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Nr. 508 

3e KAMER - 3 juni 1991 

1° BEROEPSZIEKTE - SCHADE - SCHADE
LOOSSTELLING - BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - V ASTSTELLING OF HERZIE
NING - WERKNEMER OUDER DAN 65 JAAR -
TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD. 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD - BEROEPSZIEKTE - BLIJVENDE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID- VASTSTELLING OF 
HERZIENING - WERKNEMER ODDER DAN 65 
JAAR. 

1° en 2° Art. 5, tweede lid, K.B. nr. 529 
van 31 maart 1987, doet art. 2, eerste 
lid, van dit besluit terugwerken tot 
v66r 1 jan. 1987, in zoverre het voor
ziet in de toepassing van die bepaling 
op de vaststelling en op de herziening 
van de graad van blijvende arbeidson
geschiktheid die v66r die datum be
stand, wanneer de vaststelling of de 
herziening van die graad na de leeftijd 
van 65 jaar het voorwerp is van een 
aanvraag of een betwisting waarvoor 
nag geen definitieve administrative of 
gerechtelijke beslissing bestaat (1). 
(Art. 35bis, eerste lid, Beroepszieken
wet.) 

(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN 
T. PEZZUTO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9018) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1990 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 3 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 4, § 4, 
6, § 3, van de wet van 27 maart 1986 tot 
toekenning van bepaalde bijzondere 
machten aan de Koning, 12, 2°, van de 
wet van 30 juli 1987 houdende bekrachti
ging van de koninklijke besluiten vastge
steld ter uitvoering van artikel 1 van de 
wet van 27 maart 1986 tot toekenning 
van bepaalde bijzondere machten aan de 
Koning, en tot wijziging van het konink-
lijk besluit nr. 458 van 10 september 1986 
tot vaststelling van de optellingscoeffi
cient voor sommige leerlingen in het se
cundair onderwijs, de wet van 29 mei 
1959 tot wijziging van sommige bepalin
gen van de onderwijswetgeving, de wet 
van 27 juni 1930 waarbij de rechtsper
soonlijkheid wordt verleend aan de we
tenschappelijke en kunstinrichtingen 
welke van het Ministerie van Kunsten 
en Wetenschappen afhangen, 2, tweede 
lid, 2, 5, tweede lid, en 6 van het konink
lijk besluit nr. 529 van 31 maart 1987 tot 
wijziging van de wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
gecoordineerd op 3 juni 1970 (welk arti
kel 2, tweede lid, van dat koninklijk be
sluit van 31 maart 1987 artikel 35bis, eer
ste lid, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten is geworden), 6 van de 
wet van 31 mei 1961 betreffende het ge
bruik der talen in wetgevingszaken, het 
opmaken, bekendmaken en inwerking
treden van wetten en verordeningen, 

doordat het arrest met gedeeltelijke 
wijziging de blijvende gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid van verweerder op 
de arbeidsmarkt op 65 % (40 + 25) van 
16 juli 1980 tot 31 december 1986 vast
stelt en eiser veroordeelt om aan ver
weerder de wettelijke vergoedingen qp 
basis van die bedragen te betalen, op 
grond dat, anders dan eiser beweert, ar
tikel 35bis, dat per 1 januari 1987 van 
toepassing was, niet kan terugwerken en 
worden toegepast op aile aanvragen en 
betwistingen waarvoor nog geen defini

------------------1 tieve administratieve of gerechtelijke be
(1) In het middel werd niet aangevoerd dat 

art. 5, tweede lid, K.B. nr. 529 van 31 maart 
1987, art. 2, eerste lid, van dat besluit welis
waar doet terugwerken tot v66r 1 jan. 1987 en 
dat het, bijgevolg, de machtiging te buiten 
gaat die aan de Koning is gegeven bij art. 4, 
§ 4, tweede lid, van de wet van 27 maart 1986, 
krachtens hetwelk de na 31 dec. 1986 genomen 
besluiten terugwerkende kracht kunnen heb
ben tot 1 jan. 1987, maar dat het in elk geval 
bij art. 12, 2°, van de wet van 30 juli 1987 
is bekrachtigd. 

slissing bestaat; dat enerzijds, dient te 
worden opgemerkt dat aileen artikel 
35bis, vervat in artikel 2 van voormeld 
koninklijk besluit nr. 529 in de te dezen 
toegepaste wetgeving niet is vervat, ter
wijl het door eiser aangevoerde artikel 5 
niet is overgenomen; dat, anderzijds, een 
bepaling met zodanige terugwerkende 
kracht niet wettig in het kader van de 
bijzondere machten kon worden gena
men zonder schending van de bij artikel 
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4, § 4, van de wet van 27 maart 1986 aan 
de Koning verleende machtiging, in zo
verre de na 31 januari 1987 genomen be
sluiten uitzonderlijk tot 1 januari 1987 
terugwerkende kracht kunnen hebben; 
dat de « wetgever » weliswaar geen 
rekening heeft gehouden met dat 
beginsel van rechtszekerheid, doch wei 
bepaalde dat de op basis van het stelsel 
van v66r 1 april 1987 betaalde vergoedin
gen, die onverschuldigd zijn geworden, 
niet terugvorderbaar zijn; dat krachtens 
de machtigingswet van 27 maart 1986 de 
Uitvoerende Macht bovendien de vol
machtsbesluiten niet kon laten terugwer
ken tot v66r 1 januari 1987, waaruit 
blijkt dat de bepaling van artikel 5 van 
het besluit nr. 529 onwettig is; dat ech
ter, krachtens en binnen de perken van 
de wet van 30 juli 1987 houdende be
krachtiging van de koninklijke besluiten 
vastgesteld ter uitvoering van artikel 1 
van de wet van 27 maart 1986 - wat het 
geval is van het koninklijk besluit nr. 
529 - onder meer voormeld besluit nr. 
529 is bekrachtigd met terugwerking tot 
de datum van zijn inwerkingtreding; dat 
daaruit dus volgt dat artikel 35bis niet 
kan terugwerken tot v66r 1 januari 1987; 
dat eiser bijgevolg niet kon zeggen dat 
bij de ambtshalve herziening per 8 juli 
1980 verweerders economische waarde 
wegens zijn leeftijd was veranderd; dat 
die socio-economische factoren, die in 
1977 op 25 % waren vastgesteld, ongewij
zigd moeten blijven tot op 31 december 
1986, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 5 van het ko

ninklijk besluit nr. 529 van 31 maart 
1987 bepaalt dat artikel 2, tweede lid, 
van toepassing is vanaf 1 januari 1987 en 
tevens op aile aanvragen en betwistin
gen waarvoor nog geen definitieve admi
nistratieve of gerechtelijke beslissing be
staat, maar dat evenwel de tot 1 april 
1987 uitgekeerde vergoedingen, die inge
volge die terugwerkende kracht onver
schuldigd blijken te zijn, niet terugvor
derbaar zijn, de machtiging niet over
schrijdt die aan de Koning is gegeven bij 
artikel 4, § 4, van de wet van 27 maart 
1986, krachtens hetwelk de na 31 decem
ber 1986 genomen besluiten terugwer
kende kracht kunnen hebben tot 1 ja
nuari 1987; immers, enerzijds, de Koning 
de terugwerkende kracht van die bepa· 
ling vooral heeft verantwoord op grond 
van de gevallen van ernstige discrimina
tie van de niet-terugwerking van die 
nieuwe bepaling; anderzijds, die nieuwe 
bepaling enkel tot 1 januari 1987 terug-

werkt; het feit dat de nieuwe bepaling 
ook van toepassing is op de hangende 
rechtsgedingen, niet betekent dat het 
gaat om verboden terugwerking, aange
zien de wetten betreffende de bevoegd
heid van de rechtbanken om de gege
vens te bepalen op grond waarvan de 
arbeidsongeschiktheidsgraad wordt vast
gesteld, dadelijk van toepassing zijn op 
de hangende gedingen en de volgens het 
vroegere stelsel uitgekeerde vergoedin
gen niet terugvorderbaar zijn (schending 
van de artikelen 1, 3°, 4, § 4, van de wet 
van 27 maart 1986, 2, tweede lid, 5, twee
de lid, van het koninklijk besluit nr. 529 
van 31 maart 1987, 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en 3 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 2, eerste 

lid, van het koninklijk besluit nr. 
529 van 31 maart 1987 tot wijziging 
van de wetten betreffende de scha
deloosstelling inzake beroepsziek
ten, gecoordineerd op 3 juni 1970, in 
die wetten een artikel 35bis heeft in
gevoerd over de vaststelling en de 
herziening van de graad van blijven
de arbeidsongeschiktheid na de leef
tijd van 65 jaar; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit nr. 529 van 31 maart 1987 is 
genomen krachtens de wet van 27 
maart 1986 tot toekenning van be
paalde bijzondere machten aan de 
Koning; 

Dat artikel 4, § 4, tweede lid, van 
die wet bepaalt dat de besluiten die 
krachtens die aan de Koning yer
leende machten, na 31 december 
1986 zijn genomen, terugwerkende 
kracht tot 31 januari 1987 kunnen 
hebben; 

Overwegende dat, luidens artikel 
5, tweede lid, van het koninklijk be
sluit nr. 529 van 31 maart 1987, arti
kel 2, eerste lid, van dat besluit 
« van toepassing is vanaf 1 januari 
1987 en tevens op alle aanvragen en 
betwistingen waarvoor nog geen de
finitieve administratieve of gerech
telijke beslissing bestaat »; 
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Dat die bepaling artikel 2, eerste 
lid, doet terugwerken tot v66r 1 ja
nuari 1987, in zoverre zij voorziet in 
de toepassing van dat artikel op de 
vaststelling en op de herziening van 
de graad van blijvende arbeidsonge
schiktheid die v66r die datum be
stond, wanneer de vaststelling of de 
herziening van die graad het voor
werp is van een aanvraag of een be
twisting waarvoor nog geen defini
tieve administratieve of gerechte
lijke beslissing bestaat; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

3 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 509 

3• KAMER - 3 juni 1990 

Een volledig werkloze die na een ziekte
periode opnieuw arbeidsgeschikt wordt 
en een persoonlijke werkloosheidsver
klaring indient, is in de regel niet vrij
gesteld van de verplichting om boven
dien binnen de voorgeschreven termijn 
een verklaring van lichamelijke ge
schiktheid in te dienen; vrijstelling 
dient hem eventueel door de geweste
lijk inspecteur te worden toegekend 
(1). (Art. 189 Werkloosheidsbesluit; 
artt. 84, 5° en 6°, 87 en 93, §§ 2 en 3, 
M.B. 4 juni 1964.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. WYNS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9086) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juli 1989 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 185, inzonderheid 185, eerste lid, 
186, 189 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, 84, inzon
derheid 84, 6°, 87, 93, inzonderheid 93, 
§§ 2 en 3, eerste, tweede en derde lid, uit 
hoofdstuk IX van het ministerieel besluit 
inzake werkloosheid van 4 juni 1964, die 
bepalingen als gewijzigd bij het ministe
rieel besluit van 19 juli 1984, 1147, 1148 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest: nu het vaststaat 
dat de gewestelijke werkloosheidsin
specteur, na erop te hebben gewezen dat 
de door verweerster tot staving van haar 
aanvraag om werkloosheidsuitkeringen 
overgelegde documenten, behoorlijk aan
gevuld op 5 maart 1987 op het geweste
lijk bureau zijn toegekomen, terwijl de 
bij artikel 93, § 2, tweede lid, van het in 
het middel aangewezen ministerieel be
sluit van 4 juni 1964 bepaalde termijn 
was verstreken, heeft beslist dat ver
weerster pas vanaf 5 maart 1987 en niet 
vanaf 24 september 1986, de datum waar
op de aanvraag is ingediend, gerechtigd 
is op de werkloosheidsuitkering, met be
vestiging van het beroepen vonnis, be
slist dat verweerster vanaf 24 september 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - AANVRAAG - ZIEK
TEPERIODE - OPNIEUW ARBEIDSGESCHIKTE 
WERKNEMER - VOLLEDIG WERKLOZE -
PERSOONLIJKE WERKLOOSHEIDSVERKLA- 1-----------------
RING - VERKLARING VAN LICHAMELIJKE 
GESCHIKTHEID - SAMENLOOP - VRIJSTEL
LING. 

(1) Zie Cass., 18 feb. 1985, A.R. nr. 4625 
(A.C., 1984-85, nr. 366); 9 jan. 1989, A.R. nr. 
8451 (ibid., 1988-89, nr. 269). 
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1986 gerechtigd is op werkloosheidsuitke
ringen, op grand dat : 1 o enerzijds, niet 
kan worden betoogd dat de werkloze, om 
opnieuw gerechtigd te zijn op werkloos
heidsuitkeringen, het document C.109, 
binnen de vastgestelde wettelijke ter
mijn, moet aanvullen door het overleg
gen van een C.6, aangezien die C.109 
eveneens werd ingesteld om de aanvraag 
om werkloosheidsuitkeringen met alle 
gevolgen vandien geldig te kunnen indie
nen als de werkloze geen C.6 kan beko
men of althans niet binnen de voorge
schreven termijn; dat de werkloze die 
van zijn werkgever onmogelijk een C.4 
kan bekomen en die binnen de wette
lijke termijn een persoonlijke verklaring 
C.109 indient, later immers geen C.4 
meer moet doen toekomen, nu het docu
ment C.109 op zichzelf een aanvraag om 
uitkeringen uitmaakt die gelijkwaardig 
is met de andere in artikel 84 opgesomde 
documenten C en dat zulks evenzeer 
geldt voor het document C.109 wanneer 
geen C.6 kan worden bekomen; 2° ander
zijds, « hoe dan ook », te dezen, als het 
behoorlijk met formulier C.6 (verklaring 
van lichamelijke geschiktheid) aangevul
de dossier van de aanvraag om werkloos
heidsuitkeringen pas op 5 maart 1987 op 
het gewestelijk bureau is toegekomen, 
dus na het verstrijken van de in artikel 
93, § 2, van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 bepaalde termijn van een 
maand, die vertraging te wijten is aan 
de administratieve traagheid van het zie
kenfonds waardoor verweerster onmoge
lijk het vereiste document binnen de 
wettelijke termijn kon bekomen en die 
onmogelijk « de vreemde oorzaak uit
maakt, dat wil zeggen een geval van 
overmacht, waardoor verweerster de C.6 
niet binnen de wettelijke termijn heeft 
kunnen doen toekomen »; 

terwijl, eerste onderdeel, het in het 
middel aangewezen artikel 87 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 be
paalt dat de ziek geworden werknemer 
of werkloze die, nadat hij opnieuw ar
beidsgeschikt is geworden, volledig werk
loos wordt of blijft, aile formaliteiten 
moet vervullen die van een volledig 
werkloze worden vereist en bovendien 
een verklaring van lichamelijke geschikt
heid C.6 moet indienen die, in deze on
derstelling, het bewijs van werkloosheid 
vervangt; uit de in het middel aangewe
zen artikelen 185 en 189 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 blijkt 
dat de werkloze die werkloosheidsuitke
ring wenst te bekomen een aanvraag 
moet indienen bij zijn uitbetalingsinstel-

ling door middel van een van de docu
menten die gelden als aanvraag om 
werkloosheidsuitkeringen in de zin van 
artikel 84 van voormeld ministerieel be
sluit van 4 juni 1964; dat artikel 84 bo
vendien sub 6° zegt dat de werkloze, in 
de onderstelling dat hij een van de in de
ze bepaling bedoelde bewijzen van werk
loosheid niet of niet tijdig kan bekomen, 
zoals het bewijs van volledige werkloos
heid (C.4), of het bewijs van lichamelijke 
geschiktheid (C.6), als aanvraag een per
soonlijke werkloosheidsverklaring, C.109, 
mag indienen; die mogelijkheid, waar
door akte kan worden genomen van de 
aanvraag van de werkloze op grand van 
zijn persoonlijke verklaring, bedoeld is 
om alle nadelige gevolgen van de vertra
ging bij het indienen van de aanvraag op 
te vangen, nu het recht op werkloos
heidsuitkering althans in beginsel begint 
te lopen op de datum van de aanvraag; 
de werkloze evenwel, wanneer hij een 
formulier C.109 heeft gebruikt, nog 
steeds het bewijs van werkloosheid of, 
zoals te dezen, de verklaring van licha
melijke geschiktheid C.6 moet voorleg
gen; artikel 186 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 hem immers 
verplicht alle inlichtingen te verstrekken 
die nodig zijn om over het recht op 
werkoosheidsuitkering te beslissen en 
eventueel het bedrag ervan te bepalen; 
bovendien, de verplichting om de verkla
ring C.6 in te dienen uitdrukkelijk volgt 
uit de bepalingen van artikel 87 van het 
voormeld ministerieel besluit van 4 juni 
1964, dat in algemene bewoordingen is 
opgesteld en geen enkele uitzondering 
bevat naargelang de aard van het docu
ment dat in de zin van artikel 84 van 
hetzelfde ministerieel besluit als aan
vraag om werkloosheidsuitkeringen 
geldt; uit het geheel van die bepalingen 
volgt dat « een persoonlijke werkloos
heidsverklaring C.109 » op zichzelf niet 
geldt als een geldige aanvraag om werk
loosheidsuitkeringen, tenzij de werkloze 
in de, door eisers diensten behoorlijk er
kende onmogelijkheid verkeerde om de 
documenten aan te vullen of ze binnen 
de opgelegde termijnen te bezorgen; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat het document C.109 op zich
zelf geldt als een aanvraag om werkloos
heidsuitkeringen die gelijkwaardig is 
met alle andere in artikel 84 van voor
meld ministerieel besluit van 4 juni 1964 
opgesomde documenten en dat de werk
loze na het versturen van het document 
C.109, geen C.4 of, zoals te dezen, geen 
C.6 moest doen toekomen, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending 
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van de in het middel aangewezen wette
lijke bepalingen met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, wanneer de aan· 
vraag om werkloosheidsuitkeringen on
volledig op het gewestelijk bureau toe· 
komt, het gewestelijk bureau ze terug
zendt, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 93, § 2, van voormeld ministerieel 
besluit van 4 juni 1964, naar de uitbeta
lingsinstelling vergezeld van een nota 
waarin alle ontbrekende documenten of 
inlichtingen worden vermeld en die do
cumenten behoorlijk aangevuld opnieuw 
op het bureau moeten toekomen binnen 
de termijn van een maand, die ingaat op 
de dag na de terugzending ervan; artikel 
93, § 3, eerste lid, van hetzelfde ministe
rieel besluit bovendien bepaalt dat wan
neer de uitbetalingsinstelling onmogelijk 
de teruggezonden documenten kan ver
volledigen of de ontbrekende documen
ten kan bezorgen binnen de voormelde 
termijn ze deze binnen die termijn aan 
het gewestelijk bureau terugzendt met 
vermelding van de redenen van de on
mogelijkheid; de inspecteur, wanneer hij 
de redenen van de onmogelijkheid als 
geldig erkent, overeenkomstig artikel 93, 
§ 3, tweede lid, van voormeld koninklijk 
besluit, een bijkomende termijn van in
diening van twee maanden kan toeken
nen; ten slotte, naar luid van artikel 93, 
§ 3, derde lid, van hetzelfde ministerieel 
besluit, wanneer de onmogelijkheid er
kend wordt om binnen de bovenvermel
de termijnen de documenten te vervolle
digen of de ontbrekende documenten te 
hezorgen, de inspecteur beslist over het 
rcr-ht op werkloosheidsuitkeringen na de 
noct;ge onderzoekingen te hebben doen 
verrichten; daaruit volgt dat de werkloze, 
die onmogelijk de voor het onderzoek 
van een aanvraag om werkloosheidsuit
keringen noodzakelijke documenten kan 
voorleggen, of althans niet binnen de 
vereiste termijn, over wettelijke midde
len beschikt om de gevolgen van die on
mogelijkheid op te vangen; daaruit volgt 
dat het arbeidshof, nu het nalaat erop te 
wijzen dat, overeenkomstig de bovenver
melde procedure, het gewestelijk bureau 
van eiser door de betalingsinstelling re
gelmatig was ingelicht over de onmoge
lijkheid, voor verweerster, om het docu
ment C.6 binnen de opgelegde termijn 
voor te leggen, niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat « de administratieve traag
heid van het ziekenfonds " om de verkla
ring van lichamelijke geschiktheid C.6 af 
te leveren, een geval van overmacht uit
maakt; de aangevoerde hinderpaal im-

mers niet onoverkomelijk was, aange
zien verweerster het bestaan ervan kon 
melden en aldus haar recht op werkloos
heidsuitkeringen handhaven overeen
komstig het voorschrift van voormeld ar
tikel 93; het arrest bijgevolg het wettelijk 
begrip overmacht miskent (schending 
van de artikelen 1147 en 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek); het bovendien de in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen schendt en inzonderheid artikel 
93 van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 en bijgevolg niet naar recht verant
woord is (schending van diezelfde wette
lijke bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel bet,reft : 
Overwegende dat artikel 87 van 

het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 bepaalt dat de ziek geworden 
werknemer of werkloze die, nadat 
hij opnieuw arbeidsongeschikt is ge
worden, volledig werkloos wordt of 
blijft, alle formaliteiten moet vervul
len die van een volledig werkloze 
worden vereist en bovendien een 
« verklaring van lichamelijke ge
schiktheid » C.6 moet indienen, die, 
in dit geval, het bewijs van werk
loosheid vervangt; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat ver
weerster, uitkeringsgerechtigde vol
ledig werkloze, na een periode van 
arbeidsongeschiktheid een nieuwe 
aanvraag om werkloosheidsuitkerin
gen heeft ingediend door een per
soonlijke werkloosheidsverklaring 
C.109 en dat de door het gewestelijk 
bureau gevraagde verklaring van li
chamelijke geschiktheid C.6 aileen 
buiten de wettelijke termijn is inge
diend; 

Overwegende dat artikel 93, § 2, 
van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 in zijn eerste lid bepaalt 
dat, wanneer de door een formulier 
C.109 ingediende aanvraag om werk
loosheidsuitkeringen of het admi
nistratief dossier onvolledig op het 
gewestelijk bureau toekomen, het 
bureau ze terugzendt naar de uitbe
talingsinstelling vergezeld van een 
nota waarin alle ontbrekende docu
menten of inlichtingen worden ver
meld, en in zijn tweede lid, dat de in 
het eerste lid bedoelde documenten 
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behoorlijk aangevuld opnieuw op 
het gewestelijk bureau moeten toe
komen binnen de termijn van een 
maand, die ingaat op de dag na de 
terugzending ervan aan de beta
lingsinstelling; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat zowel de documenten 
die de aanvraag aanvullen als de do
cumenten die het administratief dos
sier uitmaken binnen de wettelijke 
termijn moeten toekomen; dat te de
zen het formulier C.6 door het ge
westelijk bureau werd gevraagd om, 
met toepassing van voormeld artikel 
87, de door het formulier C.109 inge
diende aanvraag aan te vullen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat de werkloze, om op
nieuw gerechtigd te zijn op werk
loosheidsuitkeringen, het document 
C.109 niet « binnen de vastgestelde 
wettelijke termijn moest aanvullen 
door het overleggen van een C.6, 
aangezien die C.109 eveneens werd 
ingesteld om de aanvraag om werk
loosheidsuitkeringen met alle gevol
gen vandien geldig te kunnen indie
nen, als de werkloze geen C.6 kan 
bekomen of althans niet binnen de 
voorgeschreven termijn », de in dit 
onderdeel aangevoerde wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

W at betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de werkloze, 

wanneer hij de documenten tot sta
ving van zijn lichamelijke onge
schiktheid onmogelijk binnen de ge
stelde termijn kan bezorgen, krach
tens artikel 93, §§ 2 en 3, van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
door zijn uitbetalingsinstelling het 
gewestelijk bureau op de hoogte 
kan brengen van de « administratie
ve traagheid » van zijn ziekenfonds 
en aldus de gevolgen van het niet 
bezorgen van de ontbrekende docu
menten binnen de wettelijke ter
mijn kan opvangen; 

Overwegende dat noch uit de be
schouwingen van het arrest, noch 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat ver-

weerster die mogelijkheid heeft be
nut; dat het arrest bijgevolg, nu het 
oordeelt dat de aangevoerde onmo
gelijkheid een geval van overmacht 
uitmaakt, dat begrip miskent en zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het het be
streden vonnis bevestigt dat voor 
recht heeft gezegd dat verweerster 
vanaf 24 september 1986 gerechtigd 
is op werkloosheidsuitkeringen; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Luik. 

3 juni 1991 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 510 

3e KAMER - 3 juni 1991 

1° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN

STUITING - DAGVAARDING VOOR HET GE
RECHT - STUITENDE KRACHT - GRENZEN -
ARBEIDSOVEREENKOMST - UITVOERING -
ONTBINDING - INLEIDENDE VORDERING -
COMPENSATOIRE OPZEGGINGSVERGOEDING 
- VORDERING BIJ CONCLUSIE - VIRTUEEL 
DAARIN BEGREPEN VORDERING. 
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2° ARBEIDSOVEREENKOMST - AL
LERLEI - VERJARING - STUITING - DAG
VAARDING VOOR HET GERECHT - STUITEN
DE KRACHT - GRENZEN - UITVOERING VAN 
DE ARBEIDSOVEREENKOMST - ONTBINDING 
- INLEIDENDE VORDERING - COMPENSA
TOIRE OPZEGGINGSVERGOEDING - VORDE
RING BIJ CONCLUSIE - VIRTUEEL DAARIN 
BEGREPEN VORDERING. 

3° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - RECHT OM EEN VORDERING IN 
RECHTE IN TE STELLEN - VOORBEHOUD -
GEVOLG. 

1° en 2° De latere vordering tot betaling 
van een compensatoire opzeggingsver
goeding wegens beeindiging van een 
arbeidsovereenkomst die v66r de dag
vaarding zou hebben plaatsgehad, is 
niet virtueel begrepen in de inleidende 
vordering volgens welke de werkne
mer heeft gekozen voor de uitvoering 
van de tussen hem en zijn werkgever 
bestaande arbeidsovereenkomst en 
voor de ontbinding van die overeen
komst, indien de werkgever zijn ver
plichtingen niet uitvoert binnen vijf
tien dagen na het te wijzen vonnis; 
bijgevolg stuit de dagvaarding voor het 
gerecht de verjaring niet voor een der
gelijke vordering tot betaling van een 
compensatoire opzeggingsvergoeding 
(1). (Art. 2244 B.W.; art. 15 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

3° De verklaring van een partij dat zij 
zich het recht voorbehoudt om later 
een vordering in rechte in te stellen, is 
geen grand tot stuiting van de verja
ring van die vordering (2). (Art. 2244 
B.W.) 

(UNIE DER ASSURADEUREN N.V. T. BRISON) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 9090) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1990 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) en (2) Zie cone!. O.M., in Bull. en Pas., 
1991, I, A.R. nr. 9090, nr. 510. 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 2244, 2246 van het Bur
gerlijk Wetboek, 23, 29, 807, 808, 1042, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 15 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, 

doordat het arrest vaststelt dat ver
weerder, die in dienst was bij eiseres, op 
14 mei 1985 getroffen werd door een 
hartinfarct en daardoor een arbeidsonge
schiktheid opliep die tot 15 september 
1987 gedekt was door verschillende me
dische attesten, dat verweerder zich op 
14 januari 1986 naar eiseres begaf om 
haar in te lichten over zijn gezondheids
toestand, dat volgens eiseres verweerder 
tijdens dat onderhoud een medisch at
test overlegde waaruit bleek dat hij defi
nitief ongeschikt was om de overeenge
komen prestaties te verrichten, dat tus
sen eiseres en de raadsman van ver
weerder brieven werden gewisseld waar
uit blijkt dat volgens eiseres de overeen
komst beeindigd is door overmacht en 
dat volgens verweerder de blijvende ar
beidsongeschiktheid niet bewezen is, dat 
verweerder eiseres liet weten dat hij er
aan dacht de arbeid op 15 september 
1987 te hervatten met het goedvinden 
van zijn cardioloog, dat eiseres de her
vatting van de arbeid onderwierp aan 
het vereiste van een omstandig medisch 
attest dat de gevolgen van het op 14 ja
nuari 1986 overgelegde medisch verslag 
zou tenietdoen, dat verweerder op 16 ok
tober 1987 aan eiseres liet weten dat de 
weigering « om hem terug in dienst te 
nemen bij het verstrijken van de periode 
van arbeidsongeschiktheid zou worden 
beschouwd als een daad gelijkstaande 
met beeindiging van de overeenkomst 
vanaf 23 oktober 1987 ( ... ) en aanleiding 
zou geven tot een rechtsvordering voor 
de arbeidsrechtbank ten einde de beein
diging te doen vaststellen », dat eiseres 
in haar schrijven van 21 oktober 1987 op 
het standpunt stand dat de overeen
komst van 14 januari 1986 door over
macht beeindigd was, dat verweerder bij 
dagvaarding van 4 januari 1988 de ar
beidsrechtbank verzocht (1) voor recht te 
zeggen dat hij vanaf 16 september 1987 
niet !anger arbeidsongeschikt is, (2) eise
res te veroordelen om haar contractuele 
en wettelijke verplichtingen te zijnen 
aanzien uit te voeren door hem de over
eengekomen arbeid te verschaffen en 
hem het overeengekomen loon te betalen 
voor de periode van 15 september 1987 
tot 31 december 1987, (4) eiseres te ver
oordelen om hem zijn nog te vervallen 
loon vanaf 1 januari 1988 te betalen, en 
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(5) « hem ervan akte te verlenen dat hij, 
indien (eiseres) haar verplichtingen te 
zijnen aanzien niet zou uitvoeren binnen 
vijftien dagen na het te wijzen vonnis, 
zich gerechtigd zal achten de niet-uitvoe
ring van de contractuele verplichtingen 
door (eiseres) te zijnen aanzien te be
schouwen als een bei:Hndiging van de 
tussen de partijen bestaande arbeids
overeenkomst ten nadele van (eiseres) "• 
dat verweerder bij een op 17 januari 
1989 ingediende conclusie een nieuwe 
vordering instelde ten einde eiseres te 
doen veroordelen om hem een compensa
toire opzeggingsvergoeding van 4.045.700 
frank te betalen; dat het arrest, ofschoon 
het de arbeidsovereenkomst als beeindi
ging beschouwde op 21 oktober 1987, be
slist dat de vordering tot betaling van 
een compensatoire opzeggingsvergoe
ding, die verweerder had ingesteld bij de 
op 17 januari 1989 neergelegde conclusie, 
niet verjaard is, en eiseres veroordeelt 
om aan verweerder die vergoeding te be
talen, doch de uitspraak over het bedrag 
daarvan aanhoudt; dat het die beslissing 
hierop grondt « dat de nieuwe vordering 
betreffende de compensatoire opzeg
gingsvergoeding, die was ingesteld bij de 
op 17 januari 1989 neergelegde conclusie 
en ertoe strekte (eiseres) te horen ver
oordelen om aan (verweerder) het be
drag van 4.045.700 frank te betalen het 
onderwerp van de oorspronkelijke vorde
ring wijzigt ( ... ); dat immers, in strijd 
met wat (verweerder) stelt, in het 5e 
punt van de vordering in de dagvaarding 
van 4 januari 1988 geen vergoeding we
gens beeindiging tot bewaring van recht 
wordt gevorderd; dat (eiseres) zich be
roept op de verj aring; dat dus moet wor
den nagegaan of de verjaringstermijn 
van een j aar als bedoeld in de wet be
treffende de arbeidsovereenkomsten te 
dezen niet verstreken is in haar voor
deel, aangezien de overeenkomst is 
beeindigd op 21 oktober 1987 en dat de 
nieuwe vorderng is ingesteld bij wege 
van een conclusie van 17 januari 1989; 
dat (verweerder) verwijst naar de recht
spraak van het Hof van Cassatie ( ... ) 
waaruit blijkt dat de dagvaarding de ver
jaring stuit voor de daarbij ingeleide vor
dering en voor de vorderingen die daarin 
virtueel begrepen zijn; ( ... ) dat een bij 
een verjaringstuitende dagvaarding inge
leide vordering virtueel de vorderingen 
omvat die daaruit op logische gronden 
voortvloeien, alsook de vorderingen 
waarvan de verweerder logischerwijze 
en noodzakelijkerwijze moest weten dat 
zij normaliter en haast onvermijdelijk 
konden ontstaan wegens de identiteit 

van de zaak en van de hoedanigheid van 
de partijen; dat te dezen de nieuwe, tij
dens het geding ingestelde vordering 
verschilt van de oorspronkelijke vorde
ringen door haar onderwerp, maar niet 
door haar oorzaak (de arbeidsovereen
komst) en evenmin door de hoedanigheid 
van de partijen (werkgever en werkne
mer); dat zij virtueel begrepen is in de 
dagvaarding van 4 januari 1988 die uit
drukkelijk voorziet in de mogelijkheid 
van beeindiging ten nadele van (eiseres); 
dat de nieuwe vordering betreffende de 
compensatoire opzeggingsvergoeding dus 
niet verjaard is en dat die vergoeding 
verschuldigd is wegens een met beeindi
ging gelijkstaande daad van (eiseres) >>, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 807 van het 

Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat « een 
vordering die voor de rechter aanhangig 
is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, 
indien de nieuwe, op tegenspraak gena
men conclusies, berusten op een feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs 
indien hun juridische omschrijving ver
schillend is >>; de verjaringstuitende 
kracht van de dagvaarding zich niet uit
strekt tot de nieuwe vorderingen waar
van sprake is in dat artikel; die vorderin
gen impliceren dat nieuwe betwistingen 
mogelijk zijn, zodat de verjaring pas 
wordt gestuit op het ogenblik dat de con
clusies waarbij die vorderingen worden 
ingeleid ter griffie worden neergelegd; 
niet als nieuwe vorderingen kunnen wor
den aangemerkt de vorderingen die vir
tueel begrepen zijn in de dagvaarding, 
dat zijn de aanvullende vorderingen 
waarvan sprake is in artikel 808 van het 
Gerechtelijk Wetboek naar luid waarvan 
« in elke stand van het geding, zelfs bij 
verstek, de partijen de interesten, rente
termijnen, huurgelden en elk toebeho
ren, sedert de instelling van de vorde
ring verschuldigd of vervallen, en zelfs 
de later bewezen verhogingen of schade
vergoedingen, onverminderd de geldsom
men bij schuldvergelijking verschuldigd, 
kunnen vorderen >>, en evenmin de vor
deringen die noodzakelijkerwijze beslo
ten liggen in de oorspronkelijke vorde
ring omdat zij daarin impliciet begrepen 
zijn; de stuiting van de verjaring buiten 
die gevallen niet van de ene rechtsvorde
ring tot de andere kan worden uitge
breid, ook al zouden beide gegrond zijn 
op een en dezelfde overeenkomst; het ar
rest te dezen vaststelt dat verweerder op 
16 oktober 1987 aan eiseres schreef dat 
haar weigering om hem terug in dienst 
te nemen zou worden beschouwd als een 
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daad die gelijkstaat met bei:Hndiging van
af 23 oktober 1987 en dat eiseres hem op 
21 oktober 1987 antwoordde dat de over
eenkomst door overmacht geeindigd was 
op 14 januari 1986, wat een met beeindi
ging gelijkstaande daad is; de bij dag
vaarding van 4 januari 1988 ingestelde 
vordering ertoe strekte eiseres te doen 
veroordelen om aan verweerder de over
eengekomen arbeid te verschaffen, hem 
het overeengekomen loon te betalen en 
hem ervan akte te verlenen dat verweer
der, indien eiseres haar verplichtingen 
niet zou uitvoeren binnen vijftien dagen 
na het te wijzen vonnis, zich gerechtigd 
zou achten de niet-uitvoering van die 
verplichtingen te beschouwen als een 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
ten nadele van eiseres; die oorspronke
lijke vordering impliceert dat volgens 
verweerder de arbeidsovereenkomst niet 
beeindigd was; die vordering dus geen 
vordering tot betaling van een compensa
toire opzeggingsvergoeding wegens een 
met beeindiging gelijkstaande daad kon 
insluiten, aangezien verweerder zich 
daarop niet beriep bij het uitbrengen 
van zijn dagvaarding; de vordering tot 
betaling van een compensatoire opzeg
gingsvergoeding, die uitdrukkelijk op 
grond van artikel 807 van het Gerechte
lijk Wetboek is ingesteld in de door ver
weerder op 17 januari 1989 neergelegde 
conclusie, evenmin een aanvullende vor
dering is in de zin van artikel 808 van 
het Gerechtelijk Wetboek; het arrest bij
gevolg, nu het beslist dat de vordering 
tot betaling van een compensatoire op
zeggingsvergoeding, die verweerder had 
ingesteld in zijn op 17 januari 1989 neer
gelegde conclusie, niet verjaard was, of
schoon zij dagtekende van meer dan een 
jaar na de beeindiging van de arbeids
overeenkomst, op grond dat die vorde
ring virtueel begrepen was in de dag
vaarding van 4 januari 1988 die nochtans 
een heel ander onderwerp had, de artike
len 2244 en 2246 van het Burgerlijk Wet
boek, 807, 808, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 15 van de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten schendt; 

derde onderdeel, de verklaring van een 
partij dat zij haar recht voorbehoudt om 
achteraf een rechtsvordering in te stel
len geen grond tot stuiting van de verja
ring van die rechtsvordernig oplevert; 
het enkele feit dat in de dagvaarding 
van 4 januari 1988 gewag gemaakt wordt 
« van de mogelijkheid om de overeen
komst te beeindigen ten nadele van (ei
seres) , geen voldoende grond oplevert 
tot stuiting van de verjaring van de 

rechtsvordering tot betaling van een 
compensatoire opzeggingsvergoeding; het 
arrest bijgevolg, door te beslissen dat de 
nieuwe vordering tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding niet verjaard is op 
grond dat de dagvaarding van 4 januari 
1988 uitdrukkelijk gewag maakt van die 
mogelijkheid van beeindiging, de artike
len 2244, 2246 van het Burgerlijk Wet
boek, 807, 808, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 15 van de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten schendt : 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de dagvaarding 
de verjaring stuit voor de in de dag
vaarding vervatte vordering alsook 
voor de vorderingen die daarin vir
tueel begrepen zijn; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder bij dagvaarding 
van 4 januari 1988 « het volgende 
vordert : 1° te doen vaststellen en 
voor recht te zeggen dat hij vanaf 
16 september 1987 niet langer ar
beidsongeschikt is, 2° bijgevolg (eise
res) te horen veroordelen om haar 
contractuele en wettelijke verplich
tingen te zijnen aanzien uit te voe
ren door hem de overeengekomen 
arbeid te verschaffen en hem het 
overeengekomen loon te betalen, 3° 
(eiseres) te horen veroordelen om 
hem voor de periode van 15 septem
ber 1987 tot 31 december 1987 ach
terstallig loon te betalen ten bedra
ge van 350.000 frank onder voorbe
houd van een nadere bepaling van 
dit bedrag bij de verdere behande
ling van de zaak, 4° (eiseres) boven
dien te horen veroordelen om hem 
het nog te vervallen loon vanaf 1 ja
nuari 1988 te betalen ten bedrage 
van een maandelijkse geldsom van 
100.000 frank onder voorbehoud van 
een nadere bepaling \'an dit bedrag 
bij de verdere behancieling van de 
zaak, 5° hem akte te hm·en verlenen 
van het feit dat hij, indien (eiseres) 
haar verplichtingen te zijnen aan
zien niet uitvoert binnen vijftien da
gen na de betekening van het te wij
zen vonnis, zich gerechtigd zal ach
ten de niet-uitvoering van de con
tractuele verplichtingen door de ven
nootschap te zijnen aanzien te be-
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schouwen als een beeindiging van 
de tussen de partijen bestaande ar
beidsovereenkomst ten nadele van 
de vennootschap, 6° bovendien de 
vennootschap te horen veroordelen 
tot de wettelijke en gerechtelijke in
teresten alsook tot de kosten, met 
inbegrip van de rechtsplegingsver
goeding »; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
verweerder had gekozen voor de uit
voering van de tussen hem en zijn 
werkgever bestaande arbeidsover
eenkomst en voor de ontbinding van 
die overeenkomst indien de werkge
ver zijn verplichtingen niet zou uit
voeren binnen vijftien dagen na het 
te wijzen vonnis; 

Dat in die vorderingen noch expli
ciet noch impliciet een vordering be
grepen is tot betaling van een com
pensatoire opzeggingsvergoeding 
wegens beeindiging van een arbeids
overeenkomst die v66r de dagvaar
ding zou hebben plaatsgehad; 

Dat het in het exploot gemaakte 
voorbehoud van het recht om later 
een rechtsvordering wegens beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst in 
te stellen niet als een grond tot slui
ting van die rechtsvordering kan 
worden aangemerkt; 

Dat het arbeidshof, door te beslis
sen dat de vordering tot betaling 
van een compensatoire opzeggings
vergoeding die was ingeleid bij we
ge van een conclusie, neergelegd op 
7 januari 1989, dus meer dan een 
jaar na de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst, die volgens het 
arrest heeft plaatsgehad op 21 okto
ber 1987, niet verjaard was, op 
grond dat zij begrepen was in de 
vordering ingesteld bij de dagvaar
ding van 4 januari 1988 die de verja
ring ervan had gestuit, de artikelen 
2244 van het Burgerlijk Wetboek en 
15 van de Arbeidsovereenkomsten
wet schendt; 

Dat, in zoverre, de onderdelen ge
grond zijn. 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het tweede mid
del, dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de compensatoire opzeggings
vergoeding; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en Iaat de beslissing hieromtrent 
over aan de feitenrechter; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Bergen. 

3 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Biitzler. 

Nr. 511 

3e KAMER - 3 juni 1991 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD- ORDE VAN APOTHEKERS- BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP- VOORZIE
NING GERICHT TEGEN DE RAAD VAN BEROEP. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN APOTHEKERS - BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP - VOORZIENING IN CAS
SAT!E - VOORZIENING GERICHT TEGEN DE 
RAAD VAN BEROEP - ONTVANKELIJKHEID. 
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1 o en 2° Niet ontvankelijk is de voorzie
ning tegen een beslissing van een raad 
van beroep die gericht is tegen die 
raad van beroep en niet tegen de Orde 
van Apothekers zelf (1). (Artt. 1 en 3, 
eerste lid, Apothekerswet.) 

(H ... T. RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN 
APOTHEKERS MET HET FRANS ALS VOERTAAL, 
VOOR WIE DE ORDE VAN APOTHEKERS OP-

TREEDT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9157) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 oktober 1990 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Apothekers, met 
het Frans als voertaal; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gene
men op 8 april 1991, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen : 

Overwegende dat luidens artikel 1 
van het koninklijk besluit nr. 80 
betreffende de Orde van Apothe
kers, van 10 november 1967, de Orde 
van Apothekers publiekrechtelijke 
rechtspersoonlij kheid geniet; 

Dat, ingevolge hetzelfde artikel 1, 
de raad van beroep, die een orgaan 
van de Orde van Apothekers is, 
geen rechtspersoonlijkheid heeft; 

Dat de voorziening enkel tegen de 
raad van beroep is gericht; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

3 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Nelis
sen Grade en De Bruyn. 

Nr. 512 
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DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLE
GES - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID -
RECHTSPLEGING - HERKEURINGSRAAD -
BESLISSING GEWEZEN NA INOBSERVATIE
STELLING - NIEUWE VERSCHIJNING NODE
LOOS GEACHT - GEWIJZIGDE SAMENSTEL
LING VAN DE RAAD. 

De herkeuringsraad kan na de inobser
vatiestelling van de dienstplichtige 
niet beslissen dat een nieuwe verschij
ning nodeloos is, dan indien de raad is 
samengesteld uit dezelfde leden als de
genen voor wie de dienstplichtige 
reeds is verschenen (1). (Art. 45, § 3, 
Dienstplichtwet.) 

(W ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 442 F) 

3 juni 1991 - 3• kamer Voorzitter 
en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-gene-

-----------------1 raal. 

Noot arrest nr. 511 : 

(1) Zie Cass., 9 april 1962 en 16 april 1962 Noot arrest nr. 512 : 
(Bull. en Pas., 1962, I, 889 en 915); 21 maart 
1966 en 13 juni 1966 (ibid., 1966, I, 927 en (1) Cass., 11 dec. 1989, A.R. nr. M 500 F 
1308). (A.C., 1989-90, nr. 234). 
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Nr. 513 

2e KAMER - 4 juni 1991 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 
-ART. 9.3. 

2° MISDRIJF' - ALGEMENE BEGRIPPEN 
MATERIEEL BESTANDDEEL. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALING -
ART. 9.3. 

1 o en 2° Uit de Joutere omstandigheid dat 
een bestuurder de linkerrijstrook van 
de rijbaan volgt, ontstaat geen vermoe
den van schuld met betrekking tot 
overtreding van art. 9.3 Wegverkeers
reglement (1). 

3° De rijwijze van een bestuurder die de 
linkerrijstrook van de rijbaan volgt ]e
vert slechts een overtreding van art. 
9.3 Wegverkeersreglement op indien 
het bewezen is dat het aan die be
stuurder, in de gegeven omstandighe
den, niet toegestaan was de linkerrij
strook te berijden en hij zodoende een 
fout heeft begaan. 

(DE WINTER E.A. T. VANDERIVIEERSCH) 

ARREST 

(A.R. nr. 4180) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1989 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van eiser te
gen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering : 

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

(1) Cass., 12 mei 1987, A.R. nr. 728, A.C., 
1986-87, nr. 531 en de conclusie van het O.M. 

II. Op de voorziening van eiseres 
tegen de beslissing op de rechtsvor
dering van het openbaar ministerie 
tegen haar: 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

III. Op de voorzieningen van de 
beide eisers tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerder tegen hen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 9.3 van het Wegverkeersregle
ment, 71 van het Strafwetboek, het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de ver
deling van de bewijslast in strafzaken en 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser uitsluitend 
aansprakelijk acht voor het ongeval en 
hem in solidum met de eiseres veroor
deelt tot algehele schadeloosstelling en 
tot de geheelheid van de kosten van het 
hoger beroep op grond van volgende con
sideransen : « Het ander verweer van be
klaagde dat Jacques Vandermeersch een 
inbreuk pleegde op artikel 9.3 van het 
Wegverkeersreglement kan ook niet wor
den aangenomen. Het is immers niet 
omdat Jacques Vandermeersch op de lin
kerrijstrook reed dat het bewezen is dat 
hij een inbreuk pleegde op artikel 9.3 
van het Wegverkeersreglement nu er tal 
van situaties zijn waarin het Jacques 
Vandermeersch toegelaten was de linker
rijstrook te volgen en het niet is bewe
zen dat hij zich niet in een van deze si
tuaties bevond. Zelfs al mocht het bewe
zen zijn dat Jacques Vandermeersch een 
inbreuk pleegde op voornoemd artikel 
dan nog bestaat er geen oorzakelijk ver
band tussen de inbreuk die hij zou heb
ben gepleegd en het ongeval nu beklaag
de hiermede rekening diende te houden 
vooraleer hij naar links afdraaide "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van 
de Wegverkeerswet, dat aan de Koning 
de bevoegdheid geeft om de algemene 
reglementen betreffende de politie over 
het verkeer op de wegen vast te stellen, 
de veiligheid van het wegverkeer tot doel 
heeft; uit dit doel volgt dat de in de 
regelen van het Wegverkeersreglement, 
o.m. artikel 9.3, voorgeschreven verplich
tingen specifieke of resultaatsverplichtin
gen zijn; uit de wettelijke omschrij
ving van de regelen van het verkeersre
glement, o.m. artikel 9.3 ervan, blijkt dat 
zij geen bijzonder opzet vereisen; 
daaruit volgt dat de wet aan de mate-
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riele handeling die het misdrijf uitmaakt 
- in casu het feit dat de verweerder 
Vandermeersch volgens de vaststellingen 
van het arrest op de linkerrijstrook reed 
- het vermoeden van schuld verbindt, 
onverschillig of de handeling uit nalatig
heid dan wel uit opzet voortkomt, en be
houdens het geval van overmacht; 
derhalve de weggebruiker die beweert 
dat hij zich met goed recht ontslagen 
mocht achten van een door het Wegver
keersreglement opgelegde resultaats
plicht, daarvan het bewijs moet leveren; 
het arrest derhalve door, na te hebben 
gesteld dat « er tal van situaties zijn 
waarin het Jacques Vandermeersch toe
gelaten was de linker rijstrook te vol
gen » en vervolgens beslist dat << het niet 
is bewezen dat hij zich niet in een van 
deze situaties bevond », aile in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen en het 
algemeen rechtsbeginsel heeft geschon
den, behoudens de artikelen 1382 en 1383 
B.W.; 

tweede onderdeel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de loutere 
omstandigheid dat een bestuurder, 
zoals te dezen verweerder, de linker
rijstrook van de rijbaan volgt, geen 
vermoeden van schuld ontstaat met 
betrekking tot overtreding door die 
bestuurder van artikel 9.3 van het 
Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat die riJWIJze 
slechts een overtreding van artikel 
9.3 van het Wegverkeersreglement 
oplevert, indien het bewezen is dat 

Dat zij aldus de beslissing dat de 
eisers aileen aansprakelijk zijn voor 
de schade die verweerder door de 
aanrijding heeft geleden, naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. D'Haenens, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal- Advocaat: mr. A. Lust, Brugge. 

het aan de bestuurder, in de gege- Nr. 514 
ven omstandigheden, niet toegelaten 
was de linkerrijstrook te berijden 
en hij zodoende een fout heeft be- ze KAMER - 4 juni 1991 
gaan; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in het middel weergegeven 
motivering te kennen geven dat zij 
niet bewezen achten dat verweerder 
door, in de gegeven omstandighe
den, op de linkerrijstrook te rijden 
een fout beging en derhalve oorde
len dat niet bewezen is dat hij de 
hem door de eisers verweten over
treding van artikel 9.3 van het Weg
verkeersreglement heeft gepleegd; 

WAPENS - VERBODEN WAPENS - BEGRIP. 

