar gedrag van 
(haar) zoon "• aangezien die overweging 
van het arrest enkel betrekking heeft op 
de vraag of de niet of onjuist opgegeven 
omstandigheden de waardering van het 
risico door de verzekeraar konden be!n
vloeden, en niet op de vraag en ~et mid
del die de tweede verweerster m haar 
con:clusie had opgeworpen en volgens 
welke de toepassing van artikel 9 van de 
wet van 11 juni 1874 vereist dat de verze
keringnemer had kunnen en moeten we-

ten dat de niet vermelde omstandigheid 
de risicowaardering door de verzekeraar 
kon be!nvloeden; het arrest dus niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
het arrest, ook al had het op dit middel 
geantwoord (quod non) door te zeggen of 
door impliciet te verstaan te geven dat 
de toepassing van artikel 9 enkel onder
worpen is aan de voorwaarde dat de niet 
opgegeven omstandigheid een invloed 
moet hebben gehad op de waardering 
van het risico door de verzekeraar, die 
uitlegging dan nog niet naar recht ver
antwoord zou zijn, aangezien voor de 
toepassing van het in het middel vermel
de artikel 9 tevens vereist is dat de ver
zekeringnemer had kunnen en moeten 
weten dat de niet opgegeven omstandig
heid een invloed kon hebben op de waar
dering van het risico door de verzeke
raar (schending van artikel 9 van de wet 
van 11 juni 1874); het arrest hoe dan ook, 
nu het artikel 9 van de wet van 11 juni 
1874 toepast en de verzekeringsovereen
komst nietig verklaart zonder te hebben 
nagegaan, ofschoon het hof van beroep 
hiertoe was aangezocht in de regelmatig 
neergelegde conclusie, of de verzekering
nemer had kunnen en moeten weten dat 
de niet of onjuist opgegeven omstandig
heden een invloed konden hebben op de 
waardering van het risico door de verze
keraar, niet op de wettigheid kan wor
den getoetst en derhalve niet naar recht 
is verantwoord (schending van artikel 9 
van de wet van 11 juni 1874) en evenmin 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het derde onderdeel betreft : 
In zoverre het onderdeel afgeleid 

is uit een schending van artikel 97 
van de Grondwet en betoogt dat het 
arrest niet antwoordt op de conclu
sie van de tweede verweerster die in 
substantie betoogde dat voor de toe
passing van artikel 9 van de wet 
van 11 juni 187 4 vereist was dat de 
verzekeringnemer had kunnen of 
moeten weten dat de niet opgegeven 
omstandigheid een invloed kon heb
ben op de waardering van het risico 
door de verzekeraar: 

Overwegende dat, blijkens de in 
het antwoord op het eerste onder
dee! weergegeven beschouwingen 
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van het arrest, het hof van beroep 
erop gewezen heeft dat de tweede 
verweerster op de hoogte was van 
het strafbaar gedrag van haar zoon 
en dat dit gedrag een klaarblijke
lijke verzwaring van de waardering 
van het risico door de verzekeraar 
kon inhouden; dat het arrest er nog 
aan toevoegt << dat mevrouw Le
bourg vergeefs kritiek oefent op de 
passieve houding van de verzeke
raar die onmogelijk weet kon heb
ben van de gegevens die aan zijn 
verzekerde bekend waren en die 
een correcte beoordeling van het ri
sico mogelijk zouden hebben ge
maakt (en) dat de omstandigheid 
dat de door de verzekeraar geboden 
dekking bijzonder ruim was ( ... ) nog 
een reden te meer is om aan de ver
zekeraar correcte informatie te ver
strekken waardoor hij de kansen 
voor het ontstaan van het risico in 
concreto kan beoordelen, ( ... ) dat 
met (de eerste verweerster) zonder 
bezwaar kan worden aangenomen 
dat zij niet zou hebben ingestemd 
met de dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van het gezin ( ... ) 
indien zij bij het sluiten van het 
contract weet had gehad van het 
strafbaar gedrag van de zoon van 
(de tweede verweerster) »; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de in het onderdeel uiteengezette 
conclusie; dat het onderdeel in zo
verre feitelijke grondslag mist; 

In zoverre het onderdeel afgeleid 
is uit een schending van artikel 97 
van de Grondwet en betoogt dat het 
hof van beroep niet heeft nagegaan 
of de verzekeringnemer had kunnen 
en moeten weten dat de niet opge
geven of onjuist opgegeven omstan
digheden de waardering van het ri
sico door de verzekeraar konden 
be'invloeden : 

Overwegende dat uit de hierboven 
weergegeven vermeldingen van het 
arrest blijkt dat het hof van beroep 
in overweging heeft genomen dat de 
verzekeringnemer ten minste had 
moeten weten dat de niet opgegeven 

omstandigheden, inzonderheid het 
geregeld voorkomend strafbaar ge
drag van haar minderjarige zoon, 
een invloed konden hebben op de ri
sicowaardering door de verzekeraar; 

Dat het onderdeel in dat opzicht 
feitelijke grondslag mist; 

W at het overige van het onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat de verzekering
nemer gehouden is aan de verzeke
raar een juist beeld te geven van 
het risico dat hij gedekt wil zien; 
dat de niet-vermelding van een om
standigheid waarvan de verzekeraar 
geen weet kon hebben en die een 
verzwaring van de waardering van 
het risico tot gevolg kon hebben, 
moet worden beschouwd als een 
verzwijging in de zin van artikel 9 
van de wet van 11 juni 1874 op de 
verzekering in het algemeen, zelfs 
als de verzekeringnemer te goeder 
trouw doch verkeerdelijk in de me
ning verkeert dat hij niet verplicht 
was dat gegeven te vermelden; 

Overwegende dat, zoals uit het 
voorgaande blijkt, het hof van be
roep beslist heeft dat de tweede ver
weerster, verzekeringneemster, wel 
degelijk op de hoogte was van het 
strafbaar gedrag van haar zoon en 
dat dit, trouwens geregeld voorko
mend, gedrag klaarblijkelijk een 
verzwaring van de waardering van 
het risico tot gevolg kon hebben, ter
wijl dat gegeven niet ter kennis van 
de verzekeraar was gebracht; 

Dat het hof aldus de beslissing 
dat het verzekeringscontract, over
eenkomstig bovenvermeld artikel 9, 
nietig was wegens verzwijging, naar 
recht heeft verantwoord; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening alsook de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest; 
verwijst eiser in de kosten. 
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22 november 1990- 1e kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en Delahaye. 

Nr. 159 

1 e KAMER - 22 november 1990 

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHT VAN DE SCHATKIST OP ALLE 
ROERENDE GOEDEREN- VERKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED VAN DE BELASTING
SCHULDIGE - GRENZEN VAN HET VOOR
RECHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE SCHAT
KIST INZAKE INVORDERING - VOORRECHT 
VAN DE SCHATKIST OP ALLE ROERENDE GOE
DEREN - VERKOOP VAN EEN ONROEREND 
GOED VAN DE BELAST!NGSCHULDIGE 
GRENZEN VAN HET VOORRECHT. 

3° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- VOORRECHT VAN 
DE SCHATKIST OP ALLE ROERENDE GOEDE
REN - VERKOOP VAN EEN ONROEREND 
GOED VAN DE BELASTINGSCHULDIGE 
GRENZEN VAN HET VOORRECHT. 

2° HUWELIJKSVERMOG ENSSTEL
SELS - WETTELIJK STELSEL - GEMEEN

SCHAPPELIJKE SCHULDEN - SCHULD DOOR 
EEN DER ECHTGENOTEN AANGEGAAN IN HET 
BELANG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VER
MOGEN - BEGRIP. 

1°, 2° en 3° Het voorrecht van de Schat
kist op alle roerende goederen van een 
belastingschuldige, waarvan sprake is 
in de artt. 313, 314 W.LB., 86 en 87 
W.B.T. W., behoort niet tot de voorrech
ten die zijn opgesomd in art. 19 Hypo
theekwet, zodat het zich niet uitstrekt 
tot de prijs van verkoop van een on-

roerend goed van de belastingschuldi
ge door toewijzing na uitvoerend be
slag op onroerend goed (1). 

4° In het wettelijk huwelijksvermogens
stelsel is gemeenschappelijk de schuld 
ontstaan uit de door de man als hoof
delijke schuldenaar van een vennoot
schap aangegane verbintenis, indien 
de oorzaak van die verbintenis, waar
mee de echtgenote heeft ingestemd, te 
vinden was in de uitoefening van het 
beroep van de man, als bestuurder
zaakvoerder van die vennootschap 
waarvan de echtgenote oak aandeel
houdster was, en indien die persoonlij
ke zekerheid noodzakelijk was voor de 
overleving van de vennootschap. (Art. 
1408 B.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. H.S.A. N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8836) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 15, 19, laatste lid, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, 86, 
87 van de wet van 3 juli 1969 tot invoe
ring van het Wetboek van de Belasting 
over de Toegevoegde Waarde, 313 en 314 
van het koninklijk besluit van 26 februa
ri 1964 houdende cotirdinatie van de 
wetsbepalingen betreffende de inkom
stenbelastingen, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, zegt dat artikel 
19, in fine, van de Hypotheekwet, dat 

(1) Zie Cass., 20 okt. 1955 (Bull. en Pas., 
1956, I, 145 en 152) met cone!. proc.-gen. 
Hayoit de Termicourt; 9 juni 1961 (ibid., 1961, 
J, 1102); M. DIZIER-WILKIN, « L'article 19, in fi
ne, de la loi hypothecaire est-il applicable au 
privilege mobilier du Tresor public en matiere 
d'impots sur les revenus? », Rev. not. b., 1982, 
biz. 291; J.L. LEDOUX « Chronique de juris

_prudence, ies suretes reelles (1981-1986) », 
J.T., 1987, biz. 306, nr. 48; A. MICHIELSENS, 
« Het voorrecht van de Schatkist en artikel 19, 
in fine, van de Hypotheekwet », Tijdsch. not., 
1989, biz. 108; C. VAN HEUVERSWYN, « De civiel
rechtelijke waarborgen tot inning van de per
sonenbeiasting : het voorrecht en de wettelijke 
hypotheek van de Schatkist », R. W., 1989-1990, 
833. 
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voorziet in de aanwending bij voorrang, 
tot voldoening van de op alle roerende 
goederen bevoorrechte schuldvorderin
gen, van het gedeelte van de prijs van de 
onroerende goederen dat niet is opge
bruikt voor de bevoorrechte en hypothe
caire schuldvorderingen, geen toepassing 
vindt op de op roerende goederen be
voorrechte schuldvorderingen van de 
Staatskas, op grond dat enerzijds uit de 
voorbereiding van de Hypotheekwet 
volgt dat deze de voorrechten van de 
Staatskas niet regelt, en dat anderzijds 
artikel 15 van voornoemde wet bepaalt 
dat die voorrechten bij de desbetreffende 
wetten worden geregeld, terwijl de fisca
le teksten over die voorrechten geen be
paling als die van artikel 19, in fine, van 
de wet van 1851 inhouden, en uitdrukke
lijk verklaren dat het voorrecht van de 
fiscus komt na de voorrechten bedoeld in 
de artikelen 19 en 20 van de Hypo
theekwet, en na die vermeld in artikel 23 
van boek II van het Wetboek van Koop
handel; dat het arrest eraan toevoegt « ... 
dat de toepassing naar analogie van arti
kel 19, in fine, geen steun vindt in de zin 
waarin moeten worden begrepen de tek
sten inzake voorrechten, die strikt en 
dus op beperkende wijze moeten worden 
uitgelegd, noch vooral in de geschiedenis 
van de bewuste teksten », 

terwijl artikel 86 van het B.T.W.-wet
boek luidt als volgt : « ... tot zekerheid 
van de voldoening van de belasting, de 
interesten en de kosten, heeft de Staats
kas een algemeen voorrecht op alle roe
rende goederen van de belastingschuldi
ge en een wettelijke hypotheek op al zijn 
onroerende goederen >>, en artikel 87 van 
hetzelfde wetboek zegt dat « ... het voor
recht rang inneemt onmiddellijk na de 
voorrechten die vermeld zijn in de arti
kelen 19 en 20 van de wet van 16 decem
ber 1851 en in artikel 23 van boek II van 
het Wetboek van Koophandel »; artikel 
313 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen evenzo bepaalt : « ... voor de 
invordering van de directe belastingen in 
hoofdsom en opcentiemen, van de inte
resten en de kosten, heeft de Openbare 
Schatkist een algemeen voorrecht op de 
inkomsten en op de roerende goederen 
van alle aard van de belastingschuldige, 
met uitzondering van de schepen en 
vaartuigen », en artikel 314 van hetzelfde 
wetboek luidt : « Het voorrecht neemt 
rang in onmiddellijk na die vermeld in 
de artikelen 19 en 20 van de wet van 16 
december 1851 en in artikel 23 van boek 
II van het Wetboek van Koophandel »; 
die bepalingen overeenkomstig artikel 15 

van de Hypotheekwet de voorrechten 
van de Staatskas regelen, alsmede de or
de waarin zij worden uitgeoefend; zij 
voorrechten op alle roerende goederen 
vestigen die komen bij die van artikel 19 
van de Hypotheekwet en onmiddellijk na 
deze worden uitgeoefend; artikel 19 van 
de Hypotheekwet, nu het bepaalt dat 
« de schuldvorderingen, bevoorrecht op 
alle roerende goederen, hierna worden 
opgesomd », dus uit het voorrecht op alle 
roerende goederen de schuldvorderingen 
van de Staatskas niet kon uitsluiten; de 
voorrechten van de Staatskas, zoals alle 
voorrechten op alle roerende goederen, 
voorrang hebben hoven de gewone 
schuldvorderingen en onder de toepas
sing vallen van de eindbepaling van arti
kel 19, volgens welke « wanneer niet de 
gehele waarde van de onroerende goede
ren is opgebruikt voor de bevoorrechte 
of hypothecaire schuldvorderingen, het 
nog verschuldigde gedeelte van de prijs 
bij voorrang wordt aangewend tot vol
doening van de in dit artikel vermelde 
schuldvorderingen », dat wil zeggen alle 
schuldvorderingen, bevoorrecht op alle 
roerende goederen; indien die eindbepa
ling van artikel 19 niet wordt toegepast 
op de bevoorrechte schuldvorderingen 
van de Staatskas, zulks zou betekenen 
dat het door de belastingwetten verleen
de voorrecht geen algemeen voorrecht op 
roerende goederen zou zijn en dat die 
schuldvorderingen gelijk zijn aan gewo
ne schuldvorderingen, in strijd met de 
bepalingen van openbare orde van die 
wetten; daaruit volgt dat het arrest, door
dat het beveelt de overschot van de prijs 
van het onroerend goed te verdelen naar 
evenredigheid van het bedrag van de 
respectieve schuldvorderingen van ver
weerster enerzijds, van eiser en van het 
Bestuur van Douane en Accijnzen, an
derzijds, zonder aan laatstgenoemden de 
voorrang te verlenen van het hun toege
kende voorrecht op alle roerende goede
ren, alle in het middel aangewezen bepa
lingen schendt : 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 15, eerste lid, van de Hypo
theekwet van 16 december 1851, be
paalt dat het voorrecht, verbonden 
aan de rechten van de Staatskas en 
de orde waarin het wordt uitgeoe
fend, geregeld worden door de des
betreffende wetten, waaruit volgt 
dat het voorrecht van de Staatskas 
niet onder de toepassing van de Hy
potheekwet valt en dat ter zake 
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moet worden teruggevallen op de 
bepalingen van de belastingwetten, 
inzonderheid, volgens de onderhavi
ge gegevens, op de artikelen 313 en 
314 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, alsmede de artike
len 86 en 87 van de wet van 3 juli 
1969 tot invoering van het Wetboek 
van de Belasting over de Toegevoeg
de Waarde; 

Overwegende dat de artikelen 313 
en 314 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, houdende vast
stelling van de grondslag en van de 
rang van het in het eerste lid van 
artikel 313 gevestigde voorrecht, 
niet verwijzen naar artikel 19, laat
ste lid, van de Hypotheekwet en 
geen daarmee overeenstemmende 
bepalingen bevatten; dat artikel 314 
trouwens enkel spreekt van het 
voorrecht van de Staatskas dat on
middellijk rang inneemt na die ver
meld in de artikelen 19 en 20 van 
die wet van 16 december 1851, als
mede in artikel 23 van boek II van 
het W etboek van Koophandel, waar
uit blijkt dat volgens de wet het 
voorrecht van de fiscus geen ver
band houdt met die bepalingen van 
de Hypotheekwet; dat evenzo artikel 
87 van de wet van 3 juli 1969 tot in
voering van het W etboek van de Be
lasting over de Toegevoegde W aarde 
in dezelfde bewoordingen als artikel 
314 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen bepaalt dat het bij 
artikel 86 van die wet vastgestelde 
voorrecht rang inneemt onmiddellijk 
na die vermeld in de artikelen 19 en 
20 van de wet van 16 december 1851 
en in artikel 23 van boek II van het 
Wetboek van Koophandel; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 19, laatste lid, van de 
Hypotheekwet bepaalt dat, wanneer 
niet de gehele waarde van de onroe
rende goederen is opgebruikt voor 
de bevoorrechte of hypothecaire 
schuldvorderingen, het nog verschul
digde gedeelte van de prijs bij voor
rang wordt aangewend tot voldoe
ning van de erin vermelde schuld
vorderingen; dat in die bepaling 
geen sprake is van het voorrecht 

van de Staatskas, zoals het is geves
tigd bij de artikelen 313 en 314 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, alsmede bij de artikelen 
86 en 87 van de wet van 3 juli 1969 
tot invoering van het Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde 
W aarde; dat de teksten betreffende 
de voorrechten eng moeten worden 
uitgelegd; dat bovendien het voor
recht van de Staatskas niet van de
zelfde aard is als die welke vermeld 
zijn in artikel 19 van de Hypotheek
wet; 

Overwegende dat daaruit valt af 
te leiden dat, wanneer het gaat om 
de verkoopprijs van de onroerende 
goederen, het bestuur der belastin
gen op gelijke voet staat met de ge
wone schuldeisers, als het zich te
gen hen niet kan beroepen op zijn 
wettelijke hypotheek; 

Dat het hof van beroep zodoende 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322 en 1407 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat de 
schuld van Heinen jegens verweerster 
een gemeenschappelijke schuld van de 
echtgenoten Heinen is en dat verweer
ster het gemeenschappelijk vermogen, 
waarvan het verkochte onroerend goed 
deel uitmaakt, tot waarborg heeft, op 
grond : « •.• dat vaststaat dat Heinen be
stuurder-zaakvoerder was van de N.V. 
Simco, waarin zijn vrouw ook aandelen 
bezat, en dat de inkomsten van hun ge
zin hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend 
voortkwamen uit dat beroep », dat de 
verbintenis die jegens verweerster door 
Heinen, als hoofdelijke medeschuldenaar 
van de vennootschap Simco was aange
gaan, een persoonlijke zekerheid was, in 
de zin van artikel 1216 van het Burger
lijk Wetboek, nu die verbintenis enkel 
was aangegaan tot waarborg van de vol
doening door de vennootschap Simco 
van haar eigen schuld, en dat, hoewel 
volgens artikel 1407 van het Burgerlijk 
W etboek onder andere eigen schulden 
zijn de schulden ontstaan uit een per
soonlijke zekerheid door een van de 
echtgenoten gesteld in een ander belang 
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dan dat van het gemeenschappelijk ver- bewezen is dat zij aan een der echt
mogen, echter duidelijk blijkt dat de be- genoten eigen zijn ingevolge enige 
twiste zekerheid niet in een ander be- wetsbepaling; 
lang dan dat van het gemeenschappelijk 
vermogen is gesteld, aangezien « erop h f b 
dient te worden gewezen, enerzijds, dat Overwegende dat het o van e-
niet is betwist dat de inkomsten van het roep, door te zeggen dat mevr. Le
gezin hoofdzakelijk voortkwamen uit het bailly in de verbintenis van haar 
beroepsinkomen van Heinen; dat ander- man als hoofdelijke schuldenaar 
zijds mevr. Lebailly zich niet tegen de van de vennootschap Simco jegens 
verrichting heeft verzet en van de in ar- de verwerende vennootschap had in
tikel 224 van het Burgerlijk Wetboek be- gestemd, de oorzaak van die verbin
doelde vordering tot nietigverklaring uit- tenis te vinden was in de uitoefe-
drukkelijk afstand heeft gedaan », ning van het beroep van Michel 

terwijl, ... Heinen, bestuurder-zaakvoerder van 
tweede onderdeel, de appelrechter de vennootschap Simco, waarin zijn 

vaststelt dat de schuld van Heinen een echtgenote eveneens aandelen bezat 
persoonlijke zekerheid was, omdat ze en dat die persoonlijke zekerheid 
« enkel was aangegaan tot waarborg van noodzakeliJ'k was voor het verder 
de voldoening door de N.V. Simco van 
haar eigen schuld »; dat die overweging bestaan van die vennootschap, zijn 
nopens het voorwerp van de door Heinen beslissing dat zodanige schuld een 
jegens verweerster aangegane verbinte- gemeenschappelijke schuld was, 
nis impliceert dat de zekerheid in het be- naar recht verantwoordt; 
lang van de vennootschap Simco is ge-
steld; voorts de rechter uit de enkele i Dat het onderdeel niet kan wor
overwegingen dat de inkomsten van het den aangenomen; 
gezin hoofdzakelijk voortkwamen uit het 
beroepsinkomen van Heinen als bestuur-
der-zaakvoerder van de vennootschap 
Simco en dat mevr. Lebailly zich niet te
gen de verrichting heeft verzet en van de 
in artikel 224 van het Burgerlijk Wet
hoek bedoelde vordering tot nietigheid 
afstand heeft gedaan, niet kon afleiden 
dat de persoonlijke zekerheid niet in een 
ander belang dan dat van het gemeen
schappelijk vermogen was gesteld; daar
uit volgt dat de appelrechter zijn beslis
sing dat de betwiste schuld als een 
gemeenschappelijke schuld van de echt
genoten Heinen-Lebailly en niet als een 
eigen schuld van Heinen moet worden 
beschouwd, niet naar recht verantwoordt 
(schending van 1407 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, blijkens de arti
kelen 1407 en 1408 van het Burger
lijk Wetboek, in het wettelijk huwe
lijksvermogensstelsel enerzijds ei
gen zijn de schulden ontstaan uit 
een persoonlijke of zakelijke zeker
heid door een der echtgenoten ge
steld in een ander belang dan dat 
van het gemeenschappelijk vermo
gen, en anderzijds gemeenschappe
lijk zijn de schulden waarvan niet 

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

22 november 1990- 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 160 

1 • KAMER - 22 november 1990 

1° TUSSENKOMST - TUCHTZAKEN -
VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK 
AAN DE RECHTER WEGENS GEWETTIGDE VER
DENKING INGEDIEND DOOR EEN PARTIJ -
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VERZOEK TOT TUSSENKOMST INGEDIEND 
DOOR EEN PERSOON DIE NIET BIJ DE ZAAK 
BETROKKEN IS - VERZOEK TOT TUSSEN
KOMST NIET ONTVANKELIJK. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - TUCHT
ZAKEN - ONTTREKKING WEGENS GEWETTIG
DE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTTREK
KING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER WE
GENS GEWETTIGDE VERDENKING INGEDIEND 

.' DOOR EEN PARTIJ - VERZOEK TOT TUSSEN
KOMST INGEDIEND DOOR EEN PERSOON DIE 
NIET BIJ DE ZAAK BETROKKEN IS - VER
ZOEK TOT TUSSENKOMST NIET ONTVANKE
LIJK. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - TUCHT
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VER
ZOEK TOT ONTTREKKING GEGROND OP VER
SCHILLENDE GRIEVEN - GRIEVEN HOUDEN 
NIET IN DAT HET GEHEEL VAN DE LEDEN 
VAN HET RECHTSCOLLEGE NIET IN STAAT 
ZOU ZIJN OM MET DE VEREISTE ONAF
HANKELIJKHEID, ONPARTIJDIGHEID EN SE
RENITEIT IN DE ZAAK UITSPRAAK TE DOEN 
- VERWERPING VAN HET VERZOEK. 

