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Nr. 172 

2• KAMER - 2 december 1991 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT 1975 - REGLE~IENTSBEPALINGE:'Ii -
ART. 9.3 - PLAATS OP DE RIJBAAN - VER
PLICHTING ZO DICHT l\10GELIJK BIJ DE 
RECHTERRAND VA:\f DE RIJBAAN TE BLIJVEN. 

De verplichting voor de bestuurder die 
de rijbaan volgt, om zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van die baan te blij-

\ 

ven, sluit de verplichting niet in om 
uiterst rechts te houden en wordt be
oordeeld volgens de omstandigheden 
van de zaak (1). Bij ontstentenis van 
een desbetreffende conclusie is de 
rechter 11itzt '(.~rplichi de gegevens te 
vermelden die het de bestuurder on
mogelijk maken dich{er bij de rechter
?a.na van de rijbaan te blijven (2). (Art. 
9.3 Wegverkeersreglement 1975.) 

(MAES T. GOOSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7511) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1990 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof, gena
men op 23 september 1991, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 9.3 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende het Algemeen Verkeers
reglement, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder op 
ongeveer 60 em van de rechterrand van 
de rijbaan reed, oordeelde dat hij " nor
maal rechts reed " en dat de " verplich
ting om, overeenkomstig artikel 9.3 
A.W.R. zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van de rijbaan te blijven (niet) im-

(1) Cass., :!7 maart 1984, A.R. nr. 8079 (A.C., 
1983-84, nr. 430). 

(2) Zie Cass., 1 feb. 1972 (A.C., 1972, 523). 

pliceert dat men in aile omstandigheden 
"uiterst" rechts moet rijden" (arrest, 
p. 5-6), 

terwijl naar luid van artikel 9.3 van 
het algemeen verkeersreglement elke be
stuurder die de rijbaan volgt, zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van die baan 
moet blijven, zodat het aangevochten ar
rest dat vaststelde dat de wagen be
stuurd door verweerder op ongeveer 60 
em van de rechterrand reed en vervol
gens oordeelde dat. deze bestuurder nor
maal rechts ree(i__ om reden dat ·ae ver_.. 

-plfclifingom-zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan te blijven 
niet impliceert dat men in aile omstan
(iigheden uiterst rechts moet rijden; docli 
· zonder enig gegeven aan te halen waar
door het verweerder onmogelijk zou ge
weest zijn dichter bij de rechterrarid van 
de baan te blijven, artike~an het al-~ 
gemeen verkeersreglement hee£t ge
'schonden » : 

Overwegende dat de verplichting 
voor de bestuurder die de rijbaan 
volgt, om overeenkomstig artikel 9.3 
van het Wegverkeersreglement zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand 
van die baan te blijven, de verplich
ting niet insluit om uiterst rechts te 

jl.ou_cfen Em beoordeeld wordt volgens 
de omstandigheden van de zaak; 

Dat, bij ontstentenis van een des
betreffende conclusie, de rechter 
niet verplicht is de gegevens te ver
melden die het de bestuurder onmo
gelijk maken dichter bij de rechter
rand van de rijbaan te blijven; 

Dat niet blijkt dat eiser voor het 
hof van beroep een desbetreffende 
conclusie had genomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 december 1991 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorz1tter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Lenaerts, pro~ 
cureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Houtekier. 

Nr. 173 

3• KAMER - 2 december 1991 

GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE VAN 
GENEESHEREN - VERBOD IN TWEE ZIEKEN· 
HUIZEN WERKZAAM TE ZIJN. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, waarbij een 
arts verbod wordt opgelegd in twee 
ziekenhuizen werkzaam te zijn, wan
neer deze beslissing steunt op redenen 
welke gelden voor alle artsen die in 
een van beide ziekenhuizen werkzaam 
zouden zijn, ook al waren zij uitslui
tend aan dat ziekenhuis verbonden (1). 
(Artt. 6, 2°, en 13 K.B. nr. 79 van 10 
nov. 1967). 

(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7641) 

HET HOF; .....: Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 februari 1991 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren, met 
het Nederlands als voertaal; 

Gelet op. de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 23 september 1991, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Overwegende dat de provinciale 
rad~n en de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, krachtens 

. (1) Zie : Cass., 6 dec. 1984, A.R. nr. 4441 
(A.C., 1984-85, nr. 219), en 26 sept. 1986, A.R. 
rtr. 5222 (ibid., 1986-87, nr. 51). 

de artikelen 6, 2°, en 13 van het ko
ninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967, bevoegd zijn om individu
ele maatregelen zonder disciplinair 
karakter te bevelen, ter voorkoming 
van handelingen die de eer, de be
scheidenheid, de eerlijkheid en de 
waardigheid van de betrokken ge
neesheer zouden aantasten; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt: dat de Sint-Fran
ciscus-Xaveriuskliniek, een zieken
huis van 150 bedden met hoofdzake
lijk geriatrische paW~nten dat cen
traal in Brugge is gelegen, met het 
academisch ziekenhuis Sint-J an een 
tienj arig samenwer kingsakkoord 
heeft gesloten waarin, onder andere, 
is overeengekomen dat het rontgen
team van Sint-J an, waarvan eiser 
deel uitmaakt, de permanentie en 
de supervisie van de rontgendienst 
van Sint-Franciscus-Xaverius ten be
hoeve van de patienten aldaar ver
zorgt en er de poliklinische consul
tatie verzekert; dat die permanentie 
en supervisie door elk van de ront
genologen van Sint-J an bij toerbeurt 
van twee uren per week wordt ver
richt; dat de Sint-Franciscus-Xave
riuskliniek, ondanks het aandringen 
van de overheid, geen eigen rontge
noloog heeft kunnen aantrekken, 
omdat zulk een specialist er geen 
voldoende startinkomen kan verwer
ven; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, met bevestiging van de be
roepen beslissing, etser beveelt de 
hierboven uiteengezette spreiding 
van zijn medische activiteit te sta
ken en ze te beperken tot een van 
de voornoemde ziekenhuizen; 

Dat die beslissing hierop berust 
dat, zo de hiervoren geschetste 
spreiding van de activiteit van het 
rontgenologisch team van het acade
misch ziekenhuis, eensdeels, voor de 
patienten van Sint-Franciscus-Xave
riuskliniek het voordeel biedt van 
een diagnostische hulp ter plaatse, 
ze, anderdeels, een gevaar inhoudt, 
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omdat, « gelet op de leeftijd en het 
gebrek aan mobiliteit van het me
rendeel der ( ... ) verpleegde patiE~n
ten, deze omzeggens gedraineerd 
worden naar de aldaar praktiseren
de radiologen (en) aldus de vrijheid 
van keuze van deze patienten in het 
gedrang (komt) en er een bepaald 
gevaar (bestaat) voor monopolise
ring », terwijl « in een stad zoals 
Brugge er gewis voldoende radiolo
gen op betrekkelijk korte afstand en 
tijd te bereiken (zijn) opdat in niet 
urgente gevallen de patienten van 
Sint-Franciscus-Xaveriusziekenhuis, 
naar eigen keuze, een radioloog zou
den kunnen consulteren ten huize of 
laten oproepen ter kliniek als con
sulterende specialist (en) in urgente 
of ingewikkelde gevallen zij in elk 
geval aangewezen (zouden) zijn op 
overbrenging naar een ziekenhuis 
(dat) over een volledige radiolo
gische apparatuur beschikt »; dat de 
raad van beroep daaruit besluit dat 
er ter zake deontologische bezwaren 
op het gebied van de vrijheid van 
keuze van de patienten, de eventu
ele commercialisering en de colle
gialiteit bestaan; 

Overwegende dat uit de aard van 
de geciteerde redenen van de be
streden beslissing blijkt dat deze 
uitsluitend berust op de soort pa
tienten die in de Sint-Franciscus-Xa
veriuskliniek medisch worden ver
zorgd, alsmede op de ligging van dat 
ziekenhuis; dat daaruit volgt dat die 
redenen oak gelden voor elke ront
genoloog die in bedoeld ziekenhuis 
werkzaam zou zijn; 

Dat uit het vorenstaande moet 
worden besloten dat de bestreden 
beslissing geen gei:ndividualiseerde 
maatregel betreft welke een hande
ling van eiser moet voorkomen die 
zijn eer, bescheidenheid, eerlijkheid 
of waardigheid zou aantasten; 

Dat de bestreden beslissing der
halve de artikelen 6, 2°, en 13 van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 
november 1967 schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt. dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de raad van beroep van de Or
de van Geneesheren, met het Neder
lands als voertaal, anders samenge
steld. 