Uit de enkele omstandigheid dat de kolf 
van een geweer geplooid kan worden, 
valt niet wettig af te leiden dat dit wa
pen valt onder het wettelijk begrip 
« geweren waarvan de loop of de kolf 
in verschillende delen kan worden uit
eengenomen ». (Wapenwet, art. 3.) (1) 

(1) Gedr. St., Kamer, 1931-1932, nr 96, 2. 
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(IVENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4524) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 3, leden 1, 4 
en 5, 4, 17 van de wet van 3 januari 1933 
op de vervaardiging van, de handel in en 
het dragen van wapenen en op de han
del in munitie, gewijzigd bij de wet van 
4 mei 1936, 

doordat het arrest eiser veroordeelt uit 
hoofde van de tenlastelegging D tot een 
hoofdgevangenisstraf van 1 maand, met 
uitstel gedurende vijf jaar, en tot beta
ling van een geldboete van 1.000 frank 
op volgende gronden : uit het deskundig 
verslag van de parketdeskundige blijkt 
dat het door eiser verkochte wapen een 
halfautomatisch karabijn betrof, merk 
Imi Israel, model Uzi met een loop van 
41 em en met een plooibare kolf 81 em. 
Het wapen schiet 9 mm parabellum mu
nitie. Het wapen is afgeleid van het vol
automatisch machinepistool Uzi en ver
schilt er van door zijn ietwat langere 
loop (amper 41 em) en het feit dat het 
niet volautomatisch doch halfautoma
tisch kan vuren. De munitie is dezelfde 
en de deskundige wijst er terecht op dat 
men deze munitie niet in zijn bezit mag 
hebben zonder vergunning, dit in tegen
stelling tot de gebruikelijke munitie voor 
jacht- of sportwapens. Even terecht wijst 
de deskundige erop dat het in elkaar 
plooien van de kolf nog handiger is dan 
het uiteennemen ervan en als enige be
doeling heeft het wapen korter te maken 
en het discreter te kunnen dragen. Met 
« uiteennemen van de kolf , heeft de 
wetgever ongetwijfeld ook bedoeld het 
uiteenplooien ervan zonder dat de stuk
ken waaruit de kolf bestaat volledig los 
van elkaar dienen te worden gemaakt. 
Op grond van al deze elementen is het 
hof van oordeel dat dit wapen op het 
ogenblik van de feiten als een verboden 
wapen diende te worden beschouwd te
meer het op dat ogenblik niet bij konink
lijk besluit was ingedeeld in een of ande
re categorie. De tenlastelegging D is 
derhalve in zijn hoofde bewezen geble
ven. Daar doen geen afbreuk aan de 
eventuele bedoelingen die de wapenfabri-

kant met dit wapen zou gehad hebben. 
Eiser kan zich bezwaarlijk beroepen op 
het toegepaste B.T.W.-tarief, noch op het 
later tussengekomen K.B. van 29 decem
ber 1988 dat dit wapen indeelde in de ca
tegorie verweerwapens, waardoor het en
kel mits vergunning mag verkocht wor
den. Het attest van de directeur van de 
proefbank van Luik van 20 september 
1988, daar waar het feit zich voordeed in 
september 1987, kan eiser evenmin in 
twijfel hebben gebracht. Als ervaren wa
penhandelaar moest hij aangevoeld heb
ben dat hij de wet overtrad gelet op de 
diverse kenmerken van het wapen die 
niet overeenstemden met de gebruike
lijke jacht- en sportwapens (onder ande
re munitie). Zo hij twijfelde had hij zich 
als bona fide handelaar dienen te ont
houden, 

terwijl, 

tweede onderdeel, het kwestieuze ka
rabijn Uzi evenmin een geweer is waar
van de loop of de kolf in verschillende 
delen kan worden uiteengenomen; dat de 
loop noch de kolf van het karabijn losge
schroefd of in verschillende stukken uit
eengenomen kunnen worden; het feit 
dat de kolf kan opgeplooid worden daar
aan geen afbreuk doet vermits het op
plooien van de kolf niet beantwoordt aan 
het uiteennemen ervan; evenmin de 
ratio legis toelaat het wapen desondanks 
als geheim of verdoken wapen te be
schouwen, vermits met opgeplooide kolf 
het wapen nog een lengte van 62 em 
heeft zodat het geen gemakkelijk te ver
bergen wapen is (schending van de arti
kelen 3, leden 1, 4 en 5, 4, 17 van de wet 
van 3 januari 1933); 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het geheel 

van de overwegingen van het arrest 
blijkt dat het hof van beroep eiser 
schuldig verklaart aan het verkopen 
van een verboden wapen, op de 
gronden dat het gaat om een half
automatisch karabijn met een plooi
bare kolf en dat de wetgever << met 
" uiteennemen van de kolf " onge
twijfeld ook heeft bedoeld het uit
eenplooien ervan zonder dat de 
stukken waaruit de kolf bestaat vol
ledig los van elkaar dienen te wor
den gemaakt »; 
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Overwegende dat het hof van be
roep uit de enkele omstandigheid 
dat de kolf van het door eiser ver
handelde geweer kan geplooid wor
den niet wettig afleidt dat dit wapen 
valt onder het wettelijk begrip << ge
weren waarvan de loop of de kolf in 
verschillende delen kan worden uit
eengenomen >>; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest waar het beslist op 
de strafvordering tegen eiser; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

4 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 515 

ze KAMER - 5 juni 1991 

1° WAPENS - JACHTWAPEN - DRAGEN -
WETTIGE REDEN - BEGRIP. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - Ol\1VANG 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE IN CASSATIE - VERSCHILLENDE 

1° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter die een be
klaagde veroordeelt wegens het dragen 
van een jachtwapen zonder wettige re
den, wanneer daarin wordt vastgesteld 
dat op de dag van de feiten « een troep 
everzwijnen in het mai'sveld van het 
door die beklaagde geexploiteerde ei
gendom rondliep », en wordt gewezen 
op diens « nijd » bij het zien hoe de 
oogst en de vrucht van (zijn) arbeid 
door de everzwijnen ten dele verloren 
gingen " (1). (Art. 13, Wapenwet.) 

zo Wanneer de rechter een beklaagde 
wegens verschillende misdrijven tot af
zonderlijke straffen heeft veroordeeld 
en, op de niet beperkte voorziening 
van die beklaagde, aileen de veroorde
ling wegens een misdrijf wordt vernie
tigd wegens onwettigheid van de moti
vering, maar uit de context van het ar
rest of het vonnis blijkt dat die onwet
tigheid ten grondslag ligt aan de 
gehele motivering m.b.t. de andere 
misdrijven, wordt de vernietiging tot 
alle veroordelingen uitgebreid. 

(COLLART E.A. T. GILLION E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 8671) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat op de dag van de feiten 
« een troep everzwijnen door de 
ma'isvelden liep » van het door de ei
ser Marcel Collart geexploiteerde ei
gendom, en wijst op de << bedroefd
heid » van eiser en van diens zoon 
Jacques << bij het zien hoe de oogst 
en de vrucht van hun arbeid door de 
everzwijnen gedeeltelijk verloren 
gingen >>; 

MISDRIJVEN- AFZONDERLIJKE STRAFFEN- (1) Zie Cass., 6 maart 1967 (A.C., 1967, 850) 
VEROORDELING WEGENS EEN 1TISDRIJF - en de cone!. van proc.-gen. Krings, toen adv.-
01\YWETTIGHEID - VERl'i!ETIGING - Al'iDERE gen., in Bull. en Pas., 1967, I, 831; 19 feb. 1968 
JVIISDRIJVEN - CITBREIDING - VEREISTEN (ibid., 1968, 806); 23 mei 1972 (ibid., 1972, 882). 
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Overwegende dat het hof van be
roep, gelet op die vaststellingen, niet · 
wettig kon beslissen dat de eisers 
geen wettige reden hadden om zich 
te wapenen met een karabijn of een 
ander vuurwapen om die everzwij
nen te verdrijven; 

Dat derhalve de beslissing waar
bij de eisers schuldig worden bevon
den aan overtreding van artikel 13 
van de wet van 3 januari 1933 en 
wegens die overtreding veroordeeld 
worden, niet naar recht is verant
woord; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat, ofschoon het 
hof van beroep afzonderlijke straf
fen heeft uitgesproken wegens de 
overige tegen de eisers bewezen 
verklaarde misdrijven, uit de con
text van het arrest blijkt dat de mo
tivering betreffende die overige mis
drijven in haar geheel gebaseerd is 
op de bovengenoemde onwettigheid; 

Dat de vernietiging dus moet wor
den uitgebreid tot alle veroordelin
gen; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige onderdelen van het middel en 
ongeacht het tweede middel, die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing; 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het de eisers veroordeelt op 
de tegen hen ingestelde strafvorde
ring en burgerlijke rechtsvorderin
gen en hen verwijst in de aan die 
rechtsvorderingen verbonden kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

5 juni 1991 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Simonet - Gelijkluidende 

conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en T. de Broqueville, Brussel. 

Nr. 516 

2° KAMER - 5 juni 1991 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 
- ART. 12.3.1 - VERPLICHTING VOORRANG TE 
VERLENEN - RECHTS GAAT VOOR - BEG RIP. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 
- ART. 12.3.1 - VERPLICHTING VOORRANG TE 
VERLENEN - RECHTS GAAT VOOR- BEG RIP. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 
- ART. 12.4 - MANEUVER - BEGRIP. 

1° De verplichting om voorrang te verle
nen, als voorgeschreven bij art. 12.3.1 
Wegverkeersreglement, is een algeme
ne verplichting die geen verband 
houdt met het rijgedrag van de voor
ranghebbende, voor zover diens nade
ring geen niet te voorziene hindernis 
oplevert (1}. 

2° en 3° Alleen uit de omstandigheid dat 
de openbare weg waaruit de van 
rechts komende bestuurder kwam ge
reden een wandelstraat was, kan niet 
worden afgeleid dat die bestuurder een 
maneuver uitvoerde en evenmin dat 
hij geen voorrang had. (Art. 12.3.1 en 
12.4 Wegverkeersreglement 1975.) (Im
pliciet.) 

(1) Cass., 5 juni 1990, AR. nr 3623 (A.C, 
1989-90, nr 58(!). 
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(MELOT T. BALTHAZAR) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 8699) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 oktober 1990 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

Overwegende dat de voorrangs
plicht als bedoeld in artikel 12.3.1 
van het Wegverkeersreglement een 
algemene strekking heeft en los
staat van het rijgedrag van de voor
ranggerechtigde bestuurder, voor zo
ver de nadering van laatstgenoemde 
kan worden voorzien; 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt wegens overtreding van 
die wettelijke bepaling, op grond dat 
« niet kan worden ontkend ... dat 
een voor het verkeer opengestelde 
voetgangersstraat, zoals de rue du 
College (waaruit verweerder gere
den kwam) een openbare weg is; dat 
de rechter op onaantastbare wijze 
en in feite oordeelt of een gedeelte 
van de openbare weg ingericht is 
voor het verkeer en als een rijbaan 
moet worden aangemerkt ... dat 
zulks klaarblijkelijk te dezen het ge
val is; dat aldus de regels betreffen
de de voorrang van rechts van toe
passing zijn »; 

Dat het vonnis op de conclusie 
van eiser, ten betoge dat verweerder 
een maneuver in de zin van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement 
uitvoerde toen hij een voetpad over
stak om te komen op de straat waar 
het ongeval zich voordeed, en dat 
hij aldus voorrang moest verlenen 
aan de overige weggebruikers ant
woordt « dat een maneuver ... ( een 
rijbeweging) impliceert die hinder 
kan veroorzaken voor het verkeer 
en met een belangrijke richtingver
andering gepaard kan gaan ... dat 
zulks te dezen niet het geval is ... 
dat wat (eiser) een voetpad noemt 
een voortzetting blijkt te zijn van de 
(door verweerder) gevolgde rijbaan 

en dat de toegang tot die rijbaan 
trouwens vergemakkelijkt wordt 
door de aanwezigheid van een ver
laagde trottoirband ... dat bovendien 
noch de snelheid (van verweerder) 
noch zijn positie op de rijbaan van 
die aard waren dat zijn nadering 
niet kon worden voorzien »; 

Overwegende dat het vonnis, door 
aldus op grond van die vaststellin
gen en overwegingen te beslissen 
dat verweerder, gelet op de omstan
digheden van de zaak, geen ma
neuver uitvoerde en dat eiser hem 
voorrang verschuldigd was krach
tens artikel 12.3.1 van het Wegver
keersreglement, regelmatig met re
denen is omkleed en naar recht is 
verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering betreft, de substan
tii:He of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

5 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Simonet - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 517 

1 e KAMER - 6 juni 1991 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN - VOR
DERINGEN INZAKE DE RECHTEN EN VER-
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PLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN INZAKE 
HUN HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - ART. 
!253QUATER GER.W. - TERMIJN VAN EEN 
MAAND - GERECHTELIJKE VAKANTIE. 

De bij art. 1253quater Ger. W: bepaalde 
termijn van een maand om tegen een 
vonnis inzake de rechten en verplich
tingen van echtgenoten of inzake hun 
huwelijksvermogensstelsel hager be
roep in te stellen, kan niet worden ver
Jengd wegens de gerechtelijke vakan
tie (1). (Art. 50, tweede lid, Ger.W.) 

(GEENS T. LECLERC) 

ARREST 

(A.R. nr. 7512) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 mei 1990 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 50, 
zoals vervangen bij artikel 3 van de wet 
van 24 juni 1970, 52, lid 1, 53, 54, 860, lid 
2 en 1253quater d), dit laatste artikel zo
als ingevoegd bij artikel 29 van de wet 
van 14 juli 1976, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het door 
verweerder ingesteld hoger beroep als 
zijnde regelmatig naar vorm en tijd, ont
vankelijk verklaart, 

terwijl krachtens artikel 1253quater 
van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer 
de vordering gegrond is op artikel 221 
van het Burgerlijk Wetboek, de griffier 
van de beschikking kennis geeft aan bei
de echtgenoten (b), en het hoger beroep 
wordt ingesteld binnen een maand na de 
kennisgeving (d); krachtens artikel 52 
van het Gerechtelijk Wetboek de termijn 
wordt gerekend van middernacht tot 
middernacht en vanaf de dag na die van 
de akte of van de gebeurtenis die hem 
doet ingaan; krachtens artikel 53 van dat 
wetboek de vervaldag in de termijn be
grepen is; krachtens artikel 54 van het
zelfde wetboek een in maanden of in ja
ren bepaalde termijn wordt gerekend 
van de zoveelste tot de dag v66r de zo
veelste; krachtens artikel 50, tweede lid, 

(1) Zie Cass., 24 dec. 1982, A.R. nr. 3730 (A.C. 
1982-83, nr. 255). 

van hetzelfde wetboek slechts de termijn 
van hoger beroep voorzien in artikel 
1051 tot de vijftiende dag van het nieuw 
gerechtelijk jaar wordt verlengd indien 
hij begint te lopen en verstrijkt de ge
rechtelijke vakantie; deze laatste bijzon
dere regel echter niet toepasselijk is op 
het hoger beroep krachtens artikel 
1253quater van het Gerechtelijk Wetboek 
ingesteld tegen een beschikking inzake 
een op artikel 221 van het Burgerlijk 
Wetboek gestoelde vordering; de gebeur
tenis die de termijn van hoger beroep 
heeft doen ingaan, de kennisgeving was 
van de beroepen beschikking aan de par
tijen door de griffier; de kennisgeving 
vaststaat op de datum van de toezending 
van de beslissing; uit de stukken van het 
dossier blijkt dat deze toezending in on
derhavige zaak geschiedde op 30 juni 
1988; hieruit volgt dat de termijn van ho
ger beroep, ingegaan op 1 juli 1988, om 
middernacht, verstreek op 31 juli 1988, 
om middernacht; blijkens de vaststellin
gen van het aangevochten vonnis het 
verzoekschrift tot hoger beroep op 12 au
gustus 1988 neergelegd werd ter griffie 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zo
dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel niet wettig het hoger beroep ont
vankelijk kon verklaren (schending van 
alle in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen) >>: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis uitspraak doet over het ha
ger beroep ingesteld tegen een be
schikking door de Vrederechter te 
W olvertem gewezen op grand van 
artikel 221 van het Burgerlijk Wet
boek; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1253quater van het Gerechtelijk 
W etboek, wanneer de vordering ge
grond is op artikel 221 van het Bur
gerlijk Wetboek, hager beroep inge
steld wordt binnen een maand na de 
kennisgeving; dat die termijn niet 
verlengd kan worden op grand van 
artikel 50, tweede lid, van het Ge
rechtelijk W etboek; 

Dat te dezen, de gebeurtenis die 
de termijn van hager beroep heeft 
doen ingaan, de kennisgeving was 
van de beroepen beslissing door de 
griffier; dat de kennisgeving vast
staat op de datum van de toezen
ding van de kennisgeving; dat die, 
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volgens de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, plaatsvond op 
30 juni 1988; 

Dat hieruit volgt dat de appelrech
ter, op grond van de gegevens die 
hij vaststelt, niet wettig heeft kun
nen beslissen dat het op 12 augustus 
1988 ingesteld hoger beroep tijdig 
was ingesteld; 

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. 

6 juni 1991 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, eerste 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Geinger. 

Nr. 518 

3• KAMER - 10 juni 1991 

BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECH
TERLIJKE BESLISSING - BEGRIP. 

Stilzwijgende berusting in een beslissing 
die een deskundigenonderzoek beveelt, 
kan de rechter niet afleiden uit de 
vaststelling dat de betrokken partij tij
dens de uitvoering van het onderzoek 
geen voorbehoud heeft gemaakt maar 

eraan heeft meegewerkt, en dat zij de 
aanstelling van een college van des
kundigen heeft gevraagd (1). (Art. 
1045, derde lid, Ger.W.) 

(BUYSE E.A. T. SYMUS E.A.) 

(A.R. nr. 7289) 

10 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en Biitzler. 

Nr. 519 

3• KAMER - 10 juni 1991 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
HULP VAN DERDE - VASTSTELLING VAN DE 
VERGOEDING. 

De vergoeding voor hulp van een derde 
aan een door een arbeidsongeval ge
troffene die blijvend arbeidsongeschikt 
is, mag worden bepaald op grand van 
de kostprijs van de vereiste hulp en 
door vergelijking van die kostprijs met 
het basisloon (1). (Art. 24, vierde lid, 
Arbeidsongevallenwet.) (2) 

Noot arrest nr. 518 : 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1976 (A.C., 1976, 629) en 
24 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 641). 

Noten arrest nr. 519 : 

(1) Zie Cass., 13 sept. 1972 (A.C., 1973, 53), 25 
sept. 1974 (A.C., 1975, 113), en 10 maart 1980 
(A.C., 1979-80, nr. 430). 

(2) In deze zaak wordt toepassing gemaakt 
van de vermelde wetsbepaling v66r haar wijzi
ging door art. 38 wet 22 wet 1989. 
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(DE PROFESSIONELE KAS VOOR HANDEL EN NIJ
VERHEID T. VAES) 

ARREST 

(A.R. nr. 7413} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1989 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 24 van de 
wet van 10 april 1971, betreffende de Ar
beidsongevallen, gewijzigd bij de wet 
van 1 augustus 1985 en bij de koninklij
ke besluiten van 31 maart 1982, en v66r 
de wijziging bij de wet van 22 december 
1989, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging voor recht zegt dat de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid 
105 % bedraagt en eiseres veroordeelt om 
aan verweerder op grond van dit gege
ven de arbeidsongevallenvergoeding uit 
te betalen op de volgende gronden : " Ge
let op de aard van de handicap en reke
ning houdend met de noodzakelijke hulp 
die daardoor aan (verweerder) geduren
de zijn verdere leven zal moeten worden 
verstrekt, mag op grand van de juiste 
motieven van het deskundig verslag de 
gemiddelde duur van die hulp worden 
geraamd op 2 uren per dag, dit is 730 
uren per jaar. Dit betekent dat aan een 
redelijke kostprijs van 200 frank per uur, 
deze hulp 146.000 frank per jaar of 25% 
van het basisloon van 583.413 frank op
slorpt. De vergoeding voor hulp van der
den bedraagt derhalve 25 % "; 

terwijl de vergoeding voor de geregel
de hulp van derden dient geevalueerd in 
functie van de toestand van de getroffe
ne en niet in functie van de kostprij s 
van de geregelde hulp en evenmin door 
vergelijking van die kostprijs met het 
basisloon; dat het bestreden arrest door 
de vergoeding voor hulp van derden te 
bepalen op 25 % omdat deze hulp 200 
frank per uur kost of 146.000 frank per 
jaar zijnde 25% van het basisloon, zijn 
beslissing niet wettig verantwoord heeft, 
zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepaling geschonden 
heeft >>: 

Overwegende dat uit de hier toe
passelijke tekst van artikel 24, vier
de lid, van de Arbeidsongevallenwet 
blijkt dat de rechter, bij toepassing 

van dat artikel, de toestand van de 
getroffene alleen in aanmerking 
dient te nemen wanneer hij nagaat 
of die toestand volstrekt de geregel
de hulp van een andere persoon 
vergt en hij in voorkomend geval 
aard en omvang van die hulp dient 
te bepalen; 

Dat de rechter die de in die bepa
ling bedoelde verhoging van de jaar
lijkse vergoeding vaststelt op grond 
van de kostprijs van de aldus be
paalde hulp en door vergelijking 
van die kostprijs met het basisloon, 
deze bepaling niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

10 juni 1991 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caten : mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 520 

3e KAMER - 10 juni 1991 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE GE
DEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
ART. 23, DERDE LID, ARBEIDSONGEVALLEN
WET - DRAAGWIJDTE. 
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2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING - (ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE GE- N.V. T. ROELENS) 
DEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
VERGOEDING VOOR TIJDELIJKE ALGEHELE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VOORWAAR-
DEN. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBE!DSONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE GE
DEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREEN
KOMST. 

1 o Art. 23, derde lid, Arbeidsongevallen
wet, luidens hetwelk de getroffene die 
tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
is, recht heeft op een arbeidsongeval
lenvergoeding die gelijk is aan het ver
schil tussen het loon dat hij v66r lwt 
ongeval verdiende en het loon dat hij 
als gevolg van zijn wedertewerkstel
ling ontvangt, is alleen toepasselijk, 
wanneer h1j effectief tewerkgesteld is 
en daarvoor een loon krijgt; deze bepa
ling vindt geen toepassing meer wan
neer hij ontslagen is (1). 

2° De door een arbeidsongeval getroffe
ne die tijdelijk gedeeltelijk arbeidson
geschikt is, geniet tot de dag van zijn 
volledige tewerkstelling of van de con
solidatie, de vergoeding voor tijdelijke 
algehele arbeidsongeschiktheid, tel
kens als, om welke reden ook, hem 
geen wedertewerkstelling wordt aange
boden of hem geen behandeling met 
het oog op zijn wederaanpassing wordt 
voorgesteld (2). (Art. 23, vierde lid, 2°, 
Arbeidsongevallenwet.) 

3° De door een arbeidsongeval getroffe
ne die tijdelijk gedeeltelijk arbeidson
geschikt is, heeft tot de datum van de 
consolidatie recht op de vergoeding 
voor tijdelijke algehele arbeidsonge
schiktheid, wanneer hij buiten zijn 
toedoen is ontslagen; hij heeft op die 
vergoeding geen recht, wanneer hij 
door eigen toedoen ontslag neemt of 
ontslagen wordt (3). (Art. 23, vierde lid, 
2° en 3°, Arbeidsongevallenwet.) 

(1) {2) en (3) Zie cone!. O.M. 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. De voorziening betreft het recht op 
arbeidsongevallenvergoeding van de ge
troffene die ontslagen wordt tijdens de 
periode van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid. 

Verweerder werd wedertewerkgesteld 
toen hij tijdelijk arbeidsongeschikt werd, 
maar werd tijdens de tewerkstelling ont
slagen. 

2. Hieruit leidt eiseres af dat verweer
der recht heeft op het verschil tussen het 
loon verdiend v66r het ongeval en het 
loon dat hij wegens zijn wedertewerk
stelling ontving; dit is de vergoeding die 
artikel 23, derde lid, van de Arbeidsonge
vallenwet toekent aan de getroffene die 
de hem door de werkgever aangeboden 
tewerkstelling aanvaardt. 

Eiseres meent dat deze bepaling toe
passelijk blijft wanneer de getroffene tij
dens zijn wedertewerkstelling ontslagen 
wordt, maar dat die vergoeding moet 
worden verminderd met de ontvangen 
werkloosheidsuitkering. Zij zegt er even
wei niet bij welk loon dan moet wor
den afgetrokken van het loon dat de ge
troffene v66r het ongeval verdiende. En 
dat is toch niet zonder meer duidelijk. 
Aangezien de getroffene ontslagen is, 
ontvangt hij immers geen loon meer we
gens zijn wedertewerkstelling; en de 
werkloosheidsuitkering is geen loon, ook 
niet in de zin van artikel 35 van de Ar
beidsongevallenwet, dat bepaalt wat als 
loon wordt beschouwd voor de toepas
sing van deze wet. 

3. Volgens de vaste rechtspraak van 
het Hof is artikel 23, derde lid, alleen 
van toepassing « wanneer de getroffene 
effectief opnieuw tewerkgesteld is en 
daarvoor loon krijgt >> (4). 

Deze bepaling is niet toepasselijk, val
gens het arrest van 8 december 1976, 
wanneer de getroffene het werk moet 
stopzetten wegens ziekte, en volgens het 
arrest van 28 september 1981, wanneer 
de getroffene werkloosheidsuitkering ge
niet. In dezelfde zin beslist het arrest 

(4) Cass., 8 dec. 1976 (A.C., 1977, 398), 28 
sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 75), 25 juni 
1984, A.R. nr. 7084 (A.C., 1983-84, nr. 607), en 7 
mei 1990, A.R. nr. 8817 (A.C., 1989-90, nr. 519) 
met noot adv.-gen. J.F. Leclercq (citaat uit 
laatstgenoemd arrest). 
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van 25 juni 1984 dat het derde lid « geen 
betrekking heeft op het geval dat de ge
troffene, bij het eindigen van die weder
tewerkstelling, werkloosheidsuitkeringen 
of vergoedingen in de ziekte en invalidi
teitsverzekering ontvangt »; ten aanzien 
van onderhavige zaak valt in dit arrest 
de precisering op te merken dat de we
dertewerkstelling beeindigd is. 

Ret arrest van 7 mei 1990 ten slotte 
oordeelt dat artikel 23, derde lid, wel toe
passing vindt wanneer de arbeidsover
eenkomst geschorst is wegens vakantie 
en de getroffene vakantiegeld ontvangt. 

4. Ret is hier niet de plaats te onder
zoeken of dit laatste arrest al dan niet 
afbreuk doet aan het ook door dit arrest 
overigens bevestigde beginsel dat artikel 
23, derde lid, een effectieve tewerkstel
ling en recht op loon vereist (5). 

In deze zaak volstaat de vaststelling 
dat het ontslag van verweerder hoe dan 
ook een einde aan zijn wedertewerkstel
ling heeft gemaakt. Dan is toepassing 
van artikel 23, derde lid, in elk geval uit
gesloten, wat het arrest van 7 mei 1990 
zeker niet tegenspreekt. 

5. Is het derde lid van artikel 23 niet 
toepasselijk, dan rijst de vraag of de ont
slagen werlmemer die tijdelijk gedeelte
lijk arbeidsongeschikt is, aanspraak 
heeft op de vergoeding voor tijdelijke al
gehele arbeidsongeschiktheid - d.i. 90 % 
van het gemiddelde dagloon - met toe
passing van het vierde lid van dit artikel. 

Eiseres betwist dit, omdat na het ant
slag wedertewerkstelling onmogelijk is; 
waarbij zij verwijst naar het arrest van 
14 maart 1988 (6). 

Artikel 23, vierde lid, vindt toepassing 
in drie gevallen. Ret eerste geval komt 
hier voor bespreking niet in aanmerking, 
want van een behandeling met het oog 
op wederaanpassing waarover het 1° 
gaat, is in deze zaak geen sprake. 

6. Volgens het vierde lid, 3°, heeft de 
getroffene recht op de vergoeding voor 
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid 
« wanneer hij de hem aangeboden we
dertewerkstelling ( ... ) om een geldige re
den weigert of stopzet >>. 

Ret arrest van 8 december 1976 (7) 
verklaart deze bepaling toepasselijk, 

(5) Zie hieromtrent de noot van advocaat-ge
neraal J.F. Leclercq tot verklaring van zijn an
dersluidende conclusie. 

(6) A.R. nr. 8233 (A.C., 1987-88, nr. 437). 

(7) A.C., 1977, 391!. 

wanneer de getroffene zijn arbeid we
gens ziekte moet stopzetten. 

Naar luid van het arrest van 14 sep
tember 1981 (8) vindt het vierde lid, 3°, 
toepassing, wanneer de werknemer 
« zijn wedertewerkstelling, om een geldi
ge reden, zelf stopzet >>, maar niet wan
neer hij « na zijn wedertewerkstelling 
door zijn werkgever is ontslagen >> en dit, 

· volgens de samenvatting van het arrest 
en de feitelijke gegevens van de zaak, 
zonder dringende reden. Opgemerkt ma
ge worden dat het arrest een duidelijk 
onderscheid maakt naargelang de getrof
fene zelf het werk stopzet of buiten zijn 
toedoen ontslagen wordt. 

In onderhavige zaak is geen sprake 
van ontslag wegens dringende reden. 
Toepassing van het bepaalde onder 3° is 
derhalve uitgesloten. 

7. Blijft dan het geval omschreven in 
het vierde lid, 2°, namelijk wanneer de 
getroffene << niet opnieuw aan het werk 
wordt gesteld >>. 

Ret arrest van 10 oktober 1977 (9) ver
klaart deze bepaling toepasselijk << tel
kens als, om welke reden oak, aan de ge
troffene geen wedertewerkstelling wordt 
aangeboden >>. De werkgever die zijn 
werknemer ontslaat, stelt hem niet meer 
tewerk, biedt hem dus uiteraard geen 
wedertewerkstelling meer aan. Volgens 
het arrest van 10 oktober 1977 valt de 
ontslagen getroffene dus onder het 2° 
van het vierde lid. 

Vraag is dan of het arrest van 14 
maart 1988 (10) waarnaar eiseres ver
wijst, deze stelling tegenspreekt. Dit ar
rest overweegt << dat artikel 23, vierde 
lid, 2°, niet van toepassing is op de perio
de die volgt op de beeindiging van de 
overeenkomst door de onderlinge toe
stemming van de partijen, aangezien tij
dens die periode wedertewerkstelling on
mogelijk is >>. 

8. Wanneer de arbeidsovereenkomst 
beeindigd is, is wedertewerkstelling in
derdaad onmogelijk. Zo de onmogelijk
heid van de tewerkstelling de toepassing 
van het vierde lid, 2°, bij om het even 
welke beeindiging uitsluit, is het voor de 

(8) A.C., 1982, 66, cone!. adv.-gen. Duchatelet, 
in Bull. en Pas., 1982, I, 61. 

(9) A.C., 1978, 180. 

(10) A.R. nr. 8233 (A.C., 1987-88, nr. 437). 
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werkgever niet moeilijk om aan .deze be· 
paling te ontsnappen. Het volstaat im· 
mers de getroffene te ontslaan. 

Het gevolg van die ruime interpretatie 
is dat de ontslagen getroffene helemaal 
geen recht op de arbeidsongevallenver· 
goeding heeft. Want, zoals daareven 
werd aangetoond, is toepassing van zo· 
we! het derde lid als van het vierde lid, 
3°, volgens de rechtspraak van het Hof 
uitgesloten. 

De getroffene die zonder enige reden 
welke aan hem te wijten is, door zijn 
werkgever wordt ontslagen, zou dan min· 
der rechten hebben dan degene die zelf 
ontslag neemt. Want door zijn ontslag 
weigert deze laatste de hem aangeboden 
wedertewerkstelling zonder geldige re· 
den. Daardoor valt hij onder het vijfde 
lid van artikel 23, dat hem een vergoe· 
ding toekent « die overeenstemt met zijn 
graad van arbeidsongeschiktheid, bere· 
kend naar zijn arbeidsmogelijkheden in 
zijn oorspronkelijk of voorlopig aange· 
boden beroep "· 

Opzet van de wet is in geen geval elk 
recht op vergoeding te ontzeggen aan 
een bepaalde categorie van getroffenen 
die tijdelijk gedeeltelijk arbeidsonge· 
schikt zijn, en zeker niet aan de werkne· 
mers die buiten hun toedoen ontslagen 
worden. Tot dat gevolg leidt nochtans de 
stelling dat toepassing van het vierde lid, 
2°, in elk geval is uitgesloten, wanneer 
wedertewerkstelling onmogelijk is als 
gevolg van om het even welke wijze van 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 

9. De door het arrest van 14 maart 
1988 gegeven reden dat tewerkstelling 
onmogelijk is, moet dus worden gelezen 
in samenhang met de vermelde wijze 
van beeindiging, met name « door de on· 
derlinge toestemming van de partijen "· 

Onderlinge toestemming houdt in dat 
de werknemer met de beeindiging heeft 
ingestemd; dus heeft hij zelf de wederte· 
werkstelling onmogelijk gemaakt. Dat 
hij niet wedertewerkgesteld is, heeft hij 
aan zichzelf te wijten. Dat komt er ein· 
gelijk op neer dat hij wedertewerkstel· 
ling weigert en dit zonder geldige reden. 
Dan kan hij ook geen aanspraak maken 
op het voordeel van het derde lid, 2°, dat 
hem 90 % van zijn loon toekent, maar 
krijgt hij maar een vergoeding in ver· 
houding tot de graad van zijn arbeidson· 
geschiktheid met toepassing van het 
vijfde lid, nu hij de wedertewerkstelling 
zonder geldige reden heeft geweigerd. 

10. Rekening houdend met de interpre· 
tatie die de vaste rechtspraak van het 

Hof geeft aan het derde lid van artikel 
23, en uitgaande van de stelling dat in de 
opzet van de wet iedere getroffene tij· 
dens de periode van tijdelijke gedeelte· 
lijke arbeidsongeschiktheid recht op ar· 
beidsongevallenvergoeding heeft, meen 
ik dat bij beeindiging van de arbeids· 
overeenkomst onderscheid moet worden 
gemaakt naargelang het ontslag al dan 
niet aan de werknemer zelf te wijten al· 
thans mede te wijten is. 

Door eigen toedoen eindigt de arbeids· 
overeenkomst o.m. door onderlinge toe· 
stemming of wanneer de getroffene zelf 
ontslag neemt zonder dringende reden 
dan wel ontslagen wordt wegens een 
dringende reden. In die gevallen wordt 
hij geacht de hem aangeboden wederte· 
werkstelling zonder geldige reden te heb· 
ben geweigerd en heeft hij met toepas· 
sing van artikel 23, vijfde lid, slechts 
aanspraak op een vergoeding in verhou· 
ding tot zijn graad van arbeidsonge· 
schiktheid. 

Buiten toedoen van de getroffene ein· 
digt de arbeidsovereenkomst inzonder· 
heid wanneer hij zelf ontslag neemt we· 
gens een dringende reden of wanneer de 
werkgever hem ontslaat zonder dringen· 
de reden. Alsdan wordt de getroffene 
niet opnieuw aan het werk gesteld en 
heeft hij dus, overeenkomstig het vierde 
lid, 2°, recht op de vergoeding van tijde· 
lijke algehele arbeidsongeschiktheid, die 
gelijk is aan 90% van het loon. 

11. Het arbeidshof stelt vast dat ver· 
weerder door zijn werkgever ontslagen 
is; en in het geding is geen sprake van 
een dringende reden. Derhalve beslist 
het terecht dat verweerder tijdens de pe· 
riode van tijdelijke gedeeltelijke arbeids· 
ongeschiktheid recht heeft op vergoeding 
overeenkomstig artikel 23, vierde lid, en 
bepaalt het deze op 90 % van het loon. 

Het middel faalt naar recht. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7505) 

HET HOF; - Gelet op het bestre· 
den arrest, op 7 juni 1990 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over bet middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 23, derde en vier· 
de lid, in het bijzonder 2°, van de Ar· 
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 
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doordat het Arbeidshof te Gent met 
het bestreden arrest het incidenteel be
roep van verweerder ontvankelijk en ge
grond verklaart en eiseres veroordeelt 
tot betaling aan verweerder vanaf 14 mei 
1983 tot aan de datum van de consolida
tie, wegens tijdelijke arbeidsongeschikt
heid tot de volgende dagelijkse vergoe
dingen, namelijk vanaf 14 mei 1983 tot 
31 december 1983 : 3.398 frank en vanaf 1 
januari 1984 tot 2 april 1986, datum van 
de consolidatie, 3.607 frank, telkens ver
meerderd met de wettelijke intresten 
vanaf de eisbaarheid, op de gronden dat : 
"Nopens het incidenteel beroep: (Ver
weerder) houdt voor dat ook de dage
lijkse vergoedingen verschuldigd zijn 
vanaf de beEHndiging van de arbeidsover
eenkomst door de werkgever, hetzij van
a£ 13 mei 1983 tot aan de datum van de 
consolidatie, terwijl het vonnis a quo 
hierover geen uitspraak deed, ofschoon 
deze vergoedingen werden gevorderd. 
(Eiseres) beperkt haar verweer tot het 
argument dat er voor deze periode geen 
' loonverlies ' was daar de arbeidsover
eenkomst, vanaf deze datum werd beEHn
digd ( concl. stuk 17). Te de zen dient op
gemerkt dat artikel 23 van de Arbeidson
gevallenwet enkel van toepassing is in 
geval van 'gedeeltelijke' tijdelijke ar
beidsongeschiktheid (Cass., 3e K., 13 fe
bruari 1978 - R. W., 1977-1978, 2589) en 
van wedertewerkstelling, in welk geval 
de getroffene recht heeft op een vergoe
ding gelijk aan het verschil tussen het 
loon verdiend v66r het ongeval en het 
loon dat hij ingevolge zijn wedertewerk
stelling aanvaardt (artikel 23, lid 3, id). 
De wedertewerkstelling is deze welke 
aangeboden wordt aan het slachtoffer 
door zijn werkgever, of de werkhervat
ting aanvaard door het slachtoffer met 
instemming van zijn werkgever. Artikel 
23, lid 3, is niet toepasselijk wanneer het 
slachtoffer door een andere werkgever is 
tewerkgesteld zonder het akkoord door 
die werkgever in wiens dienst het ar
beidsongeval is gebeurd (Cass., 3e K., 12 
september 1983 - J.T., 1985, 236). Over
eenkomstig de voorgelegde schriftelijke 
arbeidsovereenkomst heeft getroffene 
een arbeidsovereenkomst afgesloten, 
vanaf 1 februari 1982 voor de duur van 
18 maanden (stuk 21, artikel 2 - dossier 
[verweerder]). (Eiser) verklaart in con
clusie dat de beeindiging van de arbeids
overeenkomst plaats had op 12 mei 1983; 
er worden echter ter zake geen stukken 
voorgelegd. (Verweerder) legt enkel een 
attest voor van de gewestelijke werkloos
heidsinspecteur waaruit blijkt dat getrof-

fene vanaf 13 mei 1983 tot en met 22 fe
bruari 1984 niet heeft genoten van werk
loosheidsuitkeringen (stuk 25 id). (Ver
weerder) verklaart verder dat hij vanaf 
23 juni 1982 tot 11 juli 1982 volledig ar
beidsongeschikt was; vanaf 12 juli 1982 
tot 13 mei 1983 volledig tewerkgesteld 
was in een andere functie bij dezelfde 
werkgever en vanaf 13 mei 1983 tot 2 
april 1986 werkzoekende was. Deze be
weringen worden door (eiser) niet tegen
gesproken. De getroffene is derhalve 
blijkbaar voortijdig (de 18 maanden wa
ren nog niet verstreken) ontslagen op 13 
mei 1983, zodat hij zich niet meer in een 
toestand van lid 3 van artikel 23 van de 
Arbeidsongevallenwet bevond (Cass., 
14.9.1981 - J.T.T., 1982, 159). Hij werd 
derhalve niet meer wedertewerkgesteld 
na 13 mei 1983. Het is dus onjuist te stel
len dat de arbeidsovereenkomst op deze 
datum afliep, hetgeen trouwens zonder 
invloed is ten opzichte van de aanspra
ken die de getroffene ten overstaan van 
de verzekeraar kan doen gelden. Getrof
fene werd derhalve vanaf 13 mei 1983 
niet meer wedertewerkgesteld (artikel 
23, lid 4, 2°) en hij heeft ook niet de aan
geboden wedertewerkstelling geweigerd 
of stopgezet (artikel 23, lid 4, 3°). Daar 
anderzijds blijkt uit het verslag van de 
gerechtelijke deskundige, bekrachtigd bij 
vonnis waartegen geen hoger beroep, dat 
de consolidatie slechts op 3 april 1986 
werd bereikt, met een blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid en dat ge
troffene zijn betrekking als architect vol
tijds hernam, in acht genomen de re
strictie op het tekenwerk, impliceert dat 
getroffene ten opzichte van zijn vroeger 
beroep van architect als tijdelijk gedeel
telijk arbeidsongeschikt moet worden 
aangezien tot aan de datum van de con
solidatie. Overeenkomstig artikel 23, lid 
4, van de Arbeidsongevallenwet is hij 
derhalve gerechtigd op dagelijkse ver
goedingen vanaf 14 mei 1983 tot en met 
2 april 1986." 

terwijl uit de vaststellingen van het ar
beidshof blijkt dat verweerder, na het ar
beidsongeval, zijn wedertewerkstelling 
had aanvaard vanaf 12 juli 1982 in een 
andere functie bij dezelfde werkgever en 
dat hij op 12 mei 1983 werd ontslagen; 
dat derhalve de bepalingen van artikel 
23, derde lid, van de Arbeidsongevallen
wet van toepassing waren overeenkom
stig dewelke de getroffene, indien hij de 
wedertewerkstelling aanvaardt, recht 
heeft op een vergoeding die gelijk is aan 
het verschil tussen het loon verdiend 
v66r het ongeval en het loon dat hij in-
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gevolge zijn wedertewerkstelling ont
vangt; dat aan de toepasselijkheid van 
artikel 23, derde lid, geen afbreuk wordt 
gedaan door het feit dat de getroffene 
nadien door zijn werkgever wordt ontsla
gen; dat noch artikel 23, vierde lid, 1°, 
noch artikel 23, vierde lid, 2°, noch arti
kel 23, vierde lid, 3°, van de Arbeidsonge
vallenwet volgens welke de getroffene, 
tot de dag van zijn volledige wederte
werkstelling of van de consolidatie, de 
vergoeding voor tijdelijke, algehele ar
beidsongeschiktheid geniet : 1° wanneer 
hij niet opnieuw te werk wordt gesteld 
maar zich onderwerpt aan een behande
ling, die hem met het oog op zijn weder
aanpassing wordt voorgesteld, 2° wan
neer hij niet opnieuw aan het werk 
wordt gesteld en hem geen behandeling 
met het oog op zijn wederaanpassing 
wordt voorgesteld en 3° wanneer hij de 
hem aangeboden wedertewerkstelling of 
de voorgestelde behandeling om een gel
dige reden weigert of stopzet, van toe
passing is op de periode na de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst door 
ontslag door de werkgever na wederte
werkstelling, aangezien gedurende die 
periode wedertewerkstelling onmogelijk 
is en de periode van na het ontslag der
halve niet kan gelijkgesteld worden met 
een van de periodes bedoeld in artikel 
23, vierde lid; uit de toepasselijkheid 
van artikel 23, derde lid, van de Arbeids
ongevallenwet voortvloeit dat van de ver
goedingen onder meer dienden afgetrok
ken te worden de werkloosheidsvergoe
dingen welke verweerder minstens vanaf 
23 februari 1984 heeft genoten, het ar
beidshof derhalve door, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder zijn wederte
werkstelling had aanvaard en nadien 
door de werkgever werd ontslagen, te be
slissen dat verweerder tach recht heeft 
op de vergoedingen bepaald in artikel 23, 
vierde lid, aile in het middel aangeduide 
wetsbepalingen schendt ,, : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : 1. dat verweerder op 1 februa
ri 1982 voor de duur van achttien 
maanden een arbeidsovereenkomst 
had gesloten; 2. dat hij op 23 juni 
1982 getroffen werd door een ar
beidsongeval; 3. dat hij van 23 juni 
1982 tot 11 juli 1982 volledig arbeids
ongeschikt was en van 12 juli 1982 
tot 13 mei 1983 volledig tewerkge
steld was bij dezelfde werkgever in 
een andere functie; 4. dat hij voortij
dig op 13 mei 1983 werd ontslagen 

en niet meer werd tewerkgesteld; 
5. dat hij vanaf 13 mei 1983 tot 2 april 
1986, daags voor de consolidatie 
met blijvende arbeidsongeschikt
heid, werkzoekende was; 

Dat de appelrechters, na te heb
ben beslist dat artikel 23, derde lid, 
van de Arbeidsongevallenwet te de
zen niet toepasselijk was, oordelen 
dat de getroffene op grond van arti
kel 23, vierde lid, van de Arbeidson
gevallenwet recht heeft, vanaf 14 
mei 1983 tot en met 2 april 1986, op 
dagelijkse vergoedingen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 23, derde lid, van de Arbeidson
gevallenwet, de getroffene die tijde
lijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
is, recht heeft « op een vergoeding 
die gelijk is aan het verschil tussen 
het loon verdiend v66r het ongeval 
en het loon dat hij ingevolge zijn 
wedertewerkstelling ontvangt »; 

Dat deze bepaling alleen toepasse
lijk is, wanneer de getroffene ef
fectief tewerkgesteld is en daarvoor 
een loon krijgt; dat zij geen toepas
sing meer vindt wanneer hij ontsla
gen is; 

Overwegende dat artikel 23, vier
de lid, 2° en 3°, van dezelfde wet 
luidt : « De getroffene geniet, tot de 
dag van zijn volledige wedertewerk
stelling of van de consolidatie, de 
vergoeding voor tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid: ( ... ); 2° wan
neer hij niet opnieuw aan het werk 
wordt gesteld en hem geen behande
ling met het oog op zijn wederaan
passing wordt voorgesteld; 3° wan
neer hij de hem aangeboden weder
tewerkstelling of de voorgestelde 
behandeling om een geldige reden 
weigert of stopzet »; 

Overwegende dat de getroffene 
die door eigen toedoen ontslag 
neemt of ontslagen wordt, de hem 
aangeboden tewerkstelling niet om 
een geldige reden weigert of stopzet 
en derhalve niet onder artikel 23, 
vierde lid, 3°, valt; 

Overwegende dat artikel 23, vier
de lid, 2°, toepassing vindt telkens 
als om welke reden ook aan de ge-
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troffene geen wedertewerkstelling 
wordt aangeboden of hem geen be
handeling wordt voorgesteld; 

Dat de werkgever die de weder
tewerkgestelde getroffene buiten 
diens toedoen ontslaat, hem vanaf 
het ontslag geen wedertewerkstel
ling meer aanbiedt; dat de aldus ont
slagen getroffene derhalve tot de 
dag van de consolidatie recht heeft 
op de vergoeding voor tijdelijke al
gehele arbeidsongeschiktheid; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat verweerder voortijdig 
op 13 mei 1983 werd ontslagen; dat 
het niet vaststelt en eiseres niet 
aanvoert dat verweerder door zijn 
toedoen werd ontslagen; 

Dat het arbeidshof derhalve wet
tig beslist dat verweerder vanaf 14 
mei 1983 tot de datum van de conso
lidatie recht heeft op de vergoeding 
bepaald in artikel 23, vierde lid, van 
de Arbeidsongevallenwet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

10 juni 1991 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Verbist. ~; 

Nr. 521 

3e KAMER - 10 juni 1991 

1° SPOORWEGEN - NATIONALE MAAT
SCHAPPIJ - GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - VRIJSTELLING - OPCENTIE
MEN OP ONROERENDE VOORHEFFING. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 
GEMEENTEBELASTINGEN - PROVINCIEBE
LASTINGEN - OPCENTIEMEN OP ONROEREN
DE VOORHEFFING - VRIJSTELLING - NATIO
NALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN. 

1° en 2° De Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen is niet gehou
den tot betaling van opcentiemen op 
de onroerende voorheffing ten voorde
le van provincies en gemeenten (1). 
(Art. 297 bis W.I.B.) 