1° en 2° Wanneer bij het Hoi een ver
zoek tot onttrekking van de zaak aan 
de rechter wegens gewettigde verden
king aanhangig is, is het verzoek tot 
tussenkomst niet ontvankelijk dat is 
ingediend door een persoon die geen 
partij is in de voor de geadiiierde rech
ter hangende zaak, en die evenmin 
een partij is die, in de rechtspleging 
tot onttrekking, in voorkomend geval 
met toepassing van de artt. 656 en 657 
Ger. W. voor het Hoi kan worden opge
roepen om er te worden gehoord (1). 

3° Het Hoi verwerpt een vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de pro
vinciale raad van de Orde der Genees
heren wegens gewettigde verdening, 
die gegrond is op verschillende grieven 
die niet inhouden dat het geheel van 
de leden van de raad niet in staat 
zou zijn om met de vereiste onaihan
kelijkheid, onpartijdigheid en sereni
teit over de zaak uitspraak te doen. 

(D ... } 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8699) 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift, op 8 mei 1989 ter griffie 
van het Hof ingediend door mr. Ce
cile Draps, advocaat bij het Hof, in 
naam van G ... D ... , waarbij verzoe
ker de onttrekking vraagt aan de 
provinciale raad van Brabant van de 
Orde van Geneesheren van de tucht-
vervolging tegen hem; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
vrijwillige tussenkomst voor het 
Hof, dat op 29 augustus 1989 door 
mr. De Bruyn, advocaat bij het Hof, 
.is ingediend in naam van de Orde 
van Geneesheren, die optreedt door 
haar nationale raad; 

I. W at het verzoek tot tusf>en
komst betreft : 

Overwegende dat de Orde van Ge
neesheren geen partij is in de tucht
zaak tegen dokter D ... , die hangende 
is voor de provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren; dat de Orde, 
in de onderhavige rechtspleging tot 
onttrekking evenmin een partij is 
die, in voorkomend geval, met toe
passing van de artikelen 656 en 657 
van het Gerechtelijk Wetboek, voor 
het Hof kan worden opgeroepen om 
er te worden verhoord; 

Dat het verzoekschrift tot tussen
komst bijgevolg niet ontvankelijk is; 

II. Over het verzoekt tot onttrek
king: 

Overwegende dat verzoeker, zon
der enige precieze kritiek op de le
den van de provinciale raad van 
Brabant van de Orde van Geneeshe
ren, allereerst aileen de vooringe
nomenheid aanklaagt van de be
roepsorganisaties jegens de genees
heren die hun politiek niet genegen 

------------------1 zouden zijn, en gewag maakt van de 
(1) Zie Cass., 22 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 

394) en 6 feb. 1986, A.R. nr. 7552 (ibid., 
1985-86, nr. 366). 

invloed die deze organisaties zouden 
pogen uit te oefenen op de gezagsor
ganen en de rechtscolleges van de 
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Orde waar zij 
zouden zijn; 

in de meerderheid gaande van de Belgische regering 
dat de onafhankelijkheid van de Or

Overwegende dat uit die bewerin
gen niet volgt dat de leden vll:n ~e 
provinciale raad van Brabant.!l-Iet m 
staat zijn om op onafhankehJke en 
onpartijdige wijze uitspraak te doen 
over de zaak; 

Overwegende dat verzoeker ver
volgens vreest dat de vrije menings
uiting, waarvan hij tijdens prqfessi
onele samenkomsten en vergaderin
gen gebruik heeft gemaakt, nadelig 
voor hem zal uitvallen; dat zijn ver
zet tegen de standpunten en de 
richtlijnen van de Orde van Genees
heren niet volstaat om daaruit af te 
leiden dat de leden van de provinci
ale raad van Brabant, waarbij feiten 
aanhangig zijn die met die contro
versen niets te maken hebben, over 
hem niet in eer en geweten en zon
der vooringenomenheid uitspraak 
zullen doen; 

Overwegende dat verzoeker ver
der nog een klacht wegens valsheid 
en gebruik van valse stukken ver
meldt die hij tegen sommige leden 
van het bureau van de provinciale 
raad en tegen een magistraat, bijzit
ter bij die raad, heeft ingediend, 
maar dat hij geen enkele kritiek oe
fent op het geheel van de leden van 
het geadieerde rechtscollege; dat de 
aangevoerde reden, zo zij al in voor
komend geval een vordering tot 
wraking van de leden tegen wie die 
klacht is ingediend, kan verantwoor
den, evenwel niet impliceert dat het 
geheel van de leden van de provinci
ale raad van Brabant niet in staat is 
om in de zaak op een objectieve en 
onpartijdige wijze uitspraak te doen; 

Overwegende dat eisers laatste 
grief gegrond is op kritieken die uit
gaan van geneeskundige kringen en 
politieke autoriteiten of partijen en 
die in de pers ruchtbaarheid hebben 
gekregen; dat hij voorts het bestaan 
aanvoert van een resolutie van het 
Europees Parlement betreffende 
« de Europese gelijkschakeling inza
ke geneeskundige ethiek "• evenals 
van een ontwerp tot wijziging uit-

de van Geneesheren wil waarbor
gen; 

Overwegende dat uit die stukken, 
die bij het verzoekschrift zijn ge
voegd, niet volgt dat de provinciale 
raden van de Orde van Geneesheren 
niet met de vereiste onafhankelijk
heid en sereniteit kunnen oordelen 
in de hun voorgelegde tuchtzaken, 
zodat daaruit niet kan worden afge
leid dat die rechtscolleges bij de 
openbare mening een gewettigde 
twijfel zouden doen ontstaan nopens 
hun geschiktheid om in die materie 
uitspraak te doen; 

Overwegende dat het verzoek niet 
kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek tot tussenkomst en het verzoek 
tot onttrekking; veroordeelt elke ei
ser in de kosten van zijn verzoek. 

22 november 1990- 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. 161 

1 • KAMER - 23 november 1990 

1° STRAF - SAMENWOP - EENDAADSE -
ART. 65 SV. - BEPALING DIE DE RECHTER 
VERPLICHT EEN ENKELE STRAF UIT TE SPRE· 
KEN WANNEER EEN GEBREK AAN VOORUIT
ZICHT OF VOORZORG, DAT ALS ONDERSCHEI
DEN MISDRIJF STRAFBAAR IS GESTELD, EEN 
BESTANDDEEL VAN EEN MISDRIJF UIT ON
VOORZICHTIGHEID OPLEVERT. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 
- STRAFZAKEN- VERKEERSONGEVAL- ON
DERSCHEIDEN STRAFFEN WEGEN ONOPZET· 
TELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN, DRON· 
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KENSCHAP AAN HET STUUR EN TWEE ANDE
RE OVERTREDINGEN VAN DE WEGVERKEERS
WETGEVING - GEVOLG VAN DIE BESLISSING 
VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
VAN DE VERZEKERAAR. 

3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN .:.._ GE
SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - VERKEERS
ONGEVAL -STRAFRECHTER DIE ONDER
SCHEIDEN STRAFFEN HEEFT UITGESPROKEN 
WEGEN ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VER
WONDINGEN, DRONKENSCHAP AAN HET 
STUUR EN TWEE ANDERE OVERTREDINGEN 
VAN DE VERKEERSWETGEVING - BURGER
LUKE RECHTER DIE OP DE REGRESVORDE
RING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE VER
OORDEELDE BESLIST DAT NIET BEWEZEN IS 
DAT DE DRONKENSCHAP AAN HET STUUR DE 
OORZAAK OF EEN VAN DE OORZAKEN VAN 
DE ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWON
DINGEN IS GEWEEST. 

1° Wanneer het gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, bestanddeel van een 
misdrijf uit onvoorzichtigheid, boven
dien het voorwerp is geweest van een 
afzonderlijke telastlegging, is de straf
rechter, wegens de onsplitsbaarheid 
van het feit en met toepassing van art. 
65 Sw., gehouden alleen de zwaarste 
straf uit te spreken (1). 

2° en 3° Wanneer de strafrechter onder
scheiden straffen heeft uitgesproken 
wegens onopzettelijke slagen of ver
wondingen, dronkenschap aan het 
stuur en twee andere overtredingen 
van de wegverkeerswetgeving op de 
enkele grand dat ieder van de telast
leggingen is bewezen, worden het ge
zag van gewijsde (2) en de bewijs
kracht (3) van die beslissing niet 
miskend door de burgerlijke rechter 
die, op de regresvordering van de ver
zekeraar tegen de veroordeelde, beslist 

(1) Cass., 19 sept. 1968 (A.C., 1969, 72); 21 
mei 1970, voltallige terechtzitting (ibid., 1970, 
888) en de conclusie van proc.-gen. Ganshof 
van der Meersch, gepubliceerd in Bull. en 
Pas., 1970, I, 827; 2 april 1976 (A.C., 1976, 890); 
21 okt. 1976 en 3 rna art 1977 (ibid:, 1977, 225 en 
724). 

(2) Cass., 16 sept. 1986, A.R. nr. 17 (A.C., 
1986-87, nr. 24); de burgerlijke rechter is even
wei niet gebonden door de strafrechtelijke be
slissing die door tegenstrijdigheid is aange
tast: Cass., 3 maart 1977, vermeld in de noot 1 
hiervoren, en 5 feb. 1987, A.R. nr. 5191 (ibid., 
1986-87, nr. 333). 

(3) Zie Cass., 3 maart 1977, vermeld in de 
noot 1 hiervoren. 

dat de dronkenschap aan het stuur 
niet de oorzaak of een van de oorza
ken van het ongeval is geweest. (Art. 
65 Sw.; algemeen beginsel van het ge
zag van het gewijsde in strafzaken; 
artt. 1319 en 1320 B.W.) · 

(DE SOCIALE VOORZORG C.V. T. NEIRINCKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 7185) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 65, 418 en 420 
van het Strafwetboek, gewijzigd bij de 
wet van 31 maart 1936, 4 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 360 van het Wetboek van Strafvor
dering, gewijzigd bij de wet van 26 fe
bruari 1981, en van het algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres om verweerder te veroordelen aan 
haar te betalen de som van 126.870 fr., 
ongegrond verklaart op de gronden: dat 
eiseres ten onrechte blijft volhouden dat 
« uit de gegevens van het ter zake opge
stelde strafdossier alsmede uit de erin 
opgenomen getuigenverklaringen duide
lijk blijkt dat de oorzaak van het onge
val ligt in de staat van dronkenschap 
waarin (verweerder) verkeerde toen het 
ongeval veroorzaakt werd >>; dat immers 
reeds het omgekeerde voor recht werd 
gezegd bij het in kracht van gewijsde ge
treden correctioneel vonnis van de recht
bank te Mechelen d.d. 25 oktober 1984, 
waarbij twee afzonderlijke straffen wer
den opgelegd, enerzijds voor onvrijwillig 
toegebracht lichaamsleed en anderzijds 
voor de thans opnieuw ingeroepen zelfde 
dronkenschap; dat dus reeds voor recht 
is gezegd dat deze beide misdrijven af
zonderlijke feiten zijn, juridisch gezien 
met een eigen oorzaak, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
door het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen van 25 oktober 
1984 tot vier afzonderlijke straffen ver
oordeeld werd, een wegens onopzette
lijke slagen of verwondingen, een we-
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gens inbreuk . op artikel 35 van het· 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot 
coordinatie van de wetten betreffende de 
politie over net wegverkeer, een wegens 
inbreuk op artikel 34, 3°, van het konink
lijk besluit van 16 maart 1968 tot coordi
natie van de wetten betreffende de poli
tie over het wegverkeer, en een wegens 
inbreuk op de artikelen 5 en 11.1, lid 2, 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer; dit 
vonnis ook de burgerlijke rechtsvorde
ring van een benadeelde derde tegen 
verweerder en tegen eiseres, vrijwillig 
tussenkomende partij, gegrond heeft ver
klaard en hen provisioneel solidair tot 
betaling van een frank aan de burger• 
lijke partij heeft veroordeeld, zonder 
evenwel te verduidelijken welke van de 
bewezen· verklaarde overtredingen het 
ongeval en de daaruit voortvloeiende 
schade heeft veroorzaakt (zie het enige 
stuk dat bij deze voorziening gevoegd · 
werd); de strafrechter die afzonderlijke 
straffen uitspreekt wegens onopzettelijke 
slagen en verwondingen, wegens overtre
ding van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en wegens 
sturen in staat van dronkenschap, zeker 
beslist dat het onderscheiden feiten be
treft; de rechter, door te beslissen over· 
de op artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek gegronde burgerlijke rechtsvor
dering, noodzakelijk uitspraak doet over 
het bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen £out en schade; hij echter door 
het uitspreken van die afzonderlijke 
straffen geenszins zeker en noodzakelijk 
beslist heeft dat elk oorzakelijk verband 
tussen de dronkenschap en de schade 
uitgesloten is; het arrest dan ook, door 
met overname van de motieven van del 
eerste rechter te beslissen dat de straf
rechter geoordeeld heeft dat het dronken 
voeren niet in oorzakelijk verband stand 
met het ongeval, het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen van 25 
oktober 1984 uitlegt op een wijze die on
verenigbaar is met zijn bewoordingen 
(schending van artikelen 1319, 1320 en 
1322 Burgerlijk Wetboek) en het straf
rechterlijk gezag van gewijsde van dit 
vonnis miskent (schending van artikel 4 
wet 17 april1878, 360 Wetboek van Stra£
vordering, en van het algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken); 

tweede onderdeel, verWeerder door het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Mechelen van 25 oktober 1984 onder
meer veroordeeld werd tot een afzonder-

lijke stra£ wegens inbreuk op artikel 35 
van het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 tot coordinatie van de wetten be
treffende de politie over het wegverkeer, 
en een afzonderlijke straf wegens in
"breuk op de artikelen 5 en 11.1, lid 2, 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer; dit 
vonnis ook de burgerlijke rechtsvorde
ring van een benadeelde derde tegen 
verweerder en tegen eiseres, vrijwillig 

'tussenkomende partij, gegrond heeft ver
klaard en ·hen provisioneel solidair tot 
betaling van en een frank aan de burger
lijke partij heeft veroordeeld, zonder 
evenwel te verduidelijken welke van de 
bewezen verklaarde overtredingen het 
ongeval en de daaruit voortvloeiende 
scpade heeft veroorzaakt (zie het enige 
stuk dat bij deze voorziening gevoegd 
werd); de strafrechter die afzonderlijke 
straffen Uitspreekt wegens overtreding 
van het algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, enerzijds, en we
gens sturen in staat van dronkenschap, 
anderzijds, zeker beslist dat het onder
scheiden feiten betreft; de rechter, door 
te beslissen over de op artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek gegronde burger
lijke rechtsvordering, noodzakelijk uit
spraak doet van het bestaan van een 
oorzakelijk verband tussen fout en scha
de; hij echter door het uitspreken van 
die twee afzonderlijke straffen geenszins 
zeker en noodzakelijk beslist heeft dat 
elk oorzakelijk verband tussen de dron
kenschap en de schade uitgesloten is; dit 
oorzakelijk verband evenmin uitgesloten 
of doorbroken wordt door het louter feit 
dat de strafre,chter, naast die twee straf
fen, ook nog een derde afzonderlijke 
straf uitgesproken heeft lastens verweer
der voor onopzettelijke slagen en ver
wondingen (schending van artikelen 418 
en 420 Strafwetboek), ook al werden die 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
aanzien als een afzonderlijk feit ten op
zichte van de overtreding van het alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het sturen in staat 
van dronkenschap (schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 65 van het Wetboek van 
Strafvordering); het arrest dan ook, door 
met overname van de motieven van de 
eerste rechter te beslissen dat de straf 
rechter geoordeeld heeft dat het dronken 
voeren niet in oorzakelijk verband stand 
met het ongeval, het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen van 25 
oktober 1984 uitlegt op een wijze die on
verenigbaar is met zijn bewo_ordingen 
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(schending van artikelen 1319, 1320 en 
1322 Burgerlijk Wetboek) en het straf
rechterlijk gezag van gewijsde van dit 
vonnis miskent (schending van artikel 4 
wet 17 april1878, 360 Wetboek van Straf
vordering, en van het algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken): 

Overwegende dat verweerder voor 
de Correctionele Rechtbank te Me
chelen vervolgd werd wegens te 
Bornem, op 14 december 1983: 
A. toebrengen van onopzettelijke 
slagen of verwondingen, B. dronken
schap a an het stuur, C. weigering 
van ademtest en bloedmonster, 
D. overtreding van het Wegverkeers
reglement; 

Overwegende dat voormelde cor
rectionele rechtbank, bij in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van 25 
oktober 1984, de vier telastleggingen 
bewezen verklaarde en verweerder 
veroordeelde tot vier afzonderlijke 
straffen op de enkele grond dat ie
der van de telastleggingen bewezen 
was; dat het vonnis vaststelt dat de 
eis van de Landsbond van Christe
lijke Mutualiteiten gegrond is en 
verweerder samen met eiseres ver
oordeelt tot betaling, aan deze bur
gerlijke partij, van een frank provi
sionele schadevergoeding; 

Overwegende dat, wanneer het ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg, 
bestanddeel van een misdrijf uit on
voorzichtigheid, bovendien het voor
werp is geweest van een afzonder
lijke telastlegging, de strafrechter 
wegens de onsplitsbaarheid van het 
feit en met toepassing van artikel 65 
van het Strafwetboek, gehouden is 
aileen de zwaarste straf uit te spre
ken; 

Overwegende dat derhalve de 
strafrechter, wanneer hij bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslis
sing de bestuurder van een voertuig 
heeft veroordeeld tot onderscheiden 
straffen, eensdeels wegens onopzet-

telijke slagen of verwondingen, an
derdeels wegens het besturen van 
een voertuig terwijl hij in staat van 
dronkenschap verkeerde en ten slot
te wegens ieder van twee andere 
overtredingen van de verkeerswet
geving, op de enkele grond dat ieder 
van de telastleggingen bewezen is, 
daardoor zeker en noodzakelijk erga 
omnes heeft geoordeeld dat de staat 
van dronkenschap van de veroor
deelde noch de oorzaak noch een 
van de oorzaken van het ongeval is 
geweest; dat daaruit volgt dat de 
burgerlijke rechter bij wie daarna 
de verzekeraar van die bestuurder 
een rechtsvordering tegen zijn ver
zekerde instelt tot terugbetaling van 
de door hem wegens het ongeval 
vergoede schade, in principe ver
plicht is te oordelen dat de dronken
schap aan het stuur niet in oorzake
lijk verband staat met het ongeval; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door de regresvordering van 
eiseres tegen verweerder af te wij
zen op grand van het rechterlijk ge
wijsde van het voormelde · vonnis 
van 25 oktober 1984 van de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen noch 
van dit vonnis een uitlegging geeft 
die onverenigbaar is met de bewoor
dingen ervan noch het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van dit von
nis miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 november 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaat mr. Houtekier. 
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3• KAMER - 26 november 1990 

VOORZIENING IN CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR WIE 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD 
- EISERS - PARTIJ DIE GECONCLUDEERD 
HEEFT IN EEN GEVOEGDE ZAAK. 