2 december 1991 - a• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rauws, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, procureur-ge
neraal - Advocaten: mrs. Verbist en 
Biitzler. 

Nr. 174 

a• KAMER - 2 december 1991 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - IN EEN BESCHUTTE 
WERKPLAATS TEWERKGESTELDE WERKLO

ZEN- AARD VAN DE RECHTSBETREKKING. 

2° MINDER-VALIDEN - SOCIALE RE
CLASSERING - BESCHUTTE WERKPLAATS -
TEWERKGESTELDE MOEILIJK TE PLAATSEN 
WERKLOZEN - AARD VAN DE RECHTSBE
TREKKING. 

ao ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - KIE
ZERS - IN EEN BESCHUTTE WERKPLAATS TE
WERKGESTELDE WERKLOZEN. 

1°, 2° en ao De moeilijk te plaatsen werk
lozen die met toepassing van art. 
17lbis Werkloosheidsbesluit tewerkge
steld zijn in een beschutte werkplaats, 
z1jn gebonden door een arbeidsover
eenkomst; zij moeten derhalve worden 
opgenomen op de kiezerslijsten voor 
de sociale verkiezingen (1). (Art. la 
K.B. 18 okt. 1990.) 

(1) Zie concl. O.M. 



294. HOF VAN CASSATIE Nr. 174 

(DE BESCHERMDE WERKPLAATSEN V.Z.W. 
T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. Eiser komt op tegen de beslissing 
van de arbeidsrechtbank dat de moeilijk 
te plaatsen werklozen die met toepassing 
van artikel 171 bis van het W er kloos
heidsbesluit werden tewerkgesteld in 
een beschutte werkplaats, kiesgerechtigd 
zijn voor de sociale verkiezingen. Vraag 
is of deze werklozen voldoen aan de 
voorwaarde gesteld door artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 18 oktober 
1990, dat men moet verbonden zijn door 
een arbeidsovereenkomst of een leer
overeenkomst. 

2. Voor de toepassing van de werkloos
heidsverzekering blijven de in een be
schutte werkplaats tewerkgestelde werk
lozen de hoedanigheid van werkloze 
behouden onder de bijzondere voorwaar
den bepaald in artikel 171 bis: zij blijven 
als werkzoekenden ingeschreven en be
houden hun recht op werkloosheidsuitke
ring. 

Artikel 171 bis zegt even we! niets over 
de rechtsverhouding tussen de werkloze 
en de beschutte werkplaats. De tewerk
stelling komt weliswaar tot stand « door 
toedoen van het gewestelijk bureau "· 
Maar daaruit volgt nog niet dat het om 
een verplichte tewerkstelling gaat die 
geen plaats laat voor een vrij aangegane 
overeenkomst tussen werkloze en be
schutte werkplaats. 

3. Opmerkelijk is bet verschil met de 
werklozen die door de overheid worden 
tewerkgesteld met toepassing van de ar
tikelen 161 e.v. van het Werkloosheidsbe
sluit. 

Volgens artikel 164 wijst de directeur 
van bet gewestelijk bureau de werklozen 
aan die moeten tewerkgesteld worden. 
Krachtens artikel 168 verliest de werklo
ze zijn recht op uitkering zo hij « wei
gert gevolg te geven aan de aanduiding 
tot tewerkstelling "· Artikel 165, derde 
lid, bepaalt uitdrukkelijk dat zij niet 
worden aangeworven krachtens een ar
beidsovereenkomst. Ook artikel 171, § 4, 
bepaalt dat de overeenkomstig dit artikel 
tewerkgestelde werklozen niet worden 
« aangenomen op basis van een arbeids
overeenkomst "· 

4. Soortgelijke bepalingen vinden wij 
niet ten aanzien van de in een beschutte 
werkplaats tewerkgestelde werklozen. Re
gelt artikel 171bis hun. rechtspositie niet, 

dan moet de aard van de arbeidsverhou
ding worden bepaald op grand van de wet
geving betreffende de beschutte werk
plaatsen. 

5. Overeenkomstig artikel 23 van de 
wet van 16 april 1963 betreffende de soci
ale reclassering van de minder-validen 
worden de in een beschutte werkplaats 
tewerkgestelde minder-validen in dienst 
genomen krachtens een bijzondere leer
overeenkomst of << krachtens een ar
beidsovereenkomst voor werklieden of 
voor bedienden ». Gaat bet om minder
validen die zich onmogelijk kunnen ver
plaatsen, dan kan hun huisarbeid wor
den gegeven, in welk geval zij worden 
« aangeworven krachtens een arbeids
overeenkomst voor huisarbeiders >>. 

In de plaats van de wet van 16 april 
1963 komt voor de Vlaamse Gemeen
schap bet decreet van de Vlaamse Raad 
van 27 juni 1990 houdende oprichting 
van een Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een Handi
cap. Artikel 63, tweede lid, van dit de
creet bepaalt eveneens dat « de in de be
schutte werkplaatsen tewerkgestelde 
personen met een handicap worden aan
geworven hetzij krachtens een (bijzonde
re) leerovereenkomst, hetzij krachtens 
een arbeidsovereenkomst voor arbeiders 
of voor bedienden "· Dit artikel is nog 
niet in werking getreden (2), zodat arti
kel 23 van de wet van 16 april 1963 voor
alsnog toepasselijk blijft. 

6. Het ter uitvoering van deze wet ge
nomen koninklijk besluit van 5 juli 1963 
legt in artikel 47, tweede lid, 3°, aan de 
beschutte werkplaats uitdrukkelijk de 
verplichting op de minder-validen in 
dienst te nemen krachtens een arbeids
overeenkomst voor werklieden, bedien
den of huisarbeiders of krachtens een 
bijzondere leerovereenkomst. 

Artikel 171bis van het Werkloosheids
besluit verwijst uitdrukkelijk naar dit ar
tikel 47 dat de erkenning van de be
schutte werkplaatsen regelt. Het lijdt 
dan ook geen twijfel dat de opstellers 
van artikel 171bis niet de bedoeling heb
ben gehad af te wijken van het vereiste 
dat de tewerkstelling geschiedt krach
tens een arbeids- of leerovereenkomst. 
Dit artikel van bet koninklijk besluit 
kan overigens niet afwijken van voor
melde wetsbepaling van artikel 23 van 
de wet van 16 april 1963. 

(2) Zie besluit van de Vlaamse Executieve 
van 5 december 1990. 
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7. Nu zou de opwerping kunnen wor
den gemaakt dat de voormelde bepalin
gen van de minder-validenwetgeving de 
beschutte werkplaatsen alleen verplicht 
de minder-validen krachtens een ar
beids- of leerovereenkomst in dienst te 
nemen en dat alle moeilijk te plaatsen 
werklozen geen minder-validen zijn. Val
gens artikel 54, 1°, van het Werkloos
heidsbesluit worden inderdaad ook oude
re werknemers onder bepaalde voor
waarden als moeilijk te plaatsen werklo
zen beschouwd; de in artikel 54, 2°, 
genoemde moeilijk te plaatsen werklo
zen zijn daarentegen wei werknemers 
die aan de door de wet van 16 april 1963 
gestelde vereisten va1_1. arbeid~onge
schiktheid voldoen, en ztJn dus mmder
validen in de zin van die wet. 