(NATIONALE JVIAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 

FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1873 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. F 115/88, op 12 fe
bruari 1990 door het Hof van Beroep 
te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 4 en 14 van de 
wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, (artikel 4, zodals dit artikel 
van kracht was v66r de vervanging van 
het tweede lid ervan door drie andere !e
den bij artikel 167 van de Programma
wet van 30 december 1988; artikel 14, zo
als vervangen bij artikel 4 van de wet 
van 1 augustus 1960), artikelen 7 en 24 
van het Koninklijk Besluit van 21 maart 
1961, waarbij de nieuwe statuten van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen worden vastgesteld (artikel 
24, zoals dit artikel bestond v66r de ver
vanging van zijn tekst bij artikel 6 van 
het Koninklijk Besluit van 6 november 
1987), artikelen 155, 297 bis, 360 tot en 
met 392 van het Wetboek van Inkom
stenbelasting (artikel 267, zoals gewij
sigd bij artikel 30 van de wet van 19 juli 
1979; artikelen 360 tot en met 392, zoals 
vervangen bij artikel 34 van de wet van 
19 juli 1979), en artikelen 578, 605, 619, 
1984 tot en met 2010 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

(1) Zie Cass., 2 maart 1937 (Bull. en Pas., 
1937, I, 76), en 19 feb. 1940 (ibid., 1940, I, 54). 
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doordat het bestreden arrest de voor
ziening van eiseres tegen de beslissing 
van 7 juni 1988 van de gedelegeerde 
ambtenaar van de Directeur der Directe 
Belastingen van de gewestelijke directie 
Antwerpen II, waarbij werd afgewezen 
het bezwaarschrift van eiseres tegen de 
aanslag in de onroerende voorheffing, 
gemeente Kontich, aanslagjaar 1986, ar
tikel 605157, inzover deze aanslag betrek
king heeft op het aandeel van de provin
cie en van de gemeente, ongegrond 
verklaart op grand dat " de administratie 
of de instelling, belast met het beheer 
van een goed van de Staat, verantwoor
delijk is voor de betaling van de onroe
rende voorheffing die op dat goed be
trekking heeft (art. 297 bis W.I.B.); ... dat 
art. 155 W.I.B. bepaalt dat de onroerende 
voorheffing verschuldigd is door de eige
naar, de bezitter, de erfpachter, de op
stalhouder of de vruchtgebruiker van de 
belastbare onroerende goederen; ... dat, 
om na te gaan of de N.M.B.S. de vereiste 
hoedanigheid bezit, ten aanzien van het 
spoorwegdomein, bepaald in art. 155 
W.I.B., de wet van 23 juli 1926 en het 
K.B. van 21 maart 1961, dat het statuut 
van de N.M.B.S. vaststelt, moeten onder
zocht worden; dat uit die wetsbepalingen 
enkel kan afgeleid worden dat aan de 
N.M.B.S. een ruime bevoegdheid wordt 
verleend met het oog op een goede wer
king, zonder dat echter sprake is van 
een eigendomsoverdracht; dat art. 4 van 
de wet van 23 juli 1926, bepaalt dat de 
inbreng van de Staat erin bestaat het 
" genot " en het " recht op exploitatie " 
van het spoorwegnet in te brengen ( cfr. 
ook art. 7 van het K.B. dd. 21 maart 
1961); dat de Belgische Staat in ieder ge
val de absolute eigenaar blijft van het 
spoorwegdomein (cfr. Pasinomie, 1926, p. 
731-752); dat de N.M.B.S. zegt dat uit de 
bepalingen van de wet van 23 juli 1926 
evenals uit art. 7 en 24 van het K.B. van 
21 maart 1961 (zoals vervangen door art. 
6 van het K.B. dd. 6 november 1987) 
volgt dat de Belgische Staat voor aile on
roerende goederen van het spoorwegdo
mein moet beschouwd worden als blote 
eigenaar en dat de N.M.B.S. over die 
goederen rechten uitoefent die met deze 
van een vruchtgebruiker moeten worden 
gelijkgesteld (genot in de meest uitge
breide zin); dat (echter) moet vastgesteld 
worden dat niet voldaan is aan de tijde
lijke aard van het vruchtgebruik t.a.v. 
een rechtspersoon (beperkt tot dertig 
jaar door art. 619 B.W.) en dat de door 
art. 8 van het K.B. van 21 maart 1961 op
gelegde verplichting om grate herstellin
gen te verrichten evenmin strookt met 

de normale verplichtingen van een 
vruchtgebruiker (art. 605 B.W.); dat, nu 
de N.M.B.S. geen eigenaar of vruchtge
bruiker is van het spoorwegdomein, noch 
erfpachter of opstalhouder, ze geen be
lastingschuldige is in de zin van art. 155 
W.I.B.; dat het de Staat is die belastings
plichtige is van de onroerende voorhef
fing, zodat geen beroep kan worden ge
daan op de enkel aan de N.M.B.S. door 
de wet van 1926 verleende vrijstellingen 
van belastingen en taksen ten bate van 
provincie en gemeente; dat (eiseres) dan 
ook overeenkomstig art. 297 bis W.I.B. de 
aanvullende opcentiemen moet betalen 
voor rekening van de Staat; dat de aan
wijzing van de belastingschuldige inzake 
onroerende voorheffing behoort tot de 
bevoegdheid van de administratie van 
het kadaster en de aanslag wordt geves
tigd op grand van de kadastrale inschrij
vingen en niet afhankelijk is van burger
lijke titels ", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, uit artikel 4 van de 

wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen (zoals dit artikel van kracht 
was v66r de vervanging van het 2° lid er
van door drie andere !eden bij artikel 
167 van de Programmawet van 30 de
cember 1988) en eveneens uit artikelen 7 
en 24 van het Koninklijk Besluit van 21 
maart 1961, waarbij de nieuwe statuten 
van de Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen worden vastgesteld 
(artikel 24 zoals dit artikel stand v66r 
zijn vervanging bij artikel 6 van het Ko
ninklijk Besluit van 6 november 1987) 
blijkt dat de onroerende goederen van 
het spoorwegdomein behoren aan de Bel
gische Staat met dien verstande dat eise
res het genot, in de meest uitgebreide 
zin, en de beschikking erover heeft en 
deze goederen derhalve beheert in eigen 
naam, voor eigen rekening en op eigen 
risico's; diegene die het genot, in de 
meest uitgebreide zin, en de beschikking 
over een onroerend goed heeft niet een 
lasthebber is van de eigenaar, belast met 
het beheer van dit goed; dat eiseres met 
betrekking tot de onroerende goederen, 
behorend tot de Belgische Staat, derhal
ve geen administratie of instelling is, be
last met het beheer van een goed van de 
Staat, in de zin van artikel 297 bis van 
het Wetboek van Inkomstenbelasting, 

zodat, het bestreden arrest, door te be
schouwen dat eiseres gehouden is tot be
taling van de provinciale en gemeente
lijke opcentiemen inzake onroerende 
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voorheffing krachtens artikel 297 bis van 
het Wethoek van Inkomstenhelasting en 
door aldus aan te nemen dat eiseres met 
hetrekking tot het onroerend goed, dat 
het voorwerp uitmaakt van deze helas
ting, heheerder is van een goed van de 
Staat, een schending inhoudt van de in 
het tweede onderdeel vermelde hepalin
gen van de wet van 23 juli 1926 en het 
Koninklijk Besluit van 21 maart 1961 en 
van de hepalingen inzake lastgeving ( ar
tikelen 1984 tot en met 2010 van het Bur
gerlijk Wethoek) met het gevolg dat het 
op onwettelijke wijze heslist dat eiseres 
krachtens artikel 297 bis van het Wet
hoek van Inkomstenhelasting gehouden 
is tot hetaling van de provinciale en ge
meentelijke opcentiemen inzake onroe
rende voorheffing (schending van aile 
wetshepalingen, vermeld in het middel, 
met uitzondering van artikel 14 van de 
wet van 23 juli 1926, artikelen 155, 267, 
360 tot en met 392 van het Wethoek van 
de Inkomstenhelastingen en artikelen 
578, 605 en 619 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

............... )} 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bepaling van 

artikel 297 bis van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen, krachtens 
welke de administratie of instelling 
belast met het beheer van een goed 
van de Staat verantwoordelijk is 
voor de betaling van de onroerende 
voorheffing die op dat goed betrek
king heeft, er niet aan in de weg 
staat dat eiseres van de betaling 
van opcentiemen op de voorheffing 
wordt vrijgesteld; 

Dat die bepaling niet toepasselijk 
is op eiseres, bij wie de Staat het 
genot en recht van exploitatie van 
onroerende goederen heeft inge
bracht en die over die goederen een 
beschikkingsrecht bezit, zodat zij 
die goederen niet beheert voor reke
ning van de Staat; 

Overwegende dat het arrest, dat 
oordeelt dat eiseres aanvullende op
centiemen op de onroerende voor
heffing moet betalen voor rekening 
van de Staat, artikel 297 bis van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

10 juni 1991 - 3° kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete -- Gelijk
luidende conclusie (2) van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaten: 
mrs. Gerard en Claeys Bouuaert. 

Nr. 522 

3e KAMER - 10 juni 1991 

DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 
BEVOEGDHEID - HOGE MILITIERAAD 
VOORWAARDEN VAN ART. 10, § 1, 1°, DJENST
PLICHTWET VOOR HET VERLENEN VAN UIT
STEL OF VRIJLATING VAN DIENST NIET VER
VULD - GEEN VERWIJZING DOOR DE MILITIE
RAAD WEGENS SPECIALE OMSTANDIGHEDEN. 

Wanneer de militieraad geen uitspraak 
heeft gedaan over een aanvraag om 
uitstel of vrijlating van dienst wegens 
kostwinnerschap, vermag de Hoge Mi
litieraad die vaststelt dat de voorwaar
den vermeld in art. 10, § 1, 1°, Dienst
plichtwet niet vervuld zijn, het uitstel 
of de vrijlating op die grand niet te 
verlenen wegens speciale omstandig
heden die voor inwilliging pleiten (1). 
(Art. 28, § 4, Dienstplichtwet.) 

Noot arrest nr. 521 : 

(2) Het O.M. heeft geconcludeerd tot vernie
tiging op grand van het niet gepubliceerde eer
ste onderdeel van het middel. 

Noot arrest nr. 522 : 

(1) Zie Cass., 4 maart 1991, A.R. nr. M 754 N, 
supra, nr. 354. 
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(M ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 768 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 maart 1991 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, dat aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat, blijkens artikel 
28, § 4, van de Dienstplichtwet, de 
Hoge Militieraad slechts vermag uit 
spraak te doen over het bestaan van 
speciale omstandigheden die voor 
inwilliging van de aanvraag om uit
stel of vrijlating wegens kostwinner
schap pleiten, indien de militieraad 
heeft vastgesteld dat de in artikel 
10, § 1, 1°, van de wet gestelde voor
waarden niet zijn vervuld en hij be
slist heeft de zaak aan de Hoge Mi
litieraad voor te leggen; 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat eiser aanvanke
lijk om het uitstel, bepaald bij arti
kel 10, § 1, 1°, van de Dienstplicht
wet verzocht en dat hij voor de 
militieraad zijn aanvraag wijzigde 
en om het uitstel verzocht, bepaald 
bij artikel 10, § 1, 3°, van dezelfde 
wet; dat de militieraad, wegens die 
wijziging, eisers aanvraag om uitstel 
op grond van artikel 10, § 1, 1°, niet 
heeft behandeld; 

Dat eiser voor de Hoge Militie
raad opnieuw een aanvraag om uit
stel op grond van artikel 10, § 1, 1°, 
aanbracht; dat de Hoge Militieraad 
oordeelt dat de wettelijke voorwaar
den tot toekenning van die aan
vraag niet zijn vervuld en voorts 
overweegt dat hij niet gerechtigd is 
speciale omstandigheden in aanmer
king te nemen, nu de zaak hem niet 
met toepassing van artikel 28, § 4, 
van de Dienstplichtwet werd verwe
zen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

10 juni 1991 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Gruijthuijsen, Antwerpen. 

Nr. 523 

ze KAMER - 11 juni 1991 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRIJDIGHEID 
TUSSEN DE REDENEN EN HET BESCHIKKEND 
GEDEELTE. 

2° STRAF - SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 

- EENDAADSE - VIER TENLASTELEGINGEN 
DIE WEGENS EENHEID VAN OPZET SLECHTS 
EEN MISDRIJF OPLEVEREN - VIER AFZON
DERLIJKE STRAFFEN - GEVOLGEN. 

1° en 2° De beslissing die, na te hebben 
vastgesteld dat de feiten van vier ten
Jasteleggingen de uiting zijn van een 
en dezelfde opzet en een voortgezet 
misdrijf opleveren, vier afzonderlijke 
straiten uitspreekt, is niet regelmatig 
met redenen omkleed en is onverenig
baar met de regel waarvan art. 65 Sw. 
een toepassing is (1). 

Dat de Hoge Militieraad aldus de {1) cass., 10 dec. 1985 A.R. nr 9434 {A.C., 
beslissing naar recht verantwoordt; 1985-86, nr 245). 
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(CRETEK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4533) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over bet eerste mid del: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 65 
van het Strafwetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de eenheid van straf 
rechtvaardigt, en van het algemeen 
rechtsbeginsel dat strafbepalingen res
trictief moeten worden ge'interpreteerd, 

doordat het arrest van 14 maart 1990, 
met bevestiging van het vonnis van eerste 
aanleg op 17 februari 1989 uitgesproken 
door de Correctionele Rechtbank te 
Hasselt, waarbij voor de vier feiten van 
de betichting vier afzonderlijke straffen 
werden uitgesproken, en nadat in het 
tussenarrest van 8 november 1989 uit
drukkelijk gesteld werd dat de feiten 
« de uiting zijn van eenzelfde opzet en 
zij een voortgezet misdrijf opleveren », 
eiser tot afzonderlijke bestraffingen ver
oordeelt voor de vier onderscheiden be
tichtingen, 

terwijl de rechter, die vaststelt dat ver
schillende strafbare handelingen, die een 
beklaagde ten laste zijn gelegd, de uit
werking zijn van een zelfde opzet, voor 
deze feiten toepassing moet maken van 
artikel 65 van het Strafwetboek en 
slechts een straf mag uitspreken, zodat 
de uitspraken, die enerzijds stellen dat 
de verjaring van de strafvordering niet 
is bereikt precies omdat de vier verschil
lende ten laste gelegde feiten een voort
gezet misdrijf uitmaken en, anderzijds 
de beklaagde op grond van die verschil
lende feiten tot vier verschillende straf
fen veroordelen, artikel 65 van het Straf
wetboek schenden alsmede de in hoofde 
van het middel vermelde algemene 
rechtsbeginselen en bovendien een in
wendige tegenstrijdigheid inhouden met 
het gevolg dat de aangehaalde motieven 
onverenigbaar zijn met de uitspraken, 
die bijgevolg niet wettig gemotiveerd 
zijn (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat, krachtens de 
regel waarvan artikel 65 van het 
Strafwetboek een toepassing is, 
wanneer meerdere feiten wegens 

eenheid van opzet een misdrijf ople
veren slechts een enkele straf mag 
worden uitgesproken, namelijk de 
zwaarste; 

Overwegende dat het arrest, na 
vastgesteld te hebben « dat de fei
ten, indien bewezen, de uiting zijn 
van eenzelfde opzet en zij een voort
gezet misdrijf opleveren, zodat de 
verjaring van de strafvordering 
slechts een aanvang nam op 18 fe
bruari 1989 », het beroepen vonnis 
bevestigt dat eiser voor de telastleg
gingen A, B, C en D veroordeelt tot 
vier afzonderlijke straffen; 

Dat het arrest aldus artikel 65 van 
het Strafwetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde tweede mid
del dat niet tot cassatie zonder ver
wijzing kan leiden, vernietigt het 
bestreden 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. 

11 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Forrier - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Goeminne, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 524 

2• KAMER - 12 juni 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING - ARREST VAN DE KAMER VAN IN
BESCHl!LDIGI:IJGSTELLING - VOORZIENI:"lG 
IN CASSATIE- AA:\WIJZING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORM VAN HET CASSATIEBE
ROEP- AAJ\TWIJZING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN- VORM VAN HET CASSATIEBE
ROEP - MEMORIE - INDIENING PER FAX
POST. 

1 o en 2° Wanneer het hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling, op 
een bepaalde datum twee arresten 
heeft gewezen waarvan het ene de ver
dachte, eiser, verwijst naar de correc
tionele rechtbank en het andere beslist 
dat die verdachte aangehouden voor 
de rechtbank zal verschijnen, is niet 
ontvankelijk het cassatieberoep, waar
uit niet kan worden opgemaakt tegen 
welk arrest het is ingesteld (1). 

3° Het Hof van Cassatie slaat geen acht 
op een « memorie » genoemd stuk dat 
alleen per faxpost op de griffie van het 
Hof is ingekomen (2). 

(GRAND'RY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9181) 

RET HOF; - ... Overwegende 
dat eiser in een op 29 mei 1991 op 
de griffie van het Hof van Beroep te 
Luik ingekomen akte heeft ver
klaard zich in cassatie te voorzien 
« tegen een op 28 mei 1991 door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het bovengenoemde hof van be
roep gewezen arrest »; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het Hof van Beroep 
te Luik op 28 mei 1991 een arrest 
heeft gewezen waarbij eiser naar de 
correctionele rechtbank wordt ver
wezen en een ander arrest waarbij 
wordt beslist dat eiser aangehouden 
voor die rechtbank zal verschijnen; 

(1) Zie Cass., 6 feb. 1991, A.R. nr. 8883 (A.C., 
1990-91, supra, nr. 304). 

(2) Zie Cass., 16 jan. 1990, A.R. nr. 3444 
(A.C., 1989-90, nr. 305). 

Overwegende dat uit de akte van 
verklaring van voorziening niet kan 
worden opgemaakt tegen welk ar
rest de voorziening is ingesteld; 

Dat de voorziening wegens gemis 
aan nauwkeurigheid niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht het 
« memorie » genoemde stuk, dat op 
3 juni 1991 per faxpost op de griffie 
van het Hof is ingekomen, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

12 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Simonet - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaat: mr. B. 
Thuysbaert, Luik. 

Nr. 525 

2• KAMER - 12 juni 1991 

OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZA
KEN - STRAFVORDERING - !VIISDRIJVEN DIE 
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGE
RECHTEN BEHOREN EN SAMENHANG VERTO
NEN MET MISDRIJVEN DIE NIET TOT DE BE
VOEGDHEID VAN DIE GERECHTEN BEHOREN 
- STRAFVORDERING, VOOR HET HOF VAN BE
ROEP !NGESTELD DOOR EEN MAGISTRAAT 
VAN HET PARKET-GENERAAL BIJ DAT HOF -
WETTIGHEID. 

Wanneer het hof van beroep, op het ha
ger beroep van de beklaagde, van de 
burgerlijke partij en van de arbeidsau
diteur, in een eerste zaak wettig ken-



1010 HOF VAN CASSATIE Nr. 525 

nis heeft genomen van misdrijven die 
tot de bevoegdheid van de arbeidsge
rechten behoren, en tevens, in een 
tweede zaak, op het hager beroep van 
de beklaagden en van de procureur 
des Konings, wettig kennis heeft gena
men van een overtreding van het 
Strafwetboek, de vervolgingen inge
steld en de beide zaken behandeld zijn 
op dezelfde terechtzittingen, gehouden 
door dezelfde appelrechters, die deze 
zaken gelijktijdig hebben berecht, na 
vaststelling van de samenhang ervan, 
worden de artt. 155 en 578 tot 583 
Ger. W. niet geschonden door het ar
rest dat oordeelt dat de vervolgingen, 
die op de bovengenoemde terechtzittin
gen door een magistraat van het par
ket-generaal bij het hof van beroep 
wegens de in de eerste zaak ten laste 
gelegde misdrijven zijn ingesteld sa
men met de vervolgingen wegens het 
in de tweede zaak ten laste gelegde 
misdrijf, ontvankelijk zijn. 

(FOURNEAU, OGER T. SOUPART) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8918) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 155 en 578 tot 583 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest in de zaak 794 M 90 
(zaak II) uitspraak doet op de strafvorde
ring, die is ingesteld tegen beide eisers 
wegens inbreuk op de wet betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der werkne
mers, op het koninklijk besluit betreffen
de het bijhouden van sociale documen
ten en op de Arbeidsongevallenwet, en 
bovendien, tegen de eerste eiser wegens 
inbreuk op de wet betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 
en de eisers wegens die telastleggingen 
veroordeelt terwijl de strafvordering, 
blijkens de processen-verbaal van de te-

rechtzitting van 28 november 1990, 20 de
cember 1990 en 21 januari 1991 alsook 
blijkens het arrest van 21 januari 1991 
voor het hof van beroep is ingesteld door 
een substituut-procureur-generaal; dat 
uit de stukken van de rechtspleging 
blijkt dat die magistraat heeft gevorderd 
op de terechtzitting van 28 november 
1990 waarop de zaak is behandeld en dat 
de samenhang van die zaak met de zaak 
350 M 90 (zaak I) enkel is vastgesteld in 
het arrest van 21 januari 1991, 

terwijl artikel 155, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
openbare rechtsvordering wegens een 
overtreding van de wetten en de verorde
ningen over een van de aangelegenhe
den die behoren tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten voor het hof van be
roep wordt uitgeoefend door de !eden 
van het auditoraat-generaal; uit de arti
kelen 578 tot 583 van het Burgerlijk Wet
hoek blijkt dat de sociale zekerheid der 
werknemers, het bijhouden van de sod
ale documenten, de arbeidsongevallen en 
de bescherming van het loon der werk
nemers tot de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten behoren; de samenhang 
moet worden beoordeeld op de dag waar
op de zaak bij het hof van beroep aan
hangig wordt gemaakt; de strafvordering 
wegens overtreding van de bovenge
noemde wetten derhalve voor het hof 
van beroep moest worden ingesteld door 
een lid van het auditoraat-generaal; de 
!eden van het parket-generaal bij het hof 
van beroep dus niet bevoegd waren om 
de strafvordering in te stellen en de 
rechtspleging bijgevolg nietig is : 

Overwegende dat, luidens artikel 
155, eerste lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, de open bare rechtsvorde
ring wegens overtredingen van de 
wetten en de verordeningen over 
een van de aangelegenheden die be
horen tot de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten, voor het hof van be
roep wordt uitgeoefend door de 
leden van het auditoraat-generaal; 
dat, luidens het tweede lid, die bepa
ling niet toepasselijk is, onder meer 
in geval van samenhang van ge
noemde overtredingen met een of 
meer overtredingen van andere 
wetsbepalingen die niet tot de be
voegdheid behoren van de arbeids
gerechten; 



Nr. 526 HOF VAN CASSATIE 1011 

Overwegende dat het hof van be
roep, op het hoger beroep van de ei
sers, verweerster en de arbeidsaudi
teur, wettig kennis heeft genomen 
van zaak II betreffende overtredin
gen, die tot de bevoegdheid van die 
gerechten behoren, alsook van zaak 
I betreffende een telastlegging van 
afpersing, op het hoger beroep van 
de eisers en de procureur des Ko
nings; dat de vervolgingen zijn inge
steld en de zaken zijn behandeld op 
dezelfde terechtzittingen, die door 
dezelfde appelrechters zijn gehou
den, en dat het hof van beroep die 
zaken gelijktijdig heeft behandeld, 
na de samenhang ervan te hebben 
vastgesteld; 

Dat derhalve de appelrechters, 
door de vervolgingen die op de bo
vengenoemde terechtzittingen we
gens de in zaak II ten laste gelegde 
overtredingen, door een magistraat 
van het parket-generaal bij het hof 
van beroep zijn ingesteld tezamen 
met de vervolgingen wegens de in 
zaak I ten laste gelegde overtreding, 
ontvankelijk te verklaren, de in het 
middel vermelde wetsbepalingen 
niet hebben geschonden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

12 juni 1991 - ze kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Fischer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, eerste advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 526 

ze KAMER - 12 juni 1991 

RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJK POCES -
BEG RIP. 

Uit de enkele omstandigheid dat de fei
tenrechter, gebruik makende van zijn 
beoordelingsvrijheid, aan de ter zitting 
en onder ede afgelegde verklaringen 
van twee getuigen, die zich achteraf 
burgerlijke partij hebben gesteld, een 
grotere bewijswaarde heeft gehecht 
dan aan die van de beklaagde, valt 
geen schending af te leiden van het 
recllt van de beklaagde op een eerlijk 
proces in de zin van art. 6.1 E. VR.M. 

(BAERTS 
T. DE WOUTERS DE BOUCHOUT, THOMA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8931} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op de strafvorde
ring gewezen beslissing : 

Over de middelen, aangevoerd in het 
verzoekschrift van eiser waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat in strafzaken, 

wanneer de wet geen bijzonder be
wijsmiddel voorschrijft, de feiten
rechter op onaantastbare wijze en 
in feite de bewijswaarde beoordeelt 
van de gegevens waarop hij zijn 
overtuiging grondt, op voorwaarde 
dat die gegevens hem regelmatig 
zijn voorgelegd en dat de partijen 
daarover tegenspraak hebben kun
nen voeren; 

Overwegende dat eiser kennis 
droeg van die bewijselementen, 
meer bepaald van de door de ver-
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weerders voor hun burgerlijke-par- Nr. 527 
tij stelling ter zitting onder ede afge-
legde verklaringen, en dat hij daar-
over tegenspraak heeft kunnen voe- 2• KAMER - 12 juni 1991 
ren; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat het hof van be
roep, gebruik makende van zijn be
oordelingsvrijheid, aan die twee ver
klaringen een grotere bewijswaarde 
heeft gehecht dan aan die van eiser, 
onder meer omdat die twee verkla
ringen « met elkaar in overeenstem
ming waren » en de verweerder Sta
nislas de Wouters de Bouchout « die 
zeer goed geplaatst stond », een goe
de beschrijving heeft kunnen geven 
van het ongeval en van de toedracht 
ervan », geen schending valt af te 
leiden van het het recht van eiser 
op een eerlijk proces als bedoeld in 
artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; 

Dat het middel 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 beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

12 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Fischer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, eerste advocaat-ge
neraal Advocaten : mrs. Simont, 
Bi.itzler en P. D'Heur, Namen. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIET 
GOEDGEKEURDE VERWIJZING IN EEN PRO
CES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING 
VAN HET HOF VAN BEROEP - WETTIGHEID 
VAN HET PROCES-VERBAAL EN VAN HET AR-
REST - VEREISTEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
HOF VAN BEROEP - NIET GOEDGEKEURDE 
VERWIJZIGING IN EEN PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING - WETTIGHEID VAN 
HET PROCES-VERBAAL EN VAN HET ARREST 
- VEREISTEN. 

1° en 2° Wanneer een verwijzing in het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van het hof van beroep, waarop de 
zaak gedeeltelijk is behandeld, ver
meldt dat een van de ]eden van het 
college « als advocaat sinds ten minste 
vijftien jaar op het tableau van de Or
de is ingeschreven en krachtens art. 
321, tweede lid, Ger. W: opgeroepen 
werd om zitting te nemen ten einde de 
kamer voltallig te maken », niet is 
goedgekeurd en dus als niet bestaande 
wordt beschouwd, tast de niet-goed
keuring de geldigheid van het proces
verbaal en van het arrest niet aan, als 
uit de overige stukken van de rechts
pleging blijkt dat dit lid van het colle
ge dat de terechtzittingen over de zaak 
heeft bijgewoond, sinds ten minste 
vijftien jaar als advocaat is ingeschre
ven op het tableau van de Orde en dat 
hij is opgeroepen om met toepassing 
van voormelde wetsbepaling zitting te 
nemen ten einde het college voltallig 
te maken. (Art. 78 Sv.) 

(WISSOCQ T. THOMA E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9119) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 
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III. Op de voorziening van Alexan
dre Wissocq : 

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

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 78 van het Wetboek van Strafvor
dering en, 779, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat uit het proces-verbaal van de 
.terechtzitting van 18 januari 1991 waar
op de zaak gedeeltelijk is behandeld 
blijkt dat het hof van beroep bestond uit 
M. Joachim, voorzitter, H.P. Godin, 
raadsheer, en J. Bronckart; dat alleen in 
een niet goedgekeurde verwijzing staat 
dat J. Bronckart advocaat is en voldoet 
aan de bij artikel 321, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek gestelde ver
eisten om de kamer voltallig te maken, 

terwijlluidens artikel 78 van het Wet
hoek van Strafvordering het tussen de 
regels geschrevene, de niet goedgekeur
de doorhaling en verwijzingen als niet 
· bestaande worden beschouwd; derhalve 
uit geen enkel stuk waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat de persoon 
die « J. Bronckart » genoemd wordt zon
der nadere gegevens en die zitting ge
houden heeft op de terechtzitting van 18 
januari 1991 de advocaat J. Bronckart is 
die onder de bij artikel 321, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
voorwaarden meegewerkt heeft aan de 
overige daden van onderzoek in de zaak 
en achteraf het arrest heeft uitgespro
ken; het Hof aldus in de onmogelijkheid 
verkeert na te gaan of de advocaat 
Bronckart, overeenkomstig artikel 779, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
alle zittingen over de zaak heeft bijge
woond; het arrest dus nietig is (scherr
ding van alle in het middel vermelde be
palingen): 

Overwegende dat de verwijzing in 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 18 januari 1991 van het uit 
M. Joachim, H.P. Godin en J. 
Bronckart bestaande hof van be
roep, waarop de zaak gedeeltelijk is 
behandeld, vermeldt dat laatstge
noemde « sinds ten minste vijftien 
jaar op het tableau van de Orde is 
ingeschreven als advocaat en krach-

tens artikel 321, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek is opgeroepen 
om zitting te nemen ten einde de 
kamer voltallig te maken »; dat die 
verwijzing niet is goedgekeurd en 
dus als niet bestaande wordt be
schouwd; 

Overwegende evenwel dat uit de 
overige stukken van de rechtsple
ging, meer bepaald uit het bestre
den arrest, blijkt dat J. Bronckart, 
die de terechtzittingen over de zaak 
heeft bijgewoond, sinds ten minste 
vijftien jaar als advocaat is inge
schreven op het tableau van de Or
de en dat hij met toepassing van die 
wetsbepaling is opgeroepen om zit
ting te nemen ten einde de kamer 
voltallig te maken; 

Dat de niet-goedkeuring van die 
verwijzing derhalve noch het proces
verbaal noch het bestreden arrest 
ongeldig maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

12 juni 1991 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Fischer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, eerste advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Draps en M. 
Dardinne, Verviers. 
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Nr. 528 

1 e KAMER - 13 juni 1991 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
VOORKOOPRECHT - INDEPLAATSSTELLING 
VA~ DE PACHTER - TERUGBETALING AAN 
DE KOPER- OMVA~G. 

Ingevolge art. 51, derde lid, Pachtwet 
moet de in de plaats van de koper ge
stelde pachter aan die koper alleen de 
prijs terugbetalen die deze heeft be
taald, alsmede de kosten van de akte; 
hij kan niet worden veroordeeld om 
bovendien gerechtelijke interest te be
talen op de door de koper betaalde 
prijs (1). 

(DERAL'X T. CORBISIER, DECHEF E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 9029) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 april 1989 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen in hoger beroep gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1139, 1145, 1146 en 1153 
van het Burgerlijk Wetboek en van arti
kel 51 van de afdeling III : << Regels be
treffende de pacht in het bijzonder », 
van hoofdstuk II van titel VIII van boek 
III van het Burgerlijk Wetboek, als inge
voegd bij de wet van 4 november 1969, 
artikel I, en voor zoveel nodig schending 
van dat artikel I van de wet van 4 no
vember 1969, van de artikelen 19, 23, 24, 
26, 700, 769, 779, 780, 782, 783 en 1345 van 
het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om aan de verweerders sub 2, 3 
en 4, benevens de prijs en de kosten, de 
gerechtelijke rente op die prijs en die 
kosten te betalen vanaf de gedinginlei
dende dagvaarding van 28 mei 1976, op 
grand dat die rente geen schadevergoe-

(1) R.P.D.B., trefw. « Droit de preemption en 
matiere de baux ruraux >>, compl. V, nr. 321. 

ding uitmaakt maar alleen verschuldigd 
is omdat het vonnis tot de dag van de 
vordering teruggaat, 

tweede onderdeel, de pachter die zijn 
recht van voorkoop uitoefent aan de ko
per alleen de prijs terugbetaalt die deze 
he eft betaald, alsmede de kosten ( artikel 
51 van afdeling III « regels betreffende 
de pacht in het bijzonder » van hoofd
stuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek, als ingevoegd 
bij de wet van 4 november 1969, artikel 
I); daaruit volgt dat het bestreden vonnis 
eiser niet wettig kon veroordelen tot be
taling, aan de uitgewonnen kopers, van 
de gerechtelijke rente op de verkoopprijs 
en de kosten (schending van de in het 
middel aangewezen bepalingen en inzon
derheid van artikel 51 van afdeling III : 
« Regels betreffende de pacht in het bij
zonder >> van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek 
als ingevoegd bij de wet van 4 november 
1969, artikel I); 

W at betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis zegt 

« dat de eerste rechter terecht heeft 
beslist dat (eiser) aan de uitgewon
nen kopers de gerechtelijke rente 
diende te betalen >> op de prijs die 
zij hadden betaald; 

Overweger.de dat artikel 51, derde 
lid, van afdeling III - Regels be
treffende de pacht in het bijzonder 
- van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wet
hoek, als ingevoegd bij de wet van 4 
november 1969, bepaalt dat de inde
plaatsgestelde aan de koper de prijs 
terugbetaalt die deze heeft betaald, 
alsmede de kosten van de akte; 

Overwegende dat de rechtbank 
bijgevolg eiser niet wettig kon ver
oordelen om bovendien de gerechte
lijke rente te betalen op de prijs die 
de kopers hadden betaald; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder de andere 
onderdelen van de middelen te moe
ten onderzoeken, die tot geen ruime-
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re cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
beslist dat het litigieuze perceel als 
bouwgrond moet worden be
schouwd, het de prijs op 516.000 
frank vaststelt en eiser tot betaling 
van de gerechtelijke rente veroor
deelt; beveelt dat van dit arret mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Doornik, zit
ting houdende in hoger beroep. 

13 juni 1991 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

Nr. 529 

1" KAMER - 14 juni 1991 

1° DAGVAARDING - DAGVAARDING VAN 

DE STAAT - GELDIGHEID - VEREISTEN -
BETWISTING DOOR DE MINISTER DAT HET 
VOORWERP VAN HET GESCHIL TOT DE BE
VOEGDHEID VAN ZIJN DEPARTEIVIENT BE
HOORT- SUBSTITUTIE VAN EEN NIET MEER 
BESTAAND MINISTERIE - GEVOLG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS -
RECHTSOPVOLGING VAN VERWEERDER NA 
DE UITSPRAAK VAN HET BESTREDEN ARREST 
- INSTELLING VAN DE VOORZIENING- VER
EISTEN. 

3° GEMEENSCHAP, GEWEST 
RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE 

1939 - OVERGEDRAGEN RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN - ONDERWIJS - PERSONEELS
ZAKEN. 

4° GEMEENSCHAP, GEWEST - PRO
CESRECHTELIJKE RECHTSOPVOLGING VAN 
DE STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN EN 
GEWESTEN - ARTT. 61, § 1, EERSTE LID, EN 82 
FINANCIERINGSWET 16 JAN. 1989 - HANGEN
DE GERECHTELIJKE PROCEDURES - DRAAG
WIJDTE. 

5° GEMEENSCHAP, GEWEST - PRO
CESRECHTELIJKE RECHTSOPVOLGING VAN 
DE STAAT DOOR DE GEIVIEENSCHAPPEN EN 
GEWESTEN - ARTT. 61, § 1, EERSTE LID, EN 82 
FINANCIER!NGSWET 16 JAN. 1989 - HANGEN
DE GERECHTELIJKE PROCEDURES - GE
RECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN DE STAAT 
- EINDBESLISSING IN HOGER BEROEP UIT
GESPROKEN VOOR 1 JANUARI 1939 - VOOR
ZIENING IN CASSATIE GERICHT TEGEN DE 
STAAT EN TEGEN DE VLAAMSE GEIVIEEN
SCHAP ALS RECHTSOPVOLGER VAN DE STAAT 
- ONTVANKELIJKHEID. 

6° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA

KEN - CASSATIEGEDING - VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING 
HElD. 

ONTV ANKELIJK-

1 o Aan het b1j art. 705, tweede lid, 
Ger. W., gestelde vereiste wordt niet 
voldaan door de minister die beweert 
een niet meer bestaand ministerie in 
zijn plaats te stellen. 

2o Wanneer een procespartij, tussen de 
dag van de uitspraak van het bestre
den arrest en de dag van het instellen 
van het cassatieberoep, in haar uit het 
geding voortkomende rechten en ver
plichtingen opgevolgd wordt door een 
andere persoon, moet het ver
zoekschrift tot cassatie uitgaande van 
de wederpartij aan die persoon worden 
betekend en tegen die persoon worden 
gericht; in dat geval is, bij ontstentenis 
van wettelijke regeling, lroor het regel
matig instellen van de voorziening 
geen formele substitutie vereist en vol
staat de vermelding van de hoedanig
heid waarin de rechtsopvolger in de 
voorziening wordt betrokken (1). 

GEIVIEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - ART. 61, (1) Zie Cass., 24 feb. 1967 (A.C., 1967, 807); 29 
§ 1, EERSTE LID, FINANCIER!NGSWET 16 JAN. juni 1973 (ibid., 1973, 1072). 
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3° De bepaling 11an art. 61, § 1, eerste lid, 
Financieringswet 16 jan. 1989, krach
tens welke, tenzij in die wet anderrs 
wordt bepaald, de gemeenschappen en 
gewesten de rechten en verplichtingen 
van de Staat overnemen met betrek
king tot de bevoegdheden die hen wor
den toegekend bij de wet van 8 augus
tus 1988 tot wijziging van de bijzonde
re wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen, geldt met name 
voor de personeelszaken van het on
derwijs (2). 

4° Als hangende gerechtelijke pmcedu
res in de zin van artikel 61, § 1, eerste 
lid, Financieringswet 16 jan. 1989 die
nen te worden aangemerkt de gedin
gen waarin op 1 januari 1989 nag geen 
definitieve eindbeslissing was gewezen 
(3). 

(2) Zie : R.v.St., 14 nov. 1989, nr. 33.408, Ja
cobs t. Belg. Staat, Vlaamse Gemeenschap en 
A.R.G.O., T.B.P., 1990, biz. 66. 

(3) De wet van 5 maart 1984 betreffende de 
saldi en de lasten van het verleden van de ge
meenschappen en de gewesten en de nationale 
economische sectoren bepaalt reeds in zijn ar
tikel 1, vierde en laatste lid, dat de rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit hangende 
en toekomstige rechtsgedingen eveneens door 
de gewesten en gemeenschappen worden over
genomen. De regering achtte een bepaling be
treffende rechtsopvolging in rechtsgedingen 
niet overbodig en drukte zich desaangaande in 
de memorie van toelichting uit als volgt: " De
ze bepaling doet nochtans geen afbreuk aan 
de rechterlijke beslissingen, die, op het ogen
blik van de inwerkingtreding van de wet, defi
nitief zijn geworden en die, welke oak de be
slissingen wezen, moeten uitgevoerd worden. 
Zij heeft aileen betrekking op de gerechtsge
dingen die, op het ogenblik van de inwerking
treding van de wet, nog hangende zijn - dit 
wil zeggen dat nag geen definitief geworden 
rechterlijke beslissing in die gedingen is tus
sengekomen - en vanzelfsprekend eveneens 
op aile latere rechtsgedingen , ( Gedr. St., Ka
mer, 1982-83, nr. 834, 1, biz. 2). De opzet van 
de wetgever is dezelfde in de bijzondere wet 
betreffende de financiering van de gemeen
schappen en gewesten van 16 januari 1989. 
(Verslag Lebrun en Duroi-Vanhelmont, Pari. 
St., Kamer, 1988-89, nr. 635/18, biz. 594). 

Zie : H. TOMBEUR, " De procesrechtelijke 
rechtsopvolging als bepaald in artikel 61, § 1, 
van de Bijzondere Wet van 16 jan. 1989 betref
fende de financiering van de Gemeenschappen 
en Gewesten "• R. W., 1990-91, biz. 1105; M. 
PAQUES " Les droits et les charges du passe 
dans Ia Belgique federale ''• Actualites du 
droit, 1991, biz. 327. 

5° De voorziening in cassatie tegen een 
v66r 1 jan. 1989 tussen de eiser en de 
Staat uitgesproken arrest, die gericht 
is tegen de Staat en tegen de Vlaamse 
Gemeenschap als rechtsopvolger van 
de Staat, is niet ontvankelijk in zover
re ze gericht is tegen de Vlaamse Ge
meenschap, nu de vraag naar de even
tuele rechtsopvolging pas in geval van 
volledige of gedeeltelijke vernietiging 
van het bestreden arrest voor de ver
wijzingsrechter in het geding zal zijn, 
terwijl het rechtsgeding door het be
streden arrest definitief zal zijn afge
daan indien de voorziening geheel ver
worpen wordt. 

6° Een door de eiser tot cassatie inge
stelde vordering tot bindendverklaring 
van het te wijzen arrest is niet ontvan
kelijk, zo niet blijkt dat die eiser er be
lang bij heeft het arrest bindend te 
doen verklaren voor de tot tussen
komst opgeroepen partij (4). 

(LAMBRECHTS T. VLAAiviSE GEMEENSCHAP, 
BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. nrs. 6875 en 7037) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1988 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat de zaken inge
schreven op de algemene rol onder 
de nummers 6875 en 7037 hetzelfde 
appelarrest betreffen en dienen te 
worden gevoegd; 

In de zaak nr. 6875 : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening onder het 
uitdrukkelijke voorbehoud van het 
recht een nieuwe voorziening in te 
dienen; 

In de zaak nr. 7037 : 

I. Op de voorziening tegen de Bel
gische Staat " publiekrechtelijk 
rechtspersoon waarvan te dezen de 

(4) Cass., 10 dec. 1981, A.C., 1981-82, nr. 239. 
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bevoegde administratieve zetel ge
vestigd is ( ... ) op het kabinet van de 
Minister van Onderwijs »: 

Overwegende dat, voor zover eiser 
met de aangehaalde vermelding be
oogt de minister aan te wijzen tot 
wiens bevoegdheid het onderwerp 
van het geschil behoort, zoals ver
eist door artikel 705, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de voor
ziening gericht is tegen een niet be
staande persoon, nu, luidens artikel 
3 van het koninklijk besluit van 16 
januari 1989, de minister van Onder
wijs is « ontheven van zijn ambt 
van Minister van Onderwijs >>; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening tegen de 
Belgische Staat « vertegenwoordigd 
door de Vice-Eerste Minister en Mi
nister van Economische Zaken en 
van het Plan, tevens belast met de 
herstructurering van het Ministerie 
van Onderwijs >>; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, opge
worpen door de verweerder, te we
ten dat verweerder als voormeld 
geen partij was bij het bestreden ar
rest, maar wel de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de minister 
van Onderwij s : 

Overwegende dat, volgens artikel 
705, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, « de minister die in de 
zaak betrokken is (niet mag) betwis
ten dat het voorwerp van het geschil 
tot de bevoegdheid van zijn departe
ment behoort, tenzij hij tevens het 
betrokken ministerie in zijn plaats 
stelt, hetgeen geschiedt bij eenvou
dige conclusie >>; 

Dat de minister die beweert een 
niet meer bestaand ministerie in 
zijn plaats te stellen, aan het voor
melde vereiste niet voldoet; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid tevergeefs is voorgedragen; 

Overwegende dat de vraag naar 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ning tegen de Belgische Staat voor 

het overige niet kan worden ge
scheiden van de vraag naar de ont
vankelijkheid van de voorziening te
gen de Vlaamse Gemeenschap, wel
ke hierna wordt onderzocht; 

III. Op de voorziening tegen de 
Vlaamse Gemeenschap : 

Over de middelen van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, opge
worpen door verweerster, te weten: 

1 o dat verweerster, tegen wie de 
voorziening gericht is, geen partij 
was bij het bestreden arrest, nu het 
tussen eiser en de Belgische Staat is 
gewezen; 

2° dat, voor zover verweerster is 
opgeroepen « als overnemer van de 
rechten en verplichtingen van de 
Staat >>, die oproeping niet regelma
tig kan geschieden door een eenvou
dige vermelding in de akte van bete
kening en in het verzoekschrift, 
maar aileen door: (a) gedwongen 
tussenkomst, bij dagvaarding, of (b) 
ambtshalve substitutie of (c) hervat
ting van het geding nadat de zaak 
in cassatie aanhangig is gemaakt, 
althans voor uitdrukkelijke oproe
ping tot hervatting; 

3° dat, subsidiair, voor zover eiser 
zich beroept op artikel 61, § 1, eerste 
lid, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financie
ring van de gemeenschappen en de 
gewesten, hierna te noemen de Fi
nancieringswet 1989, die bepaling te 
dezen niet kan worden toegepast, 
nu verweerster haar bevoegdheid in
zake onderwijs rechtstreeks uit arti
kel 59 his, § 2, eerste lid, 2°, van de 
Grondwet put, welke bepaling inge
volg de overgangsbepaling van het
zelfde grondwetsartikel in werking 
is getreden terzelfder tijd als de ge
noemde Financieringswet 1989, dat 
is op 1 januari 1989; 

4° dat, subsidiair, voor zover arti
kel 61 van de Financieringswet 1989 
in beginsel toepasselijk zou zijn ter 
zake van onderwijsaangelegenhe
den, het in deze zaak niet tot gevolg 
zou hebben dat de Vlaamse Ge
meenschap de litigieuze verbintenis-
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sen heeft overgenomen, nu, volgens 
§ 1, eerste lid, van dat artikel, de ge
meenschappen en gewesten de rech
ten en verplichtingen van de Staat 
waarover het gaat, slechts overne
men « met inbegrip van de rechten 
en verplichtingen die voortkomen 
uit hangende en toekomstige ge
rechtelijke procedures », dat is met 
uitsluiting van die procedures waar
in een definitieve uitspraak is gewe
zen zoals, te dezen, het contradictoir 
appelarrest gewezen v66r 1 januari 
1989; dat dan, eerst nadat cassatie is 
uitgesproken, de Vlaamse Gemeen
schap in de plaats van de Staat 
treedt; 

5° dat, steeds subsidiair en voor 
zover artikel 61 van de Financie
ringswet 1989 in beginsel toepasse
lijk zou zijn, dan nog de rechtsop
volging van de Staat door de Vlaam
se Gemeenschap zou zijn uitgeslo
ten door § 1, zesde lid, van het 
genoemde artikel, krachtens het
welk, onder meer, « de Staat even
eens gebonden (blijft) door de be
staande verplichtingen op 31 decem
ber 1988 : - hetzij wanneer de 
betaling ervan verschuldigd is op 
deze datum als het gaat over vaste 
uitgaven of uitgaven waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd 
worden; - hetzij voor de andere 
schulden, wanneer ze vaststaan en 
de betaling ervan op regelmatige 
wijze werd aangevraagd op dezelfde 
datum in overeenstemming met de 
geldende wetten en reglementen », 
nu toch eisers vordering onder elk 
van evenvermelde categorieen kan 
worden gebracht, daar personeels
uitgaven vaste uitgaven zijn en voor 
rechterlijke uitspraken geen beta
lingsaanvraag behoeft te worden 
voorgelegd, althans de betaling v66r 
1989 is aangevraagd en het vast
staand karakter v66r 1989 is vastge
steld: 

1. Overwegende dat, wanneer, zo
als te dezen door eiser wordt ge
steld, een procespartij tussen de dag 
van de uitspraak en de dag van het 
instellen van de voorziening in cas
satie, in haar rechten en verplichtin-

gen voortkomende uit het geding op
gevolgd wordt door een andere per
soon, het verzoekschrift tot cassatie 
aan deze persoon moet worden bete
kend en tegen deze persoon moet 
worden gericht; 

2. Overwegende dat voor het re
gelmatig instellen van de voorzie
ning in het sub 1 bedoelde geval, 
geen formele en overigens door de 
wet niet geregelde « substitutie », 
buiten de vermelding van de hoeda
nigheid waarin de rechtsopvolger in 
de voorziening wordt betrokken, 
vereist is, evenmin als een dagvaar
ding tot gedwongen tussenkomst, 
terwijl hervatting van het geding, 
dat immers ten gevolge van de be
streden uitspraak niet meer aanhan
gig was, in wezen ondenkbaar is; 

3. Overwegende dat artikel 61, 
§ 1, eerste lid, van de Financierings
wet 1989 bepaalt : « Tenzij in deze 
wet anders wordt bepaald, nemen 
de Gemeenschappen en Gewesten 
de rechten en verplichtingen van de 
Staat over die betrekking hebben op 
de bevoegdheden die hen worden 
toegekend bij de wet van 8 augustus 
1988 tot wijziging van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen, met inbegrip 
van de rechten en verplichtingen die 
voortkomen uit hangende en toe
komstige gerechtelijke procedures »; 

Dat de uitzonderingen die verder 
in het tweede lid worden gemaakt, 
niet ter zake doen; 

Overwegende dat de aangehaalde 
wetsbepaling, anders dan verweer
ster betoogt, de bevoegdheid inzake 
het onderwijs, die door artikel 59bis, 
§ 2, eerste lid, 2°, van de Grondwet, 
als gewijzigd bij grondwetsbepaling 
van 15 juli 1988, rechtstreeks aan de 
gemeenschapsraden is toegewezen, 
niet uitsluit; 

Dat zulks al volgt uit de opzet van 
het aangehaalde artikel 61, § 1, eer
ste lid, waarmee in beginsel, zoals 
blijkt uit § 2 van hetzelfde artikel, 
beoogd wordt een onderscheid te 
maken, niet tussen de wettelijk en 
de grondwettelijk toegekende be-
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voegdheden, maar wel tussen de be
voegdheden waarop de Financie
ringswet 1989 toepassing vindt en 
die waarop de Financieringswet van 
5 maart 1984 van toepassing blijft; 

Dat zulks eveneens volgt uit de 
opzet van de wetgever, die ertoe 
heeft geleid dat de onderwijsbe
voegdheden bij grondwetsbepaling 
en niet bij wet of bijzondere wet 
werden toegekend, te weten : beper
king van die bevoegdheden zoveel 
mogelijk uit te sluiten; 

Dat ten slotte in de bijzondere 
wet van 8 augustus 1988, waarnaar 
het aangehaalde artikel 61, § 1, eer
ste lid, verwijst, een artikel 14 is op
genomen dat in de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 een artikel 
91bis invoegt, dat luidt als volgt: 
« Met het oog op de uitoefening 
van de door de Grondwet toegewe
zen bevoegdheden, worden de perso
neelsleden van het in artikel 17 van 
de Grondwet bedoelde onderwijs, in
gericht door het Rijk, van de Fond
sen en de Inspectiediensten ( ... ) 
overgeheveld naar de Vlaamse of de 
Franse Gemeenschap, naar gelang 
van het geval »; 

Dat deze bevoegdheid betreffende 
het onderwijs derhalve moet worden 
aangemerkt als toegekend bij de 
wet van 8 augustus 1988; 

Dat artikel 61 aldus in elk geval 
mede van toepassing is op de zaken 
betreffende het personeel van dat 
onderwijs, in de ruime zin; 

Dat het onderwerpelijk geding, 
dat volgens de niet betwiste vast
stelling van het arrest strekt tot een 
« rechtsherstellende reconstructie » 
van eisers loopbaan in het onder
wijs, een zaak is betreffende het 
personeel en mitsdien onder artikel 
61, § 1, eerste lid, valt; 

4 en 5. Overwegende dat de ver
weerster Vlaamse Gemeenschap 
geen partij was in het geding voor 
de feitenrechters; 

Overwegende dat luidens artikel 
61, § 1, eerste lid, van de Financie
ringswet 1989 de gemeenschappen 
en de gewesten de rechten en ver-

plichtingen van de Staat overnemen 
« met inbegrip van de rechten en 
verplichtingen die voortkomen uit 
hangende en toekomstige gerechte
lijke procedures »; 

Dat als hangende procedures die
nen te worden aangemerkt de ge
dingen waarin op 1 januari 1989 nog 
geen definitieve eindbeslissing was 
gewezen; 

Dat te dezen het rechtsgeding 
door het bestreden arrest, dat werd 
uitgesproken op 12 december 1988, 
definitief zal zijn afgedaan, indien 
de voorziening geheel verworpen 
wordt; 

Dat, in geval van volledige of ge
deeltelijke vernietiging van evenge
noemd arrest, het Hof de zaak ver
wijst naar de feitenrechter, die bin
nen de grenzen van de cassatie 
erover zal beslissen; 

Dat pas dan voor de verwijzings
rechter de vraag naar de eventuele 
rechtsopvolging van de Staat door 
de Vlaamse Gemeenschap in het ge
ding zal zijn; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de Vlaamse Gemeenschap alsnog 
geen procespartij is en dat de voor
ziening er niet toe kan leiden haar 
voor het Hof als rechtsopvolger van 
de Belgische Staat te doen optreden; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid sub 4 dient te worden aan
genomen en dat sub 5 niet dient te 
worden onderzocht; 

Dat derhalve de voorziening niet 
ontvankelijk is ten aanzien van de 
Vlaamse Gemeenschap; dat ze ai
leen ontvankelijk is ten aanzien van 
de Belgische Staat als vermeld sub 
tweede verweerder; 

Overwegende dat, zo in geval van 
vernietiging van het bestreden ar
rest, de verweerster Vlaamse Ge
meenschap als rechtsopvolger van 
de Staat diens plaats zal moeten in
nemen voor de verwijzingsrechter, 
het door het Hof te wijzen arrest ge
volg zal hebben ten aanzien van die 
rechtsopvolger; 
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Dat eiser derhalve ook geen be
lang heeft bij een bindendverklaring 
van het arrest voor die verweerster; 

Om die redenen, in de zaak nr. 
6875: verleent akte van de afstand; 
veroordeelt eiser in de kosten; in de 
zaak nr. 7037: verwerpt de voorzie
ning en de vordering tot bindendver
klaring; veroordeelt eiser in de kos
ten, behalve in die van eisers weder
antwoord ten aanzien van de ver
weerder sub 2, die ten laste van 
deze verweerder komen. 