Wie partij is in een zaak die samenge
voegd is met een andere zaak, wordt 
in deze laatste zaak tegenpartij van 
degene tegen wie hij geconcludeerd 
heeft; hij kan derhalve tegen deze laat
ste cassatieberoep instellen ten einde 
vernietiging te verkrijgen van de be
slissing die in de andere zaak is gewe
zen (1). 

(DE RUYCK E.A. T. VINPEVOGEL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7056) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juni 1989 in hoger 
beroep gewezen door Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Oudenaarde; 

Over het door de verweerders opge
worpen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening van de eisers sub 1 

·en 2. zij zijn geen partijen, aangezien de 
voorziening enkel gericht is tegen het 
dictum van het bestreden vonnis dat de 
aan eiser sub 3 gegeven opzegging van 
de pacht geldig en van waarde verklaart, 
en dat gewezen is in een procedure die 
uitsluitend tegen eiser sub 3 is gevoerd, 
terwijl de eisers sub 1 en 2 daarin niet 
waren betrokken noch opgeroepen : 

Overwegende dat de drie eisers 
voor de rechtbank van eerste aanleg 
appellanten waren tegen de ver
weerders, in de zaak A.R. 18.112, te 
weten in het geschil betreffende het 
verzet tegen pachtvernieuwing van 

(1) Zie omtrent het cassatieberoep van de 
tussenkomende partij : Cass., 25 okt. 1985, A.R. 
nr. 4758 en 4759 (A.C., 1985-86, nr. 128); zie om
trent het hoger beroep van de tussenkomende 
partij : Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 810) en 
3 okt. 1983, A.R. nr. 3871 (A.C., 1983-84, nr. 63). 

de verweerders, gegrond op artikel 
35 van de Pachtwet; dat eiser sub 3 
appellant was in de zaak A.R. 18113, 
te weten in het geschil betreffende 
de geldigheid van de hem door de 
verweerders gegeven opzegging van 
de pacht; dat de appelrechter de bei
de zaken, wegens samenhang, heeft 
gevoegd; 

Overwegende dat de eisers sub 1 
en 2 voor de appelrechter, te zamen 
met eiser sub 3, rechtstreeks tegen 
de verweerders hebben geconclu
deerd, ook met betrekking tot de 
geldigverklaring door het beroepen 
vonnis van de aan eiser sub 3 gege
ven opzegging; 

Dat de eisers sub 1 en 2 derhalve 
partijen en tegenstrevers van de 
verweerders waren in dat geding, 
zodat hun voorziening ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten, behalve de kosten van de 
memorie van wederantwoord van de 
eisers, die ten laste komen van de 
verweerders. 

26 november 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Baete
Swinnen - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, procureur-generaal -
Advocaten mrs. Simont en Delahaye. 

Nr. 163 

3• KAMER - 26 november 1990 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN

GEN - AANVRAAG - INDIENING. 
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Aanvragen om tegemoetkomingen aan 
minder-validen kunnen alleen bij de 
burgemeester van de verblijfplaats van 
de minder-valide worden ingediend en 
niet bij de arbeidsrechtbank (Art. 14 
Minder-validenwet Tegemoetkomingen 
1969; artt. 2, 3 K.B. 17 nov. 1969.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN 
T. DULLERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7182) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1989 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: « schending van artikel 14 van de 
wet van 27 juni 1969 betreffende het toe
kennen van tegemoetkoming aan de 
minder-validen en de artikelen 2 en 3 
van het koninklijk besluit van 17 novem
ber 1969 houdende algemeen reglement 
betreffende het toekennen van tegemoet
komingen aan de minder-validen, 

doordat het bestreden arrest een ter 
terechtzitting van de arbeidsrechtbank 
door de lasthebber van verweerster ge
dane verklaring gelijk stelt met een aan
vraag tot het verkrijgen van de tege
moetkoming voor hulp van derde, 

terwijl, alle aanvragen voor tegemoet
komingen aan minder-validen, ook in za
ke hulp van derde, enkel bij de burge
meester van de verblijfplaats van de 
minder-valide kunnen worden ingediend 
en vergezeld moeten gaan van een me
disch rapport over de noodzaak van hulp 
aan derde »: 

Overwegende dat, krachtens de in 
het middel vermelde wettelijke be
palingen, alle aanvragen om tege
moetkomingen, ook inzake hulp van 
derde, enkel bij de burgemeester 
van de verblijfplaats van de minder
valide kunnen worden ingediend; 

Dat het arrest, dat aanneemt dat 
een aanvraag wettelijk kan worden 
ingediend bij de arbeidsrechtbank 
en dat het bestuur een beslissing 

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

26 november 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, procureur-generaal 
Advocaat mr. van Heeke. 

Nr. 164 

3• KAMER - 26 november 1990 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE RE
DEN - VERZOEK TOT AANNEMING VAN DE 
DRINGENDE REDEN - WEIGERING DOOR HET 
ARBEIDSGERECHT - GEEN TEWERKSTEL
LING VOOR DE UITSPRAAK - RECHT OP 
SCHADEVERGOEDING. 

De werlcgever die de aanneming van de 
dringende reden om een beschermde 
werknemer te ontslaan, aan het ar
beidsgerecht, heeft gevraagd en de 
werknemer niet tewerkstelt totdat het 
gerecht definitief uitspraak heeft ge
daan, kan schadevergoeding verschul
digd zijn, wanneer het arbeidsgerecht 
de dringende reden niet aanneemt (1). 
(Art. lbis, § 2, Gezondheid en Veilig
heidswet.) 

over die aanvraag moet nerilen, de l-----------------------------------
in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegr~md is; 

(1) Zie Cass., 1 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
562) met cone!. O.M. in R. W., 1981-82, 741, en 
J.T.T., 1981, 295. 
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(DAIKIN EUROPE N.V. T. DE CAT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7203) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1990 door 
het Arbeidshof te Gent, gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 1134, 
1135, 1142, 1144, 1147, 1149 en 1150 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 20, 1° en 3°, 
27, 28, 29, 30, 31, 35, 49 tot 57 en 70 tot 77 
van de wet van 3 juli 1978 op de arbeids
overeenkomsten, 1bis inzonderheid § 2 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, zeals 
laatst gewijzigd door het koninklijk be
sluit nummer 11 van 11 oktober 1978 en 
2, 1°, van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, 

doordat het bestreden arrest eiseres in 
cassatie veroordeelt tot betaling van een 
schadevergoeding gelijk aan het netto
loon, de sociale bijdragen en afhoudin
gen gerekend op 685.118 fr. bruto, meer 
de wettelijke interesten vanaf 18 augus
tus 1982 tot de dag van betaling op grond 
o.m. van de overwegingen dat " daar het 
arbeidshof in zijn arrest d.d. 2 april 1982, 
dat als definitief wordt aanvaard door 
(eiseres in cassatie) heeft beslist dat er 
in casu geen dringende redenen voor
handen waren, de schorsing van de ar
beidsovereenkomst vanaf 19 juni 1981 tot 
18 augustus 1986 (lees 1982) onterecht 
(was); dat aldus op definitieve wijze 
werd vastgesteld dat (eiseres in cassatie) 
in strijd met de wet (art. 20, 1° en 3°, ar
beidsovereenkomstenwet) (haar) werkne
mer weigerde te werk te stellen en zijn 
loon uit te betalen op de wijze, tijd en 
plaats, zeals overeengekomen; dat de ge
vorderde vergoeding wegens derving van 
het loon (sub A dagvaarding), zeals her
omschreven in ondergeschikte orde in de 
loop van de rechtspleging, derhalve ge-. 
grond (is) ten titel van schadevergoeding 
welke terecht werd berekend op de ge
derfde netto-lonen, meer de sociale bij
dragen en afhoudingen, welke (verweer
der in cassatie) ontbeerde ingevolge de 
ongewettigde schorsing van de arbeids
overeenkomst ", 

terwijl, krachtens de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen inzonder
heid de artikelen 35 van de wet van 3 ju
li 1978 op de arbeidsovereenkomsten en 
1bis van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid van 
de werknemers, de werkgever tijdens de 
procedure tot erkenning van de dringen
de redenen ingeleid overeenkomstig 
laatstgenoemde wetsbepaling, gerechtigd 
is de arbeidsovereenkomst te schorsen 
zonder betaling van loon; krachtens de 
in het middel aangehaalde bepalingen 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten en van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon, in geval van schor
sing van de arbeidsovereenkomst geen 
loon verschuldigd is - behoudens indien 
wettelijk of conventioneel anders be
paald - nu loon de tegenprestatie is van 
arbeid, en tijdens de periode van schor
sing geen arbeid wordt gepresteerd; het 
schorsen van de arbeidsovereenkomst, 
nu de werkgever ertoe gerechtigd is, 
geen fout kan uitmaken in de zin van de 
in het middel geciteerde bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek - zelfs indien 
achteraf blijkt dat de ingeroepen feiten 
door het arbeidsgerecht niet als dringen
de reden worden erkend - noch een te
kortkoming van de werkgever aan de in 
artikel 20, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 
1970 opgenomen verplichting arbeid te 
verschaffen en loon te betalen zoals is 
overeengekomen; de schorsing aldus niet 
als onrechtmatig kan beschouwd worden 
op grond van het enkele feit dat de drin
gende reden achteraf niet door . de ar
beidsgerechten werd erkend, 

zodat, het bestreden arrest niet wettig 
eiseres in cassatie kon veroordelen tot 
betalen van schadevergoeding wegens 
onrechtmatige schorsing van de arbeids
overeenkomst (schending van alle in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen) >> : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat de artike
len 49 tot 57 en 70 tot 77 van de Ar
beidsovereenkomstenwet werden ge
schonden, niet aangeeft in welk 
opzicht elk van die wetsbepalingen 
is geschonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is, zoals door verweer
der is opgeworpen; 

Overwegende dat de werkgever 
die op grond van artikel 1bis, § 2, 
van de wet van 10 juni 1952 voor het 
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arbeidsgerecht de aanneming vor
dert van een dringende reden, niet 
verplicht kan zijn de werknemer te
werk te stellen totdat het arbeidsge
recht definitief uitspraak heeft ge
daan; 

Dat evenwel wanneer het arbeids
gerecht de dringende reden niet 
aanneemt, de weigering de werkne
mer tewerk te stellen, onrechtmatig 
is; alsdan schadevergoeding ver
schuldigd kan zijn; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

26 november 1990 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Andersluidende conclusie (2) 
van de h. Lenaerts, procureur-generaal 
- Advocaten mrs. De Gryse en Houte
kier. 

Nr. 165 

3" KAMER - 26 november 1990 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING - GEVOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING - VERKORTE OPZEGGINGS
TERMIJN - BEDIENDE DIE EEN ANDERE 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- UITWINNINGSVERGOEDING - BEEINDI
GING DOOR DE HANDELSVERTEGENWOOR
DIGER MET VERKORTE OPZEGGINGSTERMIJN. 

1 o De door een partij opgezegde arbeids
overeenkomst blijft voortbestaan tot 
het verstrijken van de in de opzegging 
bepaalde termijn (1). 

2° Wanneer de door de werkgever opge
zegde bediende die een andere dienst
betrekking heeft gevonden, een einde 
aan de arbeidsovereenkomst maakt 
met verkorte opzeggingstermijn, wordt 
de termijn van de door de werkgever 
gegeven opzegging niet verkort, maar 
eindigt de overeenkomst als gevolg 
van de door de bediende gegeven op
zegging bij het verstrijken van de door 
deze in acht genomen opzeggingster
mijn (2). (Art. 84 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

3° De handelsvertegenwoordiger die met 
toepassing van art. 84 Arbeidsovereen
komstenwet een einde aan de arbeids
overeenkomst maakt met verkorte op
zeggingstermijn, heeft geen recht op 
een uitwinningsvergoeding (3). (Art. 
101 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(DECKERS N.V. T. LOBBRECHT) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

De voorziening stelt de vraag aan de 
orde of de handelsvertegenwoordiger 
recht heeft op een uitwinningsvergoe
ding, wanneer hij, met toepassing van 
artikel 84 van de Arbeidsovereenkom
stenwet, aan zijn arbeidsovereenkomst 
een einde maakt met verkorte opzeg
gingstermijn. 

Doorslaggevend voor het antwoord is 
of de werkgever dan wei de handelsver
tegenwoordiger de arbeidsovereenkomst 
beeindigt. 

De toepassing van artikel 84 houdt 
noodzakelijk in dat de werkgever opzeg
ging heeft gegeven. 

Opzegging is, volgens de rechtspraak 
van het Hof (4), « de voorafgaande mede-

DIENSTBETREKKING HEEFT GEVONDEN - 1-----------------
AARD VAN DE BEE!NDIGING. 

(2) Het O.M. concludeerde tot vernietiging 
op grond van het eerste middel wegens mis
kenning van de bewijskracht van de dagvaar
ding. 

(1) Cass., 10 okt. 1977 (A.C., 1978, 177). 

(2) en (3) Zie cone!. O.M. 

(4) Cass., 14 mei 1975 (A.C., 1975, 991), 10 
dec. 1975 (A.C., 1976, 447) en 23 maart 1981 
(A.C., 1980-81, nr. 419). 
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deling van de datum waarop de arbeids
overeenkomst een einde moet nemen "· 
Opzegging is weliswaar een wijze van 
beeindiging, maar zij doet de overeen
komst niet onmiddellijk eindigen; zij 
kondigt het einde ervan op een latere da
tum aan. Het arrest van 10 oktober 1977 
(5) zegt uitdrukkelijk dat de overeen
komst « ondanks (de) opzegging voortbe
staat tot het verstrijken van de in deze 
opzegging bepaalde termijn ». 

Dit arrest beslist bovendien, in de lijn 
van vroegere rechtspraak (6), dat, nadat 
de arbeidsovereenkomst door een van 
beide partijen is opgezegd, beiden v66r 
het verstrijken van de opzeggingstermijn 
nog een einde aan de overeenkomst kun
nen maken met wederzijdse toestem
ming. Zij kunnen, volgens het arrest van 
13 maart 1989 (7), bij wederzijds akkoord 
tijdens de opzeggingstermijn de arbeids
overeenkomst ook doen eindigen op een 
latere datum dan oorspronkelijk bepaald. 
In beide gevallen komt de beeindiging 
door wederzijdse toestemming in de 
plaats van de eenzijdige beeindiging 
door opzegging. 

W anneer de bediende met toepassing 
van artikel 84 een einde aan de arbeids
overeenkomst maakt met verkorte op
zeggingstermijn, vervangt deze vorm van 
beeindiging de opzegging door de werk
gever. Het gaat niet om een verkorting 
.van de door de werkgever gegeven op
zeggingstermijn, maar om een nieuwe 
opzegging gegeven door de bediende. 

Ongetwijfeld heeft de door de werkge
ver gegeven opzegging tot gevolg dat de 
arbeidsovereenkomst zal eindigen, in
dien partijen er in onderling akkoord 
niet anders over beslissen; in die zin is 
het ontslag definitief. Maar dat betekent 
niet dat het ontslag noodzakelijk het ge
volg van die opzegging is. 

Zolang de opzeggingstermijn niet ver
streken is, kan de arbeidsovereenkomst 
nog anderszins eindigen, hetzij door bei
de partijen in onderling akkoord, hetzij 
door de werkgever, hetzij door de be
diende. 

Zowel de ene als de andere kan ant
slag wegens dringende reden geven of de 
overeenkomst als beeindigd beschouwen, 

(5) A.C., 1978, 177. 

(6) Zie o.m. Cass., 5 nov. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 309 en 311), 30 mei 1968 (A.C., 1968, 
1191), 7 mei en 4 juni 1975 (A.C., 1975, 979 en 
1055). 

(7) A.R. nr. 6509 (A.C., 1988-89, nr. 393). 

omdat de wederpartij een essentieel be
standdeel eenzijdig heeft gewijzigd. 

De bediende kan de arbeidsovereen
komst ook voortijdig beeindigen door op
zegging. Daarbij kan hij gebruik maken 
van de verkorte opzeggingstermijn be
paald bij artikel 84, zo hij een andere 
dienstbetrekking heeft gevonden. Maar 
hij kan zijn vertrek ook vervroegen door 
de normale opzegging te geven, aange
zien de door hem in acht te nemen op
zeggingstermijn in beginsel niet meer 
mag bedragen dan de helft van de door 
de werkgever te geven opzegging. Hij 
kan zelfs tijdens de opzeggingstermijn 
onregelmatig ontslag geven zonder op
zegging of dringende reden. 

Na opzegging door de werkgever kun
nen zich dus tijdens de opzeggingster
mijn nog verschillende andere vormen 
van beeindiging voordoen die meer zijn 
dan het verplaatsen van de datum en 
ook andere rechtsgevolgen kunnen heb
ben dan de beeindiging door opzegging. 

Het ontslag kan zelfs teniet worden ge
daan door wederzijds akkoord. 

Om te bepalen of de handelsvertegen
woordiger recht op uitwinningsvergoe
ding heeft, moet de werkelijke - niet de 
potentiele - beeindiging van de arbeids
overeenkomst in aanmerking worden ge
nomen. Is de overeenkomst door de han
delsvertegenwoordiger beeindigd, dan 
heeft hij geen recht, tenzij hij ontslag 
wegens dringende reden heeft gegeven. 

Bij toepassing van artikel 84 is de ar
beidsovereenkomst niet beeindigd door 
de werkgever, maar door de handelsver
tegenwoordiger. Dan ontzegt de duide
lijke tekst van artikel 101 hem aan
spraak op uitwinningsvergoeding; dat is 
ook de mening van Crahay en Jadot (8). 
De ratio legis waarop Papier-Jamoulle 
(9) en de Theux (10) zich beroepen, kan 
dat niet verhelpen. 

Het eerste onderdeel van het middel is 
gegrond. 

Ik concludeer tot de gevraagde gedeel
telijke vernietiging. 

(8) L'idemnite d'eviction du representant de 
commerce, nr. 2.1.51, biz. 43. 

(9) Contrat de travail et contrat d'emploi, 
R.D.P.B., compl. III, nr. 763, biz. 712. 