Artikel 171 bis maakt geen onderscheid 
tussen beide categorieen van moeilijk te 
plaatsen werklozen. Dan is er ook geen 
reden om aan beide categorieen een ver
schillend statuut te geven. En nog min
der verantwoord zou het zijn aan de nog 
valide werklozen een ongunstigere 
rechtspositieregeling te geven dan aan 
de minder-validen. Allen dienen derhalve 
in dienst te worden genomen krachtens 
een arbeidsovereenkomst. 

8. Dat de tewerkgestelde werklozen 
voor de toepassing van de werkloos
heidsverzekering als werklozen be
schouwd blijven, doet daaraan niets af. 
Ook al ontvangt de tewerkgestelde werk
loze werkloosheidsuitkering van de 
R.V.A. langs de beschutte werkplaats om 
(art. 171bis, § 4), die uitkering is niette
min de tegenprestatie voor de verrichte 
arbeid en dus loon in de zin van de Ar
beidsovereenkomstenwet. Weliswaar 
heeft de werkloze, krachtens artikel 126 
van het Werkloosheidsbesluit, maar 
recht op werkloosheidsuitkering, zo hij 
geen loon geniet. Maar artikel 171 bis 
maakt daarop precies uitzondering; de 
verweerders merken terecht op dat dit 
artikel uitdrukkelijk bepaalt dat het af
wijkt van artikel 126. 

9. Dat de in een beschutte werkplaats 
tewerkgestelde gehandicapten als werk
nemer worden beschouwd, ligt overigens 
volkomen in de lijn van de jongste ont
wikkeling van het arbeidsrecht. De Pro
grammawet van 22 december 1989 heeft 
de beschutte werkplaatsen onder de toe
passing van de C.A.O.-wet gebracht op 
grand dat deze « op dit ogenblik gei:nte
greerd (zijn) in het economisch Ieven 
van het land » en dat de toestand van de 
aldaar tewerkgestelde gehandicapten die 

« van de andere werknemers benadert » 
(3). Met toepassing van artikel 236 van 
die wet is bij koninklijk besluit van 15 ja
nuari 1991 een paritair comite voor de 
beschutte werkplaatsen opgericht, wat 
het mogelijk maakt voortaan eigen alge
meen verbindend verklaarde C.A.O.'s 
voor de aldaar tewerkgestelde gehandi
capten, te sluiten. Artikel 236 regelt bo
vendien in hoeverre in de N ationale Ar
beidsraad gesloten C.A.O.'s toepasselijk 
kunnen zijn of worden. De Programma
wet draagt aldus in belangrijke mate bij 
tot de gelijkgerechtigheid van door de 
beschutte werkplaatsen tewerkgestelde 
gehandicapten en de in het normale ar
beidsproces ingeschakelde werknemers. 

10. Terecht oordeelt de arbeidsrecht
bank dat de betrokken werklozen door 
een arbeidsovereenkomst verbonden zijn 
en in beginsel dus kiesgerechtigd zijn 
voor de ondernemingsraden en de veilig
heidscomites. 

Het middel faalt. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7768) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 april 1991 in laatste 
aanleg gewezen door de Arbeids
rechtbank te Leuven; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 13 van het ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990 be
treffende de ondernemingsraden en de 
comite's voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, artike
len 126 en 171bis, § 1, § 2 en § 4, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, zoals gewijzigd bij konink
lijk besluit van 1 december 1967, artikel 
2, derde lid, 3°, van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon en artikel 2 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 

doordat de Arbeidsrechtbank te Leu
ven de vordering van verweerder toelaat
baar en gegrond verklaart, voor recht 
verklaart dat de in de exploitatiezetels 
van eiseres tewerkgestelde moeilijk te 
plaatsen werklozen, tewerkgesteld in toe
passing van artikel 171 bis van het ko-

(3) Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 975/1, 73. 
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ninklijk besluit van 20 december 1963 be
treffende de arbeidsvoorziening en de 
werkloosheid, dienen opgenomen op de 
definitieve kiezerslijsten met het oog op 
de in 1991 te houden sociale verkiezin
gen en eiseres veroordeelt tot de kosten 
op de gronden dat : " volgens artikel 13 
van ditzelfde koninklijk besluit wordt 
aan de verkiezingen van de personeelsaf
gevaardigden in de raad of het comite 
deelgenomen door alle werknemers van 
de onderneming die verbonden zijn door 
een arbeids- of een leerovereenkomst, 
met uitzondering van de huisarbeiders 
en de werknemers die deel uitmaken 
van het leidinggevend personeel, die op 
de datum van de verkiezingen voldoen 
aan de volgende voorwaarden : 1. Belg 
zijn of onderdaan van een Lid-Staat van 
de Europese Ekonomische Gemeen
schap... (tekst hier verder zonder be
lang); 2. sedert ten minste drie maanden 
tewerkgesteld zijn in de juridische enti
teit of in de technische bedrijfseenheid 
gevormd door meerdere juridische enti
teiten. Van zijn kant bepaalt artikel 2 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, dat de arbeids
overeenkomst voor werklieden de over
eenkomst is waarbij een werknemer zich 
verbindt, tegen loon, onder gezag van 
een werkgever in hoofdzaak handarbeid 
te verrichten. Zoals reeds aangestipt in 
het vonnis van 4 april 1991 van deze 
rechtbank, in een geding betreffende so
ciale verkiezingen (A.R. nr. 726/91), is de 
wet betreffende de arbeidsovereenkom
sten wel degelijk van toepassing op de in 
een beschermde werkplaats tewerkge
stelde moeilijk te plaatsen werklozen. De 
moeilijk te plaatsen werklozen werken 
in de beschermde werkplaats immers in 
een band van ondergeschiktheid en dit 
tegen betaling van een loon. Dit loon 
wordt voor een deel gevormd door een 
vergoeding in het raam van de werkloos
heidsreglementering (betaald aan de be
schermde werkplaats in de vorm van 
loonsubsidie) en voor het andere deel 
door een uurloon. Weliswaar heeft men 
hier te maken met een specifieke toe
stand vermits, krachtens artikel 126 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, enkel de werknemer die 
werkloze zonder loon wordt wegens om
standigheden onafhankelijk van zijn wil, 
aanspraak heeft op werkloosheidsuitke
ring. Anderzijds echter behoudt artikel 
171bis, § 1, van ditzelfde koninklijk be
sluit, het recht op werkloosheidsuitke
ring, tijdens de duur van zijn tewerkstel-

ling, ten voordele van de uitkeringsge
rechtigde werkloze die beschouwd wordt 
als zijnde moeilijk te plaatsen en die 
door toedoen van het gewestelijk bureau 
van de R.V.A. in een beschermde werk
plaats wordt tewerkgesteld. Het feit dat 
de betrokkenen tijdens de duur van die 
tewerkstelling als werkzoekende blijvim 
ingeschreven en tevens recht op werk
loosheidsuitkering behouden, is ingege
ven door de bekommernis hen een zeker 
(alhoewel bescheiden) inkomen te verle
nen en hen ook na hun tewerkstelling 
het recht op een vervangingsinkomen te 
waarborgen. Dit neemt niet weg dat zij 
zich ertoe hebben verbonden in de be
schermde werkplaats in hoofdzaak hand
arbeid te verrichten tegen loon, onder 
het gezag van een werkgever. Zij beant
woorden dan ook aan de definitie, ge
geven door het reeds aangehaald artikel 
2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten. Voor zover 
zij ook de andere wettelijke voorwaar
den vervullen, zijn de in een beschermde 
werkplaats tewerkgestelde moeilijk te 
plaatsen werklozen bijgevolg wei dege
lijk kiesgerechtigd ", (bestreden vonnis 
p. 3 en 4), 