14 juni 1991 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, eerste 
voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Butzler, Nelissen Grade 
en Houtekier. 

Nr. 530 

1e KAMER - 14 juni 1991 

1° GEMEENSCHAP, GEWEST 
RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE 
GElVIEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - ART. 61, 
§ 1, EERSTE LID, FINANCIERINGSWET 16 JAN. 
1989 - OVERGEDRAGEN RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN - ONDERWIJ.S. 

2° GEMEENSCHAP, GEWEST - PRO
CESRECHTELIJKE RECI-ITSOPVOLGI!\IG VAN 
DE STAAT DOOR DE GEcVIEENSCHAPPEN EN 
GEWESTEN - ARTT. 61, § 1, EERSTE LID, EN 82 
FINANCIERINGSWET 16 JAN 1989 - HAl\GEN-

DE GERECHTELIJKE PROCEDURES - GE
RECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN DE STAAT 
- EINDBESLISSING IN HOGER BEROEP UIT
GESPROKEN NA 1 JANUARI 1989 - VOORZIE
NING IN CASSATIE GERICHT TEGEN DE STAAT 
EN DE VLAAlVISE GEiVIEENSCHAP ALS RECHTS
OPVOLGER VAN DE STAAT - ONTVANKELIJK
HEID. 

1° De bepaling van art. 61, § 1, eerste lid, 
Financieringswet 16 jan. 1989, krach
tens welke, tenzij in die wet anders 
wordt bepaald, de gemeenschappen en 
gewesten de rechten en verplichtingen 
van de Staat overnemen met betrek
king tot de bevoegdheden die hen zijn 
toegekend bij de wet van 8 augustus 
1988 tot wijziging van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen, regelt de rechts
opvolging tussen de genoemde overhe
den in het algemeen en is mede 
toepasselijk op de door art. 59bis, § 2, 
2D, Gw. aan de gemeenschappen over
gedragen bevoegdheden inzake onder
wijs, als gewijzigd bij grondwetswijzi
ging van 15 juli 1988 (1). 

zo Wanneer de voorziening in cassatie 
tegen een na 1 januari 1989 tussen de 
eiser en de Staat uitgesproken eindbe
slissing gericht is tegen de Staat en te
gen de Vlaamse Gemeenschap als 
rechtsopvolger van de Staat, en de ei
ser geen reden aangeeft om de Staat 
als partij in het rechtsgeding te behou
den, is de voorziening tegen de Staat 
niet ontvankelijk, nu de rechtsopvol
ging tussen de genoemde overheden 
geldt met inbegrip van de rechten en 
verplichtingen die voortkomen uit de 
op 1 januari 1989 hangende gerechte
Jijke procedures. 

(1) In de Memorie van Toelichting bij het 
antwerp van bijzondere wet betreffende de fi
nanciering van de gemeenschappen en de ge
westen wordt vooropgesteld : " De inwerking
treding van dit antwerp laat aan de Gemeen
schappen en de Gewesten toe de nieuwe 
bevoegdheden uit te oefenen die hen werden 
overgedragen door art. 59bis van de Grondwet, 
herzien op 15 juli 1988, en door de bijzondere 
wet van 8 aug. 1988 "· 

Zie : A. ALEN, « De rechtsopvolging van de 
Staat door de Gemeenschappen en de Gewes
ten "• T.B.P., 1989, biz. 431; P. BERCKX, 150 jaar 
institutionele hervormingen in Belgie, biz. 
1011, Kluwer; R. VERSTEGEN, « De Gemeen
schappen bevoegd voor het onderwijs "• T.B.P., 
1990, biz. 3. 
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(VERLOF VOOR J ONGE ARBEIDERS V.Z.W .. T. DE 
BELGISCHE STAAT. VLAAMSE GEMEENSCHAP) 

ARREST 

(A.R. nr. 7042) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 mei 1989 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge in hoger beroep gewezen; 

Over het door eerste en tweede 
verweerder opgeworpen middel van 
niet ontvankelijkheid van de voor
zienin~ : de Staat is geen partij 
meer m de zaak : 

Overv<:'egende dat artikel 61, § 1, 
eerste hd, van de Financieringswet 
1989 bepaalt: « Tenzij in deze wet 
anders wordt bepaald, nemen de Ge
meenschappen en Gewesten de 
rechten en verplichtingen van de 
Staat over die betrekking hebben op 
de bevoegdheden die hen worden 
toegekend bij de wet van 8 augustus 
1988 tot wijziging van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen, met inbegrip 
van de rechten en verplichtingen die 
voortkomen uit hangende en toe
komstige gerechtelijke procedures »; 

Dat de uitzonderingen die verder 
in het tweede lid worden gemaakt, 
niet ter zake doen; 

Overwegende dat de aangehaalde 
wetsbepaling de bevoegdheid inzake 
het onderwijs, die door artikel 59bis 
§ 2, eerste lid, 2°, van de Grondwet: 
als gewijzigd bij grondwetsbepaling 
van 15 juli 1988, rechtstreeks aan de 
gemeenschappen is toegewezen niet 
uitsluit; ' 

Dat zulks al volgt uit de opzet van 
het 0:angehaalde artikel 61, § 1, eer
ste hd, waarmee in beginsel zoals 
blijkt uit § 2 van hetzelfde ~rtikel 
beoogd wordt een onderscheid t~ 
maken, niet tussen de wettelijk en 
de grondwettelijk toegekende be
voegdheden, maar wel tussen de be
voegdheden waarop de Financie
ringswet 1989 toepassing vindt en 
die waarop de Financieringswet van 
5 maart 1984 van toepassing blijft; 

Dat zulks eveneens volgt uit de 
opzet van de wetgever, die ertoe 
heeft geleid dat de onderwijsbe
voegdheden bij grondwetsbepaling 
en niet bij wet of bij zondere wet 
werden toegekend, te weten : beper
king van die bevoegdheden zoveel 
mogelijk uit te sluiten; 

Overwegende dat de overdracht 
van de roerende en onroerende goe
deren die voor het onderwijs wor
den aangewend, geregeld wordt door 
artikel 57 van de Financieringswet 
1989; dat § 5 van dit artikel de 
rechtsopvolging met betrekking tot 
die goederen bepaalt; 

Dat in de bijzondere wet van 8 au
gustus 1988, waarnaar het aange
haalde artikel 61, § 1, eerste lid, ver
wijst, een artikel 14 is opgenomen 
dat in de bijzondere wet van 8 au
gustus 1980 een artikel 91bis invoegt 
dat de personeelsleden van het in 
artikel 17 van de Grondwet bedoelde 
onderwijs overhevelt; 

Dat het derde lid van artikel 61 
§ 1, geldt « onverminderd het be~ 
paalde bij artikel 73, § 1 », dat voor
ziet in de toekenning van de saldi 
die op 31 december 1988 als beta
lingsmiddelen beschikbaar waren 
met name op de begroting van Na~ 
tionale Opvoeding; 

Dat, overeenkomstig de bepalin
gen van § 6, eerste lid, en § 8, twee
de lid, van artikel 59 bis van de 
Grondwet, de overdracht van be
voegdheid inzake onderwijs in wer
king treedt op dezelfde datum als de 
Financieringswet 1989, namelijk op 
1 januari 1989; 

Overwegende dat mede op grand 
van de onderlinge samenhang van 
voormelde bepalingen dient te wor
den besloten dat artikel 61, § 1, van 
de Financieringswet 1989 de rechts
opvolging in het algemeen regelt in 
die zin dat ook de door de Grondwet 
overgedragen bevoegdheden inzake 
onderwijs onder de toepassing ervan 
vallen; 
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de Belgische Staat in zijn rechten 
en verplichtingen voortvloeiend uit 
het rechtsgeding en geen reden aan
geeft om de Belgische Staat als par
tij in het rechtsgeding te behouden; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid opgeworpen door de Belgi
sche Staat gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten, behalve de kosten van de 
memorie van wederantwoord ten 
aanzien van de verweerster, die ten 
laste komen van, deze partij. 

14 juni 1991 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Baete-Swinnen - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, Biitzler en De Gryse. 

Nr. 531 

1• KAMER - 14 juni 1991 

GEMEENSCHAP, GEWEST - PROCES

RECHTELIJKE RECHTSOPVOLGING VAN DE 
STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN EN GE
WESTEN - ARTT. 61, § 1, EERSTE LID, EN 82 FI
NANCIERINGSWET 16 JANUARI 1989 - HAN
GENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES - GE
RECHTELIJKE PROCEDURE TEGEN DE STAAT 

EINDBESLISSING IN HOGER BEROEP UIT
GESPROKEN NA 1 JANUARI 1989 - VOORZIE
NING IN CASSATIE DOOR DE STAAT EN HET 

Wanneer de Staat en het Vlaamse Ge
west cassatieberoep instellen tegen 
een na 1 januari 1989 tussen de Staat 
en diens wederpartij in hager beroep 
uitgesproken eindbeslissing en het 
Vlaamse Gewest optreedt als rechtsop
volger van de Staat terwijl de Staat 
geen reden aangeeft op grand waarvan 
hij als procespartij in het rechtsgeding 
moet worden behouden, is de voorzie
ning van de Staat niet ontvankelijk, 
nu de rechtsopvolging tussen de ge
noemde overheden geldt met inbegrip 
van de rechten en verplichtingen die 
voortkomen uit de op 1 januari 1989 
hangende gerechtelijke procedures (1). 

(DE BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE 
WERKEN, VLAAMSE GEWEST T. TANGHE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7222) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 april 1989 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge; 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie, overeenkomstig artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van de exceptie van niet-ontvanke
lijkheid bij gerechtsbrief kennis 
heeft gegeven aan de advocaat van 
de eisers; 

Overwegende dat de Belgische 
Staat partij was in het geding voor 
de feitenrechter; 

Overwegende dat het Vlaamse Ge
west zich in cassatie voorziet in zijn 
hoedanigheid van overnemer van 
rechten en verplichtingen die be
trekking hebben op bevoegdheden 
die hem zijn toegekend bij de wet 
van 8 augustus 1988 tot wijziging 
van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980 tot hervorming van de in
stellingen; 

Dat de Belgische Staat geen reden 
aangeeft om hem in het rechtsge
ding als procespartij te behouden; 

VLAAlVISE GEWEST ALS RECHTSOPVOLGER (1) Zie : Cass., 27 sept. 1990, A.R. nr 8685 
VAN DE STAAT - ONTVANKELIJKIIEID. (A.C., 1990-91, nr. 41). 
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Dat de voorziening ingesteld door 
de Belgische Staat niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt de ei
sers in de kosten. 

14 juni 1991 - 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Ver
slaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biizler. 

Nr. 532 

1 e KAMER - 14 juni 1991 

CASSATIEMIDDELEN- NIEL'WE EN LOU

TER JURIDISCHE lVIIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - lVIIDDEL GEGROND OP EEN WETTE
LIJKE BEPALING DIE, OF OP EEN ALGE!VIEEN 
RECHTSBEGINSEL DAT DE OPENBARE ORDE 
RAAKT OF VAN DWINGEND RECHT IS- VER
EISTE FEITELIJKE GEGEVENS - GEEN VAST
STELLINGEN - GEVOLG. 

Niet ontvankelijk is het middel dat niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover die evenmin op eigen initi
atief heeft beslist, oak al is het ge
grond op een wettelijke bepaling die, 
of op een algemeen rechtsbeginsel dat 
de openbare orde raakt of van dwin
gend recht is, wanneer de feitelijke ge
gevens die voor de beoordeling van het 
middel noodzakelijk zijn, niet blijken 

uit de bestreden beslissing of uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan (1). 

(DE BELGISCHE STAAT - AIIN. V. OPEKBARE 
WERKEN T. L.L. EN N. DE MEYER N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7470) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1990 door Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt waarbij 
eiser wordt veroordeeld vergoedin
gen te betalen aan de verweersters 
sub 1 tot 8, op grand van zijn aan
sprakelijkheid voor de verrichte bij
komende werken bij het uitvoeren 
van een overheidsopdracht, te weten 
de uitbouw van de haven van Zee
brugge en het aanleggen aldaar van 
de LNG-terminal; 

Overwegende dat het middel be
toogt dat, nu het Vlaamse Gewest 
van rechtswege de rechten en ver
plichtingen van de Belgische Staat 
overneemt in zoverre zij betrekking 
hebben op de bevoegdheden bedoeld 
in artikel 6, § 1, X, van de wet van 8 
augustus 1980, als gewijzigd bij arti
kel 4, § 11, van de wet van 8 augus
tus 1988, met inbegrip van de rech
ten en verplichtingen die voortvloei
en uit hangende gerechtelijke proce
dures, de appelrechters die rechtsop
volging ambtshalve hadden moeten 
vaststellen en dienaangaande het 
debat heropenen; 

Overwegende dat het middel niet 
, kan worden beantwoord zonder een 
onderzoek van feiten waarvoor het 
Hof niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

(1) Cass., 19 april 1991, A.R. nr 6713 (A.C., 
1990-91, nr 435). 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

14 juni 1991 - 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en de Gryse. 

Nr. 533 

1" KAMER - 14 juni 1991 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERPLICH· 
TING VOOR DE RECHTER DE HEROPENING 
VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS 
DE VORDERING AF TE WIJZEN OP GROND VAN 
EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM 
NIET HEBBEN OPGEWORPEN - EXCEPTIE -
BEG RIP. 

2° KORT GEDING - BESLISSING DAT HET 
GEVORDERDE DE GRENZEN VAN HET VOOR· 
LOPIGE OVERSCHRIJDT - VORDERING ONGE· 
GROND VERKLAARD - GEVOLGEN. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - KORT GEDING 
- BESLISSING DAT HET GEVORDERDE DE 
GRENZEN VAN HET VOORLOPIGE OVER· 
SCHRIJDT - VORDERING ONGEGROND VER· 
KLAARD - GEVOLGEN. 

4° KORT GEDING - BESLISSING DAT HET 
GEVORDERDE DE GRENZEN VAN HET VOOR· 
LOPIGE OVERSCHRIJDT - VERDELING ONGE
GROND VERKLAARD - VERANTWOORDING. 

1° De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer 
hij de vordering geheel of ten dele af
wijst op grand van een exceptie die de 

partijen voor hem niet hebben ingeroe
pen, met name een exceptie van onbe
voegdheid, nietigheid, verjaring, verval 
of niet-ontvankelijkheid, maar niet 
wanneer hij de vordering geheel of ten 
dele afwijst op grand van feitelijke ge
gevens die aan zijn oordeel zijn onder
worpen (1). (Art. 774, tweede lid, 
Ger.W.) 

2° en 3° Wanneer de rechter in kart ge
ding beslist dat hij het gevorderde, zo
als het bij hem is aangebracht, niet 
kan toekennen omdat het de grenzen 
van het voorlopige overschrijdt, oefent 
hij volledig zijn rechtsmacht uit; dit 
brengt mee dat er geen sprake kan 
zijn van enige toepassing van art. 88, 
§ 2, Ger. W. of van enige verplichting 
voor de appelrechter om van de zaak 
zelf kennis te nemen (2}. 

4° Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter in kart geding 
waarbij de vordering wordt afgewezen 
op grand dat de gevorderde maatregel 
van die aard is dat zij de rechtspositie 
van de tegenpartij in de procedure ten 
grande nadelig bei'nvloedt (3}. (Art. 
1039 Ger.W.) 

(COLLAERTS, DESCHOENMAEKERS 
T. GEMEENTE GLABBEEK) 

ARREST 

(A.R. nr. 7278} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 77, eerste lid, 88, § 2, 568, eerste 
lid, 584, eerste lid, 774, 1039, eerste lid, 
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het algemeen rechtsbeginsel betref
fende de eerbiediging van het recht van 
verdediging en van het beschikkingsbe
ginsel, 

(1) Cass., 25 juni 1976 (A.C., 1976, 1204). 

(2) Zie Cass., 9 sept. 1982, A.R. nr. 6644 
(A.C., 1982-83, nr. 28), 11 mei 1990, A.R. nr. 
7089 (ibid., 1989-90, nr. 537), en 6 mei 1991, 
A.R. nr. 7363, supra, nr. 460. 

(3) Zie Cass., 9 sept. 1982, A.R. nr 6644, ver· 
meld in noot 2. 
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doordat het hof van beroep zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de oorspronkelijke vordering in zoverre 
deze ertoe strekt de verwijdering te ho
ren bevelen van de op het eigendom van 
verweerster geplaatste gastank, op 
grond : dat de eisers « een maatregel vor
der(en) die een definitief karakter ver
toont en van aard is om de rechtspositie 
van (verweerster) in de procedure ten 
gronde nadelig te bei"nvloeden (en) dat 
het bevelen van dergelijke maatregel de 
grenzen van de uitspraak bij voorraad 
overschrijdt "• 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
nergens regelmatig bij conclusie, noch in 
eerste aanleg, noch in hoger beroep, en 
evenmin in haar akte van hoger beroep 
heeft aangevoerd dat de rechter in kort 
geding niet bevoegd was om uitspraak te 
doen over de vordering tot wegneming 
van bedoelde gastank, nu zulks een defi
nitieve maatregel zou zijn die de rechts
positie van verweerster in de procedure 
ten gronde nadelig zou bei"nvloeden en 
het bevelen van die maatregel de gren
zen van de uitspraak bij voorraad zou 
overschrijden; de eisers aldus niet de ge
legenheid kregen zich tegen deze excep
tie te verweren en het hof van beroep, 
krachtens artikel 774 van het Gerechte
lijk Wetboek, alleszins ambtshalve de 
heropening van de debatten had moeten 
bevelen alvorens te beslissen over deze 
exceptie; zodat het hof van beroep, door 
zich niettemin onbevoegd te verklaren 
om voormelde vordering van de eisers te 
beoordelen, het recht van verdediging 
van de eisers miskent, artikel 774 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt en, 
voor zoveel nodig, door aldus buiten de 
rechtsstrijd tussen partijen te treden, het 
beschikkingsbeginsel miskent; 

tweede onderdeel, de verdeling van de 
burgerlijke zaken onder de rechters van 
dezelfde rechtbank, te dezen de toebede
ling aan de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg, zitting houdende in 
kort geding, of aan een andere kamer 
van dezelfde rechtbank, een incident uit
maakt als bedoeld in artikel 88, § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat v66r ieder 
ander middel door een van de partijen of 
bij de opening van de debatten ambts
halve dient te worden uitgelokt, bij ge
breke waarvan de toekenning van de 
zaak aan de rechter voor wie zij aanhan
gig wordt, definitief is; zodat, nu uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de bevoegdheid van 
de eerste rechter om van voormelde vor
dering van de eisers kennis te nemen 

werd betwist, het hof van beroep, door te 
oordelen dat de eerste rechter zich ten 
onrechte bevoegd verklaarde en zichzelf 
onbevoegd verklaarde, de artikelen 77, 
eerste lid, 88 § 2, en 568, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, zelfs indien de eerste 
rechter onbevoegd was, het hof van be
roep, als appelrechter zowel van de 
rechtbank van eerste aanleg als van de 
voorzitter van deze rechtbank, bevoegd 
was om van het geschil kennis te nemen 
en, ingevolge de devolutieve kracht v~n 
het hoger beroep, over de zaak zelf mt
spraak te doen; zodat het hof van beroep 
zich niet wettig onbevoegd verklaarde 
om over de vordering van de eisers uit
spraak te doen (schending van artikel 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de artikelen 584, eer
ste lid, en 1039, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de rechter in kort ge
ding enkel beletten maatregelen te beve
len waardoor de rechten van een proces
partij op een definitieve en onherroepe
lijke wijze worden aangetast; het wege
nemen van een gastank hieraan geens
zins beantwoordt, ook niet op grond dat 
deze maatregel « van aard is om de 
rechtspositie van (verweerster) in de pro
cedure ten gronde nadelig te bei"nvloe
den », en de rechter in kort geding inte
gendeel bevoegd is om zulk een maatre
gel aan verweerder op te leggen, wan
neer deze noodzakelijk is ter voorko
ming of stopzetting van een ogenschijn
lijke foutieve aantasting van een sub
jectief recht vanwege verweerster; zodat 
het hof van beroep zijn beslissing dat de 
eisers een maatregel vorderen die een 
definitief karakter vertoont op grond dat 
deze « van aard is om de rechtspositie 
van verweerster in de procedure ten 
gronde nadelig te bei"nvloeden » en dat 
aldus het bevelen van een dergelijke 
maatregel de grenzen van de uitspraak 
bij voorraad overschrijdt, niet naar recht 
verantwoordt (schending van de artike
len 584, eerste lid, en 1039, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechter 
de vordering van de eisers afwijst 
omdat de eisers « een maatregel 
vorderen die een definitief karakter 
vertoont en van aard is om de 
rechtspositie van (verweerster) in de 
procedure ten gronde nadelig te 
bei:nvloeden »; 
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Dat de rechter in kort geding, die 
op zodanige grond een vordering af
wijst, de vordering ongegrond ver
klaart; 

Overwegende dat de rechter ver
plicht is de heropening van de de
batten te bevelen wanneer hij een 
vordering geheel of ten dele afwij st 
op grond van een exceptie welke de 
partijen voor hem niet hebben opge
worpen, met name van een exceptie 
van onbevoegdheid, nietigheid, ver
jaring, verval of niet-ontvankelijk
heid; 

Dat te dezen de appelrechter, nu 
hij, ongeacht de door hem gebruikte 
bewoordingen, de vordering afwij st 
op grond van feitelijke gegevens die 
aan zijn oordeel zijn onderworpen, 
artikel 774 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet schendt door de debat
ten niet te heropenen; 

Overwegende dat de eisers in hun 
appelconclusie lieten gelden dat zij 
voor de rechter in kort geding « de 
voorlopige verwijdering » vroegen 
van de gastank en voor de rechter 
ten gronde de definitieve verwijde
ring van de gastank; dat verweer
ster in haar appelconclusie betoogde 
dat er geen sprake kon zijn van eni
ge verwijdering, nu definitief vast
stand dat een vergunning verkregen 
was voor het plaatsen van een gas
tank; 

Dat de appelrechter derhalve het 
recht van verdediging van de eisers 
en het beginsel van de autonomie 
van de procespartijen niet miskent 
door de vordering af te wijzen om
dat de verplaatsing van de gastank 
de rechtspositie van de verweerster 
overmatig zou bezwaren; 

W at het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat de voorzitter in 
kort geding uitspraak doet bij voor
raad; dat zulks betekent dat hij 
geen kennis neemt van de zaak zelf; 
dat hij, wanneer hij beslist dat hij het 
gevorderde, zoals het bij hem is 
aangebracht, niet kan toekennen 

omdat het de grenzen van het voor
lopige overschrijdt, zijn rechtsmacht 
volledig uitoefent; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de voorzitter in zodanig geval niet 
verplicht kan zijn nog enig geschil 
naar een andere rechter te verwlj
zen of over de zaak zelf te oordelen; 
dat dit alles meebrengt dat er dan 
geen sprake kan zijn van enige toe
passing van artikel 88, § 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek of van enige 
verplichting voor de appelrechter 
om van de zaak zelf kennis te ne
men; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechter 

op grond van de in het antwoord op 
het eerste onderdeel aangehaalde 
redenen vermocht te beslissen dat 
de bewaring van de rechten van de 
eisers de gevorderde maatregel niet 
kon verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 juni 1991 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Caenepeel, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 534 

1 e KAMER - 14 juni 1991 

1° HUUR VAN GOEDEREN- P.\CHT

EI'\DE (OPZEGGI'\G) - OPZEGGI'\G DOOR DE 

VERPACHTEH 0'.1 ZELF HET GOED TE EXPLO! 
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TEREN- ERNST EN GEGRONDHEID VAN HET 
VOORNEi\IEN - BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT
EINDE (OPZEGGING) - VOOR DE INWERKING
TREDING VAN DE WET VAN 7 NOV. 1988 GEGE
VEN OPZEGGING OM ZELF HET GOED TE EX
PLOITEREN - ONDERZOEK VAN DE GELDIG
HEID VAN DE OPZEGGING NA DE !NWERKING
TREDING VAN DE WET VAN 7 NOV. 1988 -
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT
EINDE (OPZEGGING) - VOOR DE INWERKING
TREDING VAN DE WET VAN 7 NOV. 1988 GEGE
VEN OPZEGGING OM ZELF HET GOED TE EX
PLOITEREN - ONDERZOEK VAN DE GELDIG
HEID NA DE INWERKINGTREDI!I:G VAN DE 
WET VAN 7 NOV. 1988. - BEOORDELING VAN 
HET VOORNEi\IEN VAN DE VERPACHTER. 

1o De verpachter van een pachtgoed mag 
de pachter opzeggen als hij het voor
nemen heeft zelf het goed te exploite
ren, op voorwaarde dat het voornemen 
ernstig en oprecht is; de feitenrechter 
oordeelt op onaantastbare wijze in fei
te of zulks het geval is (1). (Artt. 7 en 
12.5 Pachtwet v66r de wijziging door 
de wet van 7 nov. 1988 en artt. 7 en 
12.6, eerste en derde lid, Pachtwet na 
de wijziging door de wet van 7 nov. 
1988.) 

2° De feitenrechter die na de inwerking
treding van de wet van 7 nov. 1988 tot 
wijziging van de Pachtwet de geldig
heid dient te onderzoeken van een op
zegging die v66r die inwerkingtreding 
werd gegeven om zelf het goed te ex
ploiteren, moet zulks doen overeen
komstig de bepalingen van art. 12.5 
van de Pachtwet v66r de wijziging 
door de wet van 7 nov. 1988. (Art. 44, 
1°, wet 7 nov. 1988.) 

(1) Cass., 3 jan. 1974 en 19 april 1974 (A.C, 
1974, 482 en 889), 27 jan. 1978 (ibid., 1978, 641) 
en 19 maart 1981 (ibid., 1980-81, nr. 416); 
EECKLOO, Pacht en ~·oorkoop, 1970, inz. nrs. 
223 tot 228; SEVENS en TRAEST, Pacht, 1978, nrs. 
92 en 120; d'UDEKEM d'Acoz, « Le bail a ferme 
et le droit de preemption ''• 1984, inz. nr. 162; 
in Les NoF., Dr. civ., VI, vol. III; HERBOTS, CLA
RYSSE en WERCKX, « Overzicht van rechtspraak 
- Bijzondere overeenkomsten (1978-1982) », in 
T.P.R., 1985, biz. 1101 tot 1280, inz. nrs. 387 en 
393; S!MONT en DE GAVRE, « Examen de juris
prudence (1976 a 1980) - Les contrats speci
aux », in R.C.J.B., 1985, biz. 105 tot 179 en 265 tot 
370, inz. nr. 130, b. 

3° De omstandigheid dat het tweede lid 
van art. 12.6 van de Pachtwet, als ge
wijzigd bij de wet van 7 nov. 1988, niet 
van toepassing is op een v66r de in
werkingtreding van de wet gegeven 
opzegging, staat eraan niet in de weg 
dat de feitenrechter een door de ver
pachter v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 7 nov. 1988 gegeven opzeg
ging om zelf het goed te exploiteren 
ongegrond verklaart krachtens art. 
12.5 Pachtwet, v66r de wijziging door 
de wet van 7 nov. 1988, na in feite te 
hebben vastgesteld dat de verpachter 
een vastgoedmaatschappij is, dat de 
voorgenomen exploitatie wordt aange
wend tot het pachtvrij maken en me
teen valoriseren van het onroerend 
goed en aldus een onderdeel uitmaakt 
van de vastgoedbedrijvigheid, en dat 
de verpachter niet de bedoeling had 
aan landbouw te doen (2). 

(RIEBEL N.V. T. BLAL\\TBLO}n!E, POLLET) 

ARREST 

(A.R. nr. 7305) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 februari 1990 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, van artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, van artikel 12.5 (inzonderheid 
het eerste lid) van de Pachtwet, welke 
afdeling III vormt van hoofdstuk II van 
titel VIII van het derde hoek van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij 
de wet van 4 november 1969 en v66r de 
aan deze wet aangebrachte wijzigingen 
bij de wet van 7 november 1988 (Bel
gisch Staatsblad 6 december 1988), en 
van artikel 44, 1°, in hoofdstuk III van 
genoemde wet van 7 november 1988, 

doordat het bestreden vonnis het von
nis van de eerste rechter integraal be
vestigt en derhalve de litigieuze, door ei
seres aan de verweerders gegeven pacht
opzegging niet geldig verklaart, op grond 
van volgende motivering (p. 5-6, nr. 6) : 
« Ter zake staat het vast dat de N.V. Rib
bel (thans eiseres) een immobilienven
nootschap is, hetgeen ze niet kan betwis-

(2) Zie de rechtspraak en de rechtsleer ver
meld in de noot 1 hiervoren. 
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ten, noch betwist (cfr. statutair doe!, 
supra 4, in fine); zij is dus een vastgoed
maatschappij zoals haar benoeming dit 
ook duidelijk maakt; zo een prive-per
soon niet noodzakelijk landbouwer moet 
zijn om opzegging te kunnen geven voor 
eigen landbouwexploitatie, dan geldt dit 
ook voor rechtspersonen, met dien ver
stande evenwel dat de voorgenomen 
landbouwexploitatie moet passen in het 
kader van het voorwerp van zijn be
staan; er kan niet gezegd worden dat een 
eventuele landbouwexploitatie niet be
hoort tot het maatschappelijk voorwerp 
van eiseres : " de vennootschap heeft 
eveneens tot doe! aile verrichtingen, die 
betrekking hebben op de landbouw, de 
veeteelt en de tuinbouw "; het is evenwel 
duidelijk dat bij een vastgoedmaatschap
pij, zoals eiseres, een dergelijke exploita
tie slechts incidenteel is en in functie 
van haar speculatieve vastgoedbedrijvig
heid, zoals onder meer verkavelingen en 
ook de aanleg van een golfterrein (cfr. 
stuk 23 bundel eiseres, supra 4, in fine); 
teneinde pachtopzegging te kunnen ge
ven voor eigen gebruik als landbouwex
ploitatie heeft eiseres, om te kunnen vol
doen aan artikel 9 van de Pachtwet, zich 
zelfs verplicht gezien op 1 juni 1987 een 
daartoe in staat zijnde persoon, de heer 
Alfred Vercruysse, landbouwer-loonwer
ker, wonende te Waregem, Waterstraat 
128, op te nemen als bestuurder; de voor
genomen eigen exploitatie, zelfs indien 
zij met de realiteit zou stroken, is dus 
enkel dienstig in het kader van het alge
meen vastgoedbedrijf van eiseres; opdat 
een opzegging voor eigen landbouwex
ploitatie gegrond kon zijn, moet de voor
genomen exploitatie strekken tot hoofd
zakelijke aanwending van het onroerend 
goed als landbouwbedrijvigheid; dit is 
niet het geval wanneer de voorgenomen 
exploitatie door tussenkomst van een be
stuurder aangewend wordt als een nood
zakelijke schakel in de evolutie tot het 
pachtvrij maken en meteen valoriseren 
van het onroerend goed en aldus een on
derdeel uitmaakt van de vastgoedbedrij
vigheid van eiseres; de door eiseres gege
ven opzegging is dus niet gegrond en het 
voornemen is evenmin ernstig en op
recht te noemen; zoals hager uiteenge
zet, kan eiseres het bewijs niet leveren 
dat haar voornemen ernstig en oprecht 
is, vermits het duidelijk bewezen is dat 
de door haar voorgenomen exploitatie 
aangewend wordt als een noodzakelijke 
schakel in de evolutie tot het pachtvrij 
maken van het onroerend goed voor het 
valoriseren ervan, hetgeen aldus een on-

derdeel uitmaakt van de vastgoedbedrij
vigheid van eiseres; zo de door haar aan
geduide bestuurder al dan niet de vereis
te bekwaamheid heeft, is ter zake dan 
ook zonder belang, vermits de bedoeling 
van eiseres anders gelegen is dan aan 
landbouw te doen »; 
. terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 44, 1°, in hoofdstuk III van de wet 
van 7 november 1988 (Belgisch Staats
blad 6 december 1988) de geldigheid en 
de gevolgen van de v66r de inwerking
treding van deze wet gedane opzeggin
gen worden beoordeeld overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen die van kracht 
zijn op het ogenblik van de kennisgeving 
ervan; de litigieuze opzegging werd gege
ven door eiseres bij aangetekend schrij
ven van 29 september 1987 en dagvaar
ding tot geldigverklaring van de opzeg
ging geschiedde op 24 november 1987 
(zie bestreden vonnis, p. 1, nr. 2); de gel
digheid en de gevolgen van de litigieuze 
opzegging derhalve in casu dienden be
oordeeld overeenkomstig artikel 12.5 van 
de Pachtwet zoals vervangen bij de wet 
van 4 november 1969 en v66r de wijzigin
gen bij de wet van 7 november 1988; 
naar luid van het eerste lid van artikel 
12.5 van de Pachtwet (in de vorm zoals 
vervangen bij de wet van 4 november 
1969 en v66r de wijziging van de wet van 
7 november 1988) bij het onderzoek naar 
de geldigheid van de opzegging de rech
ter dient na te gaan of de opzeggingsre
denen ernstig en gegrond zijn en met 
name of uit aile omstandigheden van de 
zaak blijkt dat de verpachter de als op
zeggingsredenen bekendgemaakte voor
nemens zal ten uitvoer brengen; deze be
paling in de Pachtwet echter werd gewij
zigd bij de wet van 7 november 1988, ten 
gevolge waarvan deze rechtsregel (thans 
opgenomen in artikel 12.6 van de gewij
zigde Pachtwet) aangevuld wordt met de 
bepaling dat daarenboven, wanneer de 
pachter zijn hoofdberoep heeft in de 
landbouw, de opzegging voor persoonlij
ke exploitatie slechts dan door de rech
ter kan geldig worden verklaard indien 
het exploiteren van het landbouwbedrijf, 
waarin de betrokken landeigendommen 
zullen worden geexploiteerd, een overwe
gend dee! van de beroepsactiviteit van 
de aanstaande exploitant zal uitmaken; 
de regel derhalve die het criterium in
voert dat de persoonlijke. landbouwexploi
tatie een overwegend dee! dient te zijn 
van de beroepsactiviteit van de aan
staande exploitant (in casu eiseres) pas 
dateert van na de litigieuze opzegging en 
derhalve niet van toepassing is op de ten 
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processe bedoelde opzegging, zodat het 
bestreden vonnis, nu het de litigieuze op
zegging weigert geldig te verklaren om
dat de voorgenomen landbouwexploitatie 
slechts incidenteel zou zijn, enkel dien
stig in het kader van het algemeen vast
goedbedrijf van eiseres, niet strekkend 
tot hoofdzakelijke aanwending van het 
onroerend goed als landbouwbedrijvig
heid want enkel een noodzakelijke scha
kel in de evolutie tot het pachtvrij rna
ken en meteen valoriseren van het 
onroerend goed, op de litigieuze opzeg
ging een beoordelingscriterium toepast 
dat niet tot de wettelijke bepalingen be
hoorde die van kracht waren op het 
ogenblik van de kennisgeving ervan, na
melijk een criterium dat niet voorkomt 
in artikel 12.5 van de Pachtwet zoals dit 
luidde v66r de wijziging bij de wet van 4 
november 1969 doch slechts werd inge
voerd in artikel 12.6, tweede lid, van de 
Pachtwet zoals gewijzigd bij de wet van 
7 november 1988, derhalve aan die gewij
zigde bepalingen uit de Pachtwet ten on
rechte terugwerkende kracht verleent en 
aldus artikel 2 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt evenals artikel 44, 1°, 
hoofdstuk III van de wet van 7 novem
ber 1988, en tevens door aan artikel 12.5 
van de Pachtwet (zoals dit luidde v66r de 
wijziging door de wet van 7 november 
1988) een voorwaarde toe te voegen die 
dit artikel niet bevatte, schending in
houdt van inzonderheid het eerste lid 
van artikel 12.5 van de Pachtwet zoals 
vervangen bij de wet van 4 november 
1969 en v66r de wijziging van de wet van 
7 november 1988; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 12.5 van 

de Pachtwet, v66r de wijziging er
van door de wet van 7 november 
1988, luidde : << Bij het onderzoek 
naar de geldigheid van de opzeg
ging, gaat de rechter na of de opzeg
gingsredenen ernstig en gegrond 
zijn en met name of uit alle omstan
digheden van de zaak blijkt dat de 
verpachter de als opzeggingsrede
nen bekendgemaakte voornemens 
zal ten uitvoer. brengen. In geval 
van betwisting over het ernstig ka
rakter van het voorgenomen eigen 
gebruik, dient de verpachter te pre
ciseren hoe degene of degenen die 

in de opzegging als aanstaande ex
ploitant zijn aangewezen, de per
soonlijke, werkelijke en voortgezette 
exploitatie zullen uitvoeren en te be
wijzen dat zij daartoe in staat zijn >>; 

Overwegende dat artikel 11 van 
de wet van 7 november 1988 artikel 
12 van de Pachtwet heeft vervangen; 
dat de Pachtwet thans onder artikel 
12.6, tweede lid, bepaalt : << Daaren
boven, wanneer de pachter zijn 
hoofdberoep in de landbouw heeft, 
kan de opzegging voor persoonlijke 
exploitatie slechts geldig worden 
verklaard indien het exploiteren van 
het landbouwbedrijf, waarin de be
trokken landeigendommen zullen 
worden geexploiteerd, een overwe
gend deel van de beroepsactiviteit 
van de aanstaande exploitant zal 
uitmaken »; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 44, 1°, van de wet van 7 no
vember 1988 de geldigheid en de ge
volgen van de v66r de inwerkingtre
ding van deze wet gedane opzeggin
gen worden beoordeeld overeenkom
stig de wettelijke bepalingen die 
van kracht zijn op het ogenblik van 
de kennisgeving ervan; 

Dat, nu blijkens de vaststelling 
van het bestreden vonnis de kennis
geving van de door eiseres aan 
de verweerders gedane opzegging 
plaatshad op 29 september 1987, de 
geldigheid ervan overeenkomstig de 
vroegere bepaling van artikel 12.5 
van de Pachtwet moet worden be
oordeeld; 

Overwegende dat, krachtens die 
bepaling, de feitenrechter bij het on
derzoek naar de geldigheid van de 
opzegging met alle feitelijke om
standigheden die aan de opzegging 
ten grondslag liggen, rekening moet 
houden; dat hij moet nagaan of uit 
alle omstandigheden van de zaak 
blijkt dat het voornemen van de ver
pachter om de persoonlijke, werke
lijke en voortgezette exploitatie van 
het goed ten uitvoer te brengen op
recht en ernstig is; dat hij daarover 
op onaantastbare wijze oordeelt; 
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Dat de omstandigheid dat het na 
de opzegging van kracht geworden 
artikel 12.6, tweede lid, van de 
Pachtwet bepaalt dat, « wanneer de 
pachter zijn hoofdberoep heeft in de 
landbouw, de opzegging voor per
soonlijke exploitatie slechts geldig 
kan worden verklaard indien het ex
ploiteren van het landbouwbedrijf, 
waarin de betrokken landeigendom
men zullen worden geexploiteerd, 
een overwegend deel van de 
beroepsactiviteit van de aanstaande 
exploitant zal uitmaken », niet weg
neemt dat de rechter die, zoals te 
dezen, overeenkomstig de vroegere 
bepaling van artikel 12.5 over de 
ernst en de oprechtheid van het 
voornemen van de verpachter moet 
oordelen, om tot zijn overtuiging te 
komen, met het in artikel 12.6, twee
de lid, bedoelde feitelijke gegeven 
rekening kan houden; 

Overwegende dat de appelrechter 
vaststelt : dat eiseres een vastgoed
maatschappij is die in het vooruit
zicht van de opzegging bij akte van 
17 juni 1987 het doel van de ven
nootschap uitgebreid heeft tot « alle 
verrichtingen die betrekking hebben 
op de landbouw, de veeteelt en de 
tuinbouw >>, dat een « dergelijke ex
ploitatie slechts incidenteel is in 
functie van haar speculatieve vast
goedbedrijvigheid, zoals onder meer 
verkavelingen en ook de aanleg van 
een golfterrein >>, dat, « om te kun
nen voldoen aan artikel 9 van de 
Pachtwet, (zij) zich zelfs verplicht 
gezien (heeft) op 1 juni 1987 een 
daartoe in staat zijnde persoon ( ... ), 
landbouwer-loonwerker ( ... ) op te ne
men als bestuurder >>, dat « de voor
genomen exploitatie ( ... ) enkel dien
stig (is) in het kader van het 
algemeen vastgoedbedrijf van eise
res >>, dat « de voorgenomen exploi
tatie (niet strekt) tot hoofdzakelijke 
aanwending van het onroerend goed 
als landbouwbedrijvigheid >> en 
« aangewend wordt als een noodza
kelijke schakel in de evolutie tot het 
pachtvrij maken en meteen valorise
ren van het onroerend goed en al
dus een onderdeel uitmaakt van de 

vastgoedbedrijvigheid van eiseres >> 
en << dat de bedoeling van eiseres 
anders gelegen is dan aan landbouw 
te doen (artikel 12.5 van de Pacht
wet) >>; 

Overwegende dat de appelrechter, 
zonder artikel 12.5 van de Pachtwet, 
zoals die bepaling in vigeur was op 
de dag van de kennisgeving van de 
opzegging, en de overige in het on
derdeel aangewezen wetsbepalingen 
te schenden, uit de voormelde feite
lijke omstandigheden heeft kunnen 
afleiden dat het voornemen van ei
seres om de persoonlijke, werkelijke 
en voortgezette exploitatie van het 
goed ten uitvoer te brengen, niet 
ernstig en oprecht is, en heeft kun
nen beslissen dat de vordering tot 
geldigverklaring van de opzegging 
van eiseres ongegrond is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 juni. 1991 - 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie de h. Tille-
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 535 

1 e KAMER - 14 juni 1991 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
WINSTEN VAN WELKE NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- EN LANDBOUWBEDRIJVEN OOK - BE
DRI.JVEN - BEGRIP. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER

SONENBELASTING BEDRIJFSINKOMSTEN -
WINSTEN - WINST VAN WELKE NIJVER
HEIDS-, HANDELS- EN LANDBOUWBEDRIJVIG
HEID OOK - HANDELSBEDRIJVIGHEID - BE
GRIP. 

1 o De in art. 20, 1", W.I.B., bedoelde be
drijven zijn de zelfstandige economi
sche eenheden die gericht zijn op het 
produceren of het verhandelen van 
goederen of op het verlenen van dien
sten en die een of meer inrichtingen 
kunnen omvatten. 