(10) Noot onder Arb. R. Dinant 18 jan. 1983, 
Saciaalrechtelijke Ifranieken, 1983, 460. 
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(ARREST) 

(A.R. nr. 7224) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1989 
·door het Arbeidshof te Gent, gewe
zen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del: schending van de artikelen 84, 87 en 
101 van de wet van 3 juli 1978 betreffen
de de arbeidsovereenkomsten ( artikel 84 
als. van kracht na de wetswijziging bij 
artrkel 5 van het koninklijk besluit van 
14 december 1984 en artikel 101 als van 
kracht v66r de wetswijziging bij artikel 
15 van de wet van 17 juli 1985), 

doordat het arbeidshof oordeelt dat 
« de vordering tot het bekomen van een 
uitwinni_ngsvergoeding gegrond (is) en de 
berek~~mg erv::m . overeenkomstig de 
wettehJke besch1kkmgen (lijkt) » en ver
~eerder een bruto uitwinningsvergoe
dmg van 572.750 frank toekent op de 
gronden dat verweerder meer dan een 
j~ar als handelsvertegenwoordiger in 
d1enst was en klienteel had aangebracht 
(en ~JVerigens een concurrentiebeding 
was mgeschreven in de arbeidsovereen
~on;st), dat eiseres, werkgeefster, de ini
tratrefneemster van • de beeindiging van 
d~ arbeidsovereenkomst (is) door opzeg
g~ng op 20 .. december 1984 met een opzeg
gmgst~rmiJn. van 13 maanden, ingaande 
op 1 Januan 1985 », dat « het feit dat 
(verweerder) een tegenopzegging bete
kende ingaande op 1 februari 1985 met 
een duur van 6 maanden daar niet aan 
(verand~rt) », dat « dus een uitwinnings
vergoedn!-!5 verschuldigd (is) tenzij (eise
res) beWIJst dat uit de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst geen nadeel 
volgde voor (verweerder) », en, na te heb
ben aangenomen dat geen uitwinnings
vergoeding verschuldigd is aan de han
delsvertegenwoordiger die ervan afziet 
zijn klienteel verder te valoriseren, dat 
« terzake (eiseres) niet het bewijs (le
v~rt) dat (verweerder) vrijwillig zou afge
Zlen hebben van zijn functie als handels
vertegenwoordiger » en dat « integendeel 
(':~rweerd~r) voldoende bewijst dat hij 

· biJ versch11lende bedrijven gesolliciteerd 
heeft als handelsvertegenwoordiger en 
(~iseres) niet (bewijst) dat hij ooit het in
zwht zou hebben gehad niet verder meer 
te zullen werken als handelsvertegen
woordiger », 

terwijl, overeenkomstig artikel 101 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 

1978 de zonder dringende reden ontsla
gen en sedert minstens 1 jaar tewerkge
stelde handelsvertegenwoordiger, recht 
heeft op een uitwinningsvergoeding voor 
zover hij klienteel aangebracht heeft en 
de werkgever niet kan bewijzen dat uit 
de beeindiging van de overeenkomst 
geen enkel nadeel volgt voor de handels
vertegenwoordiger; overeenkomstig arti
kel 84 van deze Arbeidsovereenkomsten
wet, van toepassing op de handelsverte
genwoordiger ingevolge artikel 87 van de 
wet, de bediende die door de werkgever 
opgezegd is, aan de overeenkomst een 
eind~ kan m~.ken mits een verkorte op
zeggmgstermiJn, wanneer hij een andere 
dienstbetrekking heeft gevonden· de te
genopzegging van de ontslagen {verkne
~er, te de~en hand.elsvertegenwoordiger, 
die een meuwe d1enstbetrekking heeft 
g~vonden, .. a~d~s niet zozeer een aanpas
smg of WIJZigmg van de oorspronkelijke 
opzegging inhoudt, doch veeleer een 
nieuwe beeindigingsmodaliteit van de 
nog steeds bestaande arbeidsovereen
komst uitmaakt, tegenstelbaar aan de 
werkgever, waardoor de handelsverte
genwoordiger, als auteur van de beeindi
ging, elk recht op een uitwinningsvergoe
ding verliest; het arbeidshof te dezen 
vaststelde dat eiseres een opzegging be
tekende met opzeggingstermijn van der
tien maanden, ingaande 1 januari 1985 
(zodat de opzeggingstermijn, behoudens 
schorsing, zou eindigen op 31 januari 
1986), terwijl verweerder een tegenopzeg
ging betekende ingaande op 1 februari 
1985, om te eindigen op 31 juli 1985; ver
weerder door deze tegenopzegging zich 
niet langer kon beroepen op de bepalin
gen van artikel 101 van de Arbeidsover
eenkomstenwet; zodat het arbeidshof 
niet zonder miskenning van hoger ge
noemde bepalingen uit de Arbeidseen
komste.nwet kon oordelen dat de tegen
opzeggmg van verweerder niets veran
derde a~n zijn rech~ op een uitwinnings
vergoedmg (schendmg van de artikelen 
84, 87 en 101 van de Arbeidsovereenkom
stenwet): 

Overwegende dat de handelsverte
g~nw:oordiger recht heeft op een uit
wmnmgsvergoeding overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 101 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, « wan
n~er de overeenkomst wordt beein
digd door de werkgever zonder drin
gende reden of door de handelsver
tegenwoordiger om een dringende 
reden »; 
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Overwegende dat de arbeidsover
eenkomst door opzegging eindigt bij 
het verstrijken van de opzeggings
termijn; 

Dat, wanneer de werkgever opzeg
ging heeft gegeven, de arbeidsover
eenkomst door die opzegging niet 
beeindigd is zolang de opzeggings
termijn niet verstreken is; 

Overwegende dat, wanneer de be
diende met toepassing van artikel 
84 van de Arbeidsovereenkomsten
wet een einde aan de arbeidsover
eenkomst maakt met verkorte op
zeggingstermijn, de termijn van de 
door de werkgever gegeven opzeg
ging niet wordt verkort, maar de 
overeenkomst eindigt als gevolg van 
de door de bediende gegeven opzeg
ging bij het verstrijken van de door 
deze in acht genomen opzeggings
termijn; 

Dat de handelsvertegenwoordiger 
die aan de arbeidsovereenkomst een 
einde maakt met toepassing van 
voormeld artikel 84, geen recht op 
een uitwinningsvergoeding heeft; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over verweerders aan
spraak op uitwinningsvergoeding en 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

26 november 1990- 3• kamer- Voor
zitter: de h. Rauws, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Biitzler en Dassesse. 

Nr. 166 

2• KAMER - 27 november 1990 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING -
VERZUIM VAN KEUZE VAN WOONPLAATS -
GEVOLG. 

2° CASSATIEMIDDELEN STRAFZA-
KEN- ONTVANKELIJKHEID- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE-PAR
TiJSTELL!NG - MINDERJARIGE - VERTEGEN
WOORDIGING - VASTSTELLING VAN DIENS 
NATIONALITEIT. 

1 o Het verzuim van keuze van woon
plaats door de burgerlijke part1j die 
niet woont in het gerechtelijk arron
dissement waar het onderzoek wordt 
gedaan, leidt niet tot nietigheid van de 
burgerlijke-partijstelling (1). (Art. 68 
Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat het Hof ertoe zou verplichten 
feitelijke gegevens te toetsen waarvoor 
het niet bevoegd is; dit geldt met name 
voor het onderzoek naar de nationali
teit van een minderjarige, wanneer op 
grand van een vreemde wet de regel
matigheid van diens vertegenwoordi
ging bij de burgerlijke-partijsielling 
voor het Hof wordt betwist (2). 

{PAEPE E.A. T. TAlE Bl HORIA E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4154) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nummer Bbis, op 24 no
vember 1989 gewezen door het Hof 
van Assisen van de provincie West
Vlaanderen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 

(1) Cass., 12 april 1921 (Bull. en Pas., 1921, 
319). -

(2) Zie Cass., 8' april 1895 (Bull. en Pas., 
1895, I, 148) en 7 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
351). 
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de civielrechtelijke vorderingen van 
alle verweerders tegen de eisers : 

Over het tweede middel: door de ei
sers als volgt geformuleerd : Overeen
komstig artikel 68, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering is elke bur
gerlijke partij die niet woont in het ge
rechtelijk arrondissement waar het on
derzoek gehouden wordt, gehouden al
daar woonplaats te kiezen bij een ter 
griffie van de rechtbank verleden akte. 
R. Verstraete stelt dat wanneer het ge
rechtelijk onderzoek geopend wordt ten 
gevolge van een burgerlijke-partijstelling 
als wanneer de benadeelde in de loop 
van het onderzoek tussenkomt (De bur
gerlijke-partijstelling voor de onder
zoeksrechter, Strafprocesrecht voor 
rechtspractici, Leuven, Acco, 1986, pagi
na's 191 en volgende, inz. 211) de ver
plichting bestaat tot woonstkeuze. Deze 
verplichting is des te ernstiger daar de 
burgerlijke partijen zich bevinden in het 
buitenland, en dienvolgens tegenover 
hen geen ernstige aktie kan ondernomen 
worden. Daar waar de eisers door het 
niet respekteren van deze verplichting in 
hun rechten geschonden worden of kun
nen worden, dient de burgerlijke-partij
stelling bij gebrek aan woonplaatskeuze 
als nietig beschouwd te worden : 

Overwegende dat het verzuim van 
keuze van woonplaats niet tot ge
volg heeft dat de burgerlijke-partij
stelling nietig zou zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering tegen de 
eisers ingesteld door de verweerster 
Taie Bi Haria als bestuurster van de 
goederen van de minderjarige No
aman Laachach : 

Over het eerste middel, door de eisers 
als volgt geformuleerd : Bij de aanvang 
van de procedure werd onmiddellijk ge
steld dat de vordering van de burgerlijke 
partijen onontvankelijk was, vermits in
zake bekwaamheid van het vertegen
woordigen van onbekwame minderjari
gen dient toepassing gemaakt te worden 
van de nationale wet van de betrokkene 
(F. Rigaux, Droit international prive, 
Brussel, Larcier, II, 1979, nrs. 1012 en 
volgende; R. Vander Elst en M. Weser, 
Droit international prive beige, Brussel, 

Bruylant, I, 1983, pagina 69, nummer 11; 
J. Erauw, Beginselen van internationaal 
privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 
1985, pagina 135). Te dezen dient dus toe
passing gemaakt te worden van het Ma
rokkaans recht. In het Marokkaans 
recht wordt de minderjarige vertegen
woordigd door de vader, en indien deze 
overleden is, door de testamentaire 
voogd, en zoniet door de rechterlijk aan
geduide voogd (Borremans, Statut per
sonnel et familial au Maghreb de 1940 a 
nos jours, Den Haag, Marton, 1977, pagi
na 225; M. Taverne, Le droit familial 
Maghrebin et son application en Belgi
que, Brussel, Larcier, 1981, nummers 259 
en volgende). De akte burgerlijke-partij
stelling vermeldt dat de « echtgenote van 
yvijlen Hassan Laachah, Taie Bi Horia, 
zich burgerlijke partij stelt in eigen 
naam en in haar hoedanigheid van voog
des en wettelijke vertegenwoordigster 
over Noaman Laachach ». Dit houdt in 
dat zij niet kan beschouwd worden als 
testamentaire voogdes vermits zij zich
zelf bestempelt als wettelijke voogdes. 
Dienvolgens is er kennelijk een manifes
te en flagrante miskenning van de 
vreemde wetsbepaling. Het Hof is dien
volgens bevoegd tot nietigverklaring van 
het kwestieuze arrest. Ter zake dient 
niet onderzocht te worden of Taie Bi Ho
ria al dan niet testamentaire voogdes 
kan zijn of is. Immers, zijzelf stelt dat 
zij het niet is, en bestempelt zichzelf als 
wettige voogdes en niet als testamentai
re voogdes. Het middel kan ook niet als 
nieuw beschouwd worden, vermits het 
middel in de mondelinge debatten werd 
aangevoerd voor het hof van assisen : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest niet blijkt dat 
Noaman Laachach en Taie Bi Haria 
van Marokkaanse nationaliteit zijn; 
dat het onderzoek van het middel 
het Hof zou verplichten tot een on
derzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

27 november 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. F. 
Moeykens en H. Devroe, Brugge. 

Nr. 167 

2• KAMER - 28 november 1990 

VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS 
- VONNIS OP VERZET- ONTVANKELIJKVER
KLARING VAN BET VERZET - ONGEGROND
VERKLARING VAN BET VERZET - VERMEN
GING VAN DE BEIDE VONNISSEN. 

De rechter die, in strafzaken, het verzet 
ontvankelijk en ongegrond verklaart, 
handhaaft zijn eerste beslissing en 
doet derhalve uitspraak over de zaak 
zelve; in dat geval maakt het vonnis op 
verzet dee] uit van de verstekbeslis
sing en vormt daarmee een geheel (1). 

(MOUS, DEPANNAGE GILBERT B.V.B.A. T. MANSY) 

(A.R. nr. 8556) 

28 november 1990 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui-' 
den de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 168 

1 • KAMER - 29 november 1990 

INKOMSTENBELASTINGEN - vooR
ZIENING VOOR BET BOF VAN BEROEP -
NIEUWE BEZWAREN- OVERTREDING VAN DE 
WET - BEGRIP. 

Noot arrest nr. 167 : 
(1) Cass., 19 feb. 1985, A.R. nr. 9043 (A.C., 

1984-85, nr. 369) met de verwijzingen in voet
noot 1. 

Art. 278, tweede lid, W.I.B. volgens het
welk de eiser aan de hoi van beroep 
nieuwe bezwaren kan voorleggen 
waarin wordt aangevoerd dat de wet is 
overtreden, beperkt dat begrip niet ·tot 
de bezwaren die betrekking hebben op 
het voorwerp van de oorspronkelijke 
betwisting (1). 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1043 F) 

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

Over het middel: schending van arti
kel 278, tweede lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest vaststelt dat « zo al 
in verweerders bezwaarschrift geen spra
ke is geweest van de verhogingen, hij 
dat bezwaarschrift echter kon aanvullen 
zolang geen beslissing was genomen (ar
tikel 273 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen) » en verweerders ver
zoek voor het hof van beroep tot kwijt
schelding van de verhogingen met 100 % 
inwilligt, 

terwijl, krachtens artikel 278 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 
het hof van beroep, waarbij een voorzie
ning van een belastingschuldige tegen de 
beslissing van de directeur der directe 
belastingen aanhangig is, niet zonder be
voegdheidsoverschrijding, buiten verval 
of het rechterlijk gewijsde, kennis kan 
nemen van een bezwaar dat niet over
eenkomstig artikel 273 van hetzelfde 
wetboek aan de directeur is voorgelegd 
of dat door deze niet ambtshalve is on
derzocht, ook al had hij het ambtshalve 
moeten onderzoeken; het hof van beroep 
evenwel kennis kan nemen van bezwa
ren die noch in het bezwaarschrift zijn 
aangevoerd, noch ambtshalve door de di
recteur zijn onderzocht, maar slechts 
voor zover ze een overtreding van de wet 
of een schending van de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven procedure
vorm aanvoeren; het begrip « overtreding 

Noot arrest nr. 168 : 
(1) Zie Cass., 18 okt. 1985, A.R. nr. F 1110 N 

(A.C., 1985-86, nr. 106), en 25 maart 1988, A.R. 
nr. F 1396 N (ibid., 1987-88, nr. 471). 
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van de wet >> moet worden uitgelegd in 
het kader van de opzet van de wet van 
16 maart 1976 tot wijziging van de 
rechtspleging betreffende geschillen in
zake directe belastingen, volgens welke 
in beginsel geen nieuwe bezwaren mo
gen worden aangevoerd, en enkel doelt 
op de overtredingen van de wet die be
trekking hebben op de oorspronkelijke 
betwisting, zonder dat nieuwe feiten bui
ten verband met die oorspronkelijke be
twisting, voor het eerst voor het hof van 
beroep kunnen worden aangevoerd; het 
hof van beroep derhalve, door het ver
zoek tot kwijtschelding van de verhogin
gen dat voor het eerst in beroep is ing~
diend, ontvankelijk en gegrond te verkla
ren, zijn in artikel 278 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen vastgestel
de bevoegdheid heeft overschreden : 

Overwegende dat onder het stelsel 
van de wet van 16 maart 1976, die 
artikel 278 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen heeft aange
vuld, het. hof van beroep, waarbij 
een voorziening van een belasting
schuldige tegen de beslissing van de 
directeur der directe belastingen 
aanhangig is, niet zonder bevoegd
heidsoverschrijding, buiten verval of 
het rechterlijk gewijsde, kennis 
kan nemen van een bezwaar dat 
niet overeenkomstig artikel 273 van 
dat wetboek aan de directeur is 
voorgelegd of waarover de directeur 
niet heeft beslist, ook al had hij het 
ambtshalve moeten onderzoeken; 
het hof van beroep echter kennis 
kan nemen van bezwaren die niet in 
het bezwaarschrift zijn aangevoerd 
of door de directeur niet ambtshalve 
zijn onderzocht, voor zover ze een 
overtreding van de wet of een 
schending van de op straffe van nie
tigheid voorgeschreven procedure
vorm aanvoeren; 

Overwegende dat de in het middel 
aangewezen wetsbepaling het begrip 
« overtreding van de wet » niet be
perkt tot bezwaren die betrekking 
hebben op het voorwerp van de oor
spronkelijke betwisting; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

29 november 1990- 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nl'. 169 

1 • KAMER - 29 novemhel' 1990 

1 o INTEREST - GERECHTELIJKE INTERES
TEN - WETSCONFLICTEN - SOMMENVER
BINTENIS - VREEMDE WET - BETALING -
VERTRAGING - SCHADEVERGOEDING - TOE
PASSELIJKE WET. 

2° VREEMDE WET - SOMMENVERBINTE

NIS - BETALING - VERTRAGING - GERECH
TELIJKE INTERESTEN - TOEPASSELIJKE 
WET. 

3° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 

VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MIDDEL TEN BETOGE DAT EEN VREEMDE 
WET IS GESCHONDEN - VERMELDING VAN 
DE ARTIKELEN 1317, 1319, 1320 EN 1322 B.W. IN 
RET MIDDEL. 

1° en 2° De door de rechter voor de pe
riode na de dagvaarding toegekende 
interesten, die evenals de interesten 
van v66r de dagvaarding die volgens 
de rechter verschuldigd zijn vanaf de 
dag van de aanmaning tot betaling, 
een schadevergoeding zijn voor de ver
traging in de uitvoering van een ver
bintenis die zich beperkt tot de beta
ling van een geldsom, worden in de 
regel berekend overeenkomstig de wet 
die van toepassing is op de sommen
verbintenis zelf,· wanneer een vreemde 
wet van toepassing is op de sommen
verbintenis, worden derhalve de ge
rechtelijke interesten in de regel bere
kend overeenkomstig die vreemde wet 
en niet overeenkomstig de lex fori. 



Nr. 169 HOF VAN CASSATIE 355 

3° Nu de Belgische rechter toepassing 
moet maken van het vreemde recht zo
als dit bepaald is aan de hand van zijn 
conflictenregels, is dat recht een wet 
in de zin van art. 608 Ger. W.; derhalve 
is het middel dat de toepassing van de 
vreemde wet door de feitenrechter be
kritiseert niet ontvankelijk is zoverre 
het schending van de artt. 1317, 1319, 
1320 en 1322 B. W. aanvoert (1). 

(NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKE
RINGEN MIJ N.V. E.A. T. DONNAT, MAKRIS) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8652) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 3, 1146, 1147, 1153, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1907, van het 
Burgerlijk Wetboek, 2 van de wet van 5 
mei 1865 betreffende de leningen tegen 
interest, gewijzigd door de wet van 30 ju
ni 1970, artikel 1, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest vaststelt dat de dag
vaarding dagtekende van 31 mei 1979 en 
dat de schuldvordering onderworpen was 
aan het Griekse recht, en het vervolgens 
zegt dat de N.V. Sogerec aan de verweer
ders interesten tegen de in Griekenland 
bestaande wettelijke rentevoet verschul
digd is met ingang van 22 december 1975 
tot de dag van de eigenlijke betaling, op 
grand : « dat het onjuist is staande te 
houden dat de interesten na de dagvaar
ding tegen de Belgische wettelijke rente
voet moeten worden berekend; dat alleen 
de gerechtelijke interesten tegen die ren
tevoet moeten worden berekend; dat ze 
evenwel te dezen door de eerste rechter 
niet zijn toegekend; dat ze trouwens 
noodzakelijkerwijze zouden zijn samen
gevallen met de door de (verweerders) 
gevorderde moratoire interesten ''• 

terwijl, ... 
derde onderdeel, de interesten die de 

rechter toekent voor de periode na de 
dagvaarding, rechtstreeks verband hou-

(1) Zie Cass., 10 maart 1988, A.R. nr. 7865 
(A.C., 1987-88, nr. 430). 

den met het verloop van het proces en 
derhalve moeten worden berekend val
gens de rentevoet van de lex fori, dat is 
te dezen de Belgische wet; het arrest bij
gevolg, nu het beslist dat de interesten 
vanaf de dagvaarding van 31 mei 1979 
zullen worden berekend tegen de in 
Griekenland bestaande wettelijke rente
voet omdat de schuldvordering onder
worpen is aan de Griekse wet, niet naar 
recht is verantwoord (schending van de 
artikelen 3, 1146, 1147, 1153, 1382, 1383 
en 1907 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 be
treffende de leningen tegen interest, ge
wijzigd door de wet van 30 juni 1970, ar
tikel 1) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de interesten 

die de rechter toekent voor de perio
de vanaf de dagvaarding, evenals de 
interesten van v66r die dagvaarding, 
welke volgens het arrest verschul
digd zijn met ingang van de dag van 
de aanmaning tot betaling, moeten 
worden beschouwd als een schade
vergoeding wegens de vertraging in 
de uitvoering van een verbintenis 
die zich beperkt tot het betalen van 
een geldsom; dat zij derhalve in be
ginsel moeten worden berekend 
overeenkomstig de wet die op die 
verbintenis zelf van toepassing is, 
dat is te dezen de Griekse wet; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

In zoverre het middel een scherr
ding van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek aanvoert op grond dat het hof 
de bewijskracht van artikel 296 van 
het Griekse burgerlijk wetboek 
heeft miskend : 

Overwegende dat de Belgische 
rechter toepassing moet maken van 
het vreemde recht zoals dit aan de 
hand van zijn conflictenregels wordt 
bepaald; dat dit recht een wet is in 
de zin van artikel 608 van het Ge
rechtelijk W etboek; dat het Hof 
dienaangaande zijn toezicht niet 
kan uitoefenen op grond van mis
kenning van de bewijskracht van de 
akten; 
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Dat het middel, in zoverre het een 
dergelijke miskenning aanvoert, 
I).iet ontvankelijk is; 

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

29 november 1990- 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gel1jkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 170 

1 • KAMER - 29 november 1990 

1° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
GEWIJZIGDE WET. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - VORDERING IN RECHTE -
GRONDSLAG - VREEMDE WET - DAGVAAR
DING - STUITENDE KRACHT - OMVANG -
TOEPASSELIJKE WET - GRENZEN. 

3° VREEMDE WET - VORDERING IN 
RECHTE - GRONDSLAG - VREEMD RECHT -
VERJARING- STUITING- DAGVAARDING
STUITENDE KRACHT- OMVANG- TOEPAS
SELIJKE WET - GRENZEN. 

leide middel de wijzigende wet niet 
vermeldt, niet worden aangenomen (1). 
(Art. 1080 Ger.W.) 

2° en 3° De verjaring van een rechtsvor
dering, die samenhangt met de aard 
zelf van het recht waarvan die rechts
vordering de uitoefening uitmaakt, valt 
in de regel onder toepassing van de 
wet die op de verbintenis van toepas
sing is; de regel geldt voor de oorzaken 
die deze verjaring stuiten,- hoewel, in
geval de verbintenis onder toepassing 
valt van een vreemde wet, het beginsel 
van de stuitende kracht van een dag
vaarding voor het gerecht bijgevolg on
der toepassing van die vreemde wet 
valt, worden de vorderingen waarop 
die proceshandeling betrekking heeft, 
door de lex fori bepaald. 