terwijl overeenkomstig artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 betreffende de ondernemingsraden 
en de comite, voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen aan 
de verkiezingen van de personeelsafge
vaardigden in de raad of het comite 
wordt deelgenomen door aile werkne
mers van de onderneming die verbonden 
zijn door een arbeids- of een leerover
eenkomst, met uitzondering van de huis
arbeiders en de werknemers die deel uit
maken van het leidinggevend personeel, 
die op de datum van de verkiezingen aan 
de in voormeld artikel 13 bepaalde voor
waarden voldoen, dat de moeilijk te 
plaatsen werklozen die overeenkomstig 
artikel 171 bis, § 1, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
de arbeidsvoorziening en werkloosheid 
worden tewerkgesteld in een beschutte 
werkplaats niet kunnen beschouwd wor
den als werknemers van de onderne
ming die verbonden zijn door een ar
beids- of een leerovereenkomst zoals 
vereist door artikel 13 van voormeld ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990; dat 
de moeilijk te plaatsen werklozen over
eenkomstig artikel 171bis, § 1 en§ 2, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 immers het statuut van werkzoe
kende werkloze behouden; dat krachtens 
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artikel 171 bis, § 1, van ditzelfde konink
lijk besluit de tewerkgestelde moeilijk te 
plaatsen werkloze immers het recht op 
werkloosheidsuitkering tijdens de duur 
van zijn tewerkstelling behoudt; dat an
derzijds krachtens artikel 126 van dit
zelfde koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 enkel de werknemer die werklo
ze zonder loon wordt wegens omstandig
heden onafhankelijk van zijn wil, aan
spraak heeft op werkloosheidsuitkering; 
dat uit de samenlezing van de artikelen 
126 en 171bis, § 1, § 2 en § 4, voortvloeit 
dat de vergoeding die de tewerkgestelde 
werkloze ontvangt niet kan beschouwd 
worden als loon doch als werkloosheids
vergoeding dient beschouwd te worden; 
dat de bijkomende vergoeding die desge
vallend door de beschutte werkplaatsen 
wordt uitgekeerd aan de tewerkgestelde 
werklozen, benevens de werkloosheids
vergoeding, overeenkomstig artikel 2, 
derde lid, 3°, van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon, dient beschouwd te worden als een 
aanvulling van de voordelen toegekend 
door de verschillende takken van de so
dale zekerheid en dus evenmin kan be
schouwd worden als loon; dat artikel 2 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten waarin wordt be
paald dat de arbeidsovereenkomst voor 
werklieden de overeenkomst is waarbij 
een werknemer zich verbindt tegen loon, 
onder gezag van een werkgever in hoofd
zaak handarbeid te verrichten, er niet aan 
in de weg staat dat personen, zoals te de
zen, krachtens een ander statuut kunnen 
worden tewerkgesteld, de arbeidsrecht
bank derhalve door te beslissen dat de in 
een beschutte werkplaats tewerkgestelde 
moeilijk te plaatsen werklozen zich ertoe 
verbonden hebben in hoofdzaak handar
beid te verrichten tegen loon, onder het 
gezag van een werkgever en zodoende 
beantwoorden aan de definitie gegeven 
in artikel 2 van de arbeidsovereenkom
stenwet en derhalve voldoen aan de kies
voorwaarden bepaald in artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 alle in het middel aangeduide wets
artikelen schendt »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 171bis van het Werkloosheidsbe
sluit, de uitkeringsgerechtigde werk
lozen die als moeilijk te plaatsen 
worden beschouwd, door toedoen 
van het gewestelijk bureau kunnen 
worden tewerkgesteld in een be
schutte werkplaats « bedoeld in arti-

kel 47 of 144 van het koninklijk be
sluit van 5 juli 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de minder
validen »; 

Dat, overeenkomstig artikel 23 
van de wet van 16 april 1963 betref
fende de sociale reclassering van de 
minder-validen en voormeld artikel 
47, tweede lid, 3°, van het koninklijk 
besluit van 5 juli 1963, de minder-va
liden in een beschutte werkplaats 
worden tewerkgesteld krachtens een 
leerovereenkomst of krachtens een 
arbeidsovereenkomst voor werklie
den, bedienden of huisarbeiders; 

Dat, ook al worden de in artikel 
171bis bedoelde werklozen tewerk
gesteld door toedoen van het gewes
telijk bureau, al behouden zij hun 
recht op werkloosheidsuitkering en 
al blijven zij ingeschreven als werk
zoekende, zij niettemin met de be
schutte werkplaats verbonden zijn 
door een arbeidsovereenkomst of 
door een leerovereenkomst zoals de 
overige er tewerkgestelde minder
validen; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank zonder schending van de in 
het middel vermelde wettelijke be
palingen oordeelt dat de bedoelde 
moeilijk te plaatsen werklozen met 
de beschutte werkplaats door een 
arbeidsovereenkomst voor werklie
den verbonden zijn, en dat zij wettig 
beslist dat die werklozen moeten 
worden opgenomen op de kiezers
lijsten voor de sociale verkiezingen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

2 december 1991 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Verbist en Biitzler. 
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Nr. 175 

a• KAMER - 2 december 1991 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR

ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
VOORLEGGING VAN STUKKEN DOOR DE DI
RECTEUR DER BELASTINGEN - TERMIJN -
VORM. 

De directeur der belastingen moet ter 
griffie van het hoi van beroep de stuk
ken met betrekking tot de betwisting 
niet binnen een formele termijn neer
leggen, waarvan de niet-naleving de 
nietigheid van de procedure of de ver
wijdering van de neergelegde stukken 
uit het debat tot gevolg moet hebben 
(1); evenmin moet hij alle stukken sa
men met het fiscaal dossier neerleg
gen. (Art. 281 W.I.B.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1898 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april 1990 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat artikel 281 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen bepaalt dat de directeur 
der belastingen, onmiddellijk na de 
betekening van het beroep, ter grif
fie van het hof van beroep een eens
luidend verklaarde uitgifte van de 
bestreden beslissing neerlegt, alsme
de al de stukken betreffende de be
twisting; 

Dat die wetsbepaling geen forme
le termijn inhoudt waarvan de niet
naleving de nietigheid van de proce
dure of de verwijdering van de 
neergelegde stukken uit het debat 
tot gevolg moet hebben; dat die be
paling evenmin voorschrijft dat alle 
stukken samen met het fiscaal dos
sier moeten worden neergelegd; 

(1) Cass., 29 okt. 1971 (A.C., 1972, 227) en 8 
sept. 1972 (ibid., 1973, 28). 

Overwegende dat het arrest in die 
zin beslist ten aanzien van de neer
legging van de stukken waaruit het 
bewijs blijkt dat het bestuur op re
gelmatige wijze op grond van artikel 
235 van hetzelfde wetboek inzage 
verkreeg en afschrift nam van het 
litigieuze strafdossier; 

Dat het arrest derhalve voormeld 
artikel 281 niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 december 1991 - a• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rauws, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, procureur-ge
neraal - Advocaat: mr. P. Delafontaine, 
Kortrijk. 

Nr. 176 

2• KAMER - a december 1991 

1° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN

DELSPRAKTIJKEN - DADEN VAN NAMAKING 
DIE VALLEN ONDER DE WET VAN 1 APRIL 1879 
BETREFFENDE DE FABRIEKS- EN HANDELS
MERKEN OF ONDER DE AUTEURSWET - GE
VOLG. 