2" Naar recht verantwoord is het arrest 
van het hoi van beroep dat - na te 
hebben vastgesteld dat de belasting
plichtige, die reeds voorheen als ver
huurder van appartementen aan de 
kust bedrijvig was, rekening houdende 
met de stijgende vraag naar tweede 
verblijven aan de kust, zijn activiteit 
heeft verlegd naar de verkoop, dat de 
infrastructuur waarover hij beschikte 
als verhuurder dienstig was voor de 
verkoop, cfat zijn echtgenote door ae 
verlwop van een residentie over kapi
taal beschikte dat zij hem ter beschik
king stelde om een aantal vastgoedo
peraties op te zetten en dat hij daartoe 
twee residenties te zamen aankocht 
om de appartementen ervan stuk voor 
stuk met winst te verkopen, wat een 
handelsoogmerk verraadt - beslist 
dat de winst gehaald uit de verkoop 
van appartementen voortkomt uit een 
handelsbedrijvigheid in de zin van art. 
20, Jo, W.J.B. (1) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1885 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1990 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, en van de artikelen 20, 1", 21 en 22 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1980, A.R. nr. F 530 F 
(A.C., 1980-81, nr. 193). 

doordat het arrest, in antwoord op de 
stelling van eiser (weerhouden in zijn 
besluiten van 21.8 en 11.12.89) dat de ad
ministratie, in geen geval, bewees dat de 
onderhavige inkomsten " winsten , (artt. 
21 en 22 W.I.B.) waren, voortgebracht 
door « een exploitatie >>, of « bedrijf >>, zo
als omschreven door art. 20, 1", W.I.B., 
en aldus ten onrechte onderhavige in
komsten als dusdanig had belast, in de 
eerste plaats voorhoudt dat, " de overige 
door de bestreden beslissing aangehaal
de argumenten, hier voor zoveel als no
dig overgenomen, deze conclusie wetti
gen >>, (de conclusie: << dat de verkopen 
uit de Residences Heidebloem en Europa 
bedrijfsmatig gebeurden >>, in tegenstel
ling tot deze van de « Residence Fami
lia >>, en aldus verwijst naar de beslissing 
blz. 5-6 : " dat zo kan worden aangeno
men dat de onroerende verrichtingen 
voorafgaande aan 1973 nog thuishoorden 
in een normaal beheer van privaat patri
monium, dit zeker niet het geval is voor 
de onroerende verrichtingen die vanaf 
1973 geschiedden; dat, inderdaad, vanaf 
dit jaar 1973 vastgesteld worden : de 
veelvuldige en kort opeenvolgende ver
richtingen, de samenhang en de belang
rijkheid van de aan- en verkoop waarvan 
de omzet ettelijke miljoenen bedraagt, 
en die belangrijke winsten heeft opgele
verd; de kosten inzake publiciteit inzon
derheid gevoerd bij de verkoop van ap
partementen in de Residence Europa; 
het aanwenden door de reclamant van 
zijn bijzondere kennis in de immobilien
sector verworven sedert 1966 als beheer
der, inrichter en verhuurder van apparte
menten, de voortzetting van deze ver
richtingen tijdens de jaren 1973 en 1974 
gepaard gaande met verdere opbouw, de 
afwerking en de inrichting van de Resi
dence Europa, alsmede de wijze waarop 
hij deze vanwege de echtgenoten Cam
bier had verworven; Overwegende dat uit 
het geheel van deze feitelijke omstandig
heden en tevens uit hun onderlinge sa
menhang dient te worden besloten dat 
hier, zij het op verkapte wijze, door re
clamant gehandeld werd als door een 
handelsonderneming die tot doel heeft 
onroerende goederen te kopen om deze 
opnieuw te verkopen; dat deze verrich
tingen daden van koophandel zijn zoals 
aangehaald in artikel 2 van het W etboek 
van Koophandel >>), en vervolgens aan
voert : - « dat de eiser die reeds als ver
huurder bedrijvig was, rekening hou
dend met de stij gende vraag naar twee
de verblijven aan de kust, zijn activiteit 
heeft verlegd naar de verkoop van wo-
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ningen »; - « dat hieraan geen afbr~uk 
wordt gedaan door het feit, dat de eiser 
niet officieel het statuut van vastgoed
handelaar had aangenomen, en slechts 
over een bescheiden infrastructuur be
schikte; dat de infrastructuur die de ei
ser voorheen toeliet te verhuren ook 
dienstig was om te verkopen >>; - « .dat 
het kapitaal, dat de echtgenote van eiser 
had verworven door de verkoop van de 
Residence Familia, ter beschikking is ge
steld van eiser om vastgoedoperaties op 
te zetten »; - « dat de omstandigheid dat 
de verkopen vrij vlot verliepen en 
slechts een geringe publiciteit en inspan
ning vergden deze transacties hun han
delskarakter niet ontnemen »; - « dat de 
aankoop van de Residence Heideblo~m, 
waarvan hij (eiser) voorheen de bedriJfs
matige hoofdbestuurder was, om de ap
partementen stuk voor stuk te verkopen, 
en de aankoop van de Residence Europa 
om deze weer onmiddellijk stuk voor 
stuk te verkopen, duidelijk een handels
oogmerk verraden; ( ... ) dat met andere 
woorden de eiser niet alleen speculeerde 
(wat de toepassing van artikel 67,. 1°, 
W.I.B. niet zou uitsluiten), maar dmde
lijk het inzicht had een beper~te ha~~ 
delsactiviteit op te zetten, aanslmtend biJ 
zijn vroegere bedrijvigheid als verhuur
der en waarbij het startkapitaal, ter be
schikking gesteld door zijn echtgenote, 
werd geYnvesteerd om de opbrengs~en 
opnieuw te investeren ?'; - « dat de m~t
belasting van de eiser m de B.T.W. wehs
waar een aanduiding kan zijn dat hij 
geen handelaar is, maar dat zulks mede 
het gevolg kan zijn van de relatief korte 
tijdspanne waarin hij handel dreef, en 
van het feit dat hij, die zich niet als han
delaar beschouwde, ook geen B.T.W.-aan
giften indiende »; - « dat .de geringe pu
bliciteit eerder het gevolg IS van de grote 
vraag naar het door de eiser aangeboden 
product »; - « dat de eiser do~r zijn ac~i
viteit als verhuurder, de nodige kenms 
van de vastgoedmarkt had verworven ~ie 
hem toeliet om zich met een ernstige 
kans op succes op de markt van de vast
goedverkoop te begeyen »; -. « d:=tt .het 
niet terzake dienend IS of de eiser mnch
ter of enkel verkoper van appartementen 
was; dat ook de verkoop een handels
daad kan uitmaken, en dat zulks ten de
ze het geval is »; - « dat, integendeel, de 
eiser in blok aankocht om per stuk te 
verkopen, wat eigen is aan een detail
handelaar ,. uit deze feiten afleidt, « dat 
de eiser ter~cht werd belast op basis van 
artikel 20, 1°, W.I.B. voor de winst ge
haald uit de verkoop van appartementen 

uit de Residences Heidebloem en 
Europa "• 

terwijl, eerste onderdeel, het bestaan 
van een « nijverheids-, handels- of .lan~
bouwbedrijf , (art. 20, 1°, W.I.B.) Im~h
ceert dat, een organisatie van produk~Ie
faktoren aanwezig is, enerzijds, explmta
tiekapitaal, anderzijds, arbeid, onder 
Ieiding van (of arbeid door) de onderne
mer met het oog op het maken van 
win~t waardoor aldus een << inrichting » 
ontst~at, waarvan sprake in artikel 21, 
en waarbij het exploitatiekapitaal het 
meest in het oog vallend kenmerk is, en 
dat dit wordt bewezen, en de door het 
aangevochten arrest aangehaald_e rechts
feiten, precies die kenmerken met verto
nen, en niet bewijzen, zodat het bestre
den arrest zijn conclusie niet rechtvaar
digt, door de aangevoerde feiten, en 
bepaald zodoende blijk geeft van een 
verkeerd begrip van art. 20, 1°, W.I.B., en 
aldus dit artikel schendt, en ten onrechte 
de beslissing en de aanslagen niet ver
nietigt; 

en terwijl, anderzijds, en ande~som, de 
toetsing die vertrekt van de feiten~ en 
nagaat waartoe zij toelaten te beslmten, 
moet konstateren dat zij niet toelaten te 
besluiten tot het bestaan van een exploi
tatie in de zin van art. 20, 1°, W.I.B., om
dat de aangehaalde feiten, evengoed en 
zelfs eerder en beter, laten besluiten tot 
het bestaan van « een winstgevende be
zigheid , (art. 20, 3°, W.I.B.), gezien - de 
beslissing blz. 5-6 precies de rechtsleer 
en rechtspraak weergeeft, voor zover ze 
een winstgevende bezigheid omschrijven; 
- art. 2 Wetboek van Koophandel, niet 
omschrijft wat een exploitatie is, in de 
zin van art. 20, 1°, W.I.B., noch een 
winstgevende bezigheid (art. 20, 3°, 
W.I.B.), - en indien een bedrijfsmatige 
activiteit in de fiscale zin, een handels
karakter vertoont, dit handelsaspect niet 
beslissend is voor het antwoord op de 
vraag of het al dan niet gaat om een 
« bedrijf », in de zin van art. 20 .. 1°, _ver
mits ook een « winstgevende bezigheid "• 
die fiscaal een bedrijfskarakter heeft, 
ook een handelskarakter kan hebben; -
het verwijzen naar een « handelsactivi
teit "• als ingaand op de stijgende vraag 
van tweede verblijven aan de kust, als 
vlot verkopen, en zonder inspanning, als 
handelsoogmerk, als met succes optre
den op de markt van de vastgoedver
koop, als verkoop van appartementen, 
wat een handelsdaad uitmaakt, als de
tailhandelaar van een in blok aange
kocht appartementsgebouw, evenmin tot 
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het bestaan van een " bedrijf » (in de zin 
van art. 20, 1°, W.I.B.) laat besluiten en 
om dezelfde reden; - het verleden als 
verhuurder van appartementen, evenmin 
een aanwijziging is voor het bestaan van 
een bedrijf (art. 20, 1°, W.I.B.), eerder 
dan een winstgevende bezigheid (art. 20, 
3°, W.I.B.); - het gebruik van een « in
frastructuur » als verhuurder, voor de 
verkoop van appartementen, evenmin be
wijst dat het gaat om een bedrijf (art. 20, 
1°, W.I.B.), eerder dan een winstgevende 
bezigheid (art. 20, 3°, W.I.B.); - het ver
schaffen van kapitaal door de echtgeno
te, evengoed kan wijzen op een winstge
vende bezigheid, zodat opnieuw blijkt 
dat het aangevochten arrest een ver
keerd begrip heeft van art. 20, 1°, W.I.B., 
en dientengevolge ook van de artikelen 
21 en 22 W.I.B., omdat het feiten aan
haalt, die zowel wijzen op kenmerken 
van" het bedrijf » (art. 20, 1°, W.I.B.), als 
van een " winstgevende bezigheid » (art. 
20, 3°, W.I.B.), maar niet die specifieke 
kenmerken en feiten aanhaalt die van 
een bedrijfsmatige activiteit, in voorko
mend geval met handelskarakter, een 
bedrijf maken (art. 20, 1°, W.I.B.), die 
" winsten » voortbrengt, en aldus ten on
rechte de onderhavige betwiste beslis
sing en aanslagen niet vernietigt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 
20, 1°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, bedrijfsinkom
sten zijn die welke rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortkomen uit acti
viteiten van alle aard, onder meer 
winst van welke nijverheids-, han
dels- en landbouwbedrijven ook; 

Dat de in dit artikel bedoelde be
drijven zijn de zelfstandige econo
mische eenheden, gericht op het 
produceren of het verhandelen van 
goederen of het verlenen van dien
sten, die een of meer inrichtingen 
kunnen omvatten; 

Overwegende dat het arrest inzon
derheid vaststelt : dat eiser, die 
reeds als verhuurder bedrijvig was, 
rekening houdende met de stijgende 
vraag naar tweede verblijven aan de 
kust, zijn activiteit heeft verlegd 
naar de verkoop van woningen, dat 

eiser over een infrastructuur be
schikte nu de infrastructuur die het 
hem mogelijk maakte te verhuren, 
ook dienstig was om te verkopen, 
dat door de verkoop van de Residen
ce Familia eisers echtgenote over 
kapitaal beschikte dat zij, zoals min
stens impliciet aangenomen bij con
clusie, aan eiser ter beschikking 
stelde om een aantal vastgoedopera
ties op te zetten en dat de aankoop 
van de Residence Heidebloem en 
van de Residence Europa om die 
stuk voor stuk te verkopen, duide
lijk een handelsoogmerk verraadt; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit die gegevens wettig vermochten 
af te leiden dat eiser bedrijfsinkom
sten had voortkomende uit een han
delsbedrijf in de zin van artikel 20, 
1°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige kritiek oefent op 
een beoordeling van feiten door de 
appelrechters en in zoverre niet ont
vankelijk is; 

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

14 juni 1991 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Claeys Bouuaert en P. Delafontaine, 
Kortrijk. 
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Nr. 536 

3e KAMER - 17 juni 1991 

CASSATIEMIDDELEN - INLEIDING -

EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID -
BURGERLIJKE ZAKEN - TOEGEPASTE WETS
BEPALING - TOEPASSINGSVOORWAARDEN -
VASTSTELLING DOOR DE RECHTER - VER
ZUIM. 

In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk 
het middel ten betoge dat een wetsbe
paling is geschonden, op grand alleen 
d_at de rechter die bedoelde wetsbepa
lmg toepasselijk verklaart zonder 
daarbij vast te stellen dat aile voor
waarden voor de toepassing ervan ver
vuld zijn {1). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. PLUME) 

{A.R. nr. 9087) 

17 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 537 

3e KAMER - 17 juni 1991 

1° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEGRIP. 

N oot arrest nr. 536 : 

(1) Cass., 1 juni 1984, A.R. nr. 4203 (A.C., 
1983-84, nr. 564); zie Cass., 7 okt. 1983, A.R. nr. 
3795 (ibid., 1983-84, nr. 77), inz. biz. 153; 29 
sept. 1986, A.R. nr. 5281 (ibid., 1986-87, nr. 55); 
M. VAN QUICKENBORNE, « La logique juridique · 
~t ractivite judiciaire. La portee logique de 
I obhgatwn de motiVer >>, in Rapports belges au 
Xle Congn}s de l'Academie internationale de 
droit compare, Brussel, 1982, biz. 168. 

2° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERIVIELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - RECHT 
VAN VERDEDIGING - ONTVANKELIJKHEID. 

3° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - BEGRIP. 

(ALGEME-

1°, 2° en 3° Niet ontvankelijk is het cas
satiemiddel ten betoge dat het alge
meen rechtsbeginsel « inzake tegen
spraak » is geschonden, als dit middel 
aan de rechter enkel verwijt zijn be
slissing te hebben gegrond op een mid
del dat door partijen niet is aange
voerd, zonder hun de gelegenheid te 
hebben gegeven zich daarover te ver
dedigen; in zulk geval bestaat er geen 
toepasbaar algemeen rechtsbeginsel 
« inzake tegenspraak », dat verschilt 
van het algemeen rechtsbeginsel inza
ke het recht van verdediging (1) 

(HERMANS T. NOREL B.V.B.A.) 

{A.R. nr. 9126) 

17 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte
kier en Biitzler. 

Nr. 538 

3e KAMER - 17 juni 1991 

1° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE-

MERS - BIJDRAGEN - BETALING - BOUW
BEDRIJF - INHAALRUSTDAGEN. 

2° ARBEID - BIJZONDERE REGELINGEN -

BOUWBEDRIJF - ARBEIDSDUUR - INHAAL-
RUSTDAGEN - BIJDRAGEN BETALING. 

Noot arrest nr. 537 : 

(1) Zie Cass., 10 sept. 1990, A.R. nr. 8888 
(A.C., 1990-91, nr. 14) en de in de noot vermel
de verwijzingen. 
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1 o en 2° Een werkgever die onder het pa
ritair comite voor het bouwbedrijf res
sorteert en die in de loop van de volle
dige of gedeeltelijke duur van een van 
de eerste drie kwartalen van het jaar 
1983 werklieden in dienst heeft gehad, 
is verplicht de bijdrage voor dat jaar 
te betalen om het loon van de inhaal
rustdagen te financieren. (Art. 6, twee
de lid, K.B. nr. 213 van 26 sept. 1983.} 

(RJJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. THIBAUT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9163} 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1990 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 6, inzonderheid tweede lid, van 
het koninklijk besluit nr. 213 betreffende 
de arbeidsduur in de ondernemingen die 
onder het Paritair Comite voor het 
Bouwbedrijf ressorteren en 1, 8°, a, van 
de wet van 6 juli 1983 tot toekenning van 
bepaalde bijzondere machten aan de Ko
ning, 

doordat het arrest, hoewel het vast
stand dat verweerder tot 28 januari 1983 
werklieden in dienst heeft gehad, de vor
dering tot betaling van de aan het Fonds 
voor Bestaanszekerheid van de Werklie
den uit het Bouwbedrijf verschuldigde 
bijdragen, waarvan de inning en de in
vordering aan eiser waren toevertrouwd, 
afwijst, op grand dat: « (verweerder) tot 
28 januari 1983 werklieden in dienst 
heeft gehad, dus niet alleen gedurende 
een onvolledig kwartaal, maar oak gedu
rende een onvolledige maand van het 
eerste kwartaal >>, terwijl de bewoordin
gen van artikel 6, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit nr. 213 van 26 september 
1983 (( gedurende een van de eerste drie 
kwartalen van 1983 » betekenen « het ge
heel van een van de eerste drie kwarta
len of de gehele duur van een kwartaal >> 
en « de R.S.Z. zelf ( ... ) in zijn richtlijn 
419 van september 1983 verduidelijkt 
welke werkgevers de bijzondere bijdra
gen moeten betalen ... : de bijdrage moet 
worden betaald door alle werkgevers die 
werklieden ( ... ) in dienst hebben gehad 
gedurende ten minste een van de eerste 
drie kwartalen van het jaar 1983 ( ... ) die 
richtlijn ( ... ) niet dubbelzinnig is ( ... ) zij 

vereist dat de werkgever ( ... ) werklieden 
in dienst heeft gehad gedurende ten min
ste een van de eerste drie kwartalen ( ... ), 
nu die bewoordingen betekenen dat er 
een indienstname moet zijn geweest ge
durende ten minste een geheel kwartaal 
( ••• ) >>; dat « de beslissing dater bijdragen 
zijn verschuldigd als er gedurende een 
van de eerste drie kwartalen van 1983 
werklieden in dienst zijn geweest, niet in 
overeenstemming is met de tekst van ar
tikel 6, tweede lid, en de uitleggende 
richtlijn ( ... ) >>, 

terwijl, volgens artikel 6, eerste en 
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 
213 van 26 september 1983, genomen ter 
uitvoering van artikel 1, 8°, a, van de 
voornoemde wet van 6 juli 1983, « het 
loon van de inhaalverlofdagen wordt ge
financierd door een bijdrage aan het 
Fonds voor Bestaanszekerheid van de 
Werklieden uit het Bouwbedrijf ... (eerste 
lid}. Voor het jaar 1983 is de bijdrage ge
lijk aan 2,5% van het op 108% gebrachte 
bedrag van alle lonen over het jaar 1982, 
zoals het bedrag blijkt uit de aangiften 
welke met betrekking tot de in artikel 1 
bedoelde werklieden aan de Rijksdienst 
zijn gedaan door de werkgevers die ge
durende een van de eerste drie kwarta
len van 1983 werklieden in dienst zullen 
hebben gehad >> (tweede lid); de term 
« gedurende >> uit het tweede lid van arti
kel 6 niet betekent « gedurende een ge
hele periode >> maar alleen « in de loop 
van die periode >>; artikel 6, tweede lid, 
dus betekent dat de werkgevers die 
werklieden in dienst hebben gehad tij
dens een van de eerste drie kwartalen 
van 1983 bijdragen zijn verschuldigd, 
zonder dat die indienstneming ten min
ste een kwartaal moet hebben geduurd; 
die uitlegging van de bewoordingen van 
voornoemd artikel 6, tweede lid, overeen
stemt met de daarin vervatte bereke
ningswijze van de bijdrage; de in artikel 
1 bedoelde werklieden immers alle werk
lieden zijn die in dienst zijn van de 
werkgevers die ressorteren onder het Pa
ritair Comite voor het Bouwbedrijf; arti
kel 6, tweede lid, van voornoemd konink
lijk besluit bepaalt dat de grondslag van 
de bijzondere bijdrage een percentage is 
van het loon over het jaar 1982 dat be
taald is aan alle werklieden die in 1982 
in dienst zijn van een werkgever die res
sorteert onder het Paritair Comite voor 
het Bouwbedrijf en die voor die periode 
bij de R.M.Z. zijn aangegeven, en die bij
drage verschuldigd is door de werkge
vers die nag werklieden in dienst hebben 
gehad (( tijdens een van de drie eerste 
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kwartalen van 1983 >>; aldus de duur van 
de indienstneming (tijdens een van de 
eerste drie kwartalen van 1983) geen ver
band houdt met de grondslag van de bij
dragen (het loon dat is betaald en aange
geven in 1982 met betrekking tot aile 
werklieden die in dienst zijn van een 
werkgever die onder het paritair comite 
voor het bouwbedrijf ressorteert); overi
gens, gelet op het feit dat de vermelde 
bepaling van openbare orde, of althans 
van dwingend recht is, eisers uitlegging 
in een zijner richtlijnen niet dwingend is 
als zij dubbelzinnig of strijdig is met de 
wettekst; daaruit volgt dat het arrest, dat 
vaststelt dat verweerder werklieden in 
dienst heeft gehad tot 28 januari 1983, 
dus tijdens het eerste kwartaal 1983, niet 
zonder schending van artikel 6, tweede 
lid, van het koninklijk besluit nr. 213 van 
26 september 1983, de vordering van de 
R.M.Z. kon afwijzen op grond dat die 
werklieden niet gedurende « het geheel 
van een van de eerste drie kwartalen of 
gedurende de hele duur van een kwar
taal » van het jaar 1983 in dienst waren 
geweest (schending van de artikelen 1 en 
6, tweede lid, van het koninklijk besluit 
genomen ter uitvoering van artikel 1, 8°, 
a, van de wet van 6 juli 1983 tot toeken
ning van bepaalde bijzondere machten 
aan de Koning) : 

Overwegende dat artikel 6, tweede 
lid, van het koninklijk besluit nr. 
213 van 26 september 1983 bepaalt 
dat « voor het jaar 1983 de bijdrage 
gelijk is aan 2,5 % van het op 108 % 
gebrachte bedrag van alle lonen 
over het jaar 1982, zoals dat bedrag 
blijkt uit de aangiften welke met be
trekking tot de in artikel 1 bedoelde 
werklieden aan de Rijksdienst zijn 
gedaan door de werkgevers die ge
durende een van de eerste drie 
kwartalen van 1983 werklieden in 
dienst zullen hebben gehad »; 

Dat die tekst niet vereist dat de 
werkgever werklieden in dienst 
heeft gehad gedurende de hele duur 
van een van de eerste drie kwarta
len van 1983; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder « werklieden in 
dienst heeft gehad tot 28 januari 
1983 »; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat verweerder « niet onder toepas
sing valt van artikel 6, tweede lid, 

van het koninklijk besluit nr. 213 en 
bijgevolg de bijdragen niet moet be
talen » waarvan sprake in dat be
sluit, op grond dat verweerder ai
leen werklieden in dienst had « ge
durende een onvolledig kwartaal », 
die wettelijke bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

17 juni 1991 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 539 

2e KAMER - 18 juni 1991 

VOORLOPIGE HECHTENIS - ALLERLEI 

- CASSATIEBEROEP - TERlVIIJN OM EEN ME
MORIE IN TE DIENEN - VERZOEK OM UIT
STEL - SCHORSING VAN TERMIJN - VOOR
WAARDE. 

De termijn van vijf dagen om een memo
rie op de griffie van het Hoi te doen 
toekomen kan slechts geschorst wor
den, indien een verzoek om uitstel van 
de verdachte of van zijn raadsman het 



Nr. 540 HOF VAN CASSATIE 1037 

Hof heeft bereikt voor de bedoelde ter
mijn verstreken is, tenzij eiser in cas
satie van overmacht doet blijken (1). 
(Artt. 31, § 3, en 32 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

(GONZALES) 

ARREST 

(A.R. nr. 5698) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1991 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat eiser op 24 mei 
1991 cassatieberoep heeft ingesteld; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 31, § 3, eerste lid, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis, cassatiemiddelen 
kunnen worden voorgedragen o.m. 
in een memorie die op de griffie van 
het Hof moet toekomen uiterlijk de 
vijfde dag na de datum van de voor
ziening; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 32 van dezelfde wet die termijn 
wordt geschorst tijdens de duur van 
het uitstel dat wordt verleend op 
verzoek van de verdachte of van 
zijn raadsman; 

Dat zodanige schorsing slechts 
mogelijk is indien het verzoek om 
uitstel het Hof bereikt vooraleer de 
bedoelde termijn verstreken is; 

Overwegende dat eiser een ver
zoek om uitstel heeft gericht aan 
het Hof dat ter griffie van het Hof 
werd ontvangen op 31 mei 1991, dit 
is na de bedoelde termijn van vijf 
dagen; dat derhalve eisers memorie 
die ter griffie van het Hof werd 
neergelegd op 12 juni 1991, zonder 
dat eiser overmacht doet blijken, 
laattijdig is; 

(1) Zie Gedr. St., Kamer, nr. 1255/2 - 89/90, 
bespreking van de artikelen, te dezen art. 32, 
biz. 45. 

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. 

18 juni 1991 - ze kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Lauwers, Brussel. 

Nr. 540 

ze KAMER - 19 juni 1991 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BESLISSINGEN EN FARTIJEN - BEROEFEN 
BESLISSING - BESLISSING OF VERZET -
VERZET ONTVANKELIJK VERKLAARD - HO
GER BEROEF VAN DE BEKLAAGDE - BE
VOEGDHEDEN VAN DE AFFELRECHTER. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
GEVOLGEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
HET HOGER BEROEF - BEROEFEN BESLIS
SING - BESLISSING OF VERZET - VERZET 
ONTVANKELIJK VERKLAARD HOGER BE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE - BEVOEGDHE
DEN VAN DE AFFELRECHTER. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING- OlVIVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE - KIET BEPERKTE VOORZIENIC'IG 
- VERKIETIGI:I!G VAN DE BESLISSING OF DE 
STRAFVORDERIC'IG - CITBREIDING - VEREIS
TE. 
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4° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE- VERNIETIGING 

BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ - REGELMATIGE VOORZIENING -
UITBREIDING. 

1 o en 2° Op het hager beroep van de be
klaagde is de appelrechter niet be
voegd om de beslissing van de eerste 
rechter waarbij het verzet van de be
klaagde ontvankelijk wordt verklaard, 
te wijzigen (1). (Art. 202 Sv.) 

3° Vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing houdende de niet-ontvanke
Jijkverklaring van zijn Ferzet tegen 
de beslissing van een rechtbank waar
bij hij op de strafvordering wordt ver
oordeeld, Jeidt tot vernietiging van de
zelfde beslissing van niet-ontvankelijk
verklaring, in zoverre zij betrekking 
heeft op de uit de eerste beslissing 
voortvloeidende beslissingen van die 
rechtbank die zijn gewezen op de te
gen die beklaagde ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen (2). 

4° Vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de beslissing hou
dende de niet-ontvankelijkverklaring 
van zijn verzet tegen de beslissingen 
van een rechtbank waarbij hij op de 
strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvorderingen wordt veroordeeld, 
leidt tot vernietiging van dezelfde be
slissing van niet-ontvankelijkverkla
ring, in zoverre zij betrekking heeft op 
de beslissingen van die rechtbank be
treffende de rechtsvordering van het 
O.M. en de burgerlijke rechtsvorderin
gen tegen de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij, die het gevolg zijn van 
de voorgaande beslissingen en waarte
gen Jaatstgenoemde zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien, oak al wordt 
de vernietiging van de op de strafvor
dering tegen de beklaagde gewezen be
slissing uitgesproken op een ambtshal
ve opgeworpen middel (3). 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1953 (A.C., 1954, 1G9). 

(2) Zie Cass., 9 okt. 1990, A.R. nr. 3815, en 13 
nov. 1990, A.R. m. 3337 (A.C., 1990-91, nrs. 71 
en 144). 

(3) Zie Cass., 12 jan. 1989, A.R. m. 2622 
(A.C., 1988-89, 111'. 278); zie ook Cass., 12 sept. 
1989, A.R. nr. 3150 (ibid., 1989-90, nr. 27). 

(DEFLOO, AUTOMATIC ATHOISE DES JEUX 
P.V.B.A. T. TAQUET E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 8787) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 december 1990 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat de eisers, « die 
optreden in hun hoedanigheid van 
verzetdoende partijen, beklaagden 
en oorspronkelijk gedaagden », heb
ben verklaard hoger beroep in te 
stellen « tegen het vonnis dat de 
(Politierechtbank te Edingen) op 25 
mei 1990 had uitgesproken tegen 
henzelf, die verzet deden tegen het 
vonnis van 8-12-1980 op vervolging 
van het openbaar ministerie waarbij 
de verweerders, burgerlijke partijen, 
zich hadden aangesloten »; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 202 van het 
Wetboek van Strafvordering en van de 
devolutieve kracht van het hager be
roep: 

Overwegende dat de eerste rech
ter het verzet dat eiser had inge
steld tegen het vonnis van de poli
tierechtbank waarbij hij op 8 de
cember 1989 bij verstek tot een 
geldboete was veroordeeld, ontvan
kelijk heeft verklaard; 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie, dat als enige er belang 
bij had de ontvankelijkheid van dat 
verzet te betwisten, geen hoger be
roep heeft ingesteld tegen de beslis
sing die het verzet ontvankelijk 
heeft verklaard; 

Dat de appelrechter, op het hoger 
beroep van de beklaagde, niet be
voegd is om de beslissing van de 
eerste rechter te wijzigen in zoverre 
deze het verzet van de beklaagde 
ontvankelijk heeft verklaard; 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
eiser, beklaagde, van de beslissing 
waarbij diens verzet tegen het von
nis van 8 december 1989 dat hem op 
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de strafvordering veroordeelt, niet 
ontvankelijk wordt verklaard de ver
nietiging tot gevolg heeft van die
zelfde niet-ontvankelijkverklaring in 
zoverre ze betrekking heeft, ener
zijds, op de beslissingen van dat 
vonnis op de tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen, die uit 
eerstgenoemde beslissing voortvloei
en, anderzijds, op de beslissingen 
van dat vonnis op de rechtsvorde
ring van het openbaar ministerie en 
de tegen eiseres, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen, die 
eveneens voortvloeien uit de voor
gaande beslissingen en waartegen 
eiseres zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien; 

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

19 juni 1991 - ze kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Lahousse - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Das
sesse en H. Graulich, Doornik. 

Nr. 541 

ze KAMER - 19 juni 1991 

LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE 
AANGIFTE - BESTANDDELEN - KWAAD OP
ZET- BEGRIP 

Ofschoon lasterlijke aangifte vereist dat 
de dader handelt met het kwaad opzet 
om te schaden, impliceert dat wanbe
drijf niet noodzakelijk dat de dader 
ten tijde van de aangifte wist dat de 
aangegeven feiten niet op waarheid 
berustten, aangezien kwaad opzet kan 
bestaan wanneer de aangever redenen 
had om te twijfelen aan de waarheid 
van de feiten of aan de mogelijkheid 
ze te bewijzen (1). (Art. 445 Sw.) 

(LAURENT T. DALLA PALMA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8919) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, de artikelen 163 en 195 van het Wet
boek van Strafvordering, artikel 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek en artikel 445 
van het Strafwetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Luik in 
het arrest van 16 januari 1991 niet ant
woordt op de appelconclusie van be
klaagde, die opmerkte dat de in zijn 
brief aan de overheid vermelde feiten, 
namelijk dat mevrouw Dalla Palma een 
activiteit van kinderbewaakster uitoefen
de, volledig op waarheid berustten; 

terwijl het wanbedrijf lasterlijke aan
gifte in de eerste plaats vereist dat feiten 
worden aangegeven, die onwaar blijken 
te zijn; 

doordat het hof van beroep in zijn ar
rest van 16 januari 1991 het misdrijf be
wezen acht, na in de redengeving van de 
bestreden beslissing te hebben vastge
steld dat de heer Laurent redenen had 
om te geloven aan de waarheid van de 
door hem gestelde feiten; 

terwijl het wanbedrijf lasterlijke aan
gifte vereist dat de aangever weet dat 
het aangegeven feit onwaar is, of althans 
geen enkele geldige reden heeft om aan 
te nemen dat het feit waar is of waar 

(1) Cass., 2 maart 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 
701); zie NYPELS en SERVAIS, III, art. 445, nrs. 4 
en 26; CONSTANT, II, nrs. 1185 en 1188, 
R.P.D.B., V0 D€moncmtion calommeuse, nrs. 9 
tot 12. 
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zou kunnen zijn (zie arrest Hof van Be
roep te Brussel, 11 oktober 1967, J.T., 
1967, blz. 630); 

doordat het bestreden arrest niet ant
woordt op de conclusie van beklaagde 
ten betoge dat de burgerlijke partij geen 
schade heeft geleden; 

terwijl de heer Laurent op burgerlijk 
gebied slechts kan worden veroordeeld, 
wanneer het arrest met passende rede
nen is omkleed en antwoordt op de argu
menten van de beklaagde dienaangaan
de: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens lasterlijke aan
gifte op grond dat « (eiser) op 28 no
vember 1988 eigener beweging bij 
de bevoegde directeur der belastin
gen ( ... ) aangifte heeft gedaan van een 
winstgevende activiteit van (ver
weerster); dat hij uit een gesprek 
met de echtgenoot van laatstge
noemde meende te kunnen opma
ken dat de inkomsten voor die be
zigheid niet waren aangegeven aan 
de belastingen en dat de belasting
aangifte dus vals was (aantijging be
treffende het onware feit); dat het 
niet de bedoeling van (eiser) was 
een eventuele correcte belastinghef
fing mogelijk te maken, doch (ver
weerster) en, via haar, haar gezin, 
bloot te stellen aan belastingcontro
le en aan de fiscale en strafrechte
lijke gevolgen van een dergelijke 
procedure; dat die bedoeling en de 
wil om schade te berokkenen aan de 
burgerlijke partij (kwaad opzet) 
blijkt uit de brief van de aangifte 
zelf en uit de omstandigheden waar
in die aangifte is geschied; dat de 
belastingcontrole waaraan betrokke
ne werd onderworpen heeft uitgewe
zen dat het haar aldus verweten feit 
(valse belastingaangifte) niet op 
waarheid berust »; 

Dat aldus het arrest het misdrijf 
lasterlijke aangifte bewezen ver
klaart, maar van oordeel is dat eiser 
redenen had om te geloven dat 
de aangegeven feiten strookten met 
de waarheid; 

Overwegende dat, zo kwaad opzet 
om te schaden een van de bestand
delen is van het misdrijf lasterlijke 

aangifte, dat misdrijf niet noodzake
lijk vereist dat de dader, op het 
tijdstip van de aangifte, wist dat 
de door hem aangegeven feiten niet 
op waarheid berustten; 

Dat het bestaan van kwaad opzet 
weliswaar kan worden afgeleid uit 
de omstandigheid dat de dader ten 
tijde van de aangifte wist dat de 
door hem aangegeven feiten niet op 
waarheid berustten; dat daaruit 
evenwel niet volgt dat die kennis 
een vereiste is voor het misdrijf, 
aangezien kwaad opzet ook kan be
staan wanneer de aangever redenen 
had om te twijfelen aan de waar
heid van de feiten of aan de moge
lijkheid ze te bewijzen; 

Dat het arrest, nu het niet vast
stelt dat te dezen eiser, die in de 
mening kon verkeren dat de aange
geven feiten op waarheid berustten, 
redenen had om te twijfelen aan de 
waarheid van de feiten of aan de 
mogelijkheid het bewijs ervan te le
veren, niet naar recht is verant
woord; 

Dat, in zoverre, het middel 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; veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

19 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Lahousse - Gelijkluidende 
conclusie van Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. A. Denis, Aarlen. 
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Nr. 542 

2• KAMER - 19 juni 1991 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMETIISTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - AKKOORD VAN DE PAR
TIJEN OM DE DEBATTEN NIET " AB 1.'\'ITIO » 

TE HERBEGINNEN - GEVOLGEN. 

In strafzaken kunnen partijen geen ak
koord sluiten om af te wijken van de 
regel volgens welke, wanneer de 
samenstelling van het rechtscollege 
wordt gewijzigd nadat met het onder
zoek van de zaak is begonnen, de zaak 
op straffe van nietigheid van het te 
wijzen vonnis opnieuw « ab initio » 

moet worden behandeld (1). (Art. 779, 
eerste lid, Ger.W.) 

(SACE E.A. T. DE ROSA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8935) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 januari 1991 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op de strafvorde
ring gewezen beslissing 

1) waarbij hij vrijgesproken wordt 
van de telastlegging B : 

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

2) waarbij hij veroordeeld wordt 
wegens de telastlegging C : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van art. 779, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat de door de rech
ter Thiran voorgezeten politierecht-

bank de zaak heeft behandeld op de 
terechtzitting van 23 maart 1990; dat 
dezelfde magistraat de beroepen be
slissing van 20 april 1990 heeft ge
wezen; dat evenwel de behandeling 
van de zaak was begonnen op de te
rechtzittingen van 24 november 1989 
en 23 februari 1990 van dezelfde 
rechtbank, onder voorzitterschap 
van de rechter Hubert; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van die terechtzitting van 23 
maart vermeldt dat « de partijen ak
koord gaan om vrijwillig te verschij
nen voor het rechtscollege zoals het 
thans is samengesteld, opdat de be
handeling van het dossier zou wor
den hervat in de stand waarin het 
zich bevindt »; 

Dat uit die vermelding niet kan 
worden afgeleid dat de zaak van ei
ser volledig opnieuw voor de politie
rechtbank is behandeld onder voor
zitterschap van de rechter Thiran, 
zodat laatstgenoemde niet alle zit
tingen over de zaak heeft bijge
woond en de door hem gewezen be
slissing nietig is; 

Overwegende dat de appelrecht
bank, door die beslissing, met aan
neming van de gronden van de eer
ste rechter, te bevestigen, die nietig
heid heeft overgenomen; 

Om die redenen, vernietigt het 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de door het openbaar ministe
rie wegens de telastlegging C en de 
door verweerder, burgerlijke partij, 
tegen de eisers Jean-Philippe Sace 
en P.V.B.A. Cetex ingestelde rechts
vorderingen; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel

-----------------1 telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
(1) Cass., 27 april 1988, A.R. nr 6348 (A.C., 

1987-88, nr 516}. 
eiseres, naamloze vennootschap 
Groupe des Assurances nationales, 
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in de kosten van haar voorziening, 
veroordeelt eiseres P.V.B.A. Cetex in 
drie vierde van de kosten van haar 
voorziening en laat het overige ge
deelte van de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

19 juni 1991 - ze kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Willems - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven 
advocaat-generaal. ' 

Nr. 543 

ze KAMER - 19 juni 1991 

1° HOF VAN ASSISEN - VEROORDE
LEND ARREST - ARREST TOT VERWIJZING 
NAAR HET HOF VAN ASSISEN - VOORZIE
Nl:'>iG VAN DE VEROORDEELDE - DRAAG

WI.JDTE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - HOF 
VAN ASSISEN - VEROORDELEND ARREST -
ARREST TOT VERWIJZING NAAR RET HOF 
VAN ASSISEN - VOORZIENING VAN DE VER
OORDEELDE - DRAAGWIJDTE. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AR
REST VAN RET HOF VAN ASSISEN - BE
SCHULDIGDE SCHULDIG VERKLAARD AAN 
EEN MISDRIJF - ONTKENNEND ANTWOORD 
VAN DE JURY OP DE VRAAG BETREFFENDE 
EEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - VER
NIETIGING VAN RET VERDICT OP DE VOOR
ZIENING VAN DE VEROORDEELDE - GEVOL
GEN VAN DIE VERNIETIGING T.A.V HET ONT 
KENNEND ANTWOORD VAN DE JURY 

4° RECHTEN VAN DE MENS - ART 6.1 
E.V R.M - STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN 

ARREST - BESCHULDIGDE SCHULDIG VER 

KLAARD AAN EEN lvliSDRIJF - ONTKENNEND 
ANTWOORD VAN DE JURY OP DE VRAAG BE
TREFFENDE EEN VERZWARENDE OMSTANDIG
HEID- VERNIETIGING VAN RET VERDICT OP 
DE VOORZIENING VAN DE VEROORDEELDE -
HOF VAN ASSISEN WAARNAAR DE ZAAK IS 
VERWEZEN - VRAAG BETREFFENDE DE VER
ZWARENDE OMSTANDIGHEID. 

5° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
VOORZITTER - JURY - ANTWOORDEN OP DE 
VRAGEN - ONVOLLEDIGE VERKLARING -
GEZWORENEN TERUGGESTUURD NAAR HUN 
KAMER OM TE BERAADSLAGEN. 

6° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING - JURY - ANTWOORDEN OP DE 
VRAGEN - ONVOLLEDIGE VERKLARING -
GEZWORENEN TERUGGESTUURD NAAR HUN 
KAMER OM TE BERAADSLAGEN - VERZET 
VAN DE PARTIJEN TEGEN DE BESLISSING 
VAN DE VOORZITTER VAN RET HOF VAN ASSI
SEN - GEVOLGEN. 

7° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING - DESKUNDIGE - DOOR DE 
VOORZITTER AANGEWEZEN KRACHTENS ZIJN 
DISCRETIONAIRE MACHT - EED. 

1° en 2° Op de voorziening van de ver
oordeelde tegen het arrest tot ver.vij
zing naar het hoi van assisen, die ge
lijktijdig met de voorziening tegen het 
veroordelend arrest is ingesteld binnen 
vijftien dagen na de uitspraak van dat 
arrest, neemt het Hoi geen kennis van 
de schending van de wetten inzake be
voegdheid van de kamer van inbe
schuldigingstelling en van het hoi van 
assisen en evenmin het onderzoek van 
de in art. 299 Sv. vermelde nietigheden 
of de nietigheden wegens niet-inacht
neming van de wetten tot invoering 
van het debat op tegenspraak en tot 
regeling van het taalgebruik voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling (1). 

3° Wanneer de jury de beschuldigde 
schuldig heeft verklaard aan een mis
drijf, maar ontkennend heeft geant
woord op de vraag over een verzwa
rende omstandigheid van dat misdrijf, 
wordt de vernietiging van het verdict, 
na aanneming van de voorziening van 
de beschuldigde tegen het arrest waar-

(1) Cass., 24 jan. 1949 (A.C., 1949, 64)· zie 
Cass., 5 april 1989, A.R. nr. 7484 (1bid., 198,8-89, 
nr 434). 
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bij hij door het hof van assisen wordt 
veroordeeld, in de regel uitgebreid tot het 
ontkennend antwoord inzake de ver
zwarende omstandigheid (2). 

4° Geen schending van de in art. 6.1 
E. V.R.M. vervatte regels kan hieruit 
worden afgeleid dat de voorziter van 
het hof van assisen, overeenkomstig 
art. 338 Sv., een vraag heeft gesteld 
over een verzwarende omstandigheid 
betreffende een misdaad waarvan dat 
hof van assisen kennis diende te ne
men, wanneer die omstandigheid uit 
de debatten blijkt. 

5° en 6° Krachtens art. 267 Sv. is de 
voorzitter van het hof van assisen ver
plicht ervoor te zorgen dat de gezwore
nen op de hun gestelde vragen regel
matige en volledige antwoorden geven 
die ondubbelzinnig en niet tegenstrij
dig zijn. Voldoen de antwoorden niet 
aan die vereisten, dan stuurt de voor
zitter van het hof van assisen de ge
zworenen terug naar hun kamer om te 
beraadslagen. Als een partij zich tegen 
die maatregel verzet, doet het hof van 
assisen uitspraak over het geschil (3). 

7° De bij art. 317 Sv. voorgeschreven eed 
behoeft niet te worden afgelegd door 
de deskundige die de voorzitter van 
het hof van assisen krachtens zijn dis
cretionaire macht had aangewezen (4). 
(Art. 269, tweede lid, Sv.) 

(SYSTERMANS T. TUYAERTS E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9122) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
waarbij eiser wordt verwezen naar 
het hof van assisen, op 23 maart 
1989 gewezen door de kamer van in
beschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Luik; 

{2) Cass., 19 dec. 1990, A.R. nr. 8680 (A.C., 
1990-91, nr. 211); zie Cass., 13 feb. 1950 (ibid., 
1950, 376) met noot 5 R.H. 

{3) Cass., 5 okt. 1883 (Bull. en Pas., 1883, I, 
353); 31 dec. 1935 (ibid., 1936, I, 105) met cone!. 
proc.-gen. Gesche, toen eerste adv.-gen. 

(4) Cass., 6 april 1914 (Bull. en Pas., 1914, I, 
171) en 8 april 1946 {A.C., 1946, 141). 

Gelet op de arresten, op 11 maart 
1991, 12 maart 1991, 14 maart 1991, 
15 maart 1991 en 19 maart 1991 op 
tussengeschil gewezen door het Hof 
van Assisen van de provincie Hene
gouwen; 

Gelet op de veroordelende arres
ten, op 28 maart 1991 gewezen door 
het Hof van Assisen van de provin
cie Henegouwen; 

Gelet op de arresten van het Hof 
d.d. 3 januari (5) en 19 december (6); 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest waarbij ei
ser wordt verwezen naar het hof 
van assisen : 

Overwegende dat het Hof, op de 
binnen vijftien dagen na de uit
spraak van het veroordelend arrest 
ingestelde voorziening, geen kennis 
neemt van de schending van de wet
ten betreffende de bevoegdheid van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling en van het hof van assisen en 
evenmin de nietigheden onderzoekt, 
die worden opgesomd in artikel 299 
van het Wetboek van Strafvordering 
of die voortvloeien uit de niet-in
achtneming van de wetten tot invoe
ring van een debat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling en tot regeling van het taal
gebruik voor die kamer; 

Overwegende voor het overige dat 
de substantii:He of op straf van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op tussengeschil 
gewezen arresten van 11 maart 1991 
en 14 maart 1991: 

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

{5) A.R. nrs. 7892 en 7921 (A.C., 1989-90, nr. 
266). 

(6) A.R. nr. 8680 (A.C., 1990-91, nr. 211). 
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C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op tussengeschil 
gewezen arresten van 12 maart 1991 
en 19 maart 1991 : 

Overwegende dat die arresten zijn 
gewezen op de enkele conclusie van 
de medebeschuldigde Reynders; dat 
ze dus geen betrekking hebben op 
eiser en geen uitspraak doen te zij
nen aanzien; 

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

D. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het op tussengeschil 
gewezen arrest van 15 maart 1991 
en tegen het op de strafvordering 
gewezen veroordelend arrest : 

Over de middelen, door eiser aange
voerd in de memorie waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit arrest 
is gehecht: 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 
107 van de Grondwet aanvoert, zon
der te preciseren waarom die bepa
ling zou zijn geschonden, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat, wanneer de ju
ry de beschuldigde schuldig heeft 
verklaard aan een misdrijf, doch 
ontkennend heeft geantwoord op 
een vraag over een verzwarende 
omstandigheid betreffende dat mis
drijf, de vernietiging van het verdict 
op de voorziening van de beschul
digde tegen het veroordelend arrest 
van het hof van assisen wordt uitge
breid tot het ontkennend antwoord 
betreffende die verzwarende om
standigheid; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 27 
maart 1991 blijkt dat de voorzitter, 
na de sluiting van de debatten, de 
aan de jury gestelde vragen heeft 
voorgelezen en « dat geen enkele 
partij bezwaar heeft gemaakt » te
gen die vragen; 

Dat het middel schending van het 
recht van verdediging aanvoert; dat 
het nieuw en dus niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende voor het overige dat 
geen schending van de regels, ver
vat in artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, kan worden afgeleid uit 
de omstandigheid dat de voorzitter 
van het hof van assisen, overeen
komstig artikel 338 van het W etboek 
van Strafvordering, een vraag heeft 
gesteld over een verzwarende om
standigheid betreffende een mis
daad waarvan het hof van assisen 
kennis moest nemen, wanneer die 
omstandigheid blijkt uit de debat-
ten; · 

Dat, in zoverre, het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
jury, zonder enig bezwaar van de 
zijde van de procespartijen, twee
maal naar haar kamer is terugge
stuurd om te beraadslagen, niet ten 
einde een vergissing recht te zetten 
en nieuwe verdicten op te stellen, 
doch enkel om de verklaring aan te 
vullen; 

Overwegende dat de voorzitter, 
wanneer hij op eigen gezag de ge
zworenen naar hun kamer terug
stuurt om een verdict te vervolledi
gen dat hij na voorlezing onvolledig 
acht, zich gedraagt naar het voor
schrift van de wet, meer bepaald 
naar artikel 267 van het W etboek 
van Strafvordering op grond waar
van hij er persoonlijk mee is belast 
de gezworenen bij de uitoefening 
van hun taak te leiden en bijgevolg 
ervoor te waken dat zij op de hun 
gestelde vragen regelmatige en vol
ledige antwoorden geven, die ondub
belzinnig en vrij van tegenspraak 
zijn; dat hij zodoende geenszins in
breuk pleegt op het beginsel dat de 
debatten mondeling verlopen en 
evenmin op de regel van de overtui-
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ging in gemoede; dat, wanneer een 
partij van oordeel is dat die maatre
gel niet verantwoord is, het aan die 
partij staat bezwaar aan te tekenen 
en aldus een geschil op te werpen 
waarover het hof van assisen zich 
dan, maar ook aileen dan, dient uit 
te spreken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde mid del: 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat, an
ders dan wat het middel betoogt, de 
getuigen Georges Valentin en J o
seph De Vroe de door artikel 217 
van het W etboek van Strafvordering 
voorgeschreven eed hebben afge
legd; 

Overwegende dat de dokter Mar
cel Sauvegarde bij beschikking van 
de voorzitter d.d. 21 februari 1991 is 
aangesteld tot deskundige om eiser 
te onderzoeken en diens toereke
ningsvatbaarheid na te gaan; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 269, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, de 
door de voorzitter krachtens zijn 
discretionaire macht aangewezen 
deskundige niet de eed aflegt die 
door artikel 317 van dat wetboek 
wordt voorgeschreven; 

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; 

E. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen, tegen 
eiser ingesteld : 

1) door Marie Tuyaerts, Michel 
Balis, Regie der Gebouwen en Belgi
sche Staat: 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

2) door Raymonde Franco : 
Overwegende dat het arrest aan 

verweerster een provisioneel bedrag 
toekent, een geneesheer-deskundige 
aanwijst en de uitspraak over het 
overige en de kosten aanhoudt; dat 
die beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
dus niet ontvankelijk is; 

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

19 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
D. Millecam, Bergen. 

Nr. 544 

1 e KAl\IER - 20 juni 1991 

1° DESKUNDIGENONDERZOEK - BE
LASTINGZAKEN - SCHATTI:>.!GSPROCEDCRE 
BEDOELD !:>.! ART. 59 W.B.T.W. E:>i K.B. NR. 15 
VAN 3 Jl'Nl 1970 - ARTT. 978 E:>i 979 GER.\\' 
NIET TOEPASSEL!JK. 

2° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- ART. 59 W.B.T.W -

SCHATTI:>.!GSPROCEDl:RE - ARTT. 978 E"i 979 
GER.W. KIET TOEPA.SSEL!JK. 
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1 o en 2° De artt. 978 en 979 Ger. W zijn 
niet toepasselijk op de schattingsproce
dure bedoeld in art. 59 WB.T. W en 
K.B. nr. 15 van 3 juni 1970 (1). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9014) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 mei 1987 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik in hoger beroep gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
59, § 2, van de wet van 3 juli 1969 tot in
voering van het W etboek van de Belas
ting over de Toegevoegde Waarde, 8, 9 
en 12 van het koninklijk besluit nr. 15 
van 3 juni 1970 tot regeling van de schat
tingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van 
het W etboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde voorziet, 

doordat het bestreden vonnis vooraf 
vaststelt dat de schatting bepaald bij het 
koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 
een procedure « sui generis » is die « on
getwijfeld afwijkt van het deskundigen
onderzoek bedoeld in het Gerechtelijk 
Wetboek, doordat laatstgenoemde proce
dure alleen een technische onderzoeks
maatregel is besloten met een verslag 
dat de rechter niet bindt, terwijl de 
schatting van de ter uitvoering van het 
koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 
benoemde deskundige niet mag worden 
beoordeeld door de magistraat, die enkel 
toezicht mag houden op de regelmatig
heid ervan », vervolgens, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist dat het 
verslag van de deskundige J.G. nietig is 
wegens miskenning van de wezenlijke 
vormvereisten bepaald bij de artikelen 
978 en 979 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het recht van verdediging, op 
grand dat die formaliteiten, nu het ko
ninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 -
met uitzondering van artikel 10 inzake 
de betekening van het verslag - niet 
formeel afwijkt van de formaliteiten be
paald in het Gerechtelijk Wetboek om 
het tegensprekelijk karakter van het 

(1) Zie P. LURQUIN, Traite de J'expertise, II, 
Brussel 1987, nr. 713, biz. 205. 

deskundigenonderzoek te waarborgen, 
toepasselijk blijven en te dezen niet zijn 
nageleefd, nu de deskundige te dezen 
het verslag van de deskundigenbijeen
komst van 26 oktober 1978 noch aan ver
weerder noch aan diens raadsman heeft 
toegestuurd, evenmin als zijn vaststellin
gen of voorverslag en geen acht heeft ge
slagen op de brief van verweerders 
raadsman waarin hem werd gemeld dat 
een volledig dossier te zijner beschik
king werd gehouden, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
« de in dit wetboek gestelde regels van 
toepassing zijn op alle rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld wor
den door niet uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, 
waarvan de toepassing niet verenigbaar 
is met de toepassing van de bepalingen 
van dit wetboek »; de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek dus alleen van toe
passing kunnen zijn op de schattingspro
cedure inzake B.T.W. voor zover de be
lastingwet die procedure niet speciaal 
heeft geregeld; te dezen de schatting in
zake B.T.W. wordt beheerst door artikel 
59, § 2, van het Wetboek van de B.T.W. 
en geregeld bij het koninklijk besluit nr. 
15 van 3 juni 1970; de formaliteiten die 
bij schatting inzake B.T.W. moeten wor
den vervuld om het tegensprekelijk ka
rakter ervan en de eerbiediging van het 
recht van verdediging te waarborgen, 
duidelijk zijn omschreven in de artikelen 
8 en 9 van voormeld koninklijk besluit; 
artikel 8 inzonderheid bepaalt, enerzijds, 
dat de deskundigen aan de partijen 
schriftelijk laten weten op welke dag en 
uur zij de nodig geachte bezoeken ter 
plaatse zullen doen en de partijen in hun 
beweringen en opmerkingen zullen ho
ren en, anderzijds, dat van ieder stuk 
dat door een van de partijen aan de des
kundigen wordt medegedeeld meteen 
door haar aan de andere partij, bij ter 
post aangetekend schrijven, een afschrift 
moet worden gezonden; artikel 9 aan
geeft op welke wijze de deskundigen hun 
opdracht moeten vervullen en een ver
slag moeten opmaken « waarin zij advies 
uitbrengen op beredeneerde wijze en 
met bewijsgronden tot staving, zonder 
enige beperking noch voorbehoud >>; nu 
de belastingwet zelf de schattingsproce
dure heeft geregeld, de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek en inzonder
heid de artikelen 978 en 979 betreffende 
de mededeling aan de partijen, bij het 
einde van het deskundigenonderzoek, 
van de vaststellingen van de deskundi-
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gen en van de inhoud van hun verslag, 
niet moeten worden toegepast; daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, niet zon
der schending van de voormelde bepalin
gen, kon beslissen dat het koninklijk be
sluit nr. 15 van 3 juni 1970, met uitzonde
ring van zijn artikel 10, geenszins is 
afgeweken van de formaliteiten bepaald 
bij het Gerechtelijk Wetboek en dat de 
artikelen 978 en 979 van dat Wetboek 
van toepassing blijven (schending van de 
artikelen 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 59, § 2, van het Wetboek van de 
B.T.W., 8 en 9 van het koninklijk besluit 
nr. 15 van 3 juni 1970); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de regels van 

het Gerechtelijk Wetboek, ingevolge 
artikel 2 van dat wetboek, van toe
passing zijn op alle rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld 
worden door niet uitdrukkelijk opge
heven wetsbepalingen; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit nr. 15 van 3 juni 1970, ter 
uitvoering van artikel 59 van het 
Wetboek van de B.T.W., in zijn arti
kelen 8 en 9 de wijze aangeeft waar
op de aangewezen deskundigen 
moeten optreden, zodat de artikelen 
978 en 979 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet van toepassing zijn op de 
schattingsprocedure bepaald bij 
voornoemd artikel 59; 

Dat het vonnis, door het verslag 
van de deskundige Geurde te ver
nietigen op grond dat noch het ver
slag van de vergadering van 26 okto
ber 1978, noch de vaststellingen van 
het deskundigenverslag en het voor
verslag aan verweerder of zijn 
raadsman zijn toegezonden, de door 
eiser aangevoerde wettelijke bepa
lingen schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hoei, zitting houdend in ho
ger beroep. 