4° Een dagvaarding voor het gerecht 
stuit de verjaring van de vordering die 
ze inleidt en van de vorderingen die 
virtueel daarin begrepen zijn (2). (Art. 
2244 B.W.) 

(BILLIET T., LA GENERALE DES CARRIERES ET 
DES MINES-EXPLOITATION », IN 'T KORT : , GE
CAMINES-EXPLOITATION » STAATSVENN. NAAR 

ZA'iREES RECHT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 8660 en 8749) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

II. Op de voorziening van Romain 
Billiet (A.R. nr. 8749}: 

A .... 
B. In zoverre de voorziening ge

richt is tegen de Staatsvennootschap 
naar Za'irees recht « La GEmerale 

4° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - DAGVAARDING VOOR HET GE- 1------------------
RECHT- STUITENDE KRACHT- GRENZEN. 

1 o Het middel dat schending aanvoert 
van een wetsartikel waarvan de tekst 
is gewijzigd door een latere wet, ver
wijst naar dat artikel zoals het is 
gewijzigd,- derhalve kan de tegen een 
middel opgeworpen grand van niet-ont
vankelijkheid, hierin bestaande dat dit 
uit een gewijzigde wetsbepaling afge-

(1) Zie Cass., 10 april 1987, verenigde ka
mers, A.R. nrs. 5590 en 5619 (A.C., 1986-87, nr. 
477), en Cass., 21 mei 1990, A.R. nr. 884'(. (ibid., 
1989-90, nr. 553); zie ook de « Codex-Legistiek » 
opgesteld door de Raad van State en gepubli
ceerd in het bijvoegsel van het Belgisch 
Staatsblad van 2 juni 1982. 
blad van 2 juni 1982. 

{2) Cass., 4 mei 1990, A.R. nr. 7010 (A.C., 
1989-90, nr. 518). 
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des Carrieres et de Mines-Exploita
tion », in 't kort: « Gecamines-Ex
ploitation » : 

Over het door verweerster opge
worpen middel van niet-ontvanke
lijkheid en bestaande in de schen
ding van artikel 1080 van het Ge
rechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat verweerster 
aanvoert dat het middel, dat is afge
leid uit de « schending van artikel 
48, inzonderheid 48, derde lid, van 
het Zai:rees W etboek van Arbeids
recht, dat is de bijlage bij de besluit
wet nr. 67/310 van 9 augustus 1967 
houdende het Wetboek van Arbeids
recht », de besluitwet nr. 73/007 van 
5 januari 1973 niet aanwijst, terwijl 
die wet artikel 48, dat in zijn oor
spronkelijke versie slechts twee le
den bevatte, heeft gewijzigd door 
toevoeging van een derde lid waarop 
het middel is gegrond; 

Overwegende dat een middel, dat 
schending aanvoert van een wetsar
tikel waarvan de tekst is gewijzigd 
door een latere wet, naar dat artikel 
verwijst zoals het werd gewijzigd; 

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

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 2244 en 2246 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, met be
trekking . tot de vergoeding van opzeg
gingsverlenging, die eiser in de bereke
ning van het b&sisloon in aanmerking 
wilde nemen (appelconclusie biz. 29), oor
deelt dat « de eerste rechter terecht 
heeft gezegd dat de vordering verjaard 
was, omdat zij in oktober 1983, dus meer 
dan drie jaar na de beiHndiging van de 
overeenkomst, was ingesteld; dat de 
overwegingen van appellant inzake de 
stuiting van de verjaring wegens het 
voorbehoud dat in de oorspronkelijke 
dagvaarding is gemaakt, ongegrond zijn; 
dat de vordering van appellant, niette
genstaande dat voorbehoud, tach een 
nieuwe vordering is waarvan de datum 
waarop ze is ingeleid, in aanmerking 

dient te worden genomen bij de beoorde
ling van de verjaring "• 

terwijl ingevolge de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen de dagvaarding 
voor het gerecht de verjaring stuit; de 
stuiting zich uitstrekt tot de vorderingen 
die virtueel begrepen zijn in de verde
ring die bij de dagvaarding wordt inge
leid; te dezen de door eiser ingestelde 
rechtsvordering strekte tot het bekomen 
van een aanvullende compensatoire op
zeggingsvergoeding; hij, nu bij de vast
stelling van die vergoeding noodzakelijk 
rekening moet worden gehouden met ai
le bestanddelen van eisers loon, nog een 
of ander van die bestanddelen in de loop 
van het geding mocht aanvoeren; zulks 
des te meer het geval was nu eiser in 
zijn dagvaarding reeds een bedrag vor
derde ten belope van 21.405 frank, als 
vergoeding voor opzeggingsverlenging 
die ten onrechte door de tweede verweer
ster was ingehouden, en nu zij met het 
gebruikelijk voorbehoud gepaard ging; 
het hof van beroep bijgevolg md zonder 
schending van de in het middel aange
wezen wetsbepalingen kon beslissen dat 
eiser, wegens verjaring, vervallen was 
van het recht om de contractueel bedon
gen uitkering voor opzeggingsverlenging 
in zijn loon op te nemen : 

Over het door verweerster opge
worpen middel van niet-ontvanke
lijkheid afgeleid uit de schending 
van artikel 1080 van het Gerechte
lijk Wetboek: 

Overwegende dat het middel vol
gens verweerster niet ontvankelijk 
zou zijn omdat het alleen de artike
len 2244 en 2246 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek aanwijst, « ter
wijl de stuitende kracht van een 
dagvaarding voor het gerecht inzake 
een arbeidsovereenkomst waarop 
het Zai:rees recht van toepassing is, 
uitsluitend volgt uit artikel 152 van 
.het za'irees Wetboek van Arbeids-
recht »; · 

Overwegende dat de verjaring van 
een rechtsvordering, die samen
hangt met de aard zelf van het 
recht waarvan die rechtsvordering 
de uitoefening uitmaakt, in de regel 
onder toepassing valt van de wet die 
op de verbintenis van toepassing is; 
dat de regel geldt voor de oorzaken 
die deze verjaring stuiten; 
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Dat het middel te dezen evenwel 
geen kritiek oefent op het beginsel 
van de stuitende kracht van de dag
vaarding voor het gerecht, maar uit
sluitend betrekking heeft op de vor
deringen die in deze proceshande
ling zijn begrepen, wat onder toe
passing van de lex fori valt; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat een dagvaarding 

voor het gerecht de verjaring stuit 
van de vordering die ze inleidt en 
van de vorderingen die virtueel 
daarin zijn begrepen; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt, enerzijds, dat de oorspronke
lijke vordering inzonderheid strekte 
tot het bekomen van een aanvullen
de opzeggingsvergoeding, ander
zijds, dat de latere vordering betref
fende de vergoeding voor opzeg
gingsverlenging, waarvan het hof 
van beroep zegt dat zij verjaard is, 
ertoe strekte dat laatste voordeel te 
doen opnemen in het basisloon 
waarop de opzeggingsvergoeding 
wordt berekend, wat het voorwerp 
van de oorspronkelijke vordering 
uitmaakt; 

Overwegende dat het arrest, door 
te zeggen dat de nieuwe vordering 
verjaard is, impliciet beslist dat zij 
niet virtueel begrepen was in de 
dagvaarding; 

Dat het hof van beroep, uit de 
voornoemde vermeldingen, die be
slissing niet heeft kunnen afleiden 
zonder het in het middel aangewe
zen artikel 2244 van het Burgerlijk 
W etboek te schenden; 

Dat het middel in die mate ge
grond is; 

29 november 1990- 1• kamer- Voor

Nr. 171 

1 e KAMER - 30 november 1990 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 
BEGRIPPEN - STILZWIJGENDE WEDERVER
HURING. 

De huurder kan zich slechts op de stil
zwijgende wederverhuring beroepen, 
indien hij na het einde van de schrifte
lijke huur, zonder verzet van de ver
huurder, in het bezit en het genot van 
het gehuurde goed gelaten wordt (1). 
(Artt. 1738, 1739 en 1759 B.W.) 

(COGERIM N.V. T. VOET) 

ARREST 

(A.R. nr. 6940) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 april 1989 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Oudenaarde; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1738, 1739 en 17 59, meer bepaald 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, bij her
vorming van het beroepen vonnis, na de 
oorspronkelijke vordering van eiseres tot 
uitdrijving van verweerder van de ge
huurde goederen af te wijzen als onge
grond, voor recht zegt dat verweerder de 
vrije beschikking over die goederen 
dient terug te krijgen vanaf de beteke
ning van de beslissing, met machtiging 
voor verweerder tot uitdrijving van eise
res en veroordeling van eiseres in de 
kosten, inbegrepen die nopens de uitvoe
ring bij voorraad van het beroepen von
nis, om de volgende redenen : « Uit de 
overgelegde stukken kan enkel blijken 
dat (eiseres) bij schrijven van 1 oktober 
1987 de ontruiming der goederen vorder
de en haar doel uiteindelijk bereikte 
door de uitvoering van het vonnis a quo. 
Uit niets blijkt dat (eiseres) reeds vroe
ger de bezetting zonder recht noch titel 
had opgeworpen, daar waar de vroegere 
procedure enkel handelde over de be-

zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - 1----------------
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse, Gerard en Simont1 

(1) Zie LAHAYE en VANKERCKHOVE « Le lou
age de choses », in Les NovelJes, Droit civil, d. 
VI, 1, nr. 345; DE PAGE, Traite, d. VI, 1973, nr. 
575. 
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twisting omtrent het voorkooprecht en 
dus over de discussie pachter-huurder of 
industrii:He veefokker, althans blijkens 
de stukken waarover de rechtbank be
schikt. Als dusdanig is (verweerder) tot 
augustus 1988 in het genot gebleven van 
het goed en kon hij zich, bij gebreke aan 
opzegging, beroepen op de stilzwijgende 
wederverhuring ingevolge artikel 1739 
van het Burgerlijk Wetboek. Het behoor
de aan (eiseres) om in toepassing van ar
tikel 1736 en 1738 van het Burgerlijk 
W etboek het nodige te doen teneinde via 
een regelmatige opzegging de vrije be
schikking over het goed te verkrijgen. 
Bij gebreke hieraan dient (verweerder) 
geacht te worden nog steeds huurder te 
zijn en komt zijn vraag om terug in het 
bezit gesteld te worden van deze goede
ren principieel gegrond voor evenals zijn 
vraag tot terugbe,taling van de door hem 
gemaakte uitvoeringskosten van het eer
ste vonnis op risico van (eiseres) ''• 

terwijl de bij geschrift aangegane 
huurovereenkomst voor bepaalde duur 
afgesloten, krachtens artikel 1737 van 
het Burgerlijk Wetboek, van rechtswege 
eindigt zonder dat opzegging is vereist, 
bij het verstrijken van de overeengeko
men huurperiode; niet betwist is, en 
vastgesteld wordt in het bestreden von
nis, dat de huurovereenkomst tussen ver
weerder en de oorspronkelijke eigenaar, 
in wiens rechten eiseres is getreden, is 
verstreken per 31 augustus 1988; krach
tens de artikelen 1738 of 1759 van het 
Burgerlijk Wetboek, een stilzwijgende 
huurverlenging tot stand komt, wanneer 
de huurder bij het eindigen van een ge
schreven huur, door de verhuurder in 
het bezit wordt gelaten van het voorheen 
verhuurde goed; evenwel het louter ma
terieel feit van een na de beeindiging 
van de huurovereenkomst voortdurende 
bezetting van het goed door de voormali
ge huurder, niet volstaat, om te beschou
wen dat de huurder door de verhuurder 
« in het bezit wordt gelaten " van het 
goed; bovendien vereist is dat die mate
riele bezetting gepaard gaat met de min
stens stilzwijgende instemming van de 
verhuurder om de huurder verder in het 
goed te laten; en er derhalve geen stil
zwijgende huurverlenging kan worden 
weerhouden, telkens wanneer de ver
huurder op duidelijke wijze zijn wil te 
kennen heeft gegeven, de huurder niet 
in het verhuurder goed te willen laten na 
het beeindigen van een huurovereen
komst; dit met name, maar niet uitslui
tend het geval is, wanneer aan de huur
der een opzeg werd betekend (cfr. artikel 

1739) of een procedure werd aangespan
nen om de vrije beschikking over het 
verhuurder goed te herwinnen; zodat het 
bestreden vonnis, dat enerzijds vaststelt 
dat de huurovereenkomst aangegaan op 
25 juli 1972, eindigde op 31 augustus 
1988, en anderzijds vaststelt dat eiseres 
van verweerder reeds bij schrijven van 1 
oktober 1987 de ontruiming der goederen 
vorderde en in augustus 1988 tot de feite
lijke uitdrijving van verweerder is over
gegaan, niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat een nieuwe huurovereenkomst is 
beginnen te lopen op 1 september 1988, 
ingevolge stilzwijgende wederverhuring, 
bij gebrek aan opzegging conform artikel 
1739 van het Burgerlijk Wetboek (schen
ding van de aangehaalde wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 1738, 1739 en 1759 van het 
Burgerlijk Wetboek, de huurder zich 
slechts op de stilzwijgende weder
verhuring kan beroepen, indien hij 
na het eindigen van de schriftelijke 
huur, zonder verzet van de verhuur
der, in het bezit en het genot van 
het gehuurder goed blijft en gelaten 
wordt; 

Overwegende dat er verzet van 
de verhuurder is, wanneer deze door 
een opzegging of door welke andere 
handeling ook aan de huurder on
dubbelzinnig te kennen geeft dat hij 
hem na het verstrijken van de huur
termijn geen nieuwe huur wil toe
staan; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis 
blijkt : 1. dat de rechtsvoorganger 
van eiseres bij schriftelijke overeen
komst van 25 juli 1972 een woning 
met << afhangen » in huur gaf aan 
verweerder voor een duur van zes
tien jaar, vanaf 1 september 1972 tot 
31 augustus 1988; 2. dat eiseres inge
volge akte-aankoop van 6 juni 1980 
in de rechten trad van de eigenaar
verhuurder; 3. dat eiseres bij brief 
aan verweerder van 1 oktober 1987 
de ontruiming van het goed eiste en 
op 16 oktober 1987 verweerder dag
vaardde om het pand onmiddellijk 
te harer beschikking te stellen; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit die vaststellingen niet wettig 
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hebben kunnen afle1cten dat na het 
verstrijken van de huurtermijn in 
het voordeel van verweerder een 
stilzwijgende wederverhuring tot 
stand is gekomen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, 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 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 Gent, zit
ting houdende in hoger beroep. 

30 november 1990- 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten mrs. De Bruyn 
en Bi.i.tzler. 

Nr. 172 

1 • KAMER - 30 november 1900 

STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING - VOR
DERING TOT VERGOEDING - GEBRUIK W AAR
VOOR HET GOED DIENDE OF NORMAAL BE
STEMD WAS- BEGRIP. 

gelet op de feitelijke situatie en het 
voorheen door de overheid gevoerde 
beleid (1). · 

(POUPPEZ DE KETTENIS DE HOLLAEKEN M., 
POUPPEZ DE KETTENIS DE HOLLAEKEN T., 
POUPPEZ DE KETTENIS DE HOLLAEKEN A., CAR
PENTIER DE CHANGY R., CARPENTIER DE CHAN
GY S. T. BELGISCHE STAAT - EERSTE MINIS-

TER, VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 7028) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het vierde middel: schending van 
artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 
op de stedebouw en ruimtelijke orde
ning; 

doordat het bestreden arrest op de vor
dering van eisers in cassatie gesteund op 
artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 
beslist dat de gronden slechts het karak
ter van bouwgrond hebben over een 
diepte van 50 meter uit de rooilijn onder 
het overnemen van de motieven van het 
eerste vonnis dat stelde dat : « Even te
recht werpen (verweerders in cassatie) 
op dat (ook mits wering van de bestem
ming aan de goederen gegeven in het 
ontwerp-gewestplan) niet zondermeer 
dient aanvaard dat de litigieuze gronden 
"natuurlijke" bestemming als bouw
grond zouden gehad hebben. De objectie
ve criteria van ligging aan een voldoende 
uitgeruste weg, van nabijheid van ande
re bouwgronden en van technische be
bouwbaarheid volstaan niet om aan een 
eigendom " het gebruik (van bouwgrond) 
waarvoor een goed dient of normaal be
stemd is " in de zin van artikel 37, 1 o te 
geven. De door de wet gebruikte bewoor
dingen houden naast deze materiele cri
teria tevens verwijzing naar stedebouw
kundige beleidsnormen in. Ook vooraleer 
de ontwerp-gewestplannen en nadien de 
gewestplannen bindende kracht verkre
gen, werd de overheid verondersteld een 
stedebouwkundig beleid te voeren. 

Art. 37. Wet Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening wordt niet geschonden door 
de rechter die afwijzend beschikt op 
een vordering tot vergoeding die ge
grond is op een bouw- of verkavelings
verbod waardoor een einde wordt ge- 1-----------------
maakt aan het gebruik waarvoor het 
goed diende of normaal bestemd was, 
wanneer hij rekeniniJ houdt met de 
normale bestemming van de gronden, 

(1) Zie F. WASTIELS, « De nieuwe rechtsrege
ling voor vergoeding van schade wegens bouw
verbod », T.B.P., 1979, biz. 192. 
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Krachtens artikels 45 en 57 van de orga
nieke wet kan een bouw- of verkave
lingsvergunning bij afwezigheid van een 
bijzonder plan van aanleg slechts afgele
verd worden mits gunstig advies van de 
gedelegeerde ambtenaar, die ertoe ge
houden is een konsekwent beleid te vol
gen (arrest n° 15.688 van de Raad van 
State inzake Collard d.d. 30 januari 
1973). Het feit dat een grond beant
woordt aan de objectieve criteria van 
bouwgrond houdt zeker een gunstige 
evolutieve waarde in. Het laat tevens 
aan de eigenaar toe te hopen op een 
overgang naar bet statuut van bouw
grond. Dat de grond dit statuut in werke
lijkheid verwerft kan in de huidige stand 
van de maatschappelijke opvattingen en 
van de wetgeving enkel nog door de ge
meenschap beslist worden bij monde van 
de daartoe door de organieke wet inge
stelde organen. Ook v66r de inwerking
treding van bet gewestplan diende de 
overheid dus in te staan voor een even
wichtige uitbouw van bet grondgebied, 
daarinbegrepen bet behoud van land
bouw- en groene zones. Niets wijst erop 
dat zij (met uitzondering van een strook 
langsheen de Retieweg) de natuurlijke 
bestemming zou gewijzigd hebben van 
de gronden van (eisers in cassatie) die 
tesamen een blok van bijna 10 ha (Iand
bouwgrond) vormen, dat aan de achter
zijde volledig aansluit bij landbouw- en 
natuurgebied. De beslissing van bet Col
lege van Burgemeester en Schepenen 
d.d. 20 augustus 1965, waarbij de aan
vraag tot verkaveling werd toegestaan 
voor de percelen gelegen langsheen de 
Retieweg, doch geweigerd werd voor de
ze langsheen de buurtwet 225, wijst inte
gendeel op bet inzicht de litigieuze gron
den onbebouwd te Iaten behouden, met 
uitzondering van een strook langsheen 
de Retieweg. Uit hetgeen voorafgaat 
volgt dat in principe aileen de percelen 
1146b, 1148a, 1147b, en 1150a, eigendom 
van de eerste drie (eisers in cassatie) in 
aanmerking komen voor schadeloosstel
ling, doch slechts over een diepte van 50 
meter vanaf de bestaande rooilijn, die is 
de diepte van de loten in de boger be
sproken verkavelingsaanvraag van vier
de (eiser in cassatie). Dat deze percelen 
voldoen aan de objectieve criteria blijkt 
voldoende uit hun ligging langsheen een 
uitgeruste weg en de onmiddellijke na
bijheid van bestaande bebouwing; uit de
ze laatste omstandigheid blijkt tevens 
dat de grond technisch bebouwbaar is »; 

terwijl de normale bestemming van 
verkavelingsgronden, hetzij gronden die 

normaal bestemd zijn om volledig be
bouwd te worden mits bet doorvoeren 
van een verkaveling, krachtens artikel 
37 van de wet van 29 maart 1962 enkel 
beoordeeld dient te worden aan de hand 
van de karakteristieken inherent verbon
den aan de gronden zelf, zonder reke
ning te houden met enig stedebouwkun
dig beleid of voorschrift van de overheid; 
zodat bet bestreden arrest, dat beslist 
onder bet overnemen van de motieven 
van bet eerste vonnis dat de kwestieuze 
gronden slechts bet karakter van bouw
grond bezitten over een diepte van 50 
meter terwijl de rest, waarvan eisers i~ 
cassatie voorhielden dat deze gronden 
verkavelbaar waren, dit karakter niet 
wordt toegekend om de enkele reden dat 
bet vroeger stedebouwkundig beleid van 
de gemeente eerder op bet inzicht wees 
de gronden onbebouwd te laten met uit
zondering van een strook langsheen de 
Retieseweg, artikel 37, lid 1, van de wet 
van 29 maart 1962 miskent nu bet ge
bruik waarvoor de gronden normaal be
stemd, zijn bepaald dient te worden ab
stractie gemaakt van bet stedebouwkun
dig beleid of voorschrift van de overheid 
(schending van de in bet middel genoem
de bepaling) : 

Overwegende dat het arrest, door 
overneming van de motieven van de 
eerste rechter, die in het middel 
worden aangehaald, onderzoekt of 
voor de gronden buiten een strook 
van 50 meter over de rooilijn, een 
einde is gemaakt aan het gebruik 
als bouwgrond waarvoor zij volgens 
de eisers dienden of normaal be
stemd waren; 

Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat voor die gronden welis
waar kon worden verhoopt dat zij 
ooit het statuut van bouwgrond kon
den krijgen; maar dat zij het niet 
hadden; dat het erop wijst dat ze 
aansluiten bij een landbouw- en na
tuurgebied en dat reeds in 1965 een 
verklavelingsvergunning was gewei
,gerd; 

Overwegende dat het arrest, dat 
daardoor rekening houdt met de fei
telijke situatie van de gronden eu 
met het dienaangaande voorheen 
door de overheid gevoerde beleid, 
artikel 37 van de wet van 29 maart 
1962 niet schendt; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 september 1990 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen - Gelijlduidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten mrs. Delahaye, Biitzler en De Gry
se. 