2" MERKEN- FABRIEKS- EN HANDELSMER

KEN- DADEN VAN NAMAKING DIE STRIJDIG 
ZIJN MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN 
MAAR ONDEJ;t DE WET VAN 1 APRIL 1879 VAL
LEN - GEVOLG. 

ao AUTEURSRECHT- DADEN VAN NAMA

KING DIE STR!JDIG ZIJN MET DE EERL!JKE 
HANDELSGEBRU!KEN i\!Al\R ONDER DE AU
TEURSWET VALLEN- l.iEVOLG. 
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1°, 2° en 3° Daden van namaking die 
strijdig zijn met de eerlijke handelsge
bruiken en verboden zijn bij art. 54 
van de Handelspraktijkenwet, doch on
der toepassing vallen van de wetten 
betreffende de uitvindingsoctrooien, de 
fabrieks- of handelsmerken, de nijver
heidstekeningen of nijverheidsmodel
Jen en de auteursrechten, kunnen niet 
op grand van art. 61 Handelspraktijken
wet bestraft worden (1). 

(COLUMBIA PICTURES CORPORATION E.A. 
T. NATADJREDJA E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4810) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen;. 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de eisers tegen de verweerders : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 54, 55, 56 en 61 van de wet 
van 14 juli 1971 op de handelspraktijken, 

doordat het arrest, na heromschrijving 
door het openbaar ministerie van de ten
lastelegging B, met betrekking tot deze 
tenlastelegging beslist dat het hof onbe
voegd is om kennis te nemen van de op 
deze tenlastelegging gesteunde civiel
rechtelijke vorderingen op grond van de 
overwegingen (pagina 8, in fine, en pagi
na 10, alinea's 1-3) : « dat de feiten die 
bedoeld worden in de tenlastelegging B 
daden van namaking zijn die vallen on
der toepassing van de wetten betreffende 
de fabrieks- of handelsmerken en de au
teursrechten; dat de beklaagden vervolgd 
worden om met kwade trouw een met de 
eerlijke handelspraktijken strijdige daad 
te hebben gesteld; dat artikel 61 (dat de 
straffen bepaalt) van de wet betreffende 
de handelspraktijken verwijst naar arti
kel 55 van dezelfde wet voor wat betreft 
de bepaling van het misdrijf; dat artikel 
56 van dezelfde wet bepaalt dat artikel 
55 geen toepassing vindt op daden van 
namaking die onder toepassing vallen 
van de wetten betreffende "( ... ) de wa-

{1) Zie C'ass., 18 nov 1986, A.R. nr 9668 
(A.C, 1986-87, nr 170) met noot. 

ren- of dienstmerken ( ... ) "; ( ... ) dat de 
aan beklaagden in de tenlastelegging B 
ten laste gelegde feiten derhalve niet 
door artikel 61 van de wet op de handels
praktijken bestraft worden; dat het hof 
beklaagden uit hoofde van dit artikel 
niet kan veroordelen (noch onder de aan
vankelijke omschrijving, noch onder de 
heromschrijving) »; en doordat derhalve 
het hof van beroep, gevat met een straf
rechtelijke vordering - luidens de ten
lastelegging B onder meer gesteund op 
een schending van de artikelen 54 en 61 
van de wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken - zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de op 
de tenlastelegging B gestoelde burger
rechtelijke vorderingen en dit ten aan
zien van aile burgerlijke partijen, zonder 
onderscheid, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 56 van 
de wet op de handelspraktijken, luidens 
hetwelk artikel 55 - dat aan de voorzit
ter van de rechtbank van koophandel de 
bevoegdheid toekent om kennis te ne
men van een vordering tot staking van 
een tekortkoming aan onder meer de be
palingen van artikel 54 Handelspraktij
kenwet - geen toepassing vindt op da
den van namaking die onder toepassing 
vallen van onder meer het auteursrecht, 
slechts een beperking inhoudt in het ka
der van vorderingen tot staking - inge
steld voor de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel - en derhalve niet toe
passelijk is op een - burgerlijke of 
strafrechtelijke - vordering ingesteld 
voor de rechtbank van eerste aanleg, zo
dat het arrest niet wettelijk kon beslis
sen dat, omwille van de regel vervat in 
artikel 56 van bedoelde wet, de aan be
klaagden in de tenlastelegging B ten las
te gelegde feiten niet door artikel 61 van 
de wet op de handelspraktijken bestraft 
worden (schending van de artikelen 54, 
55, 56 en 61 van de wet op de handels
praktijken van 14 juli 1971); 

tweede onderdeel, in de tenlasteleg
ging B, zowel in de oorspronkelijke ver
sie als in de heromschrijving, de gelaak
te feiten omschreven zijn met de termen 
« door op systematische wijze piraatcas
settes vervaardigd en verhandeld te heb
ben in casu de videocassettes vermeld 
onder de staat ( ... ) "• derhalve door de ge
bruikte bewoordingen, namelijk het op 
systematische wijze verhandelen van pi
raatcassettes, duidelijk gewezen werd op 
een parasitair gedrag van beklaagden, 
strijdig met de eerlijke handelsgebrui
ken waarvoor de burgerlijke partijen 

--- - 1 

1 

I 
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schadevergoedingvorderden: zodat in de 
mate dat het arrest impliciet maar zeker 
heeft beslist dat de feiten bedoeld in de 
tenlastelegging B uitsluitend daden van 
namaking zijn die vallen onder toepas
sing van de wetten betreffende de fa
brieks- of handelsmerken en de auteurs
rechten, en derhalve geen daden strijdig 
zijn met de eerlijke handelspraktijken 
zoals bedoeld in artikel 54 van de wet op 
de handelspraktijken, de bes!issing niet 
wettelijk is gerechtvaardigd omdat uit de 
in de tenlastelegging B ten laste gelegde 
feiten niet wettelijk kon worden afgeleid 
dat deze feiten uitsluitend daden van na
making waren en derhalve geen daden 
strijdig met de eerlijke handelspraktij
ken (schending van artikel 54 van de wet 
op de handelspraktijken); 

derde onderdeel, in ondergeschikte or
de, in de veronderstelling dat zou moe
ten worden aangenomen dat de in het 
eerste onderdeel van onderhavig middel 
geformuleerde grief niet gegrond is en 
derhalve artikel 56 van de wet op de 
handelspraktijken ook toepasselijk zou 
zijn buiten vorderingen tot staking, meer 
bepaald ten aanzien van vorderingen in
geleid voor de rechtbank van eerste aan
leg, quod non, het bestreden arrest niet 
wettelijk gerechtvaardigd is in de mate 
het hof van beroep zich onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de op de 
tenlastelegging B gestoelde burgerrechte
lijke vordering zowel van de eisers sub 1 
tot 8 die luidens de respectievelijke neer
gelegde • klachten • titularis zijn van de 
auteursrechten op de voor elk onder hen, 
in het arrest aangeduide betrokken fil
men en houder zijn van de desbetreffen
de merkenrechten, als van de eisers sub 
9 tot 15 die zich geenszins op de hoeda
nigheid van titularis van auteursrechten 
of merkenrechten beriepen doch slechts 
op hun hoedanigheid van verdelers van 
de betrokken filmen; terwijl immers de 
bedrieglijke miskenning van auteurs
rechten en/of merkenrechten in de rela
tie tot handelaars die, zoals distributeurs 
van (auteursrechtelijke) beschermde 
werken (in casu filmen), geen rechtheb
benden zijn op auteursrechten en/of 
merkenrechten, wei degelijk een daad 
strijdig met de eerlijke handelsgebrui
ken in de zin van artikel 54 van de wet 
op · de handelspraktijken kan uitmaken, 
onderscheiden van de namaking zelf -
schending van het auteursrecht van de 
auteurs en schending van het mei:'ken
recht - bijvoorbeeld wanneer het ge
laakte gedrag, in de relatie tot de klacht 
neerleggende handelaars, parasitaire 

concurrentie inhoudt; zodat de beslissing 
van het hof van beroep dat zich ten op
zichte van aile burgerlijke partijen zon
der enig onderscheid onbevoegd ver
klaart krachtens de toepassing van de 
artikelen 54, 55, 56 en 61 van de Han
delspraktijkenwet, zonder na te gaan of 
de eisers sub 9 tot 15, in hun hoedanig
heid van verdelers, niet het slachtoffer 
waren van een daad van oneerlijke me
dedinging vanwege de beklaagden, be
ticht van, zoals in tenlastelegging B om
schreven, • op systematische wijze pi
raatcassettes vervaardigd en verhandeld 
te hebben in casu de videocassettes ver
meld onder de staat nr. 4399/86 der over
tuigingsstukken •, niet wettelijk gerecht
vaardigd is (schending van de artikelen 
54, 55, 56 en 61 van de wet van 14 juli 
1971 op de handelspraktijken): 