20 juni 1991 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 545 

1 e KAMER - 20 juni 1991 

GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE ZA

KEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECH
TER - ONDERSCHEIDENLIJK OMTRENT ENIG 
GESCH!LPUNT IN HET ONGELIJK GESTELDE 
PARTIJEN - OMSLAG VAN DE KOSTEN DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

Wanneer de partijen onderscheidenlijk 
omtrent enig geschilpunt in het onge
Jijk zijn gesteld, kan de feitenrechter, 
tenzij een wetsbepaling van die regel 
afwijkt, een der partijen in alle kosten 
veroordelen of het bedrag ervan over 
hen omslaan, zoals hij raadzaam oor
deelt (1). (Art. 1017, eerste en derde 
lid, Ger.W.) 

Om die redenen, vernietigt het be- 1----------------
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt (1) Cass., 22 okt. 1971 (A.C, 1972, 196). 
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(HELVETIA N.V. E.A. T. FASSIN E.A.} 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9025) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 40, 2, van het Wegverkeers
reglement, 1017 van het Gerechtelijk 
Wetboek, als vervangen bij artikel 15 
van de wet van 24 juni 1970, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest : in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van de 
verweerders sub 1 en 2, de eiseres sub 1 
veroordeelt tot betaling aan de echtgeno
ten Fassin-Maessen in eigen naam, van 
een bedrag van 9.500 frank provisie en 
van een bedrag van 950.000 frank in hun 
hoedanigheid van bestuurders van de 
goederen van hun minderjarige zoon 
Christophe, welke bedragen dienen te 
worden vermeerderd met de vergoeden
de rente tegen de wettelijke intrestvoet 
vanaf 29 november 1984 tot de uitspraak 
van het arrest, en vervolgens van de ren
te op die bedragen tot de volledige beta
ling; in zoverre het uitsp~aak doet ove_r 
de oorspronkelijke vordermg van de er
sers de echtgenoten Fassin-Maessen q.q. 
vero'ordeelt tot betaling aan eiser sub 2 
van het bedrag van 317,5 frank en van 
het bedrag van 1.273 frank aan eisers 
sub 3 te vermeerderen met de vergoe
dende' rente tegen de wettelijke intrest
voeten vanaf 1 april 1985, datum waarop 
de vordering is ingesteld, tot de uit
spraak van het arrest, en vervolgens van 
de moratoire rente op die bedragen tot 
de volledige betaling; in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot tussen
komst van de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten, eiseres sub 1 veroor
deelt tot betaling van het bedrag van 
730.885 frank, vermeerderd met de ver
goedende rente vanaf de datum van de 
betalingen tot de uitspraak van het ar
rest en vervolgens van de moratoire ren
te op die bedragen tot de volledige beta
ling· en ten slotte, in zoverre het uit
spr~ak doet over de vordering van de 
N.V. A.G., eiseres sub 1 veroordeelt tot 
betaling aan de N.V. A.G. van het bedrag 
van 45.676 frank, vermeerderd met de 
vergoedende rente vanaf 30 september 

1985 tot de uitspraak van het arrest, en 
vervolgens tot de moratoire rente op die 
bedragen tot de volledige betaling, en de 
eisers veroordeelt in de appelkosten, op 
grand ... 

terwijl, ... 
vierde onderdeel, tenzij bijzondere 

wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, 
zelfs ambtshalve, de in het ongelijk ge
stelde partij in de kosten verwijst, niette
genstaande het recht van de rechter om, 
in de mate die hij raadzaam oordeelt, de 
kosten om te slaan, wanneer de partijen 
onderscheidenlijk omtrent enig geschil
punt in het ongelijk zijn gesteld; te de
zen het hager beroep van de eisers ge
deeltelijk gegrond is verklaard en het 
bestreden vonnis is tenietgedaan in zo
verre het de vordering van de eisers af
wees het bedrag van de provisionele 
verg~edingen van de echtgenoten Fassin
Maessen in eigen naam en qualitate qua, 
en van de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten heeft bepaald en de N.V. 
A.G. heeft vergoed; zodat het arrest ei
sers niet wettelijk heeft kunnen veroor
delen tot de kosten van het hager be
roep, die voor hen zijn vereffend op 1700 
+ 3415 + 13800 frank, voor de echtgeno
ten Fassin-Maessen, en voor de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten en 
de N.V. A.G., op 13800 frank (schending 
van artikel 1017 van het Gerechtelijk 
Wetboek, als gewijzigd bij artikel 15 van 
de wet van 24 juni 1970) : 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer de 
partijen onderscheidenlijk omtrent 
enig geschilpunt in het ongelijk zijn 
gesteld, de bodemrechter, in~evolge 
artikel 1017, eerste en derde hd, van 
het Gerechtelijk Wetboek en tenzij 
een wettelijke bepaling van die re
gel afwijkt, een der partijen in alle 
kosten kan veroordelen of het be
drag ervan over hen omslaan, zoals 
hij raadzaam oordeelt; dat het hof 
van beroep, door de eisers in alle 
kosten van het hoger beroep te ver
oordelen, dat artikel 1017 niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de ei
seres sub 1 veroordeelt om aan de 
echtgenoten Fassin-Maessen, quali
tate qua, 950.000 frank te betalen, 
vermeerderd met de vergoedende en 
de moratoire rente; 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 in de helft van de 
kosten; houdt de andere helft aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

20 juni 1991 - 1 e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Geinger en Simont. 

Nr. 546 

1" KAMER - 20 juni 1991 

BETALING - BETALINGEN DOOR DE OPEN

BAH.E BESTUREN DOOR TOEDOEN VAN DE 
DIENST DER POSTCHECKS EN OVEHSCHRIJ
VINGEN ART. 2, WET 17 MEl 1920- BETROK
KEN PARTIJ - BEGRIP. 

In de zin van art. 2 wet van 17 mei 1920 
betreffende de betalingen gedaan door 
de openbare besturen door tussen
komst van de Dienst der Postchecks 
en Overschrijvingen, gewijzigd bij de 
wet van 19 maart 1948, wordt onder 
« betrokken partij » met name ver
staan de begunstigde van de door 
de Belgische Staat uitgegeven assigna
tie (1). 

(1) Zie Cass., 31 maart 1976 (A.C., 1976, 885), 
met voetnoot 1. 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9033) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 november 1989 
door de Vrederechter van het derde 
kanton te Brussel, in laatste aanleg 
gewezen; 

Over het mid del: schending van arti
kel 2 van de wet van 17 mei 1920 betref
fende de betaling door de openbare be
sturen gedaan door tussenkomst van de 
Postcheck- en Girodienst, gewijzigd bij 
de wet van 19 maart 1948, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt tot betaling aan verweerster van 
het bedrag van 11.372 frank - plus de 
moratoire interest, alsmede de gerechte
lijke interest en de kosten -, dit is het 
bedrag van een ten gunste van de min
derjarige dochter van verweerster uitge
geven postassignatie, die een derde be
drieglijk heeft ge!nd, welke veroordeling 
hierop is gegrond dat : « de betaling aan 
een valse gemachtigde, te dezen de der
de die het bedrag van de postassignatie 
bedrieglijk int, niet tegen de schuldeiser 
kan worden aangevoerd (artikel 1239, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek); 
(eiser) de betaling van zijn schuld niet 
bewijst, vermits (verweerster) als schuld
eiseres geen kwijting heeft gegeven (ar
tikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek) »,en, na ontleding van de tekst 
en van de voorbereiding van het vroege
re artikel 2 van de wet van 17 mei 1920 
en van het nieuwe artikel 2 van die wet, 
zoals ze is gewijzigd bij de wet van 19 
maart 1948, op grond dat een onder
scheid moet worden gemaakt tussen de 
« schuldeiser », de begunstigde van een 
betaling door overschrijving en de « be
trokken partij ''• als bedoeld in artikel 2 
van de wet; « dat " de betrokken par
tij "die de wet beschouwt als de partij 
die kwijting geeft door de vermelding 
van uitvoering die door de Postcheck- en 
Girodienst op de borderellen van assig
naties wordt aangebracht, niet de begun
stigde is van de assignatie, die niets te 
maken heeft met de betrekkingen tussen 
het openbaar bestuur, opdrachtgever, en 
voormelde dienst, thans de Regie der 
Posterijen », 
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terwijl het oude artikel 2 van de wet 
van 17 mei 1920 het volgende bepaalde : 
« de behoorlijk ondertekende vermel
ding, door (de postcheck- en girodienst) 
op de betaalbevelen en mandaten ge
steld, en waaruit blijkt dat de verschul
digde som werd geboekt op het crediet 
van de rekening op gemelde titels aange
duid, geldt als kwijtschrift en outlas
ting »; « voor de betalingen in specie 
door de dienst te doen, geldt de behoor
lijk ondertekende vermelding gesteld op 
de borderellen van gezamenlijke checks, 
of op de berichten van debitering, en be
vestigend dat aan de betalingsbevelen 
gevolg werd gegeven, als kwijtschrift 
van de betrokken partij »; artikel 2 van 
de wet van 17 mei 1920, als gewijzigd bij 
de wet van 19 maart 1948, in het eerste 
lid bepaalt dat : « Geldt als kwijtschrift 
van de betrokken partij, de vermelding 
van uitvoering, gesteld op de betaalor
ders of mandaten, de borderellen van as
signaties gevoegd bij de gezamenlijke 
checks of bij hun dubbel, of de afgelever
de berichten van debitering » en, in het 
tweede lid dat : « die vermelding ... be
vestigt dat de som op het crediet van de 
ontvangende rekening werd geboekt of 
dat de betaalorder werd uitgevoerd >>; die 
bepaling in wezen de bepalingen van het 
oude artikel 2 van de wet overneemt en 
de wet van 17 mei 1920 door de wet van 
19 maart 1948 alleen werd gewijzigd door 
een vermindering van de formaliteiten, 
namelijk de opheffing van de verplich
ting om de vermelding van uitvoering te 
ondertekenen ( eerste en tweede lid van 
het nieuwe artikel 2) en om de identiteit 
van de begunstigde van vaste uitgaven 
te vermelden ( derde lid van het nieuwe 
artikel 2); het onderscheid dat het bestre
den vonnis tussen de « betaalorders of 
mandaten » of overschrijvingen, ener
zijds, en de « assignaties >> of betalingen 
in specie, anderzijds, maakt in verband 
met de waarde als kwijting van de ver
meldingen van uitvoering, geen steun 
vindt in de wetteksten of in de parle
mentaire voorbereiding; het nieuwe arti
kel 2, eerste en tweede lid, van de wet 
van 17 mei 1920 aan die vermelding de 
waarde van kwijting van de « betrokken 
partij >> toekent, zowel voor de over
schrijvingen als voor de betalingen in 
specie, terwijl in de oude wettekst, van 
het woord « betrokkene >> gebruik werd 
gemaakt zowel voor een overschrijving 
(oud artikel 1, in fine: « desnoods door 
van ambtswege een rekening aan de be
langhebbende te doen openen >>), als voor 
een betaling in specie (oud artikel 2, 
tweede lid); volgens de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 17 mei 
1920 in beide gevallen de vermelding van 
uitvoering als kwijting van de schuldei
ser geldt; de memorie van toelichting bij 
het wetsontwerp van 1920 immers zegt 
dat « de verantwoordingen van de uitga
ven ... niet mogelijk is zonder het 
kwijtschrift van de schuldeiser >> en dat 
<< deze formaliteit de ontworpen hervor
ming zou verhinderen of ten minste de 
toepassing ervan ten zeerste bemoeilij
ken >>, en verder dat « het antwerp ... de 
vermelding behelst van de inschrijving 
op de rekening van de schuldeiser de 
schuldenaar ontlast >> en dat « het deze 
maatregelen aanvult door een andere 
van gelijke aard, wat betreft betalingen 
die nog in specie moeten geschieden ... »; 
de verkeerde uitlegging door het bestre
den arrest van het begrip « betrokken 
partij >> die kwijting verleent van een be
taling door postassignatie evenmin steun 
vindt in de voorbereiding van de wet van 
19 maart 1948; hoewel het verslag aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
vermeldt dat « het antwerp slechts de be
trekkingen betreft tussen de Postcheck
en Girodienst en de openbare reken
plichtigen >> en « dat het van geen belang 
is voor de particulieren >>, daaruit, alsme
de uit de memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp van 1948 evenwel blijkt dat 
dit zo is, omdat het antwerp alleen maat
regelen tot opheffing van nutteloos ge
worden formaliteiten bevat; het verslag 
aan de Senaat betreffende het antwerp 
van de wet van 1948 vermeldt dat « het 
wetsontwerp de normale gang van zaken 
betreft in de betrekkingen tussen de 
Staat, de provincien ... en hun schuldei
sers, en vooral tussen de rekenplichtige 
ambtenaren, enerzijds, en de Postcheck
en Girodienst, anderzijds >>, waarna het 
alleen de redenen uiteenzet van de ver
eenvoudiging en vermindering van de 
formaliteiten van de diverse voorgestelde 
maatregelen; gelet op de duidelijke be
woordingen van de wet, waarvan de be
tekenis en de draagwijdte desnoods door 
de voorbereiding ervan worden beves
tigd, moet worden aangenomen dat arti
kel 2 van de wet van 17 mei 1920, gewij
zigd bij de wet van 19 maart 1948, ten 
gunste van eiser een buitengemeenrech
telijk bewijsmiddel instelt voor alle beta
lingen aan zijn schuldeisers door toe
doen van de Postcheck- en Girodienst, te 
weten de vermelding van uitvoering door 
die dienst, die als kwijting van de be
gunstigden voor de betalingen hetzij 
door overschrijving, hetzij in specie 
geldt; het bestreden vonnis, doordat het 
niet aanneemt dat de vermelding van 
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uitvoering op de ten gunste van de min
derjarige dochter van verweerster uitge
geven postassignatie als een door deze 
verleende kwijting gold, artikel 2, eerste 
en tweede lid, van de wet van 17 mei 
1920, gewijzigd bij de wet van 19 maart 
1948, schendt: 

Overwegende dat het doel van de 
wet van 17 mei 1920 betreffende de 
betalingen door de openbare bestu
ren gedaan door tussenkomst van 
de Postcheck- en Girodiensten van 
tweeerlei aard is, te weten, ener
zijds, de omloop van papiergeld te 
doen verminderen en, anderzijds, de 
volgens de regels van de administra
tieve boekhouding geldende beta
lingsprocede's te vereenvoudigen en 
te bespoedigen; krachtens artikel 2, 
eerste lid, van die wet, gewijzigd bij 
die van 19 maart 1948, de vermel
ding van uitvoering op de betaalor
ders of mandaten, de borderellen 
van assignaties gevoegd bij de geza
menlijke checks of bij hun dupli
caat, of de afgegeven berichten van 
debitering als kwijting van de be
trokken partij geldt; dat uit de ver
gelijking van voormeld artikel 2, 
eerste lid, met het tweede lid van 
dezelfde bepaling, alsmede met de 
oorspronkelijke tekst van artikel 2 
van die wet van 17 mei 1920 blijkt, 
dat onder « de betrokken partij » in 
bedoeld artikel met name moet wor
den verstaan de begunstigde van de 
door de Belgische Staat uitgegeven 
as signa tie; 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt, enerzijds, dat de 
Belgische Staat, als schuldenaar van 
een bedrag van 11.372 frank t.a.v. de 
minderjarige dochter van verweer
ster, ten gunste van deze persoon 
een postassignatie van hetzelfde be
drag had uitgegeven, maar dat dit 
bedrag bedrieglijk door een derde 
werd gei:nd, en anderzijds, dat een 
vermelding van uitvoering door de 
bevoegde dienst van de Regie der 
Posterijen is gesteld op de betaalor
der van de bewuste assignatie; 

Overwegende dat de vrederechter, 
wegens die vermeldingen, geen wet
tige verantwoording heeft gegeven 

voor zijn beslissing dat « de betrok
ken partij », in de zin van voormeld 
artikel 2, eerste lid, niet de begun
stigde van die assignatie was, die 
niets te maken had met de betrek
kingen tussen het Openbaar Be
stuur en de Regie der Posterijen, en 
dat de Belgische Staat derhalve 
diende te worden veroordeeld om 
aan verweerster, qualitate qua, 
11.372 frank in hoofdsom te betalen; 

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 eerste 
kanton te Brussel, in laatste aanleg 
zitting houdende. 

20 juni 1991 - 1 e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 547 

1 e KAMER - 20 juni 1991 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-

SLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - OVERBE
LASTING VOORTVLOEIEND UIT l\!IATERIELE 
VERGISSINGEN - BEGRIP. 

De materiele vergissing waarvoor de di
recteur der belastingen buiten de be
zwaartermljn, bepaald bij art. 272 
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W:I.B., ontlasting mag verlenen, is een 
feitelijke vergissing als gevolg van een 
misvatting omtrent materiele gegevens 
bij ontstentenis waarvan de belasting 
wettelijke grondslag mist (1). (Art. 277, 
§ 1, W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT - 1\'IIN. V. FINANCIEN 
T. ANGENOT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1104 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het enig mid del: schending van 
artikel 277, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest vaststelt dat de 
overbelastingen die volgens verweerder 
een materiele vergissing zijn bij de toe
passing van de forfaitaire aftrek, als be
doeld in artikel 10, § 2, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, binnen de 
termijn van artikel 277, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen aan 
eiser waren bekendgemaakt, en dat deze 
het bestaan ervan niet betwistte, maar 
zich enkel en ten onrechte op het verval 
beriep en beslist dat de ontheffingen ten 
gevolge van die forfaitaire aftrek, krach
tens artikel 277, § 1, ambtshalve moeten 
worden verleend, 

terwijl ingevolge artikel 277, § 1, 
ambtshalve ontheffing van overbelastin
gen aileen mogelijk is in de daarin be
doelde gevailen en onder meer in geval 
van een materiele vergissing en niet van 
rechtsdwalingen; de materHHe vergissing 
het gevolg is van een misvatting omtrent 
de materiele gegevens bij ontstentenis 
waarvan de belasting wettelijke grand
slag mist, terwijl de rechtsdwaling on
derstelt dat de wet verkeerd is uitgelegd 
of verkeerd is toegepast op vaststaande 
feiten; de forfaitaire aftrek op het kadas
traal inkomen van een woonhuis aileen 
kan worden toegepast, voor zover de ei
genaar (verweerder) het woonhuis per
soonlijk betrekt of het niet bewoont om 
beroepsredenen of redenen van sociale 
aard; het feit dat er geen aftrek is ge
schied, ten onrechte omdat het bewuste 

(1) Cass., 23 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 309). 

onroerend goed, dat aan een in de ven
nootschapsbelasting onderworpen rechts
persoon was verhuurd en door deze ter 
beschikking was gesteld van een perso
neelslid om er in te wonen, moet worden 
beschouwd als een pand dat tot uitoefe
ning van de bedrijfsactiviteit van de ven
nootschap en niet tot waning dient, nood
zakelijk voortvloeit uit een rechtsom
schrijving van vaststaande feiten, te 
meer daar voor de vaststelling van de li
tigieuze aanslagen de beroepsredenen of 
redenen van sociale aard waarom ver
weerder het goed niet betrok nooit wa
ren ter sprake gekomen; die vergissing 
neerkomt op een rechtsdwaling; het ar
rest, door ambtshalve ontheffing te beve
len van overbelasting ten gevolge van 
een rechtsdwaling, artikel 277, § 1, 
schendt: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat tegen aanslagen in de per
sonenbelasting en de aanvullende 
gemeentebelasting, die ten name 
van verweerder over de dienstj aren 
1981, 1982 en 1983 waren vastge
steld, te laat bezwaar is ingediend, 
maar beslist dat dit bezwaar niette
min moet worden aangenomen op 
grond van artikel 277, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, luidens welk de directeur der 
belastingen ambtshalve ontlasting 
verleent van de overbelastingen die 
voortvloeien uit materiele vergissin
gen; 

Dat het hof van beroep oordeelt 
dat de overbelastingen ten name 
van verweerder voortvloeiden uit 
een materiele vergissing en bijge
volg de ontlasting ervan beveelt; 

Overwegende dat de materiele 
vergissing, in de zin van artikel 277, 
§ 1, van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen, een feitelijke ver
gissing is als gevolg van een misvat
ting omtrent het bestaan van mate
riele gegevens bij ontstentenis waar
van de belasting wettelijke grand
slag mist; dat het feit dat er op het 
kadastraal inkomen van een woon
huis die de belastingplichtige niet 
persoonlijk betrekt, als bedoeld in 
artikel 10, § 2, van dat wetboek, 
geen forfaitaire aftrek is geschied, 
toe te schrijven is aan een verkeer-
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de beoordeling van de belastbare 
grondslag en geen materiele vergis
sing is; 

Overwegende dat het arrest, door 
buiten de gevallen waarin de wet 
voorziet ambtshalve ontlasting te 
bevelen, artikel 277, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 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 Brussel. 

20 juni 1991 - 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. 
Thiry, Aarlen. 

Nr. 548 

1 e KAMER - 20 juni 1991 

VERZEKERINGEN W.A.M.-VERZEKE-

RING GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFOi\DS - MATERIELE SCHADE - TOE
VALLIG FElT WAARDOOR DE BESTUL:RDER 
VAN HET VOERTUIG DAT HET ONGEVAL VER
OORZAAKT, VRIJL:IT GAAT- TOEVALLIG FElT 
- BEGRIP 

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds is verplicht de door een motorrij
tuig veroorzaakte materiele schade te 

vergoeden, wanneer geen enkele er
kende verzekeringsonderneming tot 
die vergoeding verplicht is om reden 
van een toevallig feit waardoor de be
stuurder van het voertuig dat het on
geval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat; 
het toevallig feit moet worden beoor
deeld aan de zijde van de bestuurder 
van het voertuig dat het ongeval heeft 
veroorzaakt (1). (Art. 50, § 1, 2°, W. 9 
juli 1975; art. 19, § 1, K.B. 16 dec. 1981). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. POLMANS, ASSOCIATION LIEGEOISE 

D'ELECTRICITE C.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9028) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1990 door 
het Hof van Beroep van Luik gewe
zen; 

Over het tweede mid del: schending 
van artikel 50, § 1, 2°, van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen, en, voor zover 
nodig, van artikel 19 van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981 houdende 
inwerkingstelling en uitvoering van de 
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen, 

doordat het bestreden arrest, uitgaan
de van de - overigens onjuiste - onder
stelling dat het litigieuze ongeval onder 
meer is veroorzaakt door de fout van een 
onbekend gebleven bestuurder en door 
een toevallig feit waardoor de bestuurder 
Polmans vrijuit gaat, zegt " dat de ver
plichting tot vergoeding van de materiiHe 
schade ten laste van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds wegens een 
toevallig feit, eveneens geldt wanneer 
dat toevallig feit een fout is van een on
bekend gebleven derde, zoals te dezen » 
en steunt op artikel 50, § 1, 2°, van de 
wet van 9 juli 1975, om, op die grond, te 
beslissen dat eiseres de door de verweer
ders geleden materiiHe schade moet ver
goeden, 

terwijl het bestreden arrest, door te 
bevestigen dat het litigieuze ongeval uit
sluitend aan een onbekend gebleven der
de te wijten is, impliciet maar zeker aan-

(1} Cass., 2 mei 1989, A.R. nr. 2308 (A.C., 
1988-89, nr. 497}. 
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neemt dat de verzekeraar van de onbe
kend gebleven derde de schade uit het 
ongeval had moeten vergoeden, zodat 
het feit dat geen enkele toegelaten verze
keringsonderneming, tot die vergoeding 
verplicht is, te wijten is aan het feit dat 
de identiteit van de schadeverwekker 
niet kon worden vastgesteld en niet aan 
een toevallig feit of aan het niet bewezen 
en zelfs niet aangevoerde feit dat de ver
zekeringsplicht niet nageleefd werd; 
daaruit volgt dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat de toepassingsver
eisten van artikel 50, § 1, 2°, van de wet 
van 9 juli 1975 vervuld zijn, zonder na te 
gaan of het feit dat geen enkele toegela
ten verzekeringsonderneming tot vergoe
ding van de stoffelijke schade verplicht 
is, wel degelijk te wijten is aan een toe
vallig feit of aan het niet naleven van de 
verzekeringsplicht, de in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen schendt: 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 50,§ 1, 1° en 2°, van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, elke 
benadeelde van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds vergoe
ding kan krij gen van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke let
sels die door een motorrijtuig zijn 
veroorzaakt, wanneer de identiteit 
van het motorrijtuig dat het ongeval 
heeft veroorzaakt, niet is vastgesteld 
of wanneer geen enkele toegelaten 
verzekeringsonderneming tot die 
vergoeding verplicht is, wegens een 
toevallig feit waardoor de bestuur
der van het voertuig dat het ongeval 
veroorzaakte, vrijuit gaat; dat, in dit 
laatste geval, ingevolge artikel 19, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 houdende inwer
kingstelling van genoemd artikel 50, 
het Fonds ook de materiele schade 
moet vergoeden die door het voer
tuig is veroorzaakt; 

Overwegende dat het toevallig 
feit, bedoeld in artikel 50, § 1, za, 
van die wet, moet worden beoor
deeld aan de zijde van de bestuur
der van het voertuig dat het ongeval 
heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt dat het ongeval te 
wijten is aan de fout van de be
stuurder van een motorrijtuig waar-

van de identiteit niet is vastgesteld; 
dat het evenwel oordeelt dat het 
Fonds de door dat voertuig veroor
zaakte materiele schade moet ver
goeden, op grond dat de fout van de 
onbekend gebleven derde voor ver
weerder een toevallig feit heeft uit
gemaakt; 

Dat het arrest aldus de veroorde
ling van het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds tot betaling van 
de materiele schade op grond van 
de voormelde wettelijke bepalingen, 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het eerste 
middel te moeten onderzoeken, dat 
tot geen ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre dit het Gemeenschappe
lijkl Motorwaarborgfonds tot beta
ling van de materiele schade en in 
de kosten veroordeelt; beveelt dat 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

20 juni 1991 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie de 
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Gerard en Si
mont. 

Nr. 549 

1 e KAMER - 21 juni 1991 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - RECHTSPLE
GI"'G - ECHTSCHEIDING DOOR OKDERLINGE 
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TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREEN
KOMST - UITKERING TOT LEVENSONDER
HOUD VAN DE ENE ECHTGENOOT AAN DE 
ANDERE - AARD VAN DIE OVEREENKOMST. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - RECHTER DIE DE PARTIJ
EN IN PERSOON HEEFT GEHOORD - RECH
TER DIE GEEN ZITTING NEEMT BIJ DE UIT
SPRAAK OVER DE UITSLAG VAN DE ONDER
ZOEKSMAATREGEL - GEVOLG. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER DIE DE 
PARTIJEN IN PERSOON HEEFT GEHOORD -
RECHTER DIE GEEN ZITTING NEEMT BIJ DE 
U!TSPRAAK OVER DE U!TSLAG VAN DIE ON
DERZOEKSMAATREGEL - GEVOLG. 

1 o De voorafgaande overeenkomst geslo
ten tussen echtgenoten die besloten 
zijn tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming over te gaan, waarbij op 
grand van art. 1288, 4°, Ger. W. de ene 
echtgenoot de verplichting op zich 
nam om de andere een uitkering tot 
levensonderhoud, die geen wettelijke 
alimentatieschuld is, te betalen, is uit
sluitend onderworpen aan de regels 
betreffende de overeenkomsten (1). 

2° en 3° De rechter, die de partijen in 
persoon heeft gehoord en geen zitting 
neemt wanneer uitspraak wordt ge
daan over de uitslag van de onder
zoeksmaatregel, wordt vermoed ver
hinderd te zijn en de reden van ver
hindering behoeft in de beslissing niet 
te worden vermeld (2). (Artt. 946 en 
1004 Ger.W.) 

(S ... T.V ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7566) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 september 1990 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent in hoger beroep gewe
zen; 

(1) Cass., 5 juni 1986, A.R. nr. 4909 (A.C., 
1985-86, nr. 623). 

(2) Cass., 29 april 1988, A.R. nr. 5701 (A.C., 
1987-88, nr 529). 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 1108, 
laatste lid, 1131, 1134, laatste lid, en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, en van arti
kel 1228 (lees 1288) van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de eis 
van eiser in cassatie, bij wijze van inci
denteel beroep geformuleerd als de 
vraag (bestreden vonnis, p. 2) "te zeggen 
voor recht dat de alimentatie rustend op 
(eiser) ten voordele van (verweerster) 
vervallen is sedert de datum van haar 
tweede huwelijk, minstens sedert maart 
1982, en dat (eiser) sinds die datum geen 
onderhoudsgeld meer verschuldigd is; te 
zeggen dat de maatregelen genomen ter 
uitvoering van de notariele akte van 14 
juli 1975 derhalve van generlei waarde 
zijn; minstens in een ondergeschikte or
de het vonnis (van de eerste rechter) te 
bevestigen ", afwijst als ongegrond, der
halve beslist dat de in het kader van een 
tussen partijen tot stand gekomen echt
scheiding door onderlinge toestemming 
aangegane overeenkomst waarbij eiser 
er zich toe verbond een alimentatie te 
betalen na echtscheiding van verweer
ster verder dient te worden uitgevoerd, 
op grond van de motivering (p. 4, nr. 2.3) 
dat "het overeengekomen onderhouds
geld in beginsel onveranderlijk is in toe
passing van artikel 1134 van het Burger
lijk Wetboek, hetgeen betekent dat de 
wijziging in de toestand van de alimenta
tiegerechtigde of de alimentatieplichtige 
geen invloed kan hebben op het overeen
gekomen bedrag of de overeengekomen 
duur van de alimentatie; de omvang van 
het onderhoudsgeld derhalve niet fluctu
eert overeenkomstig de wijziging in de 
behoeften van de onderhoudsgerechtigde 
(verweerster), die ondermeer ingevolge 
een lucratief tweede huwelijk tot nihil 
herleid werden - hetgeen zij niet be
twist -, en de vermogenstoestand van 
de onderhoudsplichtige (eiser), wiens las
ten integendeel verzwaarden ten gevolge 
van een nieuw gezin en het opgeven van 
een vaste cumulbetrekking; een tweede 
huwelijk op de regel van de onverander
lijkheid geen uitzondering vormt; indien 
partijen aan deze onveranderlijkheid 
wensen te ontsnappen, zij passende clau
sules hadden dienen in te bouwen voor 
deze situaties ", 

terwijl naar luid van artikel 1108, laat
ste lid, en van artikel 1131 van het Bur
gerlijk Wetboek een overeenkomst dient 
te steunen op een oorzaak, derhalve op 
het gehee 1 van doorslaggevende motie
ven dat partijen tot het sluiten der over-
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eenkomst heeft gebracht; naar luid van 
artikel 1134, laatste lid, van het Burger
lijk Wetboek overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden ten uitvoer ge
bracht; naar luid van artikel 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek overeenkomsten 
ook verbinden tot alle gevolgen die door 
de billijkheid van de verbintenis volgens 
de aard ervan worden toegekend; de 
overeenkomst die, krachtens artikel 1288 
van het Gerechtelijk Wetboek, voor een 
echtscheiding door onderlinge toestem
ming moet worden opgesteld, eveneens 
aan voormelde voorwaarden dient te be
antwoorden, zodat het bestreden vonnis, 
nu het in de hiervoor geciteerde conside
ransen vaststelt dat de behoeften van de 
onderhoudsgerechtigde verweerster tot 
nihil werden herleid en niettemin eiser 
veroordeelt tot verdere betaling van een 
onderhoudsgeld aan verweerder, voor
eerst aan eiser een verbintenis oplegt 
aan dewelke de oorzaak is ontvallen 
(schending van de artikelen 1108, laatste 
lid, en 1131 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek); 
vervolgens tot een uitvoering van de ali
mentatieverbintenis uit overeenkomst 
veroordeelt welke strijdig is met een uit
voering te goeder trouw ervan (schen
ding van artikel 1134, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en 1288 van het Ge
rechtelijk Wetboek); tenslotte een gevolg 
aan de litigieuze overeenkomst tot ali
mentatie verbindt dat strijdig is met de 
billijkheid (schending van artikel 1135 
van het Gerechtelijk Wetboek) »: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat het bestre
den vonnis met schending van de 
artikelen 1108, laatste lid, en 1131 
van het Burgerlijk Wetboek en arti
kel 1288 van het Gerechtelijk Wet
hoek, aan eiser een verbintenis 
oplegt waaraan de oorzaak is ontval
len, niet in de vorm van een conclu
sie aan de feitenrechter werd voor
gelegd, dus nieuw is en mitsdien 
niet ontvankelijk; 

Overwegende dat de overeen
komst, tussen eiser en verweerster 
gesloten op grond van artikel 1288, 
4°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarbij eiser de verplichting op zich 
nam verweerster een uitkering tot 
levensonderhoud, die geen wette
lijke alimentatieschuld is, te beta-

len, uitsluitend onderworpen is aan 
de regels betreffende de overeen
komsten; 

Overwegende dat de overeen
komst die wettig is aangegaan, de 
partijen tot wet strekt; dat een over
eenkomst niet kan worden herroe
pen dan met de werderzij dse toe
stemming van partijen of op gran
den door de wet erkend; dat de 
overeenkomst te goeder trouw en 
zonder rechtsmisbruik door de par
tijen moet worden uitgevoerd; dat 
hieruit volgt dat de rechter op grond 
van billijkheid de inhoud van een 
overeenkomst niet mag wijzigen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te beslissen « dat het 
overeengekomen onderhoudsgeld in 
beginsel onveranderlijk is in toepas
sing van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, hetgeen betekent 
dat de wijziging in de toestand van 
de alimentatiegerechtigde of de ali
mentatieplichtige geen invloed kan 
hebben op het overeengekomen be
drag of de overeengekomen duur 
van de alimentatie », dat « een twee
de huwelijk op de regel van onver
anderlijkheid geen uitzondering 
vormt », dat « indien de partijen aan 
deze onveranderlijkheid wensten te 
ontsnappen, zij passende clausules 
hadden dienen in te bouwen voor 
deze situaties », en door in een door 
eiser niet aangevochten overweging 
te oordelen dat eiseres geen rechts
misbruik pleegde door betaling te ei
sen van de uitkering tot levenson
derhoud, als vastgesteld bij de aan 
de echtscheiding door onderlinge 
toestemming voorafgaande overeen
komst, « vermits (eiser) niet het be
wijs levert van het bestaan van een 
ernstige discrepantie tussen het, ten 
gevolge van het voortduren van de 
alimentatie na het tweede huwelijk 
van (verweerster), door (verweer
ster) genoten voordeel en het door 
de (eiser) geleden nadeel », aan de 
tussen partijen gesloten overeen
komst geen gevolgen verbindt in 
strijd met de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek en 1288 
van het Gerechtelijk Wetboek; 
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Dat het middel, in zoverre de 
schending van deze wetsbepalingen 
wordt aangevoerd, niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 779, eerste 
lid, 946, eerste en tweede lid, (zoals ge
wijzigd bij artikel 35 van de wet van 15 
juli 1970), en 1004 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis werd ge
wezen door de rechters J.C. De Preter, 
H. Van Bossuyt enS. De Bauw, het tus
senvonnis echter van 22 april 1988, waar
bij een persoonlijke verschijning van 
partijen werd bevolen, werd gewezen 
door de rechters J. Ch. De Preter, A. de 
Meue en M. Hanssens, welke drie rech
ters naar luid van het proces-verbaal van 
30 september 1988 de persoonlijke ver
schijning hebben bijgewoond en het ver
hoor van partijen hebben gehouden, 

terwijl naar luid van artikel 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een 
vonnis, op straffe van nietigheid enkel 
kan worden gewezen door rechters die 
alle zittingen over de zaak hebben bijge
woond; dit voorschrift in beginsel geldt 
wanneer, nadat een vonnis is gewezen 
dat de persoonlijke verschijning van par
tijen beveelt, deze onderzoeksmaatregel 
geschiedt in aanwezigheid van bepaalde 
rechters en achteraf een uitspraak moet 
worden gedaan waarbij deze onderzoeks
maatregel wordt beoordeeld; naar luid 
van artikel 946, eerste en tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek (zoals gewij
zigd; bepaling welke krachtens artikel 
1004 van het Gerechtelijk Wetboek van 
toepassing is op het verhoor van partij
en) de rechter die het verhoor van partij
en heeft gehouden zitting dient te nemen 
wanneer er uitspraak wordt gedaan over 
de uitslag van dit verhoor, tenzij hij ver
hinderd is, en, indien verscheidene rech
ters het verhoor van partijen hebben ge
houden, deze regel alleen geldt voor de 
laatste onder die rechters, zodat ener
zijds, het bestreden vonnis, nu het werd 
gewezen door drie rechters die niet de 
drie rechters waren welke bij tussenvon
nis de persoonlijke verschijning van par
tijen hadden bevolen en door wie dit ver
hoor van partijen werd gehouden, niet is 
gewezen door rechters die alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond, derhal
ve artikel 779, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek schendt, waar immers 
niet is vastgesteld noch dat partijen van 
de door de geschonden rechtsregel ver
leende bescherming uitdrukkelijk af-

stand hadden gedaan noch uit enig stuk 
waarop uw Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het debat voor het rechtscolle
ge dat het bestreden vonnis wees valle
dig werd hervat, en zodat anderzijds, het 
bestreden vonnis, nu het uitspraak doet 
over de uitslag van de bij tussenvonnis 
van 22 april 1988 bevolen persoonlijke 
verschijning van partijen en niet werd 
gewezen door de in dat vonnis genoemde 
laatste rechter, die ook als laatste rech
ter fungeert in het rechtercollege dat het 
verhoor van partijen afnam (zoals blijkt 
uit het proces-verbaal van 30 september 
1988), te weten rechter M. Hanssens, die 
precies geen uitspraak deed over de uit
slag van het verhoor der partijen want 
niet het bestreden vonnis wees, schen
ding inhoudt van de artikelen 946, eerste 
en tweede lid (zoals gewijzigd) en 1004 
van het Gerechtelijk Wetboek , : 

Overwegende dat artikel 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek niet vereist dat het vonnis al
vorens recht te doen waarbij de 
persoonlijke verschijning van de 
partijen is bevolen, en het na die 
verschijning uitgesproken vonnis 
over de zaak zelf, door dezelfde 
rechters worden gewezen; 

Overwegende dat, ingevolge de ar
tikelen 946 en 1004 van het Gerech
telijk Wetboek, de rechter die de 
partijen in persoon heeft gehoord, 
zitting neemt wanneer uitspraak 
wordt gedaan over de uitslag van de 
onderzoeksmaatregel, tenzij hij ver
hinderd is; dat de rechter, die geen 
zitting neemt, vermoed wordt ver
hinderd te zijn en de reden van ver
hindering in de beslissing niet be
hoeft te worden vermeld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

21 juni 1991 - 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 
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Nr. 550 

1 e KAMER - 21 juni 1991 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
LASTINGZAKEN - VORM - MEMORIE VAN 
WEDERANTWOORD - GEEN MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN TE
GEN DE VOORZIENING IN CASSATIE - MEMO
RIE NIET ONTVANKELIJK. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING IN CASSATIE - VORM ME
MORIE VAN WEDERANTWOORD - GEEN MID
DEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGE
WORPEN TEGEN DE VOORZIENING IN CASSA
TIE - MEMORIE NIET ONTVANKELIJK. 

1° en 2° Buiten het geval dat de verweer
der in cassatie een middel van niet
ontvankelijkheid tegen de voorziening 
heeft opgeworpen, biedt geen wetsbe
paling eiser tot cassatie van een arrest 
van het hoi van beroep dat inzake in
komstenbelastingen is gewezen, de 
mogelijkheid om te antwoorden op de 
memorie van antwoord die de verweer
der in cassatie met toepassing van art. 
290 W:LB. heeft ingediend (1). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1916 N) 

21 juni 1991 - 1 • kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Goeminne, advocaat-generaal 

Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en 
L. Boeynaems, Antwerpen. 

(1) Zie m burgerlijke zaken . Cass., 14 okt. 
1982, A.R. nr 6552 (A.C., 1982-83, nr ll1). 

Nr. 551 

1 e KAMER - 21 juni 1991 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR DE AD
MINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - KENNIS
GEVING BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF 
- SUBSTANTIELE VORMVEREISTE. 

Wanneer het bestuur meent wijzigingen 
te moeten aanbrengen in de aangifte 
van de belastingplichtige, moet het 
hem daarvan kennis geven bij een ter 
post aangetekende brief; deze wijze 
van kennisgeving maakt een substan
tifile regel van de wijzigingsprocedure 
uit. (Art. 251, eerste lid, W.I.B.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1919 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 september 1990 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het mid del: 

Overwegende dat het bestuur, 
wanneer het meent wijzigingen te 
moeten aanbrengen in de aangifte 
van de belastingplichtige, hem daar
van, ingevolge artikel 251 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen, kennis moet geven bij een ter 
post aangetekende brief; 

Dat de datum van verzending van 
het bericht van wijziging de aan
vangsdatum is van de termijn van 
een maand - die eventueel om wet
tige redenen kan worden verlengd 
- waarbinnen de belastingsplichti
ge schriftelijk zijn opmerkingen kan 
inbrengen en het bestuur in begin
sel geen aanslag vermag vast te 
stellen; 

Dat uit het bepaalde in artikel 251 
volgt dat het verzenden van het be
richt van wijziging bij aangetekende 
brief een substantiele regel van de 
wijzigingsprocedure uitmaakt; 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt dat te dezen het wijzigingsbe
richt niet aangetekend werd verzon
den; dat het niettemin oordeelt dat 
de kennisgeving van de voorgeno
men wij ziging van de aangifte van 
eiseres rechtsgeldig is gedaan; 

Dat het arrest aldus artikel 251 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de « memorie in ant
woord » die door de raadsman van 
eiseres ter griffie van het Hof is 
neergelegd op 19 juni 1991 en die 
niet een middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening betreft, 
vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre dit het beroep van 
eiseres toelaatbaar verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

21 juni 1991 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en A. de le Court, Brus
sel. 

Nr. 552 

2° DIENSTPLICHT - ALLERLEI - CASSA

TIEBEROEP - OVERG!Fl'E AAN HET RECRU
TERINGS- EN SELECTIECENTRUM. 

1° en 2° Tegen de overgifte van de 
dienstplichtige aan bet recruterings
en selectiecentrum door de gouverneur 
staat geen cassatieberoep open. (Artt. 
55 en 56 Dienstplichtwet; art. 24 K.B. 
30 juli 1987 .) 

(ONDERDONCK) 

(A.R. nr. M 774 N) 

24 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, procureur-generaal. 
(1553) 

Nr. 553 

3e KAMER - 24 juni 1991 

CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING - ON
REGELMATIGHEID - ANDERE BESLISSINGEN 
- REDENEN WAARIN DE ONREGELMATIGE 
REDENGEVING IS OVERGENOMEN - VERNIE
TIGING. 

Vernietiging van een beslissing wegens 
niet-beantwoording van een conclusie 
van de eiser strekt zich uit tot de be
slissingen op grand van redenen waar
in de onregelmatige motivering van 
de eerste vernietigde beslissing is 
overgenomen (1}. 

(S.A.B.E.N.A. T. DE JONGHE) 

(A.R. nr. 8986} 

24 juni 1991 - 3• kamer - Voorzitter: 
3• KAMER - 24 juni 1991 de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver

slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo-

1o VOORZIENING IN CASSATIE caat-generaal - Advocaten: mrs. Nelis-
DIENSTPLICHTZAKEN - BESLISSINGEN VAT- sen Grade en De Bruyn. 
BAAR VOOR CASSATIEBEROEP - OVERG!Fl'E 1-----------------
AAN HET RECRUTERINGS- EN SELECTIECEN
TRUM. (1) Zie Cass., 16 april 1970 (A.C., 1970, 752). 
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Nr. 554 

2• KAMER - 25 juni 1991 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING DAT TIVEE HANDTEKENIN
GEN DRAAGT - VERMOEDEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - TEGENSTRIJDIGHEID 
TUSSEN DE ONDERTEKENING EN DE VERMEL
DING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - GEVOLG. 

1 a Wanneer het proces-verbaal van de te
rechtzitting twee handtekeningen 
draagt, dan worden die, tot bewijs van 
het tegendeel, vermoed de handteke
ningen te zijn respectievelijk van de 
voorzitter en van de griffier wier naam 
bovenaan dat proces-verbaal voorkomt 
bij de vermelding van de samenstel
ling van het rechtscollege (1). 

2° Nietig is het arrest van het hof van 
beroep wanneer het proces-verbaal 
van de terechtzitting waarop de zaak 
werd behandeld onder de vermelding 
« De voorzitter » een handtekening 
draagt die niet die is van de voorzitter 
wiens naam bovenaan dat proces-ver
baal voorkomt bij de vermelding van 
de samenstelling van het rechtscollege, 
nu aldus onmogelijk kan worden nage
gaan of het arrest gewezen is door 
rechters die alle zittingen van de zaak 
hebben bijgewoond (2). 

{AMBACH E.A. T. GRENDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3342) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van de ne
gende correctionele kamer van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 
25 januari 1989 - terechtzitting tij
dens dewelke de behandeling van de 
zaak werd voortgezet - de vermel
ding bevat dat dit rechtscollege was 
samengesteld uit waarnemend voor
zitter Libert en de raadsheren 
Leemans en Van Fraechem; dat on
deraan dit proces-verbaal, onder de 
vermelding « De Voorzitter », een 
onleesbare handtekening voorkomt; 

Overwegende dat, zolang het te
gendeel niet bewezen is, de handte
kening vermoed wordt die te zijn 
van de voorzitter wiens naam en 
hoedanigheid voorkomt bovenaan 
dit proces-verbaal bij de vermelding 
van de samenstelling van de kamer 
van het hof van beroep; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarnaar in het middel wordt ver
wezen en waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de handte
kening die voorkomt op het proces
verbaal van de terechtzitting van 25 
januari 1989 onder de vermelding 
« De Voorzitter » niet die is van 
waarnemend voorzitter Libert die 
deelnam aan de andere terechtzit
tingen tij dens dewelke de zaak werd 
behandeld en die mede het arrest 
heeft uitgesproken; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
niet kan worden uitgemaakt welke 
rechters bij het onderzoek van de 
zaak op de terechtzitting van 25 ja
nuari 1989 zitting hebben genomen; 
dat dientengevolge niet kan worden 
nagegaan of de rechters die het ar
rest hebben uitgesproken, aile zittin
gen over de zaak hebben bijge
woond; 

Dat het middel gegrond is; 

(1) Cass., 30 nov. 1988, A.R. nr. 6800 (A.C., Om die redenen, zonder dat er 
1988-89, nr. 188). grond is om het tweede middel te 

(2) Zie Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2223 onderzoeken; vernietigt het bestre-
(A.C., 1988-89, nr. 35). den arrest in zoverre het eiser sub 1 
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veroordeelt in de kosten van de 
strafvordering en uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorderingen 
van de eisers tegen verweerder; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de kosten van betekening gedaan 
aan verweerder met toepassing van 
het Verdrag van 15 november 1965 
inzake de betekening en kennisge
ving in het buitenland van gerechte
lijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke zaken en handelsza
ken, de kosten van betekening aan 
de procureur des Konings te Ant
werpen en de kosten van beteke
ning aan mr. L. Delwaide ten laste 
van de eisers; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

25 juni 1991 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h; D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 555 

2e KAMER - 25 juni 1991 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
STRAFZAKEN - BURGERL!JKE RECHTSVOR
DERING - VERGOEDING WEGENS BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BESL!SSING BIJ 
TUSSENVONNIS VAN DE POL!TIERECHTBANK 
DAT DE KAPITALISATIEMETHODE DIENT TE 
WORDEN TOEGEPAST - HOGER BEROEP AL
LEEN TEGEN HET EINDVONNIS. 

Het gezag van gewijsde verbonden aan 
de bij tussenvonnis van de politierecht
bank op de burgerlijke rechtsvordering 
genomen beslissing dat voor bepaling 
van de wegens blijvende arbeidsonge
schiktheid verschuldigde vergoeding 

de kapitalisatiemethode dient te wor
den toegepast, staat eraan in de weg 
dat de correctionele rechtbank, op het 
hager beroep dat alleen gericht is te
gen het eindvonnis, de toepassing van 
die methode verwerpt (1}. 