Nr. 17;' 

1 • KAMER - 30 november 1900 

1° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN GENEESHEREN - VERZWARING IN HO
GER BEROEP VAN DE DOOR DE PROVINCIALE 
RAAD UITGESPROKEN TUCHTSANCTIE - VER
EISTEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN
VERZWARING IN HOGER BEROEP VAN DE 
DOOR DE PROVINCIALE RAAD UITGESPRO
KEN TUCHTSANCTIE. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M., 
ART. 6.1 - TUCHTZAKEN - ORDE VAN GE
NEESHEREN - VERZWARING IN HOGER BE
ROEP VAN DE DOOR DE PROVINCIALE RAAD 
UITGESPROKEN TUCHTSANCTIE. 

1°, 2° en 3° Noch het beginsel van het 
recht van verdediging, noch art. 6.1 
E. V.R.M worden geschonden door de 
raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren die, zonder vooraf de ge
neesheer-appellant te hebben verwit
tigd, de door de provinciale raad 
uitgesproken tuchtsanctie verzwaart 
(1). 

(1) Zie Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 933) 
en 13 sept. 1984, A.R. nr~ 7105 (ibid., 1984-85, 
nr. 39). 

(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7124) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 december 1989 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren, met 
het Nederlands als voertaal; 

Over het tweede middel: schending 
van het artikel 6, lid 1, 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 en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van het 
recht van verdediging, 

doordat de raad van beroep op het en
kele hager beroep van eiser tot cassatie 
bij toepassing van artikel 25, § 4, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 kennis heeft genomen van het 
geheel van de zaak en na te hebben 
overwogen dat « de (aan eiser tot cassa
tie) te laste gelegde tuchtvergrijpen zijn 
aldus bewezen gebleven en zij tasten op 
een zeer ernstige wijze de eer, de eerlijk
heid en de waardigheid van de genees
heer aan. N aar het oordeel van de raad 
van beroep is de door de provinciale 
raad van Antwerpen opgelegde tucht
straf ondermaats en dient zij verhoogd 
te worden » beslist aan eiser tot cassatie 
een tuchtstraf op te leggen van acht 
maanden schorsing en aldus de aan ei
ser tot cassatie door de provinciale raad 
van Antwerpen opgelegde tuchtstraf ver
zwaard heeft, 

terwijl de eerbiediging van het recht 
van verdediging zoals neergelegd in de 
in het middel aangeduide verdragbepa
ling en algemeen rechtsbeginsel, vereist 
dat de raad van beroep een in eerste 
aanleg wegens een bepaald feit tegen ei
ser tot cassatie getroffen sanctie niet 
mag verzwaren zonder eiser tot cassatie 
in de gelegenheid te hebben gesteld, 
eventueel na een heropening der debat
ten, zich specifiek over deze voorgeno
men verzwaring te verdedigen, zodat de 
raad van beroep die nagelaten heeft ei
ser tot cassatie in de gelegenheid te stel
len zich over deze voorgenomen verzwa
ring te verdedigen, niet wettig aan eiser 
tot cassatie een tuchtsanctie heeft kun
nen opleggen van de schorsing van acht 
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maanden in het recht de geneeskunst uit 
te oefenen (schending van de in het mid
del aangeduide verdragsbepaling en alge
meen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat de wetgever het 
recht van verdediging inzake Orde 
van Geneesheren aan bijzondere re
gels heeft onderworpen; dat, luidens 
artikel 25, § 4, van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967, 
de raad van beroep, beslissende met 
een tweederdemeerderheid, de door 
de provinciale raad uitgesproken 
sanctie kan verzwaren; 

Dat uit de beslissing blijkt dat zij 
overeenkomstig voormelde wetsbe
paling is gewezen; 

OveTwegende dat noch uit de be
palingen van artikel 6.1 van het 
E.V.R.M. noch uit het door eiser 
aangevoerde rechtsbeginsel van het 

recht van verdediging volgt dat te 
dezen de raad van beroep, alvorens 
uitspraak te doen, eiser in de gele
genheid moest stellen zich te verde
digen over de verzwaring van de 
door de provinciale raad uitgespro
ken sanctie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 november 1990- 1• kamer- Voor
zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. De Gryse en Biitzler. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenlwmst 
Daad - Fout in 't algemeen - Verzuim de in 
art. 440 Faillissementswet voorgeschreven 
aangifte te doen - Aansprakelijkheid van de 
bestuurder van een vennootschap - Voor
waarde. 18 

Aansprakelijkheid buiten overeenlwmst 
Feit- Fout- Vereiste. 150 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout in 't algemeen - Onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen -
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg -
Nalatigheid of onvoorzichtigheid in de zin van 
art. 1383 B.W. 244 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout 
en schade - Ingrijpen van een verplichting 
uit een wet of een reglement - Gevolg. 313 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout 
en schade - Ingrijpen van een verplichting 
uit een wet of een reglement - Secundair ka
rakter van die verplichting- Gevolg. 313 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Da'der (voor eigen daad) -
Onvoorzichtigheid - Contractuele fout -
Contractant - Plaatsvervanger - Schade 
aan een derde - Gevolg. 237 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Mede-aansprakelijkheid van 
getroffene - Doodslag uitgelokt door zware 
gewelddaden begaan door de getroffene -
Miniem dee! van de schade ten laste van de 
rechtverkrijgenden - Wettigheid. 280 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene schadeveroor
zakers - Verplichting van iedere veroorzaker 
om de getroffene volledig te vergoeden. 150 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Ouders van een in art. 
1386bis B.W. bedoelde minderjarige. 193 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Ra
ming- Peildatum. 231 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Samenloop van aansprakelijkheid - Aan
sprakelijkheid uit en buiten overeenkomst -
Onvoorzichtigheid - Contractuele fout - Da
der - Contractant - Plaatsvervanger -
Schade aan een derde - Gevolg. 237 

Afstamming 
Vordering tot uitkering voor levensonder
houd, opvoeding en passende opleiding -
Vordering ingesteld na verloop van de termijn 
van drie jaar - Ontvankelijkheid - Gegrond 
redenen - Begrip. 46 

Afstamming 
Natuurlijk kind - Arbeidsongevallenrente -
Wet 31 maart 1987, art. 107, tweede lid- Toe
passing. 17 5 

Afstamming 
Natuurlijk kind- Arbeidsongevallenrente. 

175 

Arbeid 
ARAB. of beslissingen en besluiten ter uit
voering van dat reglement - Strafvordering 
wegens overtreding van die reglementering -
Uitoefening van de strafvordering aileen door 
de !eden van het arbeidsauditoraat als de be
klaagde een werkgever is. 122 

' Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk - Onbeduidende 
omweg - Normaal traject - Bedoeling van 
de werknemer ervan af te wijken - Gevolg. 

74 
Arbeidsongeval 

Weg naar en van het werk - Normaal traject 
- Omweg. 74 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk - Begrip - Nor
maal traject - Traject buiten het gewone uur 
afgelegd - Voortijdig afleggen van het traject 
- Gevolg. 220 
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Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Ge
deeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Tijdelijke verergering - Vordering in 
rechte - Ontvankelijkheid - Begrip. 270 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Dodelijk ongeval - Arbeidson
gevallenrente - Natuurlijk kind - Wet 31 
maart 1987, art. 107, tweede lid- Toepassing. 

175 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Dodelijk ongeval - Arbeidson
gevallenrente- Natuurlijk kind. 175 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Geneeskundige verzorging -
Prothese - Begrip. 180 

Arbeidsovereenkomst 
Toepassingsgebied - Arbeidsovereenkom
stenweg - Studenten - Uitsluiting -
Schoolstage - Stagearbeid Strikte inter-
pretatie. 22 

Arbeidsovereenkomst 
Aard van de wet - Toepassingsgebied - Be
diende - Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet 
- Dwingende bepaling voor alle partijen. 72 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Na faillissement ont
slagen werknemer - Overname van de activa 
van de failliete onderneming - Door nieuwe 
werkgever overgenomen werknemer. 53 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Termijn - Bediende 
- Zelfde werkgever - Onderbreking van het 
dienstverband. 251 

Arb~idsovereenkomst 
- Einde - Opzegging - Verkorte opzeggings

termijn - Bediende die een andere dienstbe
trekking heeft gevonden - Aard van de 
beeindiging. 348 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Gevolg. 348 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Uitwinningsvergoeding Beeindi
ging door de handelsvertegenwoordiger met 
verkorte opzeggingstermijn. 348 

Arbeidsvoorziening 
Leerlingwezen - Leerovereenkomst Be-
grip. 256 

Arbeidsvoorziening 
S!uiting van ondernemingen - Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers - Beta
ling van de werkgeversbijdragen, bedoeld in 
art. 5, 2•, Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - In
deplaatsstelling van het Fonds in de rechten 

van de R.S.Z. - Voorrecht van de R.S.Z. voor 
het saldo van het hem verschuldigde bedrag 
en voorrecht van het Fonds voor het aan de 
R.S.Z. betaalde bedrag - Rang. 290 

Architect (tucht en bescherming van de ti
tel) 
Orde van Architecten - Raad van beroep -
Vernietiging wegens onbevoegdheid - Ver
wijzing na cassatie. 295 

Architect (tucht en bescherming van de ti
tel) 
Tuchtrecht - Wraking - Lid van een raad 
van de Orde - Bevoegdheid. 295 

Architect (tucht en bescherming van de ti
tel) 
Orde van Architecten - Provinciale raad -
Bureau - Tuchtzaken - Kennisneming. 299 

Architect (tucht en bescherming van de 
titel) --

Orde van Architecten - Provinciale raad -
Bureau - Onpartijdigheid van de rechter. 299 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bewerken van het onvermogen Deelne-
ming - Bestanddelen. 156 

Bank-, krediet-, spaarwezen 
Bankinstellingen - Bankcommissie Be
richtgeving aan de procureur des Konings in 
geval van misdaad of wanbedrijf. 152 

Belasting 
Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid 
tussen verschillende categorieen belasting
plichtigen - Vereiste verantwoording -
Toetsing van het gemaakte onderscheid. 134 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Voorrecht van de Schatkist op al!e roerende 
goederen - Verkoop van een onroerend goed 
van de belastingschuldige - Grenzen van het 
voorrecht. 336 

Berusting 
Faillissement. 

Beslag 

292 

Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing 
over de rechten van de partijen. 101 

Bestaansminimum 
Rechthebbenden - Wet en besluit Wer-
king in de tijd- Draagwijdte. 144 



Bestaansminimum 
Bestaansmiddelen - Gevolgen - Berekening 
- Feitelijk gezin - Begrip. 215 

Betaling 
Toerekening van betalingen - Schuld die in
terest geeft - Draagwijdte. 200 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Fout 
van de bestuursoverheid - Fout waardoor 
een subjectief recht wordt geschonden -
Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van 
de rechter in kort geding- Vereisten. 63 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Beslagrechter - Bes!issing over de rech
ten van de partijen. 101 

Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Be
wijslast - Begrip. 155 

Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Be
wijslast. 162 

Bewijs 
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken -
Verzekering - Risico - Raming - Verzwij
ging. 261 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
kracht - Verkeersongeval - Strafrechter die 
onderscheiden straffen heeft uitgesproken 
wegen onopzettelijke slagen of verwondingen, 
dronkenschap aan het stuur en twee andere 
overtredingen van de verkeerswetgeving -
Burgerlijke rechter die op de regresvordering 
van de verzekeraar tegen de veroordeelde be
slist dat niet bewezen is dat de dronkenschap 
aan het stuur de oorzaak of een van de oorza
ken van de onopzettelijke slagen of verwon
dingen is geweest. 341 

Borgtocht 
Borg- Verbintenis- Handelsverbintenis
Verschillende borgen - Voorrecht van uit
winning- Weigering- Wettelijkheid- Ver
eiste. 241 

Borgtocht 
Borg - Verbintenis - Handelsverbintenis -
Gevolg. 241 

Burgerlijke rechtsvordering 
Onderzoeksgerecht - Opschorting van de uit
spraak - Beslissing op de burgerlijke rechts
vordering. 60 

Burgerlijke rechtsvordering 
Rechtsvordering tot vergoeding vari de door 
een misdrijf veroorzaakte schade - Burger
lijke-partijstelling voor de strafrechter -
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Vrijspraak - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Veroordeling- Gevolg ten aan
zien van de voormelde burgerlijke partij. 68 

Burgerlijke rechtsvordering 
Toekenning van schadevergoeding aan een 
burgerlijke partij - Vereiste. 81 

Burgerlijke rechtsvordering 
Verjaring - Termijn (duur) - Termijn be
paald bij art. 26, wet 17 april1878- Vereiste. 

91 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeks
rechter - Ontvankelijkheidsvereisten. 146 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafgerecht - Rechtstreekse dagvaarding 
door de benadeelde - Consignatie. 303 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling 
heidsvereisten. 

Ontvankelijk-
306 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling- Verzuim van keu
ze van woonplaats - Gevolg. 351 

c 

Cassatie 
i Vernietiging- Omvang- Burgerlijke zaken 

- Geldschuld- Vordering in rechte- Voor
werp - Betaling - Interest - Rechterlijke 
beslissing - Veroordeling tot betaling- Uit
stel - Geen veroordeling in de interest -
Vernietiging- Gevolg. 235 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Onsplitsbaar geschil - Bestreden dictum 
- Niet bestreden dictum - Gevolg. 267 

Cassatie 
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Bur
gerlijke rechtsvordering - Gedeelde aanspra
kelijkheid - Cassatieberoep van de beklaag
de. 150 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Ver
oordeling wegens verscheidene misdrijven -
Eim enkele straf - Straf naar recht verant
woord door bepaalde misdrijven - Bekend
making bevolen voor aile bewezen verklaarde 
misdrijven - Middel dat enkel op bepaalde 
misdrijven betrekking heeft - Middel ge
grond - Gevolgen. 152 
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Cassatie 
Vernietiging- Omvang - Strafzaken - Ver
nietiging van de beslissing op de strafvorde
ring en vernietiging van de beslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering - Vernietiging van de niet 
definitieve beslissing op de door de burger
lijke partij tegen een andere beklaagde inge
stelde burgerlijke rechtsvordering - Vereis
~- 1M 

Cassatie 
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Ver
nietiging van de beslissing op de strafvorde
ring - Vernietiging van de eindbeslissingen 
en de niet definitieve beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvordering- Vereiste. 160 

Cassatie 
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Bur
gerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep 
van een burgerlijke partij - Cassatie van de 
beslissing op haar rechtsvordering - Vernie
tiging van de eindbeslissing op de rechtsvor
dering van een andere burgerlijke partij 
Voorwaarden. 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken- Bur
gerlijke rechtsvordering - Gedeelde aanspra
kelijkheid - Cassatieberoep van de burger
lijke partij. 150 

Cas sa tie 
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Ver
nietiging van de veroordelende beslissing op 
de strafvordering - Vernietiging van de eind
beslissingen en de niet definitieve beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvordering -
Voorwaarden. 301 

Cassatie 
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Ver
nietiging, op de voorziening van de burger
lijke partij, van de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering - Vernietiging van de 
beslissing waarbij de strafvordering niet ont
vankelijk verklaard wordt- Voorwaarden. 

303 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering 
Middel uit niet-beantwoording van de conclu-
sie van een andere burgerlijke partij Ont-
vankelijkheid. · 1 

Cassatiemiddelen 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Burger
lijke zaken - Middel dat feiten en recht ver
mengt- Onderzoek van de feiten niet vereist 
voor het oncierzoek van het middel - Gevolg. 

94 

Cassatiemiddelen 
Middel ten betoge dat niet is geantwoord op 
de conclusie van een andere partij - Ontvan
kelijkheid. 224 

Cassatiemiddelen 
Inleiding - Exceptie( van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar ge
schil - Middel dat kritiek oefent op een enke
le van de beslissingen - Gevolgen. 267 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Burger
lijke rechtsvordering - Burgerlijke-partij
stelling - Minderjarige - Vertegenwoordi
ging - Vaststelling van diens nationaliteit. 

351 

Cassatiemiddelen 
Onduidelijke middelen - Strafzaken - Mid
del afgeleid uit schending van art. 5.5 
E.V.R.M. - Ontvankelijkheidsvereisten. 78 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Vermelding van de geschonden wetsbepa
lingen - Niet toepasselijke wetsbepaling. 250 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Middel ten betoge dat een vreemde wet is 
geschonden - Vermelding van de artikelen 
1317, 1319, 1320 en 1322 B.W. in het middel. 

354 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Gewijzigde wet. 356 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe en !outer juridische middelen - Bur
gerlijke zaken- Schuldvernieuwing. 53 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe en !outer juridische middelen - Bur
gerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvanke
lijkheid. 94 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe en !outer juridische middelen - Bur
gerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip. 94 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe middelen - Burgerlijke zaken - Art. 
807 Ger.W. - Uitbreiding of wijziging van de 
vordering. 107 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe middelen - Burgerlijke zaken - Hof 
van bero_gp - Kamers - Samenstelling -
Raadsheren - Aantal - Een - Drie - Toe
wijzing van de zaken - Betwisting - Ont
vankelijkheid. 233 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Begrip. 

241 



Cheque 
Artt. 35, tweede lid, en 35bis Chequewet -
Draagwijdte. 88 

D 

Dagvaarding 
Instelling van de vordering - Ondernemings
raad en veiligheidscomite - Beschermde 
werknemer - Ontslag wegens dringende re
den - Aanneming van de dringende reden. 

111 

Dagvaarding 
Instelling van de vordering - Bij ver
zoekschrift in te stellen vordering. 111 

Dagvaarding 
Instelling van de vordering - Aanhangig rna
ken van de zaak- Inschrijving op de rol. 111 

Derdenverzet 
Burgerlijke zaken - Toewijzing - Gevolgen. 

165 

Deskundigenonderzoek 
Aanstelling door de vrederechter op eenzijdig 
verzoekschrift - Geldigheid. 298 

Deskundigenonderzoek 
Aanstelling door de vrederechter op eenzijdig 
verzoekschrift - Draagwijdte. 298 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Vorm - Herkeurings
raad - Afschrift van de beslissing - Handte
kening. 301 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Rechtspleging- Voorlopige maatregel -Art. 
1280 Ger.W. - Uitkering- Aard. 94 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Rechtspleging - Voorlopige maatregel - Art. 
1280 Ger.W. - Wederzijdse vorderingen tot 
echtscheiding - Beschikking in kart geding 
- Uitwerking in de tijd. 94 
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Echtscheiding, scheiding van tafel en bell 
Gevolgen t.a.v. de goederen - Gemeenschap
pelijk vermogen - Bestuursbehandeling van 
de ene of de andere echtgenoot v66r de indie
ning van het verzoekschrift. 281 

Energie 
Elektrische energie - Beschermingsverplich
ting van de elektriciteitsverdelers t.a.v. de lij
nen van de-Regie van Telegraaf en Telefoon 
- Resultaatsverbintenis - Overmacht -
Fout van een derde of van de benadeelde -
Gevolg. 66 

Energie 
Elektrische energie - Werken in de nabij
heid van een ondergrondse elektrische kabel 
- Raadpleging van de eigenaar - Lokalise
ring van de kabel- Draagwijdte. 247 

Erfdienstbaarheid 
Openbaar domein - Goed van het openbaar 
domein- Wettigheid- Voorwaarden. 84 

Erfdienstbaarheid 
Door de wet gevestigde erfdienstbaarheid -
lngesloten erf - Art. 682, § 1, B.W. - Recht 
van uitweg - Voorwaarde. 84 

Erfenissen 
Kleine nalatenschappen - Overneming van 
de waning - Nalatenschap niet verbonden 
aan een landbouwexploitatie - Omvang. 262 

Erfenissen 
Vereffening - Verdeling - Schenking tussen 
echtgenoten - Schenking van geld - Aan
koop van een onroerend goed door de begif
tigde echtgenoot - Opkomen van de begiftig
de echtgenoot samen met kinderen uit een 
eerste huwelijk - Schenking hoven het be
schikbaar gedeelte - lnkorting- Regels . 316 

Europese Gemeenschappen 
Prejudicieel geschil - Art. 177 E.E.G.-Ver
drag - Vraag om uitlegging van een ver
dragsbepaling of van door de instellingen van 
de Gemeenschap verrichte handelingen -
Uitlegging noodzakelijk voor het arrest van 
het Hof. 130 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijl{ akkoord 
Faillissement - Begrip - Vereisten - Fail
lietverklaring na stopzetting van handel. 323 

I 
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Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Rechtspleging - Berusting. 