Wat het geheel van het middel be
treft: 

Overwegende dat de verweerders 
onder de telastlegging B vervolgd 
werden om << bij inbreuk op de arti
kelen 54 en 61 van de wet van 14 ju
li 1971 betreffende de handelsprak
tijken met kwade trouw een daad 
van onrechtmatige mededinging ge
steld te hebben, namelijk door op 
systematische wijze piraatcassettes 
vervaardigd en verhandeld te heb
ben in casu de videocassettes ver
meld onder de staat 4399/86 der 
overtuigingsstukken, en aldus han
delingen gesteld te hebben die strij
dig zijn met de eerlijke handelsge
bruiken in de zin van artikel 54 
Handelspraktijkenwet; 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie ter terechtzitting van het 
hof van beroep van 9 mei 1990 de 
heromschrijving van de telas
telgging B vorderde als volgt : << Bij 
inbreuk op de artikelen 54, 55 en 61 
van de wet van 14 juli 1971 betref
fende de handelspraktijken met 
kwade trouw een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad, 
waarbij een handelaar of een am
bachtsman de beroepsbelangen van 
een of meerdere andere handelaars 
of ambachtslui schaadt of tracht te 
schaden, gesteld te hebben, name
lijk door op systematische wijze pi
raatcassettes vervaardigd en ver
handeld te hebben in casu de video-
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cassettes vermeld onder de staat 
nr. 4399/86 der overtuigingsstuk
ken »; 

Overwegende dat uit het samen
lezen van de artikelen 55 en 61 van 
de wet van 14 juli 1971 blijkt dat de 
strafvordering op grond van artikel 
61 nauw verbonden is met de vorde
ring tot staking bepaald bij artikel 
55; dat feiten die geen aanleiding 
kunnen geven tot een vordering tot 
staking op grond van artikel 55 niet 
met toepassing van artikel 61 kun
nen worden bestraft; 

Overwegende dat artikel 56 van 
voornoemde wet bepaalt dat artikel 
55 geen toepassing vindt op daden 
van namaking die onder toepassing 
vallen van de wetten betreffende de 
uitvindingsoctrooien, de fabrieks- of 
handelsmerken, de nijverheidsteke
ningen of -modellen en de auteurs
rechten; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat artikel 61 op die 
daden van namaking evenmin toe
passing vindt; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen en op grond van de door 
hen op onaantastbare wijze in feite 
vastgestelde gegevens vermochten 
te oordelen dat « de feiten die be
doeld worden in de telastlegging B 
daden van namaking zijn die vallen 
onder de toepassing van de wetten 
betreffende de fabrieks- of handels
merken en de auteursrechten »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij oordelen dat de aan de 
verweerders ten laste gelegde feiten 
niet strafbaar zijn op grond van ar
tikel 61 van de Handelspraktijken
wet, zonder schending van de aan
gevoerde wetsbepalingen beslissen 
dat zij niet bevoegd zijn om te oor
delen over de vorderingen van de ei
sers die voorhouden hun civielrech
telijke vorderingen te Iaten steunen 
op daden van de verweerders die be
staan uit het systematisch verhan
delen van cassettes of die voorhou
den geen rechthebbenden te zijn 
van auteursrechten en/of merken
rechten; dat de appelrechters met 

betrekking tot het misdrijf van de 
telastlegging B geen vaststelling no
pens de feiten waarop het middel 
gesteund is, doen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
deringen van de eisers verwerpt in 
zoverre die vorderingen gegrond 
zijn op het misdrijf van de ~ela.stleg
ging C, verwerpt de voorztemnge~ 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk_ ver
nietigde arrest; veroordeelt de e1sers 
in de helft en de verweerders in de 
andere helft van de kosten; verwij st 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

3 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gf!lijk
luidende conclusie van de h. Goemmne, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 177 

2• KAMER - 3 december 1991 

10 RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -

STRAFVORDERING- HEROMSCHRIJVING VAN 
HET MISDRIJF - GEVOLG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSJE - STRAFZAKEN - VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE 
MOTIVEREN - PERKEN 
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1 o De strafrechter, die na heromschrij
ving van het ten laste gelegde feit de 
beklaagde voor het heromschreven 
misdrijf veroordeelt, kan deze voor 
hetzelfde feit zoals oorspronkelijk om
schreven niet vrijspreken. 

2° De verplichting voor de rechter zijn 
beslissing te motiveren, verplicht hem 
niet de redenen van zijn beweegrede
nen aan te geven (1). 

(VAN DE GEJUCHTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4814) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, luidende als 
volgt: schending van de artikelen 1, 2, 
§ 1, 18, alinea's 1 en 3, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan~ 
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, en 66 van het Strafwetboek : 
dat het hof van beroep in het arrest van 
19 juni 1990 de bepaling van de artikelen 
1, 2, paragraaf 1, en 18, alinea's 1 en 3, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen schendt door te 
stellen dat eiser ten onrechte werd vrij
gesproken voor het feit A zoals vermeld 
in de dagvaarding dat naar het oordeel 
van het hof hetzelfde zou zijn als het 
heromschreven feit A; immers eiser oor
spronkelijk werd vervolgd om « op 7 juli 
1988 met inbreuk op de artikelen 1, 2, 
paragraaf 1, en 18, paragrafen 1 en 3, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, " als eigenaar" 
van een motorrijtuig, namelijk een per
sonenauto Ford Taunus, dit rijtuig te 
hebben gebracht in het verkeer op de 
openbare weg of op terreinen die toegan
kelijk zijn voor het publiek of voor een 
zeker aantal personen, die het recht heb
ben om er te komen, ofwel te hebben 
toegelaten dat dit rijtuig in dergelijk ver
keer werd gebracht, zonder dat de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid, waar
toe dit motorrijtuig aanleiding kan ge
ven, gedekt was door een verzekering 

(1) Cass., 2 maart 1953 (A.C., 1953, 445). 