(MELTS T. JANSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4575} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 maart 1990 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Tongeren; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek en 23 tot 26 :van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, recht
sprekend over de vordering van eiseres 
tot vergoeding van de ingevolge een ver
keersongeval geleden bestendige werk
onbekwaamheid, op grond van de over
weging dat « het nadeel van de aantas
ting van (het) arbeidsvermogen (van 
eiseres) zeer klein is zolang benadeelde 
op de arbeidsmarkt als bediende kan 
functioneren >> beslist dat « het in de ge
geven omstandigheden niet aangewezen 
is het nadeel door een kapitalisatie-bere
kening te begroten » en het beroep (lees : 
het zich beroepen) van eiseres op de ge
wijsde zaak van het vonnis van 18 fe
bruari 1988 van de eerste rechter ver
werpt met de overwegingen « dat de 
eerste rechter in zijn vonnis van 
18.02.1988 omtrent deze schadepost geen 
uitspraak heeft gedaan maar deze heeft 
uitgesteld tot na neerlegging van het 
deskundig verslag en bekendmaking van 
het nettoloon ( ... ) dat een loutere overwe
ging in een tussenvonnis geen gezag van 
gewijsde heeft ( ... ) dat alleszins de be
roepsrechter daardoor niet beperkt is in 
zijn mogelijkheden omtrent de voor hem 
in beroep aanhangig zijnde vordering 
uitspraak te doen », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van 18 februari 1988, zo het de vraag of 
de kapitalisatie op het brutoloon dan wei 
het nettoloon moest toegepast worden 
voorbehouden heeft, reeds duidelijk be-

(1) Zie Cass., 28 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 488). 
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slist heeft dat « de kapitalisatie methode 
moet worden toegepast om zo dicht mo
gelijk de werkelijkheid te benaderen "• 
zodat het bestreden vonnis, door de over
weging dat het vonnis van 18 februari 
1988 geen uitspraak heeft gedaan over 
de door de blijvende werkonbekwaam
heid ontstane schade, de bewijskracht 
van dit laatste vonnis heeft miskend 
(schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, de geciteerde over
weging een beslissing vormt over de in
zake de berekening van de schade te vol
gen methode en aan deze beslissing 
gezag van gewijsde toekomt ook al komt 
zij niet voor in het beschikkend gedeelte 
daar iedere beschikking van de rechter, 
waar zij zich in het vonnis ook moge be
vinden, gezag van gewijsde bezit (schen
ding van de artikelen 23 tot 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de politierecht

bank te Tongeren, beslissend op de 
vordering van eiseres tot vergoeding 
van de schade wegens bestendige 
arbeidsongeschiktheid, bij vonnis 
van 18 februari 1988 oordeelde : << ge
let op het toegekende percentage 
komt het ons voor dat de (vergoe
ding) in concreto dient beoordeeld te 
worden zodat de kapitalisatiemetho
de moet worden toegepast om de 
werkelijkheid zo dicht mogelijk te 
benaderen » en voorts de zaak uit
stelde om eiseres toe te laten haar 
nettoloon te laten kennen; 

Overwegende dat de politierechter 
zodoende heeft beslist over een ge
schilpunt en die beslissing de nood
zakelijke grondslag vormt van zijn 
latere beslissing; 

Overwegende dat de politierecht
bank bij vonnis van 9 november 
1989 uitspraak deed over de door ei
seres gevorderde bedragen en onder 
meer met toepassing van de kapita
lisatiemethode voor materiele scha
de wegens bestendige arbeidsonge
schiktheid een bedrag van 696.490 
frank toekende; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Tongeren, op het ha
ger beroep van verweerder en het 
incidenteel beroep van eiseres tegen 

het vonnis van 9 november 1989, be
slist zoals in het middel is weerge
geven en aan eiseres, als vergoeding 
voor vermengde materiele en more
le schade wegens bestendige ar
beidsongeschiktheid, een bedrag toe
kent van 600.000 fr.; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende het rechterlijk gewijsde 
van het vonnis van 18 februari 1988, 
waartegen geen hoger beroep was 
ingesteld, miskennen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het aan ei
seres een bedrag van 600.000 frank 
toekent als vergoeding voor ver
mengde materiiHe en morele schade 
wegens bestendige arbeidsonge
schiktheid; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hasselt, zitting houdende in 
hoger beroep. 

25 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 

Nr. 556 

2• KAMER - 25 juni 1991 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING -
PROCESHANDELING DIE GEEN BESLISSING IS. 
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Cassatieberoep staat niet open tegen een 
proceshandeling die geen beslissing is 
in de zin van de artt. 608 en 609 
Ger.W. (1). 

{BALDUCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5287) 

HET HOF; - Overwegende dat ei
ser de door hem op 4 januari 1991 
ingestelde voorziening richt tegen 
« de betekening dd. 20 december 
1990 bij exploot van gerechtsdeur
waarder Delie Yvan ( ... ) van het ar
rest uitgesproken door de lOde Ka
mer van het Hof van Beroep te 
Gent van elf mei 1900 negentig »; 

Overwegende dat de proceshande
ling waartegen de voorziening ge
richt is geen beslissing is in de zin 
van de artikelen 608 en 609 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat daarte
gen geen cassatieberoep openstaat; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

25 juni 1991 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal. 

Nr. 557 

ze KAMER - 26 juni 1991 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - VEROR
DENING BETREFFENDE DE INVOERING VAN 
EEN CONTROLEAPPARAAT BIJ HET WEGVER
VOER - TERMIJN. 

Noot arrest nr. 556 : 
(1) Cass., 30 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 374); 17 

okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 118). 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - VEROR

DENING BETREFFENDE HET VERVOER VAN 
GEVAARLIJKE STOFFEN OVER DE WEG -
TERMIJN. 

1° De strafvordering wegens overtreding 
van de bepalingen van verordening nr. 
3821/85 van de Raad van der Europese 
Gemeenschappen van 20 dec. 1985 be
treffende de invoering van een contro
Jeapparaat bij het wegvervoer, alsook 
van de bepalingen van het K.B. 10 nov. 
1987 houdende uitvoering van die ver
ordening verjaart door verloop van 
drie jaar te rekenen van de dag waar
op die overtreding is begaan. (Art. 21 
W. 17 april 1878; art. 2 W. 18 feb. 1969; 
art. 10 K.B. 13 juli 1984, gewijzigd bij 
K.B. 10 nov. 1987.) 

2° De strafvordering wegens overtreding 
van de bepalingen van het K.B. 13 jan. 
1986 betreffende het vervoer van ge
vaarlijke goederen over de weg, met 
uitzondering van ontplofbare en radio
actieve stoffen, verjaart door verloop 
van een jaar te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is begaan, wan
neer het gaat om een overtreding van 
de voorschriften betreffende de wijze 
waarop de gevaarlijke goederen wor
den vervoerd, betreffende de algemene 
dienstvoorschriften en de speciale 
voorschriften voor onderweg. (Art. 68 
Wegverkeerswet; art. 8 K.B. 13 jan. 
1986.) 

(BROUILLARD, HOLVOET 
T. HOLVOET-LECOMTE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8920) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 januari 1991 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen, recht
doende als rechtscollege waarnaar 
de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 4 april 1990 (1) waarbij het von
nis van 8 november 1989 wordt ver
nietigd; 

Noot arrest nr. 557 : 

(1) A.R. nr. 8090 (A.C., 1989-90, nr. 470). 
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I. Op de voorzieningen van de ei
sers, beklaagden : 

Over het eerste middel, luidend als 
volgt : schending van artikel 97 van de 
Grondwet en artikel 21 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het beroepen vonnis, eerst
genoemde eiser tot cassatie wegens de 
telastlegging 1 (namelijk dat hij op 21 
november 1988 te Moeskroen, als gebrui
ker of bestuurder van een voertuig, be
stemd voor reizigers- of goederenvervoer 
over de weg en ingeschreven in een lid
Staat waarin het aanbrengen of gebrui
ken van een controleapparaat verplicht 
is, verzuimd heeft het toestel aan te zet
ten dat de afzonderlijke registratie van 
de in deze verordening - artikel 15.3 en 
15.4 E.E.G.-verordening 1821/85 - be
doelde perioden mogelijk maakt) veroor
deelt tot een geldboete van 200 frank, 
verhoogd tot 12.000 frank, en hem tevens 
wegens de telastlegging 2 (namelijk dat 
hij op 21 november 1988 te Moeskroen 
gevaarlijke stoffen heeft geladen, ver
voerd, doen laden of doen vervoeren op 
een voertuig dat niet voldeed aan de 
voorschriften van dit besluit, te dezen : 
niet-vermelding van klas, cijfer en letter 
van het vervoerde produkt in de verzen
dingsnota - art. 2, § 1, en 3, § 1, van het 
koninklijk besluit van 13 januari 1986 -
ADR 30 september 1957) veroordeelt tot 
een geldboete van 400 frank, verhoogd 
tot 24.000 frank, en de derde eiseres tot 
cassatie burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de geldboeten en hoofde
lijk aansprakelijk voor de kosten waarin 
de eerste en de tweede eiser tot cassatie, 
haar aangestelden, zijn veroordeeld; 

terwijl de strafvordering ingevolge ar
tikel 21 van het Wetboek van Strafvorde
ring verj aard was : 

Overwegende dat, wat de telast
legging 1 betreft, artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 13 juli 1984 
houdende uitvoering van de verorde
ning (E.E.G.) nr." 1463/70 van de 
Raad van de Europese Gemeen
schappen van 20 juli 1970 betreffen
de de invoering van een controleap
paraat bij het wegvervoer, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 10 no
vember 1987, bepaalt dat de overtre
dingen van de verordeningen betref
fende het voor het wegvervoer inge
voerde controleapparaat worden ge-

straft overeenkomstig artikel 2 van 
de wet van 18 februari 1969 betref
fende de maatregelen ter uitvoering 
van de internationale verdragen en 
akten ter zake; dat luidens dat arti
kel 2 de overtredingen van de be
sluiten die genomen werden ter uit
voering ervan worden gestraft met 
een gevangenisstraf van acht dagen 
tot zes maanden en met een geld
boete van vijftig tot tienduizend 
frank of met een van die straffen ai
leen; dat de verjaringstermijn van 
de uit dien hoofde ingestelde straf
vordering dus drie jaar bedraagt; 

Overwegende dat, wat de telast
legging 2 betreft, de vervolgingen 
waren ingesteld op grond van de ar
tikelen 2, § 1, en 3, § 1, van titel II 
van het koninklijk besluit van 13 ja
nuari 1986 tot vaststelling van de al
gemene voorschriften die van toe
passing zijn op het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg, met 
uitzondering van de ontplofbare en 
radio-actieve stoffen; 

Overwegende dat de in de dag
vaarding omschreven feiten verwij
zen naar artikel 6 van het in het be
schikkende gedeelte van de bestre
den beslissing vermelde besluit, dat 
die algemene voorschriften preci
seert voor de stukken waarvan zo
danig vervoer vergezeld moet zijn; 

Overwegende dat artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 13 januari 
1986 bepaalt dat de overtreding van 
de voorschriften betreffende de wij
ze waarop de gevaarlijke goederen 
worden vervoerd, betreffende de al
gemene dienstvoorschriften en de 
speciale voorschriften voor onder
weg wordt opgespoord, vastgesteld 
en gestraft overeenkomstig de op 16 
maart 1968 gecoi::irdineerde wet be
treffende de politie over het wegver
keer; 

Overwegende dat de verjaringster
mijn van de strafvordering voor dat 
misdrijf dus een jaar bedraagt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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26 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard - Verslaggever: de h. 
Ghislain - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mrs. P. Maes, Doornik. 

Nr. 558 

2• KAMER - 26 juni 1991 

1° CASSATIE - RECHTSPLEGING - STRAF
ZAKEN - VOORZIENING VAN HET O.lVI. -
VERTRAGING BIJ DE OVERZENDING VAN HET 
DOSSIER - GEVOLGEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN- VORlVI- VOORZIENING VAN 
HET O.lVI. - VERTRAGING BIJ DE OVERZEN
DING VAN HET DOSSIER- GEVOLGEN. 

3° STRAF - GELDBOETEN EN OPDEC!ElVIEN 
- PROGRAlVIlVIAWET 1989 WAARBIJ DE STRAF
RECHTELIJKE GELDBOETEN WORDEN VER
HOOGD TOT 790 DECIElVIEN -WET VAN TOE
PASSING OP DE NA 9 ,JAN. 1990 GEPLEEGDE 
lVIISDRIJVEN. 

1° en 2° Het Hoi slaat geen acht op een 
memorie van het O.M., eiser tot cassa
tie, wanneer die memorie te laat zou 
zijn ingediend, indien het O.M. niet 
had verzuimd het dossier overeenkom
stig art. 424 Sv., onverwijld na het ver
strijken van de termijn van 20 dagen 
te rekenen van de verklaring van voor
ziening, over te zenden aan de procu
reur-generaal bij het Hoi van Cassa
tie (1). 

3° Art. 326 Programmawet 1989, waarbij 
de strairechtelijke geldboeten worden 
verhoogd tot 790 deciemen, is van toe
passing op de geldboeten die worden 
uitgesproken voor dena 9 jan. 1990 ge
pleegde misdrijven (2). 

(1) Cass., 25 sept. 1985, A.R. nr. 4365 (A.C., 
1985-86, nr. 46). 

(2) Zie Cass., 25 april 1979 (A.C., 1978-79, 
1013). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI 
T. DARTEVELLE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8994) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 november 1990 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat uit het onder
ling verband tussen de artikelen 
422, 423 en 424 van het Wetboek van 
Strafvordering volgt dat eiser, die 
belast was met het openbaar minis
terie bij de rechtbank die het be
streden vonnis heeft gewezen, ver
plicht was het dossier onverwijld, 
bij het verstrijken van de termijn 
van twintig dagen te rekenen van 27 
november 1990, datum van de ver
klaring van voorziening, te zenden 
aan de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie; 

Dat uit de stukken van de rechts
pleging blijkt dat eiser het dossier 
niet onverwijld heeft overgezonden, 
doch daarmee gewacht heeft tot 22 
maart 1991, dat is meer dan twee 
maanden; dat het dossier bij de pro
cureur-generaal bij het Hof is toege
komen op 26 maart 1991, dat is op 
hetzelfde ogenblik als waarop de 
memorie van eiser op de griffie van 
het Hof is ingekomen; dat de griffier 
van het Hof dezelfde dag de zaak 
overeenkomstig bovengenoemd arti
kel 424 op de algemene rol heeft in
geschreven; 

Overwegende dat die memorie we
liswaar op de griffie van het Hof is 
ingekomen binnen de bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde ter
mijn; dat evenwel uit de hierboven 
uiteengezette omstandigheden valt 
af te leiden dat die memorie te laat 
zou zijn ingediend, indien eiser zich 
gedragen had naar het voorschrift 
van artikel 424 van dat wetboek; 

Overwegende dat het Hof geen 
acht kan slaan op die memorie, nu 
het vaststelt dat de neerlegging er-
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van binnen de wettelijke termijn 
het gevolg is van een door de eiser 
zelf begane schending van de wet; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de wet van 5 maart 
1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd 
door artikel 326 van de wet van 22 de
cember 1989 : 

Overwegende dat artikel 326 van 
de wet van 22 december 1989 be
paalt dat het bedrag van de door de 
hoven en rechtbanken krachtens het 
Strafwetboek en de bijzondere wet
ten en verordeningen, zelfs dagteke
nend van na die wet, uitgesproken 
strafrechtelijke geldboeten verhoogd 
worden met zevenhonderd negentig 
deciemen, zonder dat die verhoging 
de juridische aard van die straffen 
wijzigt; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling van kracht is geworden op 9 ja
nuari 1990; dat het vonnis, nu het 
vaststelt dat de aan verweerder ten 
laste gelegde misdrijven zijn ge
pleegd op 13 februari 1990, de beslis
sing waarbij de opgelegde geldboe
ten enkel met 590 deciemen worden 
verhoogd, niet naar recht verant
woordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het de te
gen verweerder uitgesproken geld
boeten verhoogt met 590 deciemen; 
verwerpt de _voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

26 juni 1991 - ze kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Nr. 559 

ze KAMER - 26 juni 1991 

1° RECHTELIJK GEWIJSDE - GEZAG -

STRAFZAKEN - VRIJSPRAAK - LATERE lvl!S
DRIJVEN - VEROORDELING - WETTIGHEID. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEWOON UITSTEL - DUUR -
W. 9 JAN. 1991 VERNIETIGING - OMVANG. 

3° CASSATIE - VER:\IETIGING OMVANG 

- STRAFZAKEN - VEROORDELING MET UIT
STEL- DUDR VAN HET UITSTEL- W. 9 JAN. 
1991 - SCHENDI:'-IG - VERI'IIETIGING VAN DE 
VEROORDELING. 

1 o Het gezag van gewijsde van een straf
rechtelijke beslissing geldt enkel voor 
de feiten waarvoor de vervolging is in
gesteld; het strekt zich niet uit tot de 
nieuwe feiten, zelfs van dezelfde aard, 
die zijn gepleegd na de eindbeslissing 
over de vroegere feiten (1). 

2° en 3° Wanneer bij een veroordeling 
uitstel wordt verleend voor een lange
re duur dan bepaald in art. 7 W. 9 jan. 
1991, heeft de ontwettigheid van het 
uitstel vernietiging van de veroorde
ling zelf tot gevolg (2). 

(DOUlviONT T. GUILLAUME, PIRMEZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9003) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

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

Over het middel, aangevoerd in het 
verzoekschrift van eiser, waarvan een 

(1) Cass., 21 sept. 1982, A.R. nr. 7584 (A.C., 
1982-83, nr. 53). 

(2) Zie Cass., 29 nov. 1988, A.R. nr. 2309 
(A.C., 1988-89, nr. 185). 
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eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht : 

Overwegende dat de door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen ge
wezen vonnissen van 13 november 
1987 en 23 december 1988 noodzake
lijkerwijze betrekking hebben op 
andere feiten dan die van deze zaak, 
aangezien de laatstgenoemde feiten 
verband houden met misdrijven die 
zijn gepleegd op 18 oktober 1989 en 
op 10 en 27 november 1989; dat het 
hof van beroep dus het gezag van 
gewijsde van die vonnissen niet 
heeft kunnen schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 8 van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie, gewijzigd 
door artikel 7 van de wet van 9 januari 
1991 betreffende de uitwissing van ver
oordelingen en het herstel in eer en 
rechten in strafzaken : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van acht dagen met uitstel geduren
de vijf jaar en tot een geldboete; 

Overwegende dat de duur van het 
uitstel voor de gevangenisstraffen 
van niet meer dan zes maanden drie 
j aar niet te hoven mag gaan; 

Overwegende dat het uitstel een 
bestanddeel is van de straf en daar
mee een ondeelbaar geheel vormt, 
zodat de onwettigheid van het uit
stel de vernietiging van de veroorde
ling zelf tot gevolg heeft; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechts.vorderingen: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging tot gevolg heeft van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, die 
voortvloeien uit de eerstgenoemde 
beslissing en waartegen eiser zich 
regelmatig in cassatie heeft voor-

zien, ofschoon de vernietiging van 
de op de strafvordering gewezen be
slissing ambtshalve is uitgesproken; 

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 de verweerders in 
de helft van de kosten; laat de overi
ge helft ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

26 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Nr. 560 

2• KAMER - 26 juni 1991 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA

VING - BETEKENING VAN HET BEVEL TOT 
AANHOL'DING - VORIVI - TEKviiJN. 

De handhaving van de voorlopige hechte
nis van een verdachte mag niet wor
den bevolen, wanneer het bevel tot 
aanhouding niet overeenkomstig art. 
18, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990, 
binnen vierentwintig uur te rekenen 
van de effectieve vrijheidsbeneming is 
betekend oak al heeft de onderzoeks-
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rechter binnen die termijn aan de ver
dachte gezegd dat hij tegen hem een 
bevel tot aanhouding zou uitvaardigen 
(1). 

(CASTIELLO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9210) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1991 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 18 van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopi
ge hechtenis : 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding van de verdachte moet 
worden betekend binnen 24 uren te 
rekenen van de effectieve vrijheids
beneming; 

Dat de betekening geschiedt door 
de griffier van de onderzoeksrech
ter, door de directeur van een straf
inrichting of door een agent van de 
openbare macht; dat zij bestaat in 
het mondeling mededelen van de be
slissing, met afgifte van een volledig 
afschrift van de akte, dat aan de 
verdachte wordt vertoont; 

Overwegende dat het arrest be
slist « dat de vrijheidsbeneming te 
dezen niet later mag geschied zijn 
dan op 30 mei 1991 om 17 uur 30' »; 

Dat uit de stukken van de rechts
pleging blijkt dat de onderzoeks
rechter eiser heeft verdacht van op
lichting en hem op 31 mei 1991, om 
17 uur 29' mondeling « kennis heeft 
gegeven » van een bevel tot aanhou
ding, maar dat dit bevel aan eiser 

(1) Zie Cass., 20 nov. 1984, A.R. nr. 9153 
(A.C., 1984-85, nr. 181) met cone!. adv.-gen. De
clercq; B. DEJEMEPPE, « La loi d1J 20 juillet 1990 
relative a Ia detention preventive "• J.T., 1990, 
blz. 589, nr. 57; H.D. BOSLY en D. VANDER
MEERSCH, « La nouvelle loi beige sur Ia deten
tion preventive >>, R.D.P., 1991, blz. 192; J. DU 
JARDIN, « La loi du 20 juillet 1990 relative a Ia 
detention preventive. Bilan de quelques rnois 
d'application "• J.T. 1991, blz. 831. 

eerst om 18 uur 25' is betekend door 
de griffier van de onderzoeksrech
ter, die het hem heeft vertoond en 
afschrift ervan heeft gegeven; 

Dat, bij onstentenis van een regel
matige betekening van het bevel tot 
aanhouding binnen de wettelijke 
termijn, het arrest de beschikking 
van de raadkamer waarbij de voor
lopige hechtenis van eiser werd ge
handhaafd niet kon bevestigen; 

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 de an
ders samengestelde kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel. 

26 juni 1991 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Willems - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 561 

1 e KAMER - 27 juni 1991 

BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN 

RECHTERLIJKE BESL!SSI:\'G - CITVOERBARE 
BESLISSI'\;G - GEDEELTELIJKE U!TVOERII'iG 
- GEVOLG 
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Stilzwijgende berusting in een uitvoerba
re rechterlijke beslissing kan niet wor
den afgeleid uit de enkele omstandig
heid dat de veroordeelde partij die 
beslissing gedeeltelijk heeft uitgevoerd 
(1). (Art. 1045, Ger.W.) 

(GEMEENTE OUDERGEM T. MAATSCHAPPIJ 
VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUS

SEL E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8964) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op 's Hofs arrest van 5 fe
bruari 1990, gewezen onder de num
mers 8737 en 8738 van de algemene 
rol; 

Over het door de eerste verweer
ster tegen de voorziening opgewor
pen middel van niet-ontvankelijk
heid, hierin bestaande dat eiseres, 
nu zij, althans gedeeltelijk, de tegen 
haar uitgesproken veroordelingen 
vrijwillig heeft uitgevoerd, stilzwij
gend in het bestreden arrest heeft 
berust; 

Overwegende dat, nu dat arrest 
niettegenstaande cassatieberoep uit
voerbaar is, een stilzwijgende berus
ting niet kan worden afgeleid uit de 
enkele omstandigheid dat eiseres 
het arrest gedeeltelijk heeft uitge
voerd; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vorderingen tot 
bindendver klaring van het arrest; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

Noot arrest nr. 561 : 
(1) Zie Cass., 18 dec. 1989, A.R. nr. 6668 

(A.C, 1989-90, nr. 248), en 10 juni 1991, A.R. 
nr 7289, supra, nr. 518. 

27 juni 1991 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Simont, Van Omme
slaghe, Dassesse en De Bruyn. 

Nr. 562 

1 e KAMER - 28 juni 1991 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP 
- OPENBAAR NUTSBEDRIJF HERSTELLING 
IN EIGEN BEDRIJF - GEVOLG. 

De omstandigheid dat een openbaar 
nutsbedrijf personeel in dienst heeft 
om herstellingen uit te voeren aan 
haar installaties, om welke oorzaak 
oak die herstellingen nodig zijn, 
brengt niet mee, zelfs indien dat perso
neel uitsluitend voor herstellingen in 
dienst genomen is, dat de last van de 
herstelling moet worden gedragen 
door dat bedrijf wanneer de schade 
veroorzaakt is door de fout van een 
derde (1). 

(GASELWEST T. DROUOT BELGIUM) 

ARREST 

(A.R. nr. 7186) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 november 1989 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brugge in hoger beroep gewe
zen; 

N oot arrest nr. 562 : 

(1) Zie Cass., 4 mei 1982 (A.C, 1981-82, nr. 
520); 28 sept. 1982, A.R. nr. 7338 (ibid., 1982-83, 
nr. 69); 28 feb. 1984, A.R. nr. 8264 (ibid., 
1983-84, nr. 362); 4 sept. 1984, A.R. nrs. 8368 en 
8563bis (ibid., 1984-85, nrs. 2 en 3). 



1070 HOF VAN CASSATIE Nr. 562 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiseres tot vergoeding van de 
schadeposten arbeid en verhoging kosten 
weddetrekkend personeel van de faktuur 
d.d. 20 september 1983 ongegrond ver
klaart op grand dat m.b.t. de « juiste toe
passing van de artikelen 1382-1383 B.W. 
(verweerster) de evolutie van de cassatie
rechtspraak nopens het probleem van de 
doorbraak van het causaal verband tus
sen fout en schade door een eigen juri
dische oorzaak overloopt en meer be
paald in het geval waar de schadelijder 
niets anders doet dan een contractuele 
plicht uit te voeren naar aanleiding van 
een onrechtmatige daad van een derde, 
om uiteindelijk te komen tot de arresten 
van het Hoogste Hof van 9.3.1984 (R. W., 
1983-84, 2805) en 15.3.1985 (R. W., 1984-85, 
2617) ». Het laatste arrest( ... ) een beves
tiging inhoudt van het arrest van 
9.3.1984 en ( ... ) volgende duidelijke rege
len bevat : « 1. De vaststelling dat een 
uitgave of prestatie een contractuele, 
wettelijke of reglementaire verplichting 
als rechtsgrond heeft, is niet voldoende 
om het oorzakelijk verband tussen een 
onrechtmatige daad van een derde en 
die uitgave of prestatie te ontkennen. 
2. Het bestaan van een contractuele, wet
telijke of reglementaire verplichting kan 
wei verhinderen dat schade in de zin van 
art. 1382 · B.W. ontstaat, inzonderheid 
wanneer, blijkens de inhoud of strekking 
van de overeenkomst, de wet of regle
ment, de uitgave of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe verbonden heeft of die ze 
ingevolge de wet of reglement moet ver
richten, wat ook de feitelijke oorzaak er
van zij. 3. Art. 1382 B.W. verplicht de 
schadeverwekker de gelaedeerde inte
graal te vergoeden, wat impliceert dat de 
benadeelde teruggeplaatst wordt in de 
toestand waarin hij zou zijn geblevcn in
dien de fout waarover hij zich beklaagt, 
niet was gepleegd ». (Eiseres) ( ... ) de dis
cussie poogt vast te houden op het plan 
van het oorzakelijk verband tussen fout 
en schade om aan te tonen dat zich tus
sen de fout en schade geen enkele ver
bintenis heeft geplaatst die de schade 
zou kunnen verklaren of die een quasi
delictuele vordering t.o.v. de aan.sprake
lijke zou uitsluiten; de strekking nu ech
ter van de jongste cassatierechtspraak 
( ... ) deze (is) waarbij het oorzakelijk ver
band tussen fout en schade niet zomaar 

kan ontkend worden door een contractu
ele, wettelijke of reglementaire verplich
ting die de uitgave verantwoordt. Het be
staan echter van een contractuele ver
plichting, in casu tot het betalen van het 
loon van het herstelpersoneel ( ... ) wei 
(kan) verhinderen dat schade ontstaat in 
de zin van artikel 1382 B.W., inzonder
heid wanneer, blijkens de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst de te 
verrichten uitgave of .prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegene 
die zich verbonden heeft, zelfs als de om
standigheid op grand waarvan tot uitvoe
ring van de bedongen uitgave of presta
tie moet worden overgegaan, een gevolg 
is van een onrechtmatige daad. Zoals ( ... ) 
(verweerster) terecht opmerkt, ( ... ) deze 
personeelsleden juist met het oog op de 
uitvoering van herstellingen, wat ook de 
oorzaak van de herstellingen weze, (wer
den) aangeworven; het loon daartoe aan
gewend ( ... ) een uitgave (is) dat steeds 
verschuldigd is, welke ook de oorzaak 
van de herstelling is. Het ( ... ) derhalve 
tot het risico dat voorzien werd door de 
intercommunale (behoort). Het tegenar
gument dat deze loonkosten op zichzelf 
de schade niet vertegenwoordigen, maar 
slechts een maatstaf vormen tot begro
ting ervan en aldus enkel de economi
sche waarde als element van de schade 
in aanmerking komt, ( ... ) de rechtbank 
een subtiliteit (lijkt) te zijn die er zou 
toe leiden dat vergoeding kan bekomen 
worden als er maar een juiste formule
ring aan gegeven wordt. De discussie ( ... ) 
derhalve verplaatst (is) naar het domein 
van de schade zelf, de vergoedbare scha
de. Waarin bestaat de schade van het 
vernielen van een electriciteitspaal in de 
zeer specifieke omstandigheden dat deze 
toebehoort aan een openbaar nutsbedrijf. 
Deze vraag ( ... ) beantwoord client te wor
den met inachtneming van de regel dat 
de benadeelde teruggeplaatst client te 
worden in de toestand waarin hij zou ge
bleven zijn indien de fout, waarover hij 
zich beklaagt, niet was gepleegd. De toe
stand waarin (eiseres) ( ... ) verder zou 
verkeerd hebben mocht de onrechtmati
ge daad niet zijn gebeurd, ( ... ) duidelijk 
deze (is) waarbij de electriciteitspaal 
rechtop zou blijven staan hebben en dat 
er continue electriciteit door de bedra
ding zou zijn gestroomd. Deze toestand 
client vergeleken te worden met de toe
stand waarin de ( ... ) eiseres gebracht 
werd na het ongeval. Ter zake ( ... ) het 
duidelijk om vermogensschade gaat. Er 
( ... ) een vermindering van de economi
sche waarde van het patrimonium van 
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(eiseres) ( ... ) (is). Waarin bestaat die 
waardevermindering nu voor (eiseres) in 
concreto. Deze vraag ( ... ) essentieel 
af(wijkt) van de vraag waarin de econo
mische waardevermindering normaal be
staat? Er ( ... ) derhalve wel degelijk reke
ning (moet) gehouden worden met de 
specifieke omstandigheid dat (eiseres) 
( ... ) als openbaar nutsbedrijf, in dat ver
band een omkadering heeft vastgesteld 
waarbij personeel werd aangeworven 
duidelijk alleen om herstellingen uit te 
voeren aan de installaties, om welke oor
zaak die herstellingen ook nodig zijn. Er 
( ... ) door (eiseres) ( ... ) rekening (werd) ge
houden met de mogelijkheid dat er zich 
pannes konden voordoen. Deze pannes 
kunnen zowel hun oorzaak vinden in de 
installaties zelf als daarbuiten (onrecht
matige daad van een derrle, natuurver
schijnselen, technische pannes aan de 
apparatuur zelf e.a.). Nu ( ... ) het niet uit
sluitend om de mogelijkheid van bescha
diging en noodzaak tot herstelling we
gens een onrechtmatige daad van een 
derde (is) dat dergelijke personeelseen
heid werd ingericht. Enkel in het licht 
van algemeen te voorziene pannes, waar
onder beschadigingen uit onrechtmatige 
daad, deze dienst (is) te verklaren en het 
loon dat voor deze personeelsleden wordt 
betaald ( ... ) zowel (moet) betaald worde~ 
ingeval er zich een schade voordoet mt 
onrechtmatige daad als daarbuiten. ( ... ) 
Zij (bovendien) geen andere taak te ver
vullen (hebben) dan deze tot herstelling, 
om welke oorzaak ook. Evenmin kan 
aangevoerd worden dat zij andere meer 
winstgevende taken konden hebben uit
geoefend, had het ongeval zich niet voor
gedaan. Dit personeel ( ... ) enkel ingezet 
(wordt) om herstellingswerken uit te voe
ren en het ( ... ) vooralsnog niet bewezen 
(is) dat zij op dat ogenblik andere taken 
had te volbrengen. Het ( ... ) derhalve dui
delijk (moet) zijn, dat deze personeelsle
den (technische en administratieve) op 
dat ogenblik een opdracht vervulden 
waarvoor ze normaal diende en ingericht 
was en deze opdracht niet uitoefenden 
naast hun gewone opdracht, gezien hun 
gewone opdracht er juist in bestond der
gelijke pannes te herstellen. Uit de aard 
en strekking van de verbintenis welke 
bestaat tussen (eiseres) ( ... ) en dit speci
fiek aangeworven personeel, maar bove
naldien daar door (eiseres) ( ... ) niet be
wezen wordt dat in onderhavig geval 
deze personeelsleden weggetrokken zijn 
geweest van andere meer lucratieve op
drachten, mag afgeleid worden dat de 
economische last daarvan definitief te 

dragen is door eiseres ( ... ). Het ( ... ) terza
ke hier in deze zaak concreet niet bewe
zen (is) dat het om werken ging die bui
ten hun gewone taken moesten worden 
uitgevoerd. Hetzelfde voor het adminis
tratief personeel belast met de ongeval
len- en panneadministratie (geldt). Bo
venstaande motivering ( ... ) hier aldus als 
herhaald (kan) worden beschouwd >>, 

en terwijl, tweede onderdeel, het wet
telijk begrip « schade » in de zin van de 
artikelen 1382-1383 B.W., gelijk is aan 
het verschil tussen de toestand na de on
rechtmatige daad en de toestand waarin 
het slachtoffer zich zonder die onrecht
matige daad zou hebben bevonden; het 
slachtoffer in casu zonder de onrechtma
tige daad geen (zaak)schade zou hebben 
geleden; die zaakschade niet enkel be
staat in de kosten van materialen, het 
vervoer en de kosten van onderaanne
ming, zoals de feitenrechter in casu aan
nam, doch ook in de overige herstelkos
ten zoals de arbeidsprestaties die nodig 
waren om de zaak terug in haar voor
gaande toestand, namelijk v66r de on
rechtmatige daad, te herstellen; de fei
tenrechter immers bij de toekenning van 
een geldelijke schadevergoeding, zoals 
ter zake, het beginsel van de integrale, 
juiste en passende schadeloosstelling 
dient te eerbiedigen; de schade de maat 
van de schadeloosstelling bepaalt; de 
schadeloosstelling weliswaar, zoals de 
schade, in concreto dient te worden be
oordeeld doch objectief dient te zijn zo
dat bestanddelen vreemd aan de schade 
zelf (zoals in casu het herstel door de 
schadelijder zelf) bij de begroting van 
het bedrag van de schadeloosstelling niet 
in aanmerking mogen worden genomen; 
de schadeloosstelling immers een ob
jectief herstel dient te beogen en het 
slachtoffer dient terug te brengen in de 
toestand, waarin hij zich bevond zonder 
de onrechtmatige daad, zodat faktoren 
zoals de vermogenstoestand van de par
tijen, de zwaarte van de fout van de aan
gesprokene, het herstel door de schade
lijder zelf, de inspanningen of voorzie
ningen die de schadelijder - voor of na 
de onrechtmatige daad - zou hebben ge
troffen om schadegevallen snel te her
stellen, zoals het aanwerven van perso
neel, enz... bij de beoordeling van het 
bestaan en de omvang van de schade 
niet in aanmerking zijn te nemen; de 
rechter bij de begroting van de schade 
ten slotte geen rekening mag houden 
met gebeurtenissen die vreemd zijn aan 
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de onrechtmatige daad of aan de schade 
zelf waardoor de toestand zou zijn verbe
terd of verslechterd, zodat de feitenrech
ter die, zoals in casu, bij de beoordeling 
van het bestaan en de omvang van de 
schade de kosten van herstel, en meer 
bepaald de kosten van arbeid en lonen, 
uitsluit, omdat die herstellingen door het 
personeel van de schadelijder zelf zijn 
uitgevoerd en dat volgens de rechtbank 
op dat ogenblik geen ander of lukratief 
werk had te verrichten, zodat die voor 
het herstel van de schade noodzakelijke 
kosten geen (vergoedbare) schade uitma
ken, in strijd met de wettelijke begrip
pen schade, causaal verband en vergoe
dingsplicht in de zin van de artikelen 
1382-1383 B.W., geen integrale schade
loosstelling toekent, die immers even
eens de kosten van herstel door arbeid 
omvat en die een objectief herstel in de 
toestand zonder onrechtmatige daad be
oogt en het bestreden vonnis ten on
rechte bij de beoordeling van het be
staan en de omvang van de schade, 
rekening houdt met een gebeurtenis (de 
herstelling), of met een inspanning van 
de schadelijder of een voorziening om la
tere schade te herstellen die vreemd is 
aan de schade en de onrechtmatige daad 
zelf, en derhalve de wettelijke begrippen 
schade, oorzakelijk verband en vergoe
dingsplicht in de zin van de artikelen 
1382-1383 B.W. schendt : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis aan

neemt dat eiseres recht heeft op in
tegrale vergoeding van de schade 
veroorzaakt door de fout van de 
voor de onrechtmatige daad aan
sprakelijke persoon, maar oordeelt 
dat te dezen de kosten van arbeid 
en lonen die nodig waren voor de 
herstelling van de elektriciteitspaal, 
het gevolg zijn van de op eiseres 
wegende contractuele verplichting 
lonen aan haar personeel te betalen 
en geen schade zijn in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een openbaar nutsbedrijf 
personeel in dienst heeft om herstel
lingen uit te voeren aan installaties, 
om welke oorzaak ook die herstel
lingen nodig zijn, niet meebrengt, 
zelfs indien dat personeel uitslui
tend voor herstellingen in dienst ge-

nomen is, dat de last van de herstel
ling moet worden gedragen door dat 
bedrijf wanneer de schade veroor
zaakt is door een fout van een der
de; 

Dat het vermogen van het bedrijf 
niet anders wordt aangetast als het 
bedrijf personeel in dienst neemt 
om reeds ontstane schade te herstel
len of van te voren personeel in 
dienst neemt om te verwachten 
schade te kunnen herstellen; 

Dat het bestreden vonnis, door op 
grond van de in het middel weerge
geven redenen, de vordering van ei
seres af te wijzen voor zover ze be
trekking heeft op de kosten « arbeid 
en verhoging kosten weddetrekkend 
personeel », de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
eiseres met betrekking tot de kosten 
van arbeid en lonen die nodig waren 
voor de herstelling van de elektrici
teitspaal, en over de kosten; 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 Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

28 juni 1991 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Gryse en Biitzler. 
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1 e KAMER - 28 juni 1991 

BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - ART. 
1481, TWEEDE LID, GER.W. - DRAAGWIJDTE. 

In art. 1481, tweede lid, Ger. W. zijn met 
« nagemaakte voorwerpen » niet aileen 
bedoeld de volledig afgewerkte voor
werpen en de gereedschappen die 
rechtstreeks gediend hebben om de 
aangeklaagde vervaardiging te plegen, 
maar ook hun componenten waarvan 
de beschrijving, overeenkomstig het 
eerste lid van dat artikel, nodig is (1). 

(BRAMECON P.V.B.A. E.A. T. GEVAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7190) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, en 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
en 1481 van het Gerechtelijk Wetboek, 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 1481, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de houders van 
octrooien, met machtiging van de 
rechter, die zij op verzoekschrift 
verkregen hebben, door een of meer 
deskundigen, die deze magistraat 
aanwijst, kunnen doen overgaan tot 
de beschrijving van de toesteilen, 
machines, werken en alle voorwer
pen en werkwijzen waarvan be
weerd wordt dat zij nagemaakt zijn, 
evenals van de plans, documenten, 
berekeningen, geschriften, waaruit 
de beweerde namaak kan blijken en 

(1) Zie Verslag over de Gerechtelijke Her
Forming, I, nr. 549 tot 551 

van de gereedschappen die recht
streeks gediend hebben om de ge
laakte vervaardiging te plegen; 

Overwegende dat, luidens het 
tweede lid van voormeld artikel, de 
beslagrechter bij dezelfde beschik
king de houders van de nagemaakte 
voorwerpen kan verbieden die uit de 
hand te geven, toestaan dat er een 
bewaarder 1 wordt aangesteld, de 
voorwerpen verzegelen en, indien 
het gaat om feiten die aanleiding ge
ven tot inkomsten, bewarend beslag 
op de gelden toestaan; 

Dat de beslagrechter, krachtens 
de laatstgenoemde bepaling, de be
warende maatregelen kan toestaan 
die nodig zijn om te kunnen doen 
overgaan tot de beschrijving van de 
voorwerpen waarvan wordt beweerd 
dat zij nagemaakt zijn, evenals van 
de gereedschappen die rechtstreeks 
dienen om de gelaakte vervaardi
ging te plegen; dat uit de opzet van 
die bepaling voortvloeit dat met de 
in het tweede lid van het artikel ge
noemde nagemaakte voorwerpen 
niet aileen de voiledig afgewerkte 
voorwerpen en de gereedschappen 
bedoeld worden maar ook de com
ponenten ervan waarvan de be
schrijving nodig is; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat « nagemaakte voor
werpen » in de zin van artikel 1481, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek zijn, niet aileen de << voor
werpen of toestellen in hun geheel, 
maar ook ( ... ) de delen waaruit ze 
zijn samengesteld en zelfs ( ... ) de 
onderdelen die duidelijk bestemd 
zijn voor de vervaardiging ervan » 
en, door op grond van de vaststel
ling dat de litigieuze << delen en on
derdelen ( ... ) volgens de vaststellin
gen in het exploot (van beslag 
inzake namaak van 2 september 
1986) bestemd waren voor de ver
vaardiging van de rijstwafelmachi
nes >>, te beslissen dat er geen grond 
is tot opheffing van het verbod om 
die voorwerpen uit de hand te ge
ven, voormelde wetsbepaling niet 
schendt; dat daaraan geen afbreuk 
doet de omstandigheid dat die on-
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derdelen « nog niet geassembleerd » 
waren, « vrij in de handel beschik
baar zijn en kunnen worden aange
wend voor verschillende doelein
den »; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Dat de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarvan schending wordt aange
voerd, met de grief geen verband 
houden; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige niet preciseert hoe 
het hof van beroep, door de juridi
sche draagwijdte van artikel 1481 
anders te beoordelen dan de eerste 
rechter doet, het gezag van gewijsde 
van diens beslissing miskent; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

28 juni 1991 - 1 e kamer - .voorzitter 
en verslaggever: de h. Caenepeel, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Verbist. 

Nr. 564 

1 e KAMER - 28 juni 1991 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 

ART 1071 GER.W - DRAAGWIJDTE. 

Art. 1071 Ger. W., luidens hetwelk, indien 
de partijen of een van hen geen con
clusie hebben genomen over de zaak 
zelf v66r de eerste rechter of v66r de 
rechter in hager beroep, de appelrech
ter de zaak verwijst naar een latere 
zitting waar over de zaak zelf conclu
sie zal worden genomen en beslist, 
vindt geen toepassing als het onder
werp van het hager beroep de grand 
van de zaak betreft (1). 

(DE B ... T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7574) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 6, lid 
1, van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, gesloten te Ro
me op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij wet van 13 mei 1955, 97 van de 
Grondwet, 301, §§ 1 en 3, van het Burger
lijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 9 
juli 1975, 1068, lid 1 en 1071 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging, recht sprekend bij wijze van 
nieuwe beschikking krachtens art. 1068, 
lid 1, Ger.W. eiser veroordeelt om aan 
verweerster ten aanzien van de vorde
ring op grand van art. 301 B.W. een uit
kering na echtscheiding te betalen ten 
belope van 10.000 frank per maand gei:n
dexeerd op grand " dat betreffende de 
vordering tot uitkering van onderhoud 
na echtscheiding (eiser) een aanbod van 
1.500 frank doet; dat de eerste rechter de 
vordering naar de rol had verwezen; dat 
het Hof thans geldig gevat is gelet op de 
devolutieve kracht van het hager beroep 
(Ger.W. art. 1068, lid 1); dat tijdens het 
samenwonen partijen een gezamelijk in
komen van 60.000 frank per maand had-

(1) Zie Verslag over de Gerechtelijke Her
vorming, I, biz. 421 tot 424. Cass., 24 juni 1982 
(A.C., 1981-82, nr 639). 
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den; dat (verweerster) sinds de feitelijke 
scheiding alleen woont met haar zoon 
Stefan geboren op 16 oktober 1979, en 
dat zij thans een deeltijdse betrekking 
heeft en maandelijks een netto inkomen 
van 18.677 frank heeft, meer 2.210 frank 
kinderbijslag, meer 5.644 frank onder
houdsgeld en de huurlast 5.990 frank be
draagt, terwijl (eiser) gratis woont en 
weigert stukken betreffende zijn inkom
sten mede te delen, dewelke evenwel ge
raamd kunnen worden op 40.000 frank 
netto per maand; dat het weigeren van 
dokumenten terzake de eigen inkomsten 
(eiser) niet tot voordeel kan strekken; 
dat de levensstandaard bestaande tijdens 
het huwelijk dient te worden behouden 
en derhalve de uitkering tot het aktueel 
inkomen wordt berekend zodat een on
derhoudsgeld van 10.000 frank gegrond 
voorkomt ge!ndexeerd en jaarlijks aan
pasbaar op 1 mei ''• 

terwijl, eerste onderdeel, indien een 
van de partijen geen conclusie genomen 
heeft over de zaak zelf v66r de eerste 
rechter of v66r de rechter in hoger be
roep, dan verwijst deze de zaak naar een 
latere zitting waar over de zaak zelf con
clusie zal worden genomen en beslist; 
dat eiser v66r de eerste rechter niet be
sloten had over de zaak betreffende de 
door verweerster gevorderde uitkering 
tot onderhoud na echtscheiding, hetgeen 
door de eerste rechter vastgesteld werd 
in diens vonnis van 16 februari 1988; dat 
eiser v66r de rechters in hoger beroep 
evenmin over die vordering besloten had; 
dat de rechters in hoger beroep derhalve 
de zaak betreffende de uitkering tot on
derhoud na echtscheiding naar een late
re zitting hadden moeten verwijzen om 
eiser toe te laten daarover te conclude
ren; het bestreden arrest dan ook ten on
rechte beslist heeft over die uitkering, 
zonder dat eiser daarover geconcludeerd 
had en zonder de zaak uit te stellen om 
eiser de gelegenheid te geven daarover 
te concluderen (schending van art. 1068, 
lid 1, en 1071, Ger.W.); dat het bestreden 
arrest bovendien, door eiser die gelegen
heid niet te geven, zijn rechten van ver
dediging miskend heeft (schending van 
art. 6, lid 1, E.V.R.M. en miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
bied voor de rechten van de verdedi
ging); 

Overwegende dat artikel 1071 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat, indien de partijen of een van 

hen geen conclusie hebben genomen 
over de zaak zelf voor de eerste 
rechter of voor de rechter in hoger 
beroep, deze de zaak verwijst naar 
een latere zitting, waar over de zaak 
zelf conclusie zal worden genomen 
en beslist; 

Dat die wetsbepaling beoogt het 
contradictoir karakter van het debat 
te vrijwaren als de appelrechter in
gevolge de devolutieve kracht van 
het hoger beroep de grond van de 
zaak aan zich houdt, hoewel de eer
ste rechter slechts een maatregel al
vorens recht te doen had bevolen of 
een tussengeschil had opgelost; dat 
zij geen toepassing vindt als het on
derwerp van het hoger beroep de 
grond van de zaak zelf betreft en de 
verweerder in hoger beroep de grie
ven van de appellant overeenkom
stig het bepaalde in artikel 1064 van 
het Gerechtelijk Wetboek kan beant
woorden; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de eerste rechter de 
vordering tot betaling van onder
houdsgeld naar de rol heeft verwe
zen, dat verweerster bij incidenteel 
beroep de toekenning heeft ge
vraagd van een bedrag van 10.000 
frank, terwijl eiser slechts subsidiair 
1.500 frank aanbood; 

Dat het arrest, door uitspraak te 
doen over het gevorderde onder
houdsgeld dat het onderwerp uit
maakte van het incidenteel beroep 
en waarover de verweerder op inci
denteel beroep zich kon verweren, 
de aangevoerde onwettigheden niet 
bevat; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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28 juni 1991 - 1e kamer - Voorzitter: Nr. 566 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui-
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo- VAKANTIEKAMER - 23 juli 1991 
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte-
kier en Geinger. 

Nr. 565 

V AKANTIEKAMER - 5 juli 1991 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - OVERBRENGING VAN 
GEDETINEERDEN NAAR RET PALEIS VAN JUS
TITlE - VOORAFGAAND LIJFONDERZOEK -
ADMINISTRATIEVE lVIAATREGEL - ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AL
LERLEI - OVERBRENGING VAN GEDETINEER
DEN NAAR HET PALEIS VAN JUSTITIE -
VOORAFGAAND LIJFONDERZOEK - AD!VIINIS
TRATIEVE MAATREGEL - VOORZIENING IN 
CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is de voorzie
ning tegen een administratieve maat
regel inzake lijfonderzoek waaraan de 
gedetineerden overeenlwmstig art. 214 
M.B. 12 juli 1971 houdende algemene 
instructie voor strafinrichtingen wor
den onderworpen voordat ze van de 
gevangenis naar het justitiepaleis wor
den overgebracht (1). 

(HAEMERS) 

(A.R. nr. 9248) 

5 juli 1991 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Fisher - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van
derveeren, Blatte, de Raedt, A.-F. de 
Raedt, Brussel. 

(1) Cass., 29 jan. 1980, R. W., 1979-80, 2507. 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - BEGINSEL VAN DE AUTONO
MIE DER PROCESPARTIJEN - TOEPASSELIJK
HEID. 

Het beginsel van de autonomie der pro
cespartijen, krachtens hetwelk de par
tijen zelf de grenzen bepalen van het 
geschil dat voor de rechter wordt ge
bracht, vindt in strafzaken, wat de be
lissing op de strafvordering betreft, 
geen toepassing. 

{BAERT) 

(A.R. nr. 5701) 

23 juli 1991 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
lafontaine, Kortrijk. 

Nr. 567 

V AKANTIEKAMER - 23 juli 1991 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP. 

1° De vraag of de verdachte een exceptie 
van onbevoegdheid voor het onder
zoeksgerecht heeft opgeworpen, moet 
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niet beantwoord worden aan de hand 
van de benaming die hij in zijn ver
weermiddel aan de betwisting heeft 
gegeven, doch aan de hand van het 
werkelijk voorwerp ervan (1). 

zo Een geschil inzake bevoegdheid in de 
zin van art. 416, tweede lid, Sv. bestaat 
wanneer betoogd wordt dat een rech
ter zich de bevoegdheid van een ande
re rechter toeeigent, derwijze dat daar
uit een conflict van jurisdictie kan 
ontstaan waaraan enkel een einde kan 
worden gemaakt door regeling van 
rechtsgebied (2). 

(LAUWERS T. BAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5757) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1991 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat dat het arrest 
eiseres verzet tegen de beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge 
van 19 maart 1991, waarbij hij naar 
de correctionele rechtbank verwezen 
werd, niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering be
roep in cassatie tegen voorbereiden
de arresten en arresten van onder
zoek of tegen in laatste aanleg 
gewezen vonnissen van dezelfde 
soort, eerst openstaat na het eindar
rest of het eindvonnis, behalve wan
neer het cassatieberoep gericht is 
tegen een beslissing over een ge
schil inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat de vraag of de 
verdachte een exceptie van onbe
voegdheid voor het onderzoeksge
recht heeft opgeworpen, niet moet 
beantwoord worden aan de hand 
van de benaming die hij in zijn ver
weermiddel aan de betwisting heeft 
gegeven, doch aan de hand van het 
werkelijk voorwerp hiervan; 

(1) en (2) Cass., 20 mei 1986, A.R. nr. 482 
(A.C., 1985-86, nr. 576). 