292 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord· 
Gevolgen voor personen en verbintenissen -
Verzuim de in art. 440 Faillissementswet voor
geschreven aangifte te doen - Fout van de 
bestuurder van een vennootschap - Voor
waarde. 18 

Faillissement; faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen voor verbintenissen - Faillisse
ment van een notaris - Voorheffing door de 
notaris verschuldigd op de aan clienten be
taalde inkomsten - Geen aftrek van de voor
heffing door de fiscus - Aangifte van schuld
vordering van de Staat. 330 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gerechtelijk akkoord - Ontbinding - Gevol
gen. 165 

G 

Gemeenschap, gewest 
Financiering - Bijzondere wet van 16 jan. 
1989, artt. 61, § 1, en 82 - Waals Gewest -
Rechten en verplichtingen van de Staat - Ge
rechtelijke procedures - Rechterlijke beslis
sing van v66r 1 jan. 1989 - Belgische Staat, 
partij in de zaak - Cassatieberoep - Cassa
tieberoep ingesteld na 1 jan. 1989 - Cassatie
beroep van de Staat - Ontvankelijkheid. 84 

Gemeenschap, gewest 
Lasten van de Belgische Staat - Lasten over
genomen door het gewest - Voorwaarden -
Verbintenis aangegaan ingevolge een beraad
slaging van een ministerieel comite voor ge
westelijke aangelegenheden - Begrip. 326 

Gemeente 
Openbare dienst- Watervoorziening - Ge
meentereglement - Abonnement - Type
overeenkomst - Toetreding - Aansluiting -
Verbruik - Betaling - Verplichting - Eige
naar- Vereisten. 239 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke be
lastingen 
Gemeentebelastingen - Directe gemeentebe
lastingen - Verhaalbelasting - Vrijwillige 
betaling ineens van het kapitaal - Bezwaar 

ingediend na de vrijwillige kwijting maar 
v66r de formele inkohiering ervan - Ontvan
kelijkheid. 103 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke be
lastingen 
Gemeentebelastingen - Directe gemeentebe
lastingen - Bezwaarschrift bij de bestendige 
deputatie van de provincieraad - Termijn -
Aard. 103 

Geneeskunde 
Orden - Apotheker - Beroepsgroepering -
Overeenkomst over de vakantieperioden -
Schending - Overtreding van de regels van 
de plichtenleer. 192 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Geneesheren - Verzwa
ring in hoger beroep

1 
van de door de provin

ciale raad uitgesprolten tuchtsanctie - Ver
eisten. 362 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Hoger beroep van de beklaagde en van het 
openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij 
de correctionele rechtbank de beklaagde ver
oordeelt - Geen regelmatige dagvaarding 
van de beklaagde om voor het hof van beroep 
te verschijnen - Hof van beroep dat de be
klaagde bij verstek veroordeelt - Ontvanke
lijk verklaard verzet van de beklaagde - Ver
oordeling van de beklaagde in de kosten ver
oorzaakt door het verzet. 30 

Grondwet 
Art. 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet 
- Begrip. 134 

Grondwet 
Art. 97 - Draagwijdte. 321 

Grondwet 
Art. 112 
Begrip. 

Gelijkheid inzake belastingen -
134 

Handelszaak 
Begrip. 

Hoger beroep 

H 

293 

Burgerlijke zaken - Gevolgen - Devolutieve 
kracht van het hogeroeroep - Bevoegdheid 
van de appelrechter - Beperking. 127 

Hoger beroep 
Strafzaken - Principaal beroep - Vorm -
Aanhangig maken van de zaak bij de appel
rechter. 30 
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Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Geen regelmatige 
dagvaarding van de beklaagde om voor het 
hof van beroep te verschijnen. 30 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Strafvordering - Eenparigheid van stem
men - Correctionele rechtbank die de straf
vordering niet ontvankelijk heeft verklaard -
Hoger beroep van het openbaar ministerie -
Evocatie - Veroordeling van de beklaagde. 34 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Verslag. 188 

Hoofdelijkheid 
Borgtocht - Borg - Verbintenis - Handels
verbintenis. 241 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Verplichtingen van de 
verhuurder - Rustig genot van het verhuur
de goed voor de huurder - Vrijwillige ver
vreemding van het verhuurde goed - Invloed 
op lopende huur. 203 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Stilzwijgende weder
verhuring. 358 

Huur van goederen 
Pacht - Voorkooprecht - Te koop ste!len 
van een goed dat grater is dan het gepachte -
Geen afzonderlijk aanbod aan de pachter -
Gevolgen. 12 

Huur van goederen 
Handelshuur - Uitwinningsvergoeding 
Voorwaarden. 293 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde - Akkoord Vor-
men. 48 

Huwelijksvermogensstelsels 
Wettelijk stelsel Gemeenschappelijke 
schulden - Schuld door een der echtgenoten 
aangegaan in het belang van het gemeen
schappelijk vermogen - Begrip. 336 

I 

Indeplaatsstelling 
Z.I.V.-verzekering - Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet -
Verzekeringsinstelling die in de plaats treedt 
van de rechthebbende - Vereisten - Gevol
gen van de wet van 8 juli 1987. 117 

Indeplaatsstelling 
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers - Beta
ling van de werkgeversbijdragen, bedoeld in 
art. 5, 2•, Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - In
deplaatsstelling van het Fonds in de rechten 
van de R.S.Z. - Samenloop van het voorrecht 
van de R.S.Z. voor het saldo van het hem ver
schuldigde bedrag met het voorrecht van het 
Fonds voor het aan de R.S.Z. betaalde bedrag 
- Gevolgen wat de rang van die voorrechten 
betreft. 290 

Indeplaatsstelling 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verze
keringsinstelling - Rente. 300 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Belastingplichtigert 
Rijksinwoner - Lid van het Internationaal 
Secretariaat van de Noord-Atlantische Verga
dering - Vrijstelling van belasting - Vrij
stelling niet van toepassing op de rijksinwo
ners - Rijksinwoner - Begrip. 50 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Belastingplichtige met 
woonplaats in Belgie - Begrip. 311 

Inkomstenbelastingen 
Bedrijfsuitgaven en -lasten - Aftrekbaarheid 
- Art. 44, eerste lid, W.I.B. - Draagwijdte. 

167 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Art. 69bis W.I.B. - Meerwaarden op onge
bouwde onroerende goederen - Toepassing 
van de regels inzake registratierechten. 264 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Roeren
de voorheffing - Geen aftrek van de voorhef
fing door de fiscus - Faillissement van de no
taris die de voorheffing verschuldigd is -
Aangifte van schuldvordering van de Staat. 

330 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering 
- Wettelijke bewijswaarde en uitvoerende 
kracht - Grenzen. 330 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Wijziging van de aangif
te door de administratie - Akkoord van de 
belastingplichtige. 50 

lnkomstenbelastingen 
Vestiging van de belasting - Bewijs - Teke-
nen of indicien van gegoedheid Later ge-
bleken tekenen of indicien. 265 
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Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Nieu
we bezwaren - Overtreding van de wet -
Begrip. ' 353 

Inkomstenbelastingen 
Rechten en voorrechten van de Schatkist in
zake invordering - Voorrecht van de Schat
kist op aile roerende goederen - Verkoop van 
een onroerend goed van de belastingschuldige 
- Grenzen van het voorrecht. 336 

Interest 
Gerechtelijke interesten - Wetsconflicten -
Sommenverbintenis - Vreemde wet - Beta-
ling - Vertraging Schadevergoeding -
Toepasselijke wet. 354 

Interest 
Moratoire interest - Art. 1153 B.W. - Be
grip. 98 

Interest 
Moratoire interest - Aanmaning tot betaling 
- Begrip - Natuurramp - Wet van 12 juli 
1976 - Vergoeding- Vordering tot betaling. 

98 

Interest 
Moratoire interest- Natuurramp -Wet van 
12 juli 1976- Vergoeding. 98 

J 

Jeugdbescherming 
Plaatsing van een minderjarige bij zijn groot
ouders - Bezoek van de moeder - Tussen
komst van de grootouders voor de jeugdrecht
bank. 163 

K 

Koop 
Overdracht van onroerend goed - Geen over
schrijving op het kantoor van bewaring der 
hypotheken - Gevolg. 168 

Koophandel, koopman 
Wet van 29 juni 1975 betreffende de handels
vestigingen - Sluiting - Verzoek van het 
college van burgemeester en schepenen of 

van de ministers tot wier bevoegdheid econo
mische zaken behoren - Vrijwillige tussen
komst - Ontvankelijkheid. 224 

Koophandel, koopman 
Wet van 29 juni 1975 betreffende de handels
vestigingen - Gebruik van de bouwvergun
ning- Machtiging- Voorwaarden. 224 

Koophandel, ltoopman 
Bank- Verbintenis - Aard- Grondslag. 

241 

Kort geding 
Art. 584, eerste lid, Ger.W. - Voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg - Bevoegd
heid in een spoedeisend geval - Spoedeisend 
karakter - Begrip. 42 

Kort geding 
Fout van de bestuursoverheid - Fout waar
door een subjectief recht wordt geschonden 
- Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid 
van de rechter in kort geding- Vereisten. 63 

Kort geding 
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed -
Rechtspleging - Voorlopige maatregel - Art. 
1280 Ger.W. - Wederzijdse vorderingen tot 
echtscheiding - Beschikking in kort geding 
- Uitwerking in de tijd. 94 

Kort geding 
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed -
Rechtspleging- Voorlopige maatregel- Art. 
1280 Ger.W. - Uitkering - Aard. 94 

Kort geding 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de 
rechter in kort geding. 171 

Kort geding 
Belang - Begrip. 

Lastgeving 

171 

L 

Rechten en verplichtingen van partijen -
Lasthebber - Geldsommen besteed voor ei
gen gebruik - Interest. 200 

Levensonderhoud 
Kind wiens vaderlijke afstamming niet is be
wezen - Vordering tot uitkering voor Jevens
onderhoud, opvoeding en passende opleiding 
- Vordering ingesteld na verloop van deter
mijn van drie jaar - Ontvankelijkheid - Ge
gronde redenen - Begrip. 46 
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Loon 
Bescherming - Blijvende medische arbeids
ongeschiktheid van de werknemer - Kapi
taalsuitkering - Aard van die uitkering t .o.v. 
de voordelen bepaald bij de sociale-zeker
heidswetten. 24 

·Loon 
Bescherming - Art. 2, derde lid, 3°, Wet Be
scherming Loon - Begrip. 24 

·Loon 
Bescherming - Blijvende medische arbeids
ongeschiktheid van de werknemer - Kapi
taalsuitkering - Aard van die uitkering t.o.v. 
Wet Bescherming Loon. 24 

M 

Meineed 
Boedelbeschrijving - Eedformule. 9 

Meineed 
Zedelijk bestanddeel van het misdrijf. 9 

Milieurecht 
Giftige afvalstoffen - Misdrijf. 158 

Minder-validen 
Gewone en bijzondere tegemoetkomingen -
Invloed van de bestaansmiddelen - Bedrijfs
inkomsten - Echtgenoot van de minder-vali
de - Hoedanigheid van werlmemer - Tijd
stip. 28 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Geschillen - Adminis
tratieve beslissing - Beroep - Termijn -
Verval- Dekking. 107 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Geschillen - Adminis
tratieve beslissing - Beroep - Termijn -
Verval. 107 · 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Aanvraag - lndie
ci~ ~ 

Misdrijf 
Deelneming Bewerken van het onvermo
gen - Veroordeling wegens deelneming aan 
dat misdrijf- Wettigheid - Voorwaarden. 

156 

Misdrijf 
Allerlei- Art. 147, eerste lid, Sw. - Willekeu
rige aanhouding - Begrip. 78 

Misdrijf 
Allerlei - Misdaad - Begrip. 189 

N 

Nachtgerucht, nachtrumoer 
Art. 561, 1°, Sw.- Begrip. 

Natuurramp 

2 

Wet van 12 juli 1976 - Schade - Herstel -
Perken. 98 

Natuurramp 
Wet van 12 juli 1976 - Vergoeding - Mora
toire interest - Aanvang. 98 

Natuurramp 
Wet van 12 juli 1976 - Schade - Herstel -
Vergoeding - Moratoire interest. 98 

Nieuwe vordering 
Uitbreiding of wijziging van de vordering -
Art. 807 Ger.W. - Aard van de bepaling. 107 

Notaris 
Faillissement - Voorheffing door de notaris 
verschuldigd op de aan clienten betaalde in
komsten - Geen aftrek van de voorheffing 
door de fiscus - Aangifte van schuldvorde
ring van de fiscus. 330 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Doodslag uitgelokt door zware 
gewelddaden begaan door de getroffene -
Miniem dee! van de schade ten laste van de 
rechtverkrijgenden- Wettigheid. 280 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
dringende reden - Aanneming van de drin
gende reden door het arbeidsgerecht -
Rechtspleging - Dagvaarding van de vakor
ganisatie - Gevolg. 111 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
dringende reden - Aanneming van de drin
gende reden door het arbeidsgerecht - Inlei
ding van de vordering- Vorm. 111 
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Ondememingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag om een 
dringende reden - Feit sedert ten minste 
drie dagen bekend aan de werkgever - Ken
nis van het feit - Verhoor van de beschermde 
werknem~r v66r het ontslag - Resultaat van 
het verhoor - Invloed op de kennis van het 
feit van de werkgever. 272 · 

Ondememingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag om een 
dringende reden - Feit sedert ten minste 
drie dagen bekend aan de werkgever - Ken
nis van het feit - Begrip. 272 

Ondememingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
dringende reden - Verzoek tot aanneming 
van de dringende reden- Weigering door het 
arbeidsgerecht - Geen tewerkstelling voor 
de uitspraak - Recht op schadevergoeding. 

346 

Onderzoek in strafzaken 
Berichtgeving aan de procureur des Konings 
in geval van misdaad of wanbedrijf - Bank
commissie. 152 

Onderzoeksrechter 
Aanhangigmaking - Burgerlijke-partijstel
ling- Ontvankelijkheidsvereisten. 146 

Onsplitsbaarheid 
Geding - Gezag van gewijsde - Burgerlijke 
zaken - Gevolgen - Grenzen. 267 

Onsplitsbaarheid 
Geding - Burgerlijke zaken - Begrip - So
ciale zekerheid der werknemers - Recht en 
verplichting bijdragen te betalen. 267 

Onsplitsbaarheid 
Geding - Burgerlijke zaken - Vernietiging 
- Omvang - Bestreden dictum - Niet be
streden dictum - Gevolg. 267 

Onsplitsbaarheid 
Geding - Burgerlijke zaken - Voorziening 
in cassatie - Cassatiemiddelen - Bestreden 
beslissing - Andere niet bestreden beslissing 
- Gronden van niet-ontvankelijkheid - Ge
volgen. 267 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Onteigeningswet - Ver
zoekschrift bedoeld in art. 3 - Handtekening. 

198 

Onverdeeldheid 
Boedelbeschrijving - Meineed - Eedformu
~ 9 

Openbaar domein 
Goed van het openbaar domein - Erfdienst
baarheid - Wettigheid- Vereisten. 84 

Openbaar ministerie 
Arbeidsauditoraat - Art. 138, derde lid, 
Ger.W. - Bevel van het arbeidsgerecht- On
derzoek door de sociale inspectie. 51 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Ambtshalve optreden -
Openbare orde - Voorziening in cassatie -
Ontvankelijkheidsvereiste. 51 

Openbaar ministerie 
Strafzaken - A.R.A.B. of beslissingen en be

. sluiten ter uitvoering van dat algemeen regle
ment - Strafvordering wegens overtreding 
van die reglementering - Uitoefening van de 
strafvordering aileen door de !eden van het 
arbeidsauditoraat als de beklaagde een werk
gever is. 122 

.Openbare dienst 
Watervoorziening Gemeentereglement -
Abonnement - Type-overeenkomst - Toe
treding - Aansluiting - Verbruik - Beta
ling- Verplichting- Eigenaar- Vereisten. 

Openbare orde 
Art. 807 Ger.W. 
van de vordering. 

Openbare orde 

239 

Uitbreiding of wijziging 
107 

Wettelijke bepaling van dwingend recht -
Begrip. 321 

Openbare schennis van de goede zeden 
Tentoonstellen, verkopen of verspreiden van 
afbeeldingen of prenten die strijdig zijn met 
de goede zeden - Vereiste opzet - Vaststel
ling. 36 

Openbare schennis van de goede zeden 
Art. 383, eerste lid, Sw. - Afbeeldingen of 
prenten strijdig met de goede zeden - Be
grip. 36 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Clausule tot vrijstelling 
van aansprakelijkheid - Wettigheid - Ver
eiste. 88 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Contractant die zich laat 
vervangen door een derde voor de uitvoering 
van een contractuele verplichting - Fout van 
die derde - Aan~prakelijkheid van de con
tractant. 125 

Overeenkomst 
Contractuele aansprakelijkheid - Misdrijf. 

244 

Overeenkomst 
Uitlegging - Wilsovereenstemming van de 
partijen. 288 
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Overheidsopdrachten (werken, 
gen, diensten) 
Rechtsvordering - Vervaltermijn 
vang. 

p 

Pand 

leverin-

Aan-
283 

Inpandgeving - Onlichamelijke roerende 
goederen - Roerende schuldvordering -
Vestiging - Betekening aan de schuldenaar 
- Inhoud van de akte. 202 

R 

Rechtbanken 
Algemene begrippen - Zaak gedurende meer 
dan zes maanden in beraad gehouden - ant
trekking van de zaak aan de rechter - Ver
wijzing naar hetzelfde gerecht anders samen
gesteld of naar een ander gerecht. 285 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele 
of politierechtbank - Bevoegdheid van de 
rechter om een misdrijf toe te voegen aan het 
misdrijf dat is omschreven in de akte die de 
zaak bij hem aanhangig maakt - Grenzen. 8 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie 
- Verplichting van de rechter. 8 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Art. 14.1 I.V.B.P.R. -
Middel gegrond op de omstandigheid dat het 
openbaar ministerie bij de politierechtbank 
vertegenwoordigd was door een korpschef 
van de verbalisant en dat de beklaagde der
halve geen eerlijk proces heeft gehad. 32 

Rechten van de Mens 
Artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. en 14.1 en 14.2 
I.V.B.P.R. - Eerlijk proces - Vermoeden van 
onschuld - Beklaagde veroordeeld wegens 
een overtreding van het Wegverkeersregle
ment, door een bevoegde verbalisant vastge
steld bij proces-verbaal dat bewijs oplevert zo- . 
lang het tegendeel niet is bewezen - Begrip. 

32 

Rechten van de Mens 
Art. 5.5 E.V.R.M. - Middel afgeleid uit schen
ding van die bepaling - Ontvankelijkheids
vereisten. 78 

Rechten van de Mens 
Art. 6.3, d, E.V.R.M. - Draagwijdte. 189 

Rechten van de Mens 
E.V.R.M., art. 6.1 - Onafhankelijke en onpar-
tijdige rechterlijke instantie Toepassings-
gebied. 299 

Rechten van de Mens 
E.V.R.M., art. 6.1 - Tuchtzaken - Orde van 
Geneesheren - Verzwaring in hoger beroep 
van de door de provinciale raad uitgesproken 
tuchtsanctie. 362 

Rechten van de Mens 
Artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. en 14.1 en 14.2 
I.V.B.P.R. - Eerlijk proces- Vermoeden van 
onschuld - Beklaagde veroordeeld wegens 
een overtreding van het Wegverkeersregle
ment, door een bevoegde verbalisant vastge
steld bij proces-verbaal dat bewijs oplevert zo
lang het tegendeel niet is bewezen - Begrip. 

32 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Militair Gerechtshof - Ter zit
ting genomen conclusie - Geen afschrift 
neergelegd drie dagen v66r de terechtzitting 
- Weigering van de conclusie. 4 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Rechtsgrond van de be
slissing van de rechter - Geen aanvoering 
door partijen - Geen gelegenheid tot tegen
spraak voor de partijen. 29 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Straf mede bepaald op grond 
van het cynisme van het verweer van de be
klaagde - Gevolg. 187 

Recht van verdediging 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Ver
zwaring in hoger beroep van de door de pro
vinciale raad uitgesproken tuchtsanctie. 362 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Beslis
sing waartegen geen beroep ingesteld werd -
Bevoegdheid van de appelrechter. 127 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Burgerlijke zaken - Begrip. 267 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Burgerlijke zaken 
geschil - Gevolgen - Grenzen. 

Rechterlijk gewijsde 

Onsplitsbaar 
267 

Gezag - Burgerlijke zaken - Arbeidsonge
val - Consolidatie - Gedeeltelijke blijvende 
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arbeidsongeschiktheid - Vonnis - Tijdelijke 
verergering- Vordering in rechte- Gevolg. 