welke aan de bepalingen van deze wet 
beantwoordt », terwijl nochtans uit het 
strafdossier onmiskenbaar bleek dat ei
ser niet de eigenaar was van het voer
tuig ·Ford Taunus hetwelk integendeel 
toebehoorde aan de genaamde Marcel 
Termont, wonende aan de Brugsesteen
weg te Gent, derwijze dat de aanvullen
de betichting door de eerste rechter als 
volgt werd omschreven: « als dader, door 
aan de uitvoering van het wanbedrijf 
rechtstreeks te hebben meegewerkt of 
door enige daad tot de uitvoering zodani
ge hulp te hebben verleend dat het wan
bedrijf zonder die bijstand niet had kun
nen worden gepleegd, met inbreuk op de 
artikelen 1, 2, paragraaf 1, en 18, para
grafen 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorvoertui
gen, op de open bare weg " bestuurder " 
te zijn geweest van een motorrijtuig, na
melijk een personenauto Ford Taunus, 
zonder dat de burgerlijke aansprakelijk
heid waartoe dit motorrijtuig aanleiding 
kan geven, gedekt was door een verzeke
ring welke aan de bepalingen van deze 
wet beantwoordt »; vermits eiser geen ei
genaar was van het betrokken voertuig, 
de eerste rechter hem dan ook terecht 
vrijsprak voor het feit A zoals omschre
ven in de dagvaarding van 25 april 1989 
terwijl, anderzijds, het hof in zijn arrest 
van 19 juni 1990 duidelijk de bepalingen 
van voornoemde wet schendt door te 
stellen dat eiser ten onrechte werd vrij
gesproken voor het feit A zoals origineel 
vermeld in de dagvaarding; 

Overwegende dat de strafrechter 
geen kennis neemt van een kwalifica
tie maar wel van een strafbaar feit, 
waaraan hij verplicht is de juiste 
kwalificatie te geven; 

Overwegende dat de strafrechter 
die op grand van de hem regelmatig 
overgelegde gegevens van het dossier 
het feit dat het voorwerp uitmaakt 
van de tegen een beklaagde ingestel
de strafvordering heromschrijft en 
onder die heromschreven kwalifica
tie bewezen verklaart, die beklaagde 
niet voor datzelfde feit zoals oor
spronkelijk omschreven kan vrijspre
ken; dat de appelrechters aldus te
recht vaststellen dat eiser ten on
rechte << werd vrijgesproken » voor 
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het hem oorspronkelijk onder een an
dere kwalificatie ten laste gelegde 
zelfde feit; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 6.2 E.V.R.M., en luidende als 
volgt : « dat het hof van beroep in zijn 
arrest van 19 juni 1990 stelt dat eiser, of
schoon noch eigenaar noch bestuurder 
van het voertuig, toch een essentiele 
daad heeft gesteld overeenkomstig arti
kel 66 S.W.B. met De Craene opdracht te 
hebben gegeven het voertuig op de open
bare weg te brengen en te besturen met 
een plaat waarvan hij pertinent kennis 
had dat hierbij geen verzekering was 
verbonden voor de burgerlijke aanspra
kelijkheid ten opzichte van derden »; 
echter nergens uit het arrest blijkt waar
uit een dergelijke overweging kan wor
den afgeleid; inderdaad uit het strafdos
sier blijkt dat de genaamde De Craene, 
die slechts een toevallige bezoeker was 
in de garage van eiser, zelf aangeboden 
heeft het voertuig naar de technische 
controle te brengen en dat eiser hem 
daartoe geenszins opdracht gaf, noch 
enige hoedanigheid had om De Craene 
- die niet zijn aangestelde is - hiertoe 
opdracht te geven; daarenboven hogerge
noemde op eigen initiatief doch bij ver
gissing van de in. het bedrijf van eiser 
aanwezige handelaarsplaten een plaat 
nam die teeds geruime tijd niet meer 
verzekerd was; in het arrest geen enkele 
motivering naar voor wordt gebracht 
waaruit blijkt waarom in strijd met de 
formele en expliciete verklaring van ei
ser diende te worden geoordeeld dat hij 
De Craene opdracht zou hebben gegeven 
het voertuig op de openbare weg te bren
gen en te besturen en dat hij pertinent 
kennis zou hebben gehad van het feit 
dat aan deze plaat geen verzekering was 
verbonden voor de burgerlijke aanspra
kelijkheid ten opzichte van derden; het 
arrest, door op grond van een dergelijke 
niet gemotiveerde overweging te beslui
ten tot de schuld van eiser, artikel 6.2 
van het Verdrag van 4 november 1950 tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens schendt : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het onderzoek ervan het 
Hof zou verplichten tot een onder-

zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, zo de rechter 
weliswaar verplicht is zijn beslissing 
te motiveren, hij nochtans niet ge
houden is de redenen zijner beweeg
redenen aan te geven; dat de appel
rechters door hun redengeving hun 
beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

3 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
De Groote, Gent. 

Nr. 178 

2• KAMER - 3 december 1991 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VORMEN - CASSATIEBEROEP 
VAN HET BESTUVR VAN Fl:\IANCIE::I!, VERVOL
GENDE PART!J - GEEN BETEKEXI:\IG - NIET 
ONTVANKELIJK CASSAT!EBEROEP 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van het Bestuur van Financien, vervol
gende partij, wanneer uit de stukken 
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waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat dit cassatieberoep aan 
de partij tegen wie het is gericht werd 
betekend (1). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCitN 
T. GORDON) 

(A.R. nr. 5220) 

3 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Van der Straten, Antwerpen. 

Nr. 179 

2• KAMER - 3 december 1991 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUS!E - STRAFZAKEN - VERMELDING 
VAN DE WETSBEPALINGEN WAARBIJ DE BE
STANDDELEN VAN HET MISDRIJF WORDEN 
BEPAALD - WETTIGHEID. 

De veroordelende beslissing, die het be
staan van de bestanddelen van het 
strafbaar feit vaststelt zonder aile 
wetsbepalingen te vermelden die deze 
bestanddelen bepalen, is niet naar 
recht met redenen omkleed (1). 

Noot arrest nr. 178: 

(1) Cass. 8 jan. 1985, A.R. nr. 9022 (A.C., 
1984-85, nr. 273). 

Noot arrest nr. 179 : 

(1) Zie Cass., 28 mei 1986, A.R. nr. 5020 
(A.C., 1985-86, nr. 607), en Cass., 28 okt. 1987, 
.<\.R. nr. 5939 (1bid., 1987-88, nr. 119). 

(HOFMANN T. FEDERATIE DER BEROEPSMUTU
ALITEITEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5227) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 195 en 211 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser op straf
rechtelijk gebied veroordeelt wegens het 
onopzettelijk veroorzaken van de dood 
van dame Bertha Van Roey en hem ver
oordeelt tot een geldboete van 100 frank, 
op burgerlijk vlak eiser mede-aansprake
lijk verkluart voor de schadelijke gevol
gen van het ongeval en in die mate ver
oordeelt tot het betalen van schadever
goeding aan de burgerlijke partijen, 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 97 
van de Grondwet en 195 van het Wet
hoek van Strafvordering (dit laatste in 
hager beroep toepasselijk krachtens arti
kel 211 van hetzelfde wetboek), een be
slissing waarbij een veroordeling op de 
strafvordering uitgesproken wordt, 
slechts naar recht met redenen omkleed 
is wanneer hetzij in de eigen redenge
ving, hetzij door verwijzing naar de be
roepen beslissing onder meer de wetsbe
palingen worden aangegeven waarin de 
bestanddelen van het tegen beklaagde 
bewezen verklaarde misdrijf worden ver
meld. Het arrest enkel de bepaling aan
geeft waarin de strafmaat wordt vastge
steld van het ten laste gelegde misdrijf 
(artikel 419 van het Strafwetboek), doch 
geen vermelding bevat van de bepaling 
waarin de tegen de beklaagde bewezen 
verklaarde feiten als een misdrijf wor
den omschreven, zodat het arrest, nu het 
noch in de eigen redengeving noch in de 
verwijzing naar het beroepen vonnis 
melding maakt van de wetsbepaling hou
dende constitutieve bestanddelen van het 
aan eiser ten laste gelegde misdrijf, niet 
naar recht met redenen is omkleed 
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(schending van de in de aanhef aange
haalde artikelen) : 

Overwegende dat het arrest het 
bestaan van de bestanddelen van 
het strafbaar feit, waarvoor eiser 
wordt veroordeeld, vaststelt, zonder 
evenwel, hetzij uitdrukkelijk, hetzij 
door verwijzing naar het beroepen 
vonnis, alle wetsbepalingen te ver
melden die deze bestanddelen bepa
len; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat op de onbeperk
te voorziening van eiser, beklaagde, 
de vernietiging van de beslissing op 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van 
de beslissingen op de tegen hem in
gestelde civielrechtelijke vorderin
gen die het gevolg zijn van eerstge
noemde beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de helft van de kosten ten 
laste van de Staat en veroordeelt de 
verweerders in de andere helft; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

3 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Btitzler. 