Overwegende dat een geschil inza
ke bevoegdheid in de zin van artikel 
416, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bestaat wanneer 
betoogd wordt dat een rechter zich 
de bevoegdheid van een andere 
rechter toeeigent, derwijze dat daar
uit een conflict van jurisdictie kan 
ontstaan waaraan enkel een einde 
kan worden gemaakt door regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat eiser voor de 
raadkamer en voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft aange
voerd, enerzijds, dat door de onder
zoeksrechter, in strijd met artikel 
235, § 1, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, toelating werd 
verleend aan de fiscale administra
tie om inzage te nemen van het 
strafdossier en dat de raadkamer 
hem niet naar het vonnisgerecht 
mocht verwijzen op grond van een 
strafonderzoek dat onderzoeksmaat
regelen bevat die strijdig zijn met 
de openbare orde, anderzijds, dat de 
raadkamer niet vermocht de proce
dure te regelen om reden dat de 
zaak waarin ze uitspraak deed sa
menhangend was met een nog niet 
voltooid gerechtelijk onderzoek met 
betrekking tot een klacht tegen ver
weerster; 

Overwegende dat eiser met dit 
verweer niet betoogde dat de onder
zoeksrechter en de onderzoeksge
rechten niet bevoegd waren, doch 
enkel dat het onderzoek door onre
gelmatigheden was aangetast en dat 
wegens samenhang de procedure 
niet kon worden geregeld; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid in 
de zin van artikel 416, tweede lid, 
van het W etboek van Strafvorde
ring; dat het een voorbereidend ar
rest en een arrest van onderzoek is; 

Dat de voorziening, nu ze is inge
steld voor de eindbeslissing, niet 
ontvankelijk is; 
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Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen die niet de ontvankelijk
heid van de voorziening betreffen, 
verwerpt de voorziening, veroordeelt 
eiser in de kosten. 

23 juli 1991 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
J.M. Van Hille en M. De Bael, Gent. 

Nr. 568 

VAKANTIEKAMER - 23 juli 1991 

1° UITLEVERING - !VIET HET OOG OP UIT

LEVERING AANGEHOUDEN VREEMDELING -
BUITENLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSIN

GEN VAN VEROORDELING TOT VRIJHEIDS
STRAFFEN - ART. 5.4 E.V.R.IVI. - RECHT OM 
VOORZIENING TE VRAGEN BIJ DE RECHTER 
OPDAT DEZE BESLIST OVER DE WETTIGHEID 
VAN DE GEVANGENHOUDING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.4 

E.V.R.M. - MET HET OOG OP UITLEVERING 
AANGEHOUDEN VREEMDELING - BUITEN
LANDSE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN VAN 
VEROORDELING TOT VRIJHEIDSSTRAFFEN -
RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN BIJ DE 
RECHTER OPDAT DEZE BESLIST OVER DE 
WETTIGHEID VAN DE GEVANGENHOUDING. 

1 o en 2° Art. 5.4 E. V.R.M beoogt niet het 
geval waarin een vrijheidsbeneming 
voor een bepaalde tijd het gevolg is 
van een rechterlijke beslissing waarbij 
de door die verdragsbepalingen gewil
de rechterlijke controle in de beslis
sing zelf is ingebouwd en de gevolgde 
procedure aan de betrokkene aile 

waarborgen heeft verstrekt welke de 
aard van de vrijheidsbeneming vereist; 
het heeft derhalve geen betrekking op 
een gevangenhouding welke het gevolg 
is van veroordelingen uitgesproken 
door bevoegde buitenlandse rechts
machten (1). 

(NIEMCZYK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5773) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1991 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven bevestigt, waarbij eisers ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling 
niet ontvankelijk wordt verklaard; 

Over het middel : 

Overwegende dat artikel 5.4 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, volgens hetwelk 
een ieder die door arrestatie of ge
vangenhouding van zijn vrijheid is 
beroofd, het recht heeft voorziening 
te vragen bij de rechter opdat deze 
op korte termijn beslist over de wet
tigheid van zijn gevangenhouding 
en zijn invrijheidstelling beveelt, in
dien de gevangenhouding onrecht
matig is, niet het geval beoogt waar
in een vrijheidsbeneming voor een 
bepaalde tijd het gevolg is van een 
rechterlijke beslissing waarbij de 
door het genoemde lid gewilde rech
terlijke controle in de beslissing zelf 
is ingebouwd en de gevolgde proce
dure aan de betrokkene aile waar
borgen heeft verstrekt welke de 
aard aan de vrijheidsbeneming ver
eist; 

(1) Zie Cass., 4 april 1978 (A.C., 1978, 885). 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat te dezen eiser gede
tineerd is met toepassing van artikel 
3 van de Uitleveringswet van 15 
maart 1874 met het oog op zijn uitle
vering aan de Bondsrepubliek Duits
land, ter uitvoering van tegen hem 
door het aldaar bevoegde gerecht 
uitgesproken veroordelingen tot vrij
heidstraffen die in kracht van ge
wijsde zijn gegaan; 

Overwegende dat de gevangen
houding van eiser derhalve het ge
volg is van die veroordelingen zelf, 
daar zij uitgesproken werden bij 
rechterlijke beslissingen waarbij hij 
alle wettelijke waarborgen heeft ge
noten en waarin de bij artikel 5.4. 
van het verdrag gewilde wettelijke 
controle van de vrijheidsbeneming 
is ingebouwd; 

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, zonder acht te 
slaan op de aanvullende memorie 
ter griffie van het Hof ontvangen op 
16 juli 1991, dit is na het verstrijken 
van de termijn bepaald bij artikel 
420 bis, eerste lid, van het W etboek 
van Strafvordering, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 juli 1991 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelifk
Juidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
Lamine, Leuven. 

Nr. 569 

V AKANTIEKAMER - 23 juli 1991 

HELING - BESTANDDELEN VAN HET MIS

DRIJF - BEZIT - IVIEDEDADER. 

Voor de strafbaarheid van heling, bif 
deelneming van onderscheiden daders, 
is niet vereist dat ieder van hen in het 
materieel bezit van de geheelde goede
ren is geweest (1). 

(VAN PEE E.A. T. PHILIP MORRIS BELGIUM N.V.) 

(A.R. nr. 5803) 

23 juli 1991 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Lahousse - Gelifk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Reynders, De Pre, Vanden Boer en Ja
cobs, Leuven. 

Nr. 570 

VAKANTIEKAMER -12 augustus 1991 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - ALGEMENE REGELS -

VERZOEK VAN DE PROCUREUR DES KONINGS 
- BETREFFENDE BESLISSING NOG VATBAAR 
VOOR ENIG RECHTSMIDDEL. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - ALGEMENE REGELS -

VERZOEK - N!ET-ONTVANKELIJKHEID -
AJVIBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- VEREISTEN. 

Noot arrest nr. 569 : 

(1) Cass., 16 juni 1981 (A.C. 1980-81, nr. 596). 
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1° en zo Niet ontvankelijk is het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied dat door 
de procureur des Konings wordt inge
diend als de desbetreffende beslissin
gen nag vatbaar zijn voor verzet of ha
ger beroep; het Hot van Cassatie kan 
echter het rechtsgebied ambtshalve re
gelen wanneer de termijnen voor ver
zet of hager beroep verstreken zijn en 
het bij de behandeling van het ver
zoek, de stand van de rechtspleging 
heeft kunnen in aanmerking nemen 
(1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
IN ZAKE DERAET, VANDER GHINST) 

ARREST 

(A.R. nr. 5907) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgehied 
op 26 juli 1991 ingediend door de 
procureur des Konings hij de Recht
hank van Eerste Aanleg te Brussel; 

1. Betreffende voornoemd verzoek 
van de procureur des Konings te 
Brussel: 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechthank van Eerste Aan
leg te Brussel hij heschikking van 
25 juli 1991, Leon Deraet en Anne 
Vander Ghinst onder aanneming 
van verzachtende omstandigheden 
naar de correctionele rechthank 
heeft verwezen uit hoofde van : 
A. heiden, met voorhedachte rade, 
opzettelijke slagen of verwondingen, 
die hetzij een ongeneeslijk lijkende 
ziekte, hetzij een hlijvende onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arheid, hetzij het voile
dig verlies van het gehruik van een 
orgaan, hetzij een zware verminking 
ten gevolge hadden aan het kind 
Glenn Deraet, gehoren op 6 juni 
1990, met de omstandigheid dat de 
misdaad gepleegd werd op een kind 
heneden de voile leeftijd van zestien 
jaar door zijn vader; B. heiden, met 

(1) Zie Cass., 16 juni 1970 (A.C., 1970, 976), 
en 27 mei 1986, A.R. nr. 359 (ibid., 1985-86, nr. 
598). 

voorhedachte rade opzettelijk voed
sel of verzorging te hehhen onthou
den aan Glenn Deraet, gehoren op 6 
juni 1990, kind heneden de leeftijd 
van 16 jaar, zodanig dat zijn gezond
heid in gevaar werd gehracht en die 
hetzij een ongeneeslijk lijkende 
ziekte, hetzij een hlijvende onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arheid, hetzij het voile
dig verlies van het gehruik van een 
orgaan, hetzij een zware verminking 
ten gevolge hehhen, met de omstan
digheid dat de schuldige zijn vader 
is; C. heiden, verzuimd te hehhen 
hulp te verlenen of te verschaffen 
aan iemand die in groot gevaar ver
keert, hetzij hij zelf diens toestand 
heeft vastgesteld, hetzij die toestand 
hem is heschreven door diegenen 
die zijn hulp inroepen, terwijl hij 
kon helpen zonder ernstig gevaar 
voor zichzelf of voor anderen en hij 
op grond van de omstandigheden 
waarin hij werd verzocht te helpen 
niet kon geloven dat het verzoek 
niet ernstig was of dat er gevaar 
aan verhonden was, namelijk aan 
Glenn Deraet; D. de eerste, opzette
lijke slagen of verwondingen te heh
hen toegehracht aan de tweede; E. 
heiden, de misdaad van verkrach
ting met hehulp van geweld ge
pleegd te hehhen, zijnde elke daad 
van seksuele penetratie, van welke 
aard en met welk middel ook, die 
gepleegd wordt op de persoon van 
een kind heneden de 10 jaar, name
lijk op Glenn Deraet, gehoren op 6 
juni 1990, met de omstandigheid dat 
de schuldige een hloedverwant in de 
opgaande lijn van het slachtoffer is, 
te weten zijn vader; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechthank te Brussel, hij vonnis 
van 12 juli 1991, zich onhevoegd ver
klaart « om kennis te nemen van de 
tenlastelegingen zoals vermeld in de 
dagvaarding », om de redenen: « dat 
de hetichten bij heschikking van de 
raadkamer op datum van 25 juni 
1991, naar de correctionele recht
hank verwezen werden uit hoofde 
ondermeer van de tenlastelegging E 
(artikel 375, laatste lid, van het 
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Strafwetboek); ( ... ) op deze tenlaste
legging een criminele straf gesteld 
is (levenslange dwangarbeid) die 
niet correctionaliseerbaar is; ( ... ) de 
feiten die betrekking hebben tot 
de tenlastelegging samenhangend 
zijn »; 

Overwegende dat het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied op 26 juli 
1991 ter griffie van het Hof werd 
ontvangen; 

Overwegende dat op 26 juli 1991 
het vonnis dat op 12 juli 1991 werd 
gewezen geen kracht van gewijsde 
had verkregen; dat er op 26 juli 1991 
geen geschil over rechtsmacht was 
ontstaan dat de procesgang belem
mert en het indienen van het ver
zoekschrift rechtvaardigde; 

Dat het verzoek dientengevolge 
niet ontvankelijk is; 

2. Betreffende de ambtshalve uit 
te spreken regeling van rechtsge
bied: 

Overwegende dat het Hof, uit
spraak doende op een verzoek dat 
het niet ontvankelijk verklaart om
dat het ontijdig is ingediend, de 
stand van de rechtspleging heeft 
kunnen in aanmerking nemen; dat 
het derhalve, na het verzoek niet 
ontvankelijk te hebben verklaard, 
bevoegd is om een beslissing te ne
men tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
rechtsmiddelen kunnen worden aan
gewend tegen de beschikking van 25 
juni 1991 van de raadkamer van 
Brussel en uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, is ge
bleken dat het vonnis van 12 juli 
1991 in kracht van gewijsde is ge
gaan; dat uit de strijdigheid ertus
sen een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de procesgang belem
mert; dat er grond bestaat tot rege
ling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de fei
ten van de telastlegging E, de in ar
tikel 375, zevende lid, van het Straf
wetboek omschreven misdaad waar
op levenslange dwangarbeid staat, 
kunnen opleveren; 

Overwegende dat behoudens uit
zonderingen die zich te dezen niet 
voordoen, verwijzing naar de correc
tionele rechtbank wegens verzach
tende omstandigheden met toepas
sing van artikel 2 van de wet van 4 
oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden slechts kan worden 
bevolen als de in de wet bepaalde 
straf twintig jaar dwangarbeid niet 
te boven gaat; 

Overwegende dat de feiten van de 
overige telastleggingen samenhang 
schijnen te vertonen met de feiten 
van de telastlegging E; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied; verwerpt 
het verzoek van de procureur des 
Konings te Brussel en laat de kos
ten desbetreffend ten laste van de 
Staat; vernietigt de op 25 juni 1991 
gewezen beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel behalve in zover
re ze beslist dat de feiten van de te
lastleggingen A en B wegens het be
staan van verzachtende omstandig
heden enkel tot toepassing van cor
rectionele straffen aanleiding kun
nen geven; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beschikking; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel, ka
mer van inbeschuldigingstelling. 

12 augustus 1991 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal. 
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Nr. 571 

VAKANTIEKJ\MER - 12 augustus 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING - HOGER BE
ROEP - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING - VERWERPING - VOOR
WAARDEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.2, 

E.V.R.!Vl. - VERMOEDEN VAN ONSCHULD -
ON!VIIDDELLIJKE AANHOUDING - HOGER BE
ROEP - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING - VERWERPING VOORWAAR
DEN. 

1° en 2° Wanneer een veroordeelde, 
wiens onmiddellijke aanhouding is be
volen, tegen zijn veroordeling in hager 
beroep komt, kan het hof van beroep 
waarbij zijn verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling aanhangig is, dat ver
zoek overeenkomstig art. 27, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 naar recht 
verwerpen, zonder dat daarbij het ver
moeden van onschuld, als bedoeld in 
art. 6.2, E. V.R.M., wordt miskend (1). 

(JOVANOVIC) 

ARREST 

(A.R. nr. 5926) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juli 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op eisers memorie, waarvan 
een door de griffier van het Hof 
voor eensluidend verklaarde kopie 
aan dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt; 

Over de beide middelen samen : 

Overwegende dat de eerste rech
ter de onmiddellijke aanhouding 
van eiser gelastte met toepassing 
van artikel 33, § 2, van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopi-

(1) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 4017 (A.C., 
1984-85, nr. 281). 

ge hechtenis; dat de bepaling van 
artikel 16, § 1, tweede lid, van de 
Voorlopige Hechteniswet die de aan
houding van een verdachte in de on
derzoeksfaze betreft, aan de toepas
sing van artikel 33, § 2, van die wet, 
welke bepaling stoelt op de vrees 
dat een veroordeelde beklaagde zich 
aan de latere u.itvoering van de straf 
zou pogen te onttrekken, niet in de 
weg staat; 

Overwegende dat de beschikking 
van onmiddellijke aanhouding geen 
uitstaande heeft met artikel 28 van 
de Voorlopige Hechteniswet en de 
omstandigheid dat tijdens het ge
rechtelijk vooronderzoek, bij be
schikking van 18 mei 1990 van de 
raadkamer te Antwerpen, de voorlo
pige hechtenis van eiser niet werd 
gehandhaafd aan de toepassing van 
artikel 33, § 2, van de Voorlopige 
Hechteniswet evenmin in de weg 
staat; 

Overwegende dat de toepassing 
door het vonnisgerecht van artikel 
33, § 2, van de Voorlopige Hechtenis
wet geen afbreuk doet aan het ver
moeden van onschuld waarop elke 
beklaagde zich krachtens artikel 6.2 
E.V.R.M. voor het vonnisgerecht kan 
beroepen; dat de rechter ter staving 
van de vrees dat eiser zich aan de 
uitvoering van de tegen hem uitge
sproken straf zou pogen te onttrek
ken naar onder meer de « bijzonde
re ernst der gepleegde feiten en de 
opgelegde strafmaat » vermocht te 
verwijzen; 

Overwegende dat de appelrechters 
de door eiser met toepassing van ar
tikel 27, § 2, van de Voorlopige 
Hechteniswet gevraagde voorlopige 
invrijheidstelling afwijzen met re
gelmatige toepassing van artikel 27, 
§ 3, van de gezegde wet; 

Dat zij door hun motivering hun 
beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 
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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. 

12 augustus 1991 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Ph. 
Carsau en J. Lenaerts, Antwerpen. 

Nr. 572 

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - ART. 5.3 E.V.R.M. - REDELIJKE 
TERMIJN - CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE 
- GEEN ANTWOORD. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.3 
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - REDELIJKE TERMIJN - CONCLU
SIE VAN DE VERDACHTE- GEEN ANTWOORD. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - GEEN 
ANTWOORD - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - REDELIJKE TERlVIIJ:.l. 

1°, 2° en 3° Art. 5.3 E.V.R.M., naar luid 
waarvan een ieder het recht heeft be
recht te worden binnen een redelijke 
termijn of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld, wordt door het 

arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling geschonden wanneer het 
de voorlopige hechtenis handhaaft, 
zonder te antwoorden op de conclusie 
waarin de verdachte de redenen opgaf 
waarom volgens hem de redelijke ter
mijn was verstreken (1). 

(DE MOL) 

ARREST 

(A.R. nr. 5956) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 augustus 1991 gewe
zen gewezen door het Hof van Be
roep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 16, lid 1, 21, 
22, 30 van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de Voorlopige Hechtenis, en 5.3 
E.V.R.M., 

doordat het arrest beslist dat de voor
lopige hechtenis van eiser gehandhaafd 
dient te worden en hiervoor verwijst 
naar aanwijzigingen die voorhanden zou
den zijn, waaruit zou blijken dat eiser 
een « belangrijke drughandel heeft opge
zet » en « een belangrijke zoniet onmis
bare schakel is in de internationale drug
handel », 

terwijl eiser in zijn besluiten neerge
legd voor de kamer van inbeschuldiging
stelling ter zitting van 1 augustus 1991 
erop heeft gewezen dat hij sedert 13 juni 
1991 of thans reeds sedert nagenoeg acht 
weken niet meer werd verhoord, uitge
haald noch geconfronteerd; dat zulks in 
overeenstemming is met hetgeen onder
zoeksrechter Beaucourt reeds op de zit
ting van de raadkamer van 21 juni 1991 
heeft gesteld, met name dat het onder
zoek ten laste van eiser rond zou zijn; 
dat trouwens in strijd met de schrifte
lijke vordering van de procureur-gene
raal van Gent deze bij monde van zijn 
substituut-procureur-generaal op de zit
ting van 1 augustus 1991 verklaard heeft 
zich naar de wijsheid van het hof te rich
ten voor wat betreft de handhaving van 
het aanhoudingsmandaat, gelet op het 
feit dat er sinds geruime tijd geen onder
zoeken meer plaatsvonden; en eiser in 

(1) Zie Cass., 12 juni 1985, A.R. nr. 4355 
(AC., 1984-85, nr. 621). 
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zijn besluiten neergelgd op 1 augustus 
1991 gewag maakte van het feit dat het 
feit dat de handhaving van de hechtenis 
de redelijke termijn overschreed (« dat 
alleszins de duur van de voorlopige hech
tenis in hoofde van concluant onredelijk 
is, waar de verdere aanhouding van con
eluant klaarblijkelijk niet langer vereist 
is in het kader van het lopende onder
zoek, wat blijkt uit het feit dat hij gedu
rende ruim anderhalve maand niet meer 
werd gehoord en er bovendien de laatste 
weken geen enkele onderzoeksplicht in 
zijne hoofde plaatsvond >> [conclusie 1 au
gustus 1991, pagina 2, voorlaatste para
graaf]); dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling in haar arrest niet ant
woordt op dit argument; dat voor zover 
het onderzoeksgerecht tot de conclusie 
komt dat er nog steeds ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden aanwezig 
zijn die de openbare veiligheid raken en 
in haar belang de voortzetting van de 
voorlopige hechtenis vereisen, bovendien 
nagegaan dient te worden of de duur van 
de voorlopige hechtenis nog wel redelijk 
is; dat het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling geenszins is gemoti
veerd op het stuk van de redelijke ter
mijn, niettegenstaande zulks door eiser 
in zijn neergelegde besluiten werd opge
worpen; en het motief aangaande de 
openbare veiligheid niet af te leiden is 
uit de ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die in het arrest worden aange
haald; dat noch het internationale karak
ter noch de mogelijke omvang van de in 
het bezit van eiser aangetroffen drugs 
(500 gr amfetamines) aan de mogelijk
heid van belemmering van het onder
zoek worden gerelateerd; dat overeen
komstig de artikelen 21 en 22 van de wet 
van 30 juni (lees : 20 juli) 1990, samenge
lezen met artikel 16, par. 1, « slechts in 
geval van volstrekte noodzakelijkheid 
voor de openbare veiligheid >> het bevel 
tot aanhouding mag worden verleend, 
respectievelijk bevestigd of gehandhaafd; 
dat voor misdrijven tot 15 jaar dwangar
beid het aanhoudingsmandaat slechts 
kan worden verleend, bevestigd of ge
handhaafd voor zover bijkomende voor
waarden in verband staat met een vol
strekte noodzaak voor de openbare vei
ligheid; dat deze voorwaarden waarvan 
de ernstige redenen in concreto moeten 
bestaan, omschreven moeten worden; dat 
het arrest niet aangeeft welke die uitzon
derlijke omstandigheden zijn en uit wel
ke gegevens, eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van eiser, blijkt dat ze 
bestaan; dat evenmin wordt vermeld op 

welke manier de ernstige en uitzondel
rijke omstandigheden die verbonden zijn 
aan de zaak of de persoonlijkheid van ei
ser met zich meebrengen dat de openba
re veiligheid vereist dat het aanhou
dingsmandaat verder verlengd zou die
nen te worden; zodat het het arrest door 
de handhaving van het aanhoudingsman
daat van eiser te bevelen schending in
houdt van de artikelen 97 van de Grand
wet, 16, par. 1, 21, 22 en 30 van de wet 
van 30 juni (lees : 20 juli) 1990 en van 
art. 5.3 E.V.R.M. : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 5.3 E.V.R.M. een ieder die ge
arresteerd is of gevangen wordt ge
houden overeenkomstig lid 1c van 
dit artikel, « het recht (heeft) binnen 
een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld >>; 

Overwegende dat die bepaling de 
invrijheidstelling van verdachte 
voorschrijft zodra de handhaving 
van de hechtenis ophoudt redelijk te 
zijn; dat de redelijkheid van de 
handhaving van de hechtenis niet in 
abstracto maar in het licht van de 
gegevens van elke zaak afzonderlijk 
moet worden beoordeeld; 

Overwegende dat te dezen eiser 
op 18 april 1991 onder bevel tot aan
houding werd gesteld; 

Overwegende dat het arrest, om 
tot de handhaving van de voorlopige 
hechtenis van eiser te beslissen, en
kel wijst op het bestaan van ernsti
ge en uitzonderlijke omstandighe
den, zonder te antwoorden op de 
conclusie waarin eiser betoogde 
« dat alleszins de duur van de voor
lopige hechtenis in hoofde van (ei
ser) onredelijk is waar de verdere 
aanhouding van (eiser) klaarblijke
lijk niet vereist is in het kader van 
het lopende onderzoek, wat blijkt 
uit het feit dat hij gedurende ruim 
anderhalve maand niet meer werd 
gehoord en er bovendien de laatste 
weken geen enkele onderzoeksplicht 
in zijn hoofde meer plaatsvond >>; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent, kamer van in
beschuldigingstelling, anders samen
gesteld. 

12 augustus 1991 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. V. Uher, 
Antwerpen. 

Nr. 573 

VAKA"'TIEKAC.IER - 20 augustus 1991 

1° HOF VAN ASS IS EN - BEHANDELING 

TER ZITTING- VOORLEZEN VAN VERKLARIN
GEN VAN GETUIGEN - VEREISTEN. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGE~1EEN - STRAFZAKEN - HOF 
VAN ASSISEN - ART. 341, EERSTE LID, SV. -
VOORLEZEN VAN \'ERKLARINGEN VAN GETUI
GEN - TOEZICHT VAN HET HOF. 

1 o Het beginsel van bet mondelinge de
bat belet niet dat de voorzitter van het 
hoi van assisen ter zitting schriftelijk 
opgetekende verklaringen voorleest, op 
voorwaarde dat het geen getuigenissen 
betreft, te weten onder ede voor de on
derzoeksrechter afgelegde verklarin
gen (1). (Art. 341, eerste lid, Sv.) 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr.7095 (A.C., 
1988-89, nr. 156). 

2° Het Hoi van Cassatie kan nagaan of 
er, met schending van art. 341 Sv., bij 
de door de voorzitter ter zitting voor
gelezen verklaringen getuigenissen, 
d. w.z. onder ede voor de onderzoeks
rechter aigelegde verklaringen, waren 
(2). 

{HAUBEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9282) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 7 juni 1991 (twee 
op tussengeschil gewezen arresten) 
en 11 juni 1991 gewezen door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Luik; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 267, 268, 317 en 318 van het Wet
boek van Strafvordering, 

doordat het arrest eiser tot de dood
straf veroordeelt, 

terwijl het in de artikelen 317 en 341 
van het Wetboek van Strafvordering 
vastgelegde beginsel van het mondeling 
debat voor het hof van assisen verbiedt 
dat de voorzitter de door de getuige voor 
de onderzoeksrechter afgelegde verkla
ringen ter zitting voorleest, zelfs als een 
getuige in de volstrekte onmogelijkheid 
verkeert te verschijnen en de partijen 
diens verhoor hebben verzaakt; het pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 5 
juni 1991 te dezen vaststelt : « de voorzit
ter leest krachtens zijn discretionaire 
macht en met het goedvinden van de 
partijen de verklaringen voor van de ge
tuigen Germaine Duchesne, Emile Je
houlet, Y. Ruchem en P. Jehoulet wier 
verhoor de partijen op de terechtzitting 
van gisteren hebben verzaakt >>; uit geen 
enkel stuk van de rechtspleging kan 
worden opgemaakt of de door de voorzit
ter aldus voorgelezen verklaringen de 
door die getuigen voor de onderzoeks
rechter afgelegde verklaringen waren 
dan wel alleen door de gerechtelijke poli
tie bij wijze van inlichting verkregen 
verklaringen; het Hof bijgevolg aan de 
hand van de stukken van de rechtsple-

(2) Zie Cass., 12 nov. 1985, A.R. nr.9850 (A.C., 
1985-86, nr. 160). 
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ging niet kan nagaan of het beginsel van 
het mondeling debat in acht genomen is; 
de rechtspleging derhalve nietig is : 

Overwegende dat het beginsel van 
het mondeling debat niet belet dat 
de schriftelijk vastgelegde verklarin
gen door de voorzitter binnen het 
kader van de hem door artikel 267 
van het W etboek van Strafvordering 
toevertrouwde opdracht ter zitting 
worden voorgelezen, als het gaat om 
schriftelijke stukken waarvan de 
overhandiging aan de jury bij de 
wet niet verboden is en die deel uit
maken van het dossier; 

Overwegende dat de schriftelijke 
verklaringen van de getuigen waar
van de overhandiging wordt verba
den door artikel 341 van het Wet
hoek van Strafvordering de door de 
getuigen voor de onderzoeksrechter 
onder ede afgelegde verklaringen 
zijn, dat zijn meer bepaald de getui
genissen; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van 5 juni 1991 blijkt dat de 
voorzitter de verklaringen heeft 
voorgelezen van de getuigen Ger
maine Duchesne, Emile Jehoulet, 
Yvonne Ruchem en Patrice Jehoulet; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat die verklaringen 
niet onder ede voor de onderzoeks
rechter waren afgelegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

20 augustus 1991 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. S. Nuder
hole, Brussel. 

Nr. 574 

V AKANTIEKAIVIER - 20 augustus 1991 

DIENSTPLICHT - VRIJLATING OP MORELE 

GROND - KII\D TEN LASTE - GEBOORTE NA 
DE AANVRAAG OIVI VRIJLATING. 

De dienstplichtige die slechts een kind 
ten laste heeft dat is geboren na de 
dag van de indiening van de aanvraag 
om vrijlating, kan niet van dienst wor
den vrijgelaten op grand van art. 12, 
§ 1, 2", Dienstplichtwet. (Art. 20, § 5, 
Dienstplichtwet.) 

(VAN DEN BOSSCHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 548 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 mei 1991 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Gelet op het verzoekschrift, waar
van een door de griffier van het Hof 
eensluidend verklaard afschrift aan 
dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat eiser beweert te 
voldoen aan de bij artikel 12, § 1, 2°, 
van de gecoi:irdineerde dienst
plichtwetten bepaalde voorwaarden 
om van militaire dienst vrijgelaten 
te worden op morele grond; 

Overwegende dat luidens artikel 
12, § 1, 2°, van dienst in vredestijd 
kan worden vrijgelaten de inge-
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schrevene die voor de leeftijd van 24 
j aar ten minste een wettig of een in 
de zin van artikel 17, § 1, 2°, daar
mee gelijkgesteld kind ten laste 
heeft, die de onmisbare kostwinner 
is van zijn gezin en die geen houder 
is van het diploma van kandidaat in 
de geneeskundige wetenschappen; 

Dat luidens artikel 12, § 2, de in
geschrevene die eerst na het ver
strijken van de termijn gesteld voor 
het indienen van de aanvragen de 
voorwaarden vervult gesteld in § 1, 
2°, 3° en 4°, of in artikel 13, alsnog 
de vrijlating kan verkrijgen indien 
hij zijn aanvraag indient voor 1 ja
nuari van zijn lichtingsjaar; 

Overwegende dat artikel 20, § 5, 
van de gecoordineerde wetten be
paalt dat uitstel of vrijlating op mo
rele grond niet kan worden verleend 
aan de dienstplichtige die niet aan 
de gestelde vereisten voldoet voor 
het einde van de reglementaire ter
mijn die voor de indiening van de 
aanvragen is bepaald, maar dat in 
de gevallen onder meer bepaald in 
artikel 12, § 2, de voorwaarden moe
ten vervuld zijn op de dag van de 
indiening van de aanvraag; 

Overwegende dat de beslissing, 
door geen vrijlating te verlenen op 
grond dat het kind van eiser gebo
ren was op 4 maart 1990 en dat der
halve aan een van de bij artikel 12, 
§ 1, 2°, bepaalde voorwaarden niet 
was voldaan v66r 1 januari van het 
lichtingsjaar, de in het middel aan
gewezen wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

20 augustus 1991 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Stanard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 575 

VAKANTIEKAJVIER - 30 augustus 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - KAIVIER VAN INBESCHULDIGING
STELLING - RECHTSPLEGING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING -
KAIVIER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
RECHTSPLEGING. 

1° Art. 30 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechte
nis schrijft niet voor dat v66r de ver
schijning van de verdachte voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moet doen over de handha
ving van de voorlopige hechtenis, aan 
de verdachte en diens raadsman inza
ge moet worden gegeven van het dos
sier noch dat aan de verdachte een be
richt moet worden toegezonden (1). 

2° Het recht van verdediging wordt niet 
geschonden door de kamer van inbe
schuldigingstelling die, alvorens uit
spraak te doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, de behan
deling van de zaak ten verzoeke van 
de verdediging slechts enkele uren op
schort om deze de gelegenheid te ge
ven het dossier opnieuw in te zien, als 
de verdediging daartoe niet om een 
verder uitstel van behandeling ver
zoekt (2). 

(VAN DEN DRIES) 

ARREST 

(A.R. nr. 5977) 

HET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden arresten, op 16 augustus 
1991 gewezen door het Hof van Be
roep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling; 

(1) en (2) Zie Cass., 9 jan. 1991, A.R. nr. 8806 
(A.C., 1990-91, nr. 234); J. DU JARDIN, « La loi du 
20 juillet 1990 relative a Ia detention preventive 
- Bilan de quelques mois d'application », J.T., 
1991, 827; R. DECLERCQ,<< Voorlopige hechtenis "• 
R. W:, 1991-92, 107, nr. 22. 
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Gelet op de door eiser voor de 
twee voorzieningen ingediende ge
lijkluidende memories, waarvan een 
door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de mededeling 

van het dossier aan de verdachte en 
zijn raadsman v66r de verschijning 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling niet voorzien is door artikel 
30 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis; 
dat dit artikel geen enkele bericht
geving aan de verdachte voor
schrijft; 

Dat het middel in zoverre het 
schending aanvoert van artikel 30 
van de Voorlopige Hechteniswet 
faalt naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
uit de processen-verbaal van de te
rechtzitting van 16 augustus 1991 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling blijkt dat ingevolge tussen
komst van Mr. Maerten, raadsman 
van eiser, in verband met het onvol
doende tijdsbestek om het omvang-

rijk dossier in te studeren, het dos
sier ter beschikking van de raadslie
den werd gesteld tot 19 u. 15, op 
welk ogenblik blijkbaar om geen 
verder uitstel van behandeling van 
de zaak werd verzocht; 

Dat in die omstandigheden geen 
miskenning van het recht van ver
dediging blijkt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt eiser in 
de kosten van beide voorzieningen. 

30 augustus 1991 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. F. 
Maerten, Mechelen, en W. Mertens, Ant
werpen. 
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linge toestemming - Voorafgaande overeen
komst - Uitkering tot levensonderhoud van 
de ene echtgenoot aan de andere - Aard van 
die overeenkomst. 1054 

G 

Gemeenschap, gewest 
Procesrechtelijke rechtsopvolging van de 
Staat door de gemeenschappen en gewesten 
- Artt. 61, § 1, eerste lid, e n 82 Financie
ringswet 16 ja n. 1989 - H angende gerechte
lijke procedures - Gerechtelijke procedure 
tegen de Staat - Eindbeslissing in hager 
beroep uitgesproken v66r 1 januari 1989 -
Voorziening in cassatie gericht tegen de Staat 
en tegen de Vlaamse Gemeenschap a ls rechts
opvolger van de Staat - Ontvankelijkhe id. 

1015 

Gemeenschap, gewest 
Procesrechtelijke rechtsopvolging van de 
Staat door de gemeen schappen en gewesten 
- Artt. 61, § 1, eerste lid, en 82 Financie
ringswet 16 jan. 1989 - Hangende gerech te
lijke procedures- Draagwijdte. 1015 

3 

Gemeenschap, gewest 
Rechtsopvolging van de Staat door de 
gemeenschappen e n gewesten - Art. 61, § 1, 
eerste lid , Financieringswet 16 jan. 1989 -
Overgedragen rechten en verplicht ingen -
Onderwijs - Personeelszaken. 1015 

Gemeenschap, gewest 
Procesrechtelijke r echtsopvolging van de 
Staat door de gemeensch appen en gewesten 
- Artt. 61, § 1, eerste lid , en 82 Financie
ringswet 16 jan. 1989 - H a n gende gerechte
lijke procedures - Gerechtelijke procedure 
tegen de Staat - Eindbeslissing in hager 
beroep uitgesproken na 1 januari 1989 -
Voorziening in cassatie gericht tegen de Staat 
en de Vlaamse Gemeenschap als rechtsop
volger van de Staat - Ontvankelijkheid. 1020 

Gemeenschap, gewest 
Rechtsopvolging van de Staat door de 
gemeenschappen en gewesten - Art. 61, § 1, 
eerste lid, Financieringswet 16 jan. 1989 -
Overgedragen rechten en verplichtingen -
Onderwijs. 1020 

Gemeenschap, gewest 
Procesrechtelijke rechtsopvolging' van de 
Staat door de gemeenschappen en gewesten 
- Artt. 61, §1, eerste lid, en 82 Financie
ringswet 16 j anuari 1989 - Hangende gerech
telijke procedures - Gerechtelijke procedure 
tegen de Staat - Eindbeslissing in hager 
beroep uitgesproken na 1 januari 1989 -
Voorziening in cassatie door de Staat en het 
Vlaamse Gewest als rechtsopvolger van de 
Staat - Ontvanke lij kheid. 1022 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke 
belastingen 
Gemeentebelastingen Provinciebelas
tingen Opcentiemen op onroerende 
voorheffing - Vrij stelling - Nationa le Maat
schappij der Belgische Spoorwegen. 1004 

Geneeslmnde 
Orden - Orde van Apothekers - Beslissing 
van de raad van beroep - Voorziening in 
cassatie - Voorzie ning gericht tegen de raad 
van beroep - Ontvankelijkheid. 988 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure voor de 
feitenrechter - Onderscheidenlijk omtrent 
enig geschilpunt 111 het ongelij k gestelde 
partijen - Omslag van de kosten door de 
feitenrechter. 1047 



H 

Heling 
Bestanddelen van het misdrijf 
Mededader. 

Hof van assisen 

-4 

Bezit -
1079 

Veroordelend arrest - Arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen - Voorziening van 
de veroordeelde - Draagwijdte. 1042 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting Jury 
Antwoorden op de vragen Onvolledige 
verklaring - Gezworenen teruggestuurd naar 
hun kamer om te beraadslagen - Verzet van 
de partijen tegen de beslissing van de voor
zitter van het hof van assisen - Gevolgen. 

1042 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting - Bevoegdheden van 
de voorzitter - Jury - Antwoorden op de 
vragen - Onvolledige verklaring - Gezwo
renen teruggestuurd naar hun kamer om te 
beraadslagen. 1042 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting - Deskundige -
Door de voorzitter aangewezen krachtens zijn 
discretionaire macht - Eed. 1042 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting - Voorlezen van 
verklaringen van getuigen - Vereisten. 1085 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Principaal beroep -
Termijn - Vorderingen inzake de rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en inzake 
hun huwelijksvermogensstelsel Art. 
1253quater Ger.W. - Termijn van een maand 
- Gerechtelijke vakantie. 995 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Rechtspleging in hager 
beroep -Art. 1071 Ger.W. - Draagwijdte. 

1074 

Hoger beroep 
Strafzaken - Beslissingen en partijen -
Beroepen beslissing - Beslissing op verzet -
Verzet ontvankelijk verklaard Hoger 
beroep van de beklaagde Bevoegdheden 
van de appelrechter. 1037 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Devolutieve kracht 
van het hager beroep - Beroepen beslissing 
- Beslissing op verzet - Verzet ontvankelijk 
verklaard - Hoger beroep van de beklaagde 
- Bevoegdheden van de appelrechter. 1037 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (opzegging) - V66r de inwer
kingtreding van de wet van 7 nov. 1988 
gegeven opzegging om zelf het goed te exploi
teren - Onderzoek van de geldigheid na de 
inwerkingtreding van de wet van 7 nov. 1988. 
- Beoordeling van het voornemen van de 
verpachter. 1026 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (opzegging)- V66r de inwer
kingtreding van de wet van 7 nov. 1988 
gegeven opzegging om z~lf het goed te exploi
teren - Onderzoek van de geldigheid van de 
opzegging na de inwerkingtreding van de wet 
van 7 nov. 1988 - Toepasselijke wetsbepa
lingen. 1026 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (opzegging)- Opzegging door 
de verpachter om zelf het goed te exploiteren 
- Ernst en gegrondheid van het voornemen 
- Beoordeling door de fei tenrechter. 1026 

Huur van goederen 
Pacht - Voorkooprecht - Indeplaatsstelling 
van de pachter - Terugbetaling aan de koper 
- Omvang. 1014 

I 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Winsten van welke nijverheids-, handels- en 
landbouwbedrijven oak Bedrijven 
Begrip. 1030 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Winsten - Winst van welke nijverheids-, 
handels- en landbouwbedrijvigheid oak -
Handelsbedrijvigheid - Begrip. 1030 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte - Kennisgeving bij 
ter post aangetekende brief - Substantii'le 
vormvereiste. 1058 
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Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Ontheffing - Overbe
lasting voortvloeiend uit materiele vergis
singen - Begrip. 1051 

Inliomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Vorm - Memorie 
van wederantwoord - Geen middel van niet
ontvankelijkheid opgeworpen tegen de voor
ziening in cassatie - Memorie niet ontvanke
lijk. 1058 

K 

Kort geding 
Beslissing dat het gevorderde de grenzen van 
het voorlopige overschrijdt- Verdeling onge
grond verklaard - Verantwoording. 1024 

Kort geding 
Beslissing dat het gevorderde de grenzen van 
het voorlopige overschrijdt - Vordering 
ongegrond verklaard - Gevolgen. 1024 

L 

Laster en eerroof 
Lasterlijke aangifte 
Kwaad opzet- Begrip. 

M 

Misdrijf 

Bestanddelen 
1039 

Algemene begrippen - Materieel hestand
dee!. ' 990 

0 

Openbaar ministerie 
Strafzaken - Strafvordering - Misdrijven 
die tot de bevoegdheid van de arbeidsge
rechten behoren en samenhang vertonen met 
misdrijven die niet tot de bevoegdheid van die 
gerechten behoren - Strafvordering, voor het 
hof van beroep ingesteld door een magistraat 
van het parket-generaal bij dat hof - Wet
tigheid. 1009 

R 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Beginsel van 
de autonomie der procespartijen - Toepasse
lijkheid. 1076 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een eerlijk paces 
- Begrip. 1011 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E .V.R.M. - Strafzaken - Hof van 
assisen - Arrest - Beschuldigde schuldig 
verklaard aan een misdrijf - Ontkennend 
antwoord van de jury op de vraag betreffende 
een verzwarende omstandigheid - Vernieti
ging van het verdict op de voorziening van de 
veroordeelde - Hof van assisen waarnaar de 
zaak is verwezen - Vraag betreffende de 
verzwarende omstandigheid. 1042 

Rechten van de Mens 
Art. 5.4 E.V.R.M. - Met het oog op uitlevering 
aangehouden vreemdeling - Buitenlandse 
rechterlijke beslissingen van veroordeling tot 
vrijheidsstraffen - Recht om voorziening te 
vragen bij de rechter opdat deze beslist over 
de wettigheid van de gevangenhouding. 1078 

Rechten van de Mens 
Art. 6.2, E.V.R.M. - Vermoeden van onschuld 

Onmiddellijke aanhouding Hoger 
beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Verwerping voorwaarden. 1082 
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Rechten van de Mens 
Art. 5.3 E.V.R.M. - Voorlopige hechtenis -
H andhaving Reclelijke termijn 
Conclusie van de verdachte Geen 
antwoord . 1083 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Rechter d ie de partijen 
in persoon heeft gehoord - Rechter die geen 
zitting neemt bij de uitspraak over de uits lag 
van die onderzoeksmaatregel - Gevolg. 1054 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het hof van 
beroep - Niet goedgekeurde verwijzigi ng in 
een proces-verbaal van een te rechtzitting -
Wettigheid van het proces-verbaa l en van he t 
arrest- Vereisten. 1012 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rech ts
college - Akkoo rcl van de partijen om de 
debatten niet «ab initio , te herbeginnen -
Gevolgen. 1041 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvor
dering Vergoeding wegens blijvencle 
arbeidsongeschiktheid Beslissing bij 
tussenvonnis van de politierechtbank clat de 
kapitalisatiemethode client te worden toege
past - Hoger beroep a ileen tegen het 
eindvonnis. 1061 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Str afzaken - Vrijspraak - Latere 
misdrijven - Veroorcleling - Wettigheid. 

1066 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Begrip. 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Begrip. 

Recht van verdediging 
Voorlopige hechtenis H andhaving 

1034 

1034 

Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechts
pleging. 1087 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij anvezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Strijdigheid tussen de redenen en het 
beschikkend gedeelte. 1007 , 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Geen antwoord - Strafzaken 
- Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn. 

1083 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Algemene regels - Verzoek -
Niet-ontvankelijkhe id - Ambtshalve regeli ng 
van rechtsgebied - Vereisten. 1079 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Algemene regels - Verzoek 
van de procureur des Konings - Betreffende 
beslissing nag vatbaar voo r enig rechts
middel. 1079 

s 
Sociale zekerheid 

Werknemers - Bijdragen 
Bouwbedrijf- Inhaalrustdagen. 

Spoorwegen 

Betaling -
1034 

Nationale Maatschappij - Gemeente- en 
provinciebelastingen - Vrij ste lling - Opcen
tiemen op onroerende voorheffing. 1004 

Straf 
Geldboeten en opdeciemen - Programmawet 
1989 waarbij de strafrechtelijke geldboeten 
worden verhoogd tot 790 deciem en - Wet van 
toepassing op de na 9 jan. 1990 gepleegde 
misdrij ven. 1065 

Straf 
Samenloop van misdrijven - Eendaadse -
Vier tenlasteleggingen die wegens eenheid 
van opzet slechts een mi sdr ijf opleveren -
Vier afzonclerlij ke straffen - Gevolgen. 1007 

T 

Tussenlwmst 
Burgerli jke zaken Cassatiegeding 
Vordering tot binclendverklaring - Ontvan
kelijkheid. 1015 

u 

Uitlevering 
Met het oog op uitlevering aangehouden 
vreemdeling Buitenlandse rechterlijke 
beslissingen van veroorde ling tot vrijheids
straffen - Art. 5.4 E.V.R.M. - Recht om 
voorziening te vragen bij de rechter opda t 
deze beslist over de wettigheid van de gevan
genhouding. 1078 



v 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Recht om 
een vordering in rechte in te stellen - Voor
behoud - Gevolg. 984 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding 
voor het gerecht - Stuitende kracht -
Grenzen - Arbeidsovereenkomst - Uitvoe
ring - Ontbinding - Inleidende vordering -
Compensatoire opzeggingsvergoeding 
Vordering bij conclusie - Virtueel daarin 
begrepen vorderi ng. 984 

Verjaring 
Strafzaken - Verordening betreffende het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg -
Termijn. 1063 

Verjaring 
Strafzaken - Verordening betreffende de 
invoering van een controleapparaat bij het 
wegvervoer- Termijn. 1063 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewoon uitstel - Duur - Wet 9 jan. 1991 -
Vernietiging - Omvang. 1066 

Verzekeringen 
W.A.M.-verzekering Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds Materii:He schade -
Toevallig feit waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit 
gaat - Toevallig feit- Begrip. 1053 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplich
ting voor de rechter de heropening van de 
debatten te bevelen alvorens de vordering af 
te wijzen op grond van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hebben opgeworpen -
Exceptie - Begrip. 1024 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Rechter die de partijen 
in persoon heeft gehoord - Rechter die geen 
zitting neemt bij de uitspraak over de uitslag 
van de onderzoeksmaatregel - Gevolg. 1054 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Niet goedge
keurde verwijzing in een proces-verbaal van 
een terechtzitting van het hof van beroep -
Wettigheid van het proces-verbaal en van het 
arrest- Vereisten. 1012 
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Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Tegenstrijdigheid tussen de onder
tekening en de vermelding van de samenste l
ling van het rechtscollege - Gevolg. 1060 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting dat twee handtekeningen draagt -
Vermoeden. 1060 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep 
- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling -
Verwerping- Voorwaarden. 1082 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Arrest 
inbeschuldigingstelling 
cassatie - Aanwijzing 
beslissing. 

Voorlopige hechtenis 

van de kamer van 
Voorziening in 

van de bestreden 
1008 

Handhaving - Betekening van het bevel tot 
aanhouding - Vorm - Termijn. 1067 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving- Art. 5.3 E.V.R.M. - Redelijke 
termijn - Conclusie van de verdachte -
Geen antwoord. 1083 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Kamer van 
stelling - Rechtspleging. 

Voorlopige hechtenis 

inbeschuldiging-
1087 

Allerlei - Cassatieberoep - Termijn om een 
memorie in te dienen - Verzoek om uitstel -
Schorsing van termijn - Voorwaarde. 1036 

Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Overbrenging van gedetineerden 
naar het paleis van justitie - Voorafgaand 
lijfonderzoek - Administratieve maatregel -
Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid. 

1076 

Voorziening in cassatie 
Hof van assisen - Veroordelend arrest -
Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen 
- Voorziening van de veroordeelde - Draag
wijdte. 1042 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Vorm - Memorie van 
wederantwoord - Geen middel van niet
ontvankelijkheid opgeworpen tegen de voor
ziening in cassatie - Memorie niet ontvanke
lijk. 1058 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
Eisers en verweerders - Rechtsopvolging 
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van verweerder na de uitspraak van het 
bestreden arrest - Instelling van de voorzie
ning- Vereisten. 1015 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Overgifte aan het 
recruterings- en selectiecentrum. 1059 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm van het cassatieberoep -
Aanwijzirtg van de bestreden beslissing. 1008 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm van het cassatieberoep -
Memorie - Indiening per faxpost. 1008 

Vooniening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Voorziening van het 
O.M. - Vertl·aging bij de overzending van het 
dossier - Gevolgen. 1065 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvorderi ng Proces-
handeling die geen beslissing is. 1062 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld - Orde 
van Apothekers - Beslissing van de raad van 
beroep - Voorziening gericht tegen de raad 
van beroep. 988 

w 

Wapens 
Verboder• wapens - Begrip 991 

D/1992/0196/2 

·Wapens 
Jachtwapen 
Begrip. 

Wegverkeer 

- Dragen - Wettige reden -
993 

Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
paling- Art. 9.3. 990 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen -Art. 9.3. 990 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 12.3.1 - Verplichting voor
rang te verlenen - Rechts gaat voor -
Begrip. 994 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 12.3.1 - Verplichting voor
rang te verlenen - Rechts gaat voor -
Begrip. 994 

Wegverlteer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 12.4 - Maneuver - Begrip. 

994 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Aanvraag 

Ziekteperiode Opnieuw arbeidsge-
schikte werknemer - Volledig werkloze 
Persoonlijke werkloosheidsverklaring 
Verklaring van lichamelijke geschiktheid 
Samenloop - Vrijstelling. 981 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd - Beroepsziekte - Blij
vende arbeidsongeschiktheid - Vaststelling 
of herziening - Werknemer ouder dan 65 
jaar. 979 