270 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzakeri - Redenen 
van het strafrechtelijk vonnis - Gezag van 
gewijsde t .o.v. de burgerlijke rechter - Gren
zen. 195 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Strafzaken - Verkeersongeval -
Onderscheiden straffen wegens onopzette
lijke slagen of verwondingen, dronkenschap 
aan het stuur en twee andere overtredingen 
van de wegverkeerswetgeving - Gevolg van 
die beslissing voor de burgerlijke rechtsvorde- · 
ring van de verzekeraar. 341 

Rechterlijke Macht 
Ongeoorloofde schending van een subjectief 
recht door de bestuursoverheid- Voorkomen 
of herstellen van die schending Bevoegd-
heid van de Rechterlijke Macht. 63 

Rechterlijke Macht 
Wenselijkheid van een handeling van de be
stuursoverheid - Toetsingsbevoegdheid van 
de Rechterlijke Macht. 63 

Rechterlijlte Macht 
Bestuur - Beslissingen - Wenselijkheid -
Wettigheid- Toetsing- Grenzen. 84 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het 
rechtscollege - Hof van beroep - Kamers 
met een of drie raadsheren - Toewijzing van 
de zaken - Betwisting - Incident - Rechts
pleging. 233 

Rechterlijke organisatie 
.Strafzaken - Samenstelling van het rechter
lijk college. 160 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Wijziging in de samenstelling van 
het rechtscollege - De batten hervat ab initio 
- Gevolgen. 306 

Rechterlijlre tucht 
Vordering tot afzetting van een rechter - In
·ruststelling van die rechter met aanspraak op 
pensioen, zonder toekenning van de eretitel 
van zijn ambt - Verval van de tuchtvorde
ring. 174. 

Rechtsbeginselen (Algemene) -
Onpartijdigheid van de rechter - Toepas
singsgebied. 299 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Uitlegging - Reden 
- Begrip. 84 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Burgerlijke 
zaken- Vermelding van de vereisten voor de 
toepassing van de wet. 53 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Strafvordering - Straf - Keuze - Moti
vering. 279 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Strafvordering - Vrijspraak. 306 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Algemeen - . Burgerlijke za
ken- Verplichting om op de middelen te ant
woorden - Geen verplichting om op de argu
menten te antwoorden. 42 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Geen antwoord 
- Conclusie waarin, met opgave van redenen, 
gevraagd wordt het rijverbod te beperken tot 
bepaalde categorieen van voertuigen. 41 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Onbegrijpelijke 
motivering. 257 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Wijziging in de 
samenstelling van het rechtscollege na indie
ning van een conclusie. 306 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen vonnisgerechten 
Burgerlijke rechtsvordering - Politierecht
bank - Beslissing - Onderzoeksmaatregel 
- Hoger beroep - Correctionele rechtbank 
- Vonnis - Verwijzing naar de politierecht-
bank - Beslissing van die rechtbank - On
bevoegdheid - Nieuw hoger beroep - Beslis
sing van de appelrechter - Onbevoegdheid 
« om nogmaals ter zake uitspraak te doen » 
- Gevolg. 222 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnis
gerechten - Beschikking tot verwijzing naar 
de politierechtbank wegens een gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf - Rechtstreekse dag
vaarding van dezelfde beklaagde voor de poli
tierechtbank wegens een ander wanbedrijf -
Onbevoegdverklaring voor het geheel wegens 
het bestaan van samenhang - Bevestiging 
door de correctionale rechtbank - Vernieti
ging van de onbevoegdverklaring betreffende 
de in de beschikking omschreven feiten -
Verwijzing naar dezelfde, doch anders samen
gestelde correctionele rechtbank, zitting hou
dende in hoger beroep. 41 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctio
nele rechtbank - Aard van het misdrijf -
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Beschikking tot verwiJzmg wegens wanbe
drijf - Onbevoegdverklaring - Als misdaad 
te omschrijven feit. 63 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctio
nele rechtbank - Aard van het misdrijf -
Correctionalisering en contraventionalisering 
- Beschikking van verwijzing - Als wanbe
drijf omschreven feiten - Vonnisgerecht -
Bes!issing over een feit - Als misdaad om
schreven feit - Onbevoegdheid - Overige 
feiten - Geen beslissing - Gevolg. 192 

s 

Sam en hang 
Strafzaken - Onbevoegdheid gegrond op sa
menhang - Voorwaarden. 8 

Schenkingen en testamenten 
Schenking - Schenking tussen echtgenoten 
- Schenking van geld - Aankoop van een 
onroerend goed door de begiftigde echtgenoot 
- Voorwerp van de schenking. 316 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Blijvende medische arbeids
ongeschiktheid van de werknemer - Kapi
taalsuitkering - Aard van die uitkering t.o.v. 
de sociale-zekerheidsbijdragen. 24 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdragen - Schuld jegens 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Be
taling - Niet geregistreerde aannemer - Uit
gevoerde werken - Hoofdelijke aansprake-
Jijkheid van de opdrachtgever Bedoelde 
bijdragen. 217 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Recht op sociale zekerheid -
Subjectief recht - Bevoegdheid van de ar
beidsrechtbanken bij geschil - Hoedanigheid 
en belang om op te treden - Rechtsvordering 
tegen de R.S.Z. 267 

Sociale zekerheid 
Zelfstandigen - Bijdragen - Berekening -
In aanmerking te nemen bedrijfsinkomsten. 

254 

Stedebouw 
Bouwvergunning - Vordering tot vergoeding 
- Gebruik waarvoor het goed diende of nor
maal bestemd was - Begrip. 360 

Stedebouw 
Sanctie - Herstel van de plaats in de vorige 
staat- Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw - Strafzaken - Vordering van de 
gemachtigde ambtenaar tot herstel - Modali
teiten van het gevorderd herstel - Betwisting 
- Beoordelingsmacht van de rechter. 76 

Stedebouw 
Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde wer
ken - Instandhouding - Begrip - Misdrijf 
- Bestanddelen. 308 

Stedebouw 
Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op ver
goeding - Verjaring van de rechtsvordering. 

285 

Stedebouw 
Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op ver
goeding- Voorwaarde. 285 

Straf 
Algemene begrippen - Bes!issing over de 
straf- Voorwaarde. 259 

Straf 
Andere straffen - Verbeurdverklaring -
Vaststelling van de wettelijke voorwaarden. 

36 ' 

Straf 
Zwaarste straf - Begrip. 119 

Straf 
Samenloop - Eendaadse samenloop - Af
zonderlijke straffen. 6 

Straf 
Samenloop - Sociale zaken - Samenlopen
de overtredingen van verschilldende wette
lijke bepalingen - Overtredingen die alle 
strafbaar zijn met zoveel keer een geldboete 
als er werknemers « bij betrokken zijn » -

Collectief misdrijf - Zwaarste straf - Be
grip. 119 

Straf 
Samenloop - Eendaadse samenloop E€m 
enkele straf, namelijk de zwaarste. 119 

Straf 
Samenloop - Eendaadse - Art. 65 Sv. - Be
paling die de rechter verplicht een enkele 
straf uit te spreken wanneer een gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg, dat als onderschei
den misdrijf strafbaar is gesteld, een hestand
dee! van een misdrijf uit onvoorzichtigheid 
oplevert. 341 

Straf 
Allerlei - Straf mede bepaald op grond van 
het cynisme van het verweer van de beklaag
de - Gevolg. 187 
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Straf 
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. - Keuze 
van de straf - Motivering. 279 

Strafvordering 
Overtreding van het A.R.A.B. en van de be
slissingen en besluiten ter uitvoering van die 
reglementering - Uitoefening van de straf
vordering alleen door de !eden van het ar
beidsauditoraat als de beklaagde een werkge
veris. 122 

Strafvordering 
Burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeks
rechter- Ontvankelijkheidsvereisten. 146 

Strafvordering 
Rechtstreekse dagvaarding door de benadeel
de - Consignatie. 303 

T 

Tussenkomst 
Jeugdbescherming - Plaatsing van een min
derjarige bij zijn grootouders - Bezoek van 
de moeder - Tussenkomst van de grootou
ders voor de jeugdrechtbank. 163 

Tussenkomst 
Strafzaken -Wet van 29 juni 1975 betreffen
de de handelsvestigingen - Sluiting - Ver
zoek van het college van burgemeester en 
schepenen of van de ministers die economi
sche zaken onder hun bevoegdheid hebben -
Vrijwillige tussenkomst - Ontvankelijkheid. 

224 

Tussenkomst 
Strafzaken - Vrijwillige tussenkomst -
Voorwaarden. 224 

Tussenkomst 
Strafzaken - Bepaling van het Ger.W. -
Toepasselijkheid voor de strafgerechten. 224 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Gedwongen tussen
komst tot vrijwaring- Verweer. 318 

Tussenkomst 
Tuchtzaken- Verzoek tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter wegens gewettigde ver
denking ingediend door een partij - Verzoek 
tot tussenkomst ingediend door een persoon 
die niet bij de zaak betrokken is - Verzoek 
tot tussenkomst niet ontvankelijk. 339 

v 

Verbintenis 
Clausule tot vrij stelling van 
heid- Wettigheid- Vereiste. 

Verbintenis 
Uitstel- Voorwaarde. 

Verjaring 

aansprakelijk-
88 

235 

Burgerlijke zaken - Termijnen - Verjaring 
van de tegenvordering - Invloed van de 
hoofdvordering. 58 

Verjaring 
Burgerlijke zaken Termijnen (duur) -
Vordering in rechte - Grondslag - Ongeoor
loofd feit - Termijn bepaald bij art. 26 wet 17 
april1878 - Vereiste. 91 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Vijfjarige 
verjaring van art. 2277 B.W. - Toepassingsge
bied. 124 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijn - Uit een mis
drij£ ontstane burgerlijke rechtsvordering -
Ambtshalve toepassing van de verjaring. 252 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning 
van het recht - Stilzwijgende erkenning -
Begrip. 254 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning 
van het recht - Stilzwijgende erkenning -
Nieuwe verjaringstermijn- Aanvang. 254 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Vordering in 
rechte - Grondslag - Vreemde wet - Dag
vaarding - Stuitende kracht - Omvang -
Toepasselijke wet- Grenzen. 356 

Verjaring 
Burgerlijke zaken- Stuiting- Dagvaarding 
voor het gerecht - Stuitende kracht - Gren
zen. 356 

Verjaring 
Strafzaken - Stuiting - Dagvaarding voor 
de politierechtbank. 2 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Opschorting van de uitspraak - Onderzoeks
gerecht - Bes!issing op de burgerlijke rechts
vordering. 60 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Veroordeling- Vrijspraak van de beklaagde. 

306 
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Verwijzing na cassatie 
Tuchtzaken - Orde van Architecten - Raad 
van beroep - Vernietiging wegens onbe
voegdheid. 295 

Verwijzing v;1n een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ont
trekking van de zaak- Omvang. 310 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken ~ Gewettigde verdenking -
Rechtscollege waarbij de zaak niet aanhangig 
is - Gevolg. 310 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Be
oordeling door het Hof- Verzoek gegrond
Gevolg. 310 

Verwijzing van een rechtbanl[ naar een 
andere 
Tuchtzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoek tot onttrekking gegrond op verschillende 
grieven - Grieven houden niet in dat het ge
heel van de !eden van het rechtscollege niet in 
staat zou zijn om met de vereiste onafhanke
lijkheid, onpartijdigheid en sereniteit in de 
zaak uitspraak te doen- Verwerping van het 
verzoek. 339 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Onttrekking wegens gewettig
de verdenking - Verzoek tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter wegens gewettigde 
verdenking ingediend door een partij - Ver
zoek tot tussenkomst ingediend door een per
soon die niet bij de zaak betrokken is - Ver
zoek tot tussenkomst niet ontvankelijk. 339 

Verzekering 
Algemene regels - Risico 
Verzwijging- Bewijs. 

Verzekering 

Waardering -
261 

Algemene regels - Verzwijging van de verze
kerde - Begrip. 333 

Verzet 
Strafzaken - Hoger beroep van de beklaagde 
en van het openbaar ministerie tegen het von
nis waarbij de correctionele rechtbank de be
klaagde veroordeelt - Geen regelmatige dag
vaarding van de beklaagde om voor het hof 
van beroep te verschijnen - Hof van beroep 
dat de beklaagde bij verstek veroordeelt -
Ontvankelijk verklaard verzet van de beklaag
de - Veroordeling van de beklaagde in de 
kosten van het verzet. 30 

Verzet 
Strafzaken - Verstekvonnis - Vonnis op 
verzet - Ontvankelijkverklaring van het ver
zet - Ongegrondverklaring van het verzet -
Vermenging van de beide vonnissen. 353 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering - Conclusie - Begrip. 4 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Onleesbare handtekening - ·Dezelf
de handtekening als die van de griffier op het 
vonnis. 40 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Vonnis van 
de correctionele rechtbank nietig - Hof van 
beroep dat de redenen van dat vonnis over
neemt om deze gedeeltelijk te bevestigen -
Gevolg. 160 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Beschik,kend 
gedeelte - Begrip. 259 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Openbaar
heid van de terechtzitting - Wegverkeer -
Vervolging van minderjarigen van meer dan 
zestien jaar en minder dan achttien jaar als
ook van meerderjarigen. 301 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - · 
Vonnis waarbij op de strafvordering wordt be
slist dat het misdrijf niet bewezen is - Von
nis dat vervolgens de rechtbank onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de rechts
vordering van de burgerlijke partij - Draag
wijdte van de bes!issing op die rechtsvorde
ring. 68 

Voorrechten en hypotheken 
Voorrechten - Sluiting van ondernemingen 
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Onts!agen 
Werknemers - Betaling van de werkgevers
bijdragen, bedoeld in art. 5, 2•, Sluitingsfonds~ 

wet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het 
Fonds in de rechten van de R.S.Z. - Samen
loop van het voorrecht van de R.S.Z. voor het 
saldo van het hem verschuldigde bedrag met 
het voorrecht van het Fonds voor het aan de 
R.S.Z. betaalde bedrag - Rang. 290 

Voorrechten en hypotheken 
Voorrecht van de Schatkist op aile roerende 
goederen- Verkoop van een onroerend goed 
van de belastingschuldige - Grenzen van het 
voorrecht. 336 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
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Eisers - Openbaar ministerie - Ambtshalve 
optreden - Ontvankelijkheidsvereiste. 51 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
Belgische Staat - Gemeenschap, gewest -
Bijzondere wet van 16 jan. 1989, artt. 61, § 1, 
en 82. 84 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door wie cas
satieberoep kan worden ingesteld - Eisers -
Partij die geconcludeerd heeft in een gevoeg
de zaak. 345 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
Gronden van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een 
partij - Verweerder die overlijdt na de uit
spraak van de bestreden beslissing- Verwer
ping van de nalatenschap door zijn rechtsop
volgers - Voorziening tegen de rechtsopvol
gers - Ontvankelijkheid van de voorziening. 

18 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Termijn - Beslissing op 
tegenspraak gewezen t.a.v. eiser in cassatie -
Beslissing bij verstek gewezen t.a.v. andere 
partijen - Voorziening van eiser binnen de 
verzettermijn - Ontvankelijkheid. 17 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van 
niet-ontvankelijkheid - Onsplitsbare zaken 
- Voorziening gericht tegen een enkele van 
de beslissingen - Gevolgen. 267 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Cassatieberoep 
tegen de beslissing op de strafvordering tegen 
eiser - Overlijden van de beklaagde, eiser in 
cassatie - Gevolg. 62 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Eisers en verweerders - Straf
vordering - Burgerlijke rechtsvordering -
Beklaagde - Cassatieberoep van de beklaag
de tegen de bes!issingen op de strafvordering 
en op de rechtsvordering van de burgerlijke 
partij - Overlijden van de beklaagde Ge-
volg. 184 

V~JOrziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen - Strafvordering -
Arrest houdende niet-ontvankelijkverklaring 
van het hoger beroep van de beklaagde tegen 
het vonnis waarbij een vordering tot wraking 
van een rechter niet ontvankelijk of onge
grond wordt verklaard. 11 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep 
- Strafvordering - Eindbeslissing - Com
missie tot bescherming van de maatschappij. 

188 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Bes!issingen vatbaar voor cas
satieberoep - Beslissing alvorens recht te 
doen zonder belang voor de eindbeslissing. 

152 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Bes!issingen vatbaar voor cas
satieberoep - Herhaald cassatieberoep tegen 
dezelfde beslissing. 152 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid 
van een proceshandeling - Vervaltermijn -
Beroep tegen administratieve beslissing. 107 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid 
·van een proceshandeling - Vervaltermijn -
Beroep tegen administratieve beslissing -
Dekking van het verval. 107 

Vordering in rechte 
Instelling van de vordering - Dagvaarding -
Aanhangig maken :van de zaak - Inschrij
ving op de rol. 111 

Vordering in rechte 
Instelling van de vordering - Vorm - Dag
vaarding - Ondernemingsraad en veilig
heidscomite - Beschermde werknemer -
Ontslag wegens dringende reden Aanne-
ming van de dringende reden. 111 

Vordering in rechte 
Instelling van de vordering - Vorm - Dag
vaarding - Bij verzoekschrift in te stellen. 

111 

Vordering in rechte 
Vordering op eenzijdig verzoekschrift - Art. 
1026, 5°, Ger.W. - Handtekening van een ad
vocaat - Uitzonderingen. 198 

Vreemde wet 
Sommenverbintenis - Betaling - Vertraging 
- Gerechtelijke interesten - Toepasselijke 
wet. 354 

Vreemde wet 
Vordering in rechte - Grondslag - Vreemd 
recht - Verjaring - Stuiting - Dagvaarding 
- Stuitende kracht - Omvang - Toepasse
lijke wet- Grenzen. 356 
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w 

Waters 
Watervoorziening - Openbare dienst- Ge
meentereglement - Abonnement - Type
overeenkomst - Toetreding - Aansluiting -
Verbruik - Betaling - Verplichting - Eige
naar- Vereisten. 239 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Algemeen - Be
klaagde veroordeeld wegens een overtreding 
van het Wegverkeersreglement, door een be
voegde verbalisant vastgesteld bij proces-ver
baal dat bewijs oplevert zolang het tegendeel 
niet is bewezen - Artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. en 
14.1 en 14.2 I.V.B.P.R. - Eerlijk proces 
Vermoeden van onschuld- Begrip. 32 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 8.3 - Het voertuig goed in de 
hand hebben - Plots remmen om veiligheids
redenen. 105 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - i\.rt. 12.3.2. 116 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 -Art. 12.3.1, eer
ste lid. 256 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 19.3.3° - Linksafslaande 
bestuurder - Voorrangsplicht - Vrijstelling. 

162 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement Reglementsbepa
lingen - Art. 19.3.3° - Bestuurder die onder 
dekking van een groen Iicht naar links afslaat 
- Tegenligger die een rood verkeerslicht is 
voorbijgereden. 185 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Reglementsbepa
lingen - Art. 19.3.3° - Kruispunt- Bestuur
der die naar links afslaat - Tegenligger die 
een rood verkeerslicht is voorbijgereden. 277 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Art. 67.3 -
Voorrangsborden B19 en B21 - Draagwijdte. 

81 

Werkloosheid 
Gerechtigden - Arbeidsprestaties - Dage
lijkse duur - Verplichting van de werknemer 
- Onvolledige dienstbetrekking. 139 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Onvolle
dige dienstbetrekking - Arbeidsprestaties -
Dagelijkse duur - Verplichting van de werk
nemer. 139 

Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Jonge werknemers - Leerlingen - Begrip. 

141 

Werkloosheid 
Aller lei. - Slecht weder - Gedeeltelijk werk
loze - Dag waarop de arbeid normaal wordt 
hervat - Daaropvolgende arbeidsdagen -
Controle - Controlekaart - Geen vooraf
gaande schrapping - Geen paraaf van de 
werkgever - Gevolg. 206 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Adminis
tratieve sancties -Art. 196, Werkloosheidsbe
sluit - Draagwijdte. 209 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Adminis
tratieve sancties -Art. 194, Werkloosheidsbe
sluit - Draagwijdte. 209 

Werkloosheid 
Allerlei - Gedeeltelijk werkloze - Activiteit 
- Controle - Bewijs van gedeeltelijke werk
loosheid - Geen voorafgaande schrapping -
Gevolg. 209 

Werkloosheid 
Allerlei - Volledige werkloosheid - Normale 
arbeidshervatting - Dag waarop de arbeid 
normaal wordt hervat - Controle - Controle
kaart - Geen voorafgaande schrapping -
Geen paraaf van de werkgever - Gevolg. 212 

Werkloosheid 
Bedrag van de werkloosheidsuitkering -
Werknemer-gezinshoofd Samenwonend 
persoon die geen beroepsinkomen geniet -
Persoon verbonden door een leerovereen
komst. 256 

.Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Begrippen - Arbeidsovereenkomst - Be
diende - Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet 
- Dwingende bepaling voor aile partijen. 72 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Begrippen - Wettelijke bepaling van dwin
gend recht. 321 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Uitlegging - Strafwet. 36 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd- Draagwijdte. 144 

Wraking 
Tuchtzaken - Orde van Architecten Lid 
van een raad van de Orde - Bevoegdheid. 295 



z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 
- Verzekeringsinstelling die in de plaats 
treedt van de rechthebbende - Vereisten -
Gevolgen van de wet van 8 juli 1987. 117 
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Ziekte- en invaliditeitsverzeltering 
Algemene begrippen - Indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling - Rente. 300 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Begrip. 110 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Prestaties - Toe
kenning - Weigering - Fout van de gerech
tigde - Begrip. 275 