Nr. 180 

2" KAMER - 4 december 1991 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - ART. 78 SV. -
NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN -
TOEPASS!NGSGEBIED. 

Krachtens art. 78 Sv., dat van toepassing 
is op alle authentieke akten van de 
strafrechtspleging, wordt een niet re
gelmatig goedgekeurde doorhaling als 
niet bestaande beschouwd (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DEKYVERE E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9085) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1991 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, rechtdoende als rechtscollege 
waarnaar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
d.d. 25 april 1990 (2); 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 78, 154 en 189 van het 
Wetboek van Strafvordering, 188, 197, 
198, §§ 1 en 3, en 281 van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1977 houdende coordi
natie van de algemene bepalingen inza
ke douane en accijnzen, bekrachtigd 
door artikel 1 van de wet van 6 juli 1978, 
123 van het koninklijk besluit van 12 juli 
1978 houdende coordinatie van de wets
bepalingen betreffende het accijnsregime 
van alcohol, bekrachtigd door artikel 1, 
1°, van de wet van 22 december 1989, 

(1) Cass., 29 april 1987, A.R. nr. 5799 (A.C., 
1986-87, nr. 507; zie Cass., 2 en 3 sept. 1986, 
A.R. nrs. 207 en 5040 (ibid., 1986-87, nrs. 1 en 
6), 21 okt. 1986, A.R. nr. 9862 (ibid., 1986-87, nr. 
114), 19 maart 1987, A.R. nrs. 5471 en 7606 
(ibid., 1986-87, nrs. 412 en 431), 26 mei 1987, 
A.R. nr. 1083 (ibid., 1986-87, nr. 582), 21 juni 1988, 
A.R. nr. 1985 (ibid., 1987-88, nr. 647), 16 mei 1989, 
A.R. nr. 2920 (ibid., 1988-89, nr. 527), 7 juni 1989, 
A.R. nr. 7321 (ibid., 1988-89, nr. 573), en 20 feb. 
1991, A.R. nr. 8738 (ibid., 1990-91, nr. 335). 

(2) Niet gepubliceerd. 
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doordat het bestreden arrest de tegen 
de verweerders ingestelde vervolgingen 
niet ontvankelijk verklaart, op grand 
« dat de op 6 april 1987 door de rechter 
in de Pplitierechtbank te Zinnik verleen
de machtiging tot huiszoeking (blz. 21 A 
van het dossier van de vervolgende par
tij) doorhalingen bevat, die niet regelma
tig zijn goedgkeurd en derhalve, krach
tens artikel 78 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat van toepassing is op 
alle authentieke akten van de straf
rechtspleging, als niet bestaande worden 
beschouwd; dat de vermelding " goedge
keurd de door haling" immers dient te 
worden aangevuld met de vermelding 
van het aantal woorden of regels, en niet 
kan gelden als algemene goedkeuring 
van alle doorhalingen, vooral wanneer, 
zoals te dezen, verschillende onderschei
den vermeldingen zijn doorgehaald; dat 
die machtiging dus is verleend aan het 
slot van een motivering luidens welke 
"uit de overgelegde stukken en de monde
linge toelichting in deze zaak blijkt dat de 
aanwijzingen van schuld ongegrond zijn 
en dat de machtiging zonder voldoende 
beweegredenen wordt gevorderd "; dat 
een dergelijke tegenstrijdigheid tussen de 
motivering en het beschikkende gedeelte 
van een rechterlijke beslissing de nietig
heid van die beslissing tot gevolg heeft; 
dat nietig zijn alle vaststellingen, die door 
de opsporingsambtenaren op grand van 
een nietige akte zijn gedaan, evenals alle 
door hen op grand van een dergelijke akte 
verzamelde bewijselementen "• 

terwijl, eerste onderdeel, de doorhaling 
van de zin « overwegende dat uit de 
overgelegde stukken en de mondelinge 
toelichting in deze zaak blijkt dat de 
aanwijzingen van schuld ongegrond zijn 
en dat de machtiging zonder voldoende 
beweegredenen wordt gevorderd >> in de 
op 6 april 1987 door de rechter in de Po
litierechtbank te Zinnik verleende mach
tiging tot huiszoeking is goedgekeurd 
door de vermelding « goedgekeurd de 
doorhaling », gevolgd door de handteke
ningen van de rechter en de griffier en 
het zegel van de rechtbank; dat noch uit 
artikel 78 van het Wetboek van Strafvor
dering noch uit enige andere wetsbepa
ling voortvloeit dat de goedkeuring van 
een doorhaling moet worden aangevuld 
met de vermelding van het aantal woor
den of regels en dat zij niet zou kunnen 
gelden als algemene goedkeuring van ai
le doorhalingen, wanneer de doorha!ing, 
zoals te dezen, geschied is onderaan de 
akte vlak v66r de vermelding van plaats 

en dagtekening ervan, en v66r de hand
tekeningen; dat het bestreden arrest, nu 
het de doorhaling van de hierboven aan
gehaalde zin als niet bestaande be
schouwt in weerwil van de goedkeuring 
ervan door de rechter en de griffier, arti
kel 78 van het Wetboek van Strafvorde
ring schendt; 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
dat in de voorgedrukte of voorgetypte 
tekst van de formule van de machtiging 
tot huiszoeking het in de hierboven aan
gehaalde zin vervatte motief is behouden 
alleen maar te wijten kan zijn aan een 
materiiHe verschrijving, die overduidelijk 
blijkt uit de context van de machtiging 
en meer bepaald uit de met de hand ge
schreven vermelding van de tot het ver
richten van opsporingen en huiszoekin
gen gemachtigde ambtenaren, namelijk 

· de aanvrager van de machtiging waar
naar de rechter verwijst, zijnde de « hr. 
Vanderelst » « en diens medewerkers », 
uit de ligging van de te doorzoeken 
plaatsen en de naam van de bewoonster 
ervan, name!ijk de derde verweerster, de 
politieoverheid aan wie opdracht was ge
geven de genoemde ambtenaren te ver
gezellen tijdens de huiszoeking, namelijk 
de "rijkswacht van 's-Gravenbrakel " en de 
uiterste geldigheidsdatum van de machti
ging, namelijk « 7 april 1987 »; dat het 
bestreden arrest derhalve, zonder de be
wijskracht van de bes!issing van de poli
tierechter te schenden, niet kon beslis
sen dat de motivering van de machtiging 
tot huiszoeking vervat lag in de doorge
haalde zin en dat er dus tegenstrijdig
heid bestond tussen het beschikkende 
gedeelte van de beslissing en het motief 
naar luid waarvan « ... de aanwijzingen 
van schuld ongegrond zijn en ... de 
machtiging zonder voldoende beweegre
denen gevorderd wordt », nu de vermel
ding van dat motief en de eventuele on
regelmatigheid van de doorhaling ervan, 
zoals gezegd, te wijten zijn aan een 
klaarblijkelijk materiele verschrijving 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); dat 
om dezelfde reden niet naar recht ver
antwoord is, de beslissing waarbij de op 
grand van de artikelen 188, 197 en 198 
van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen, alsook van artikel 123 van de 
gecoi:irdineerde wetten van 12 juli 1978 
verleende machtiging tot huiszoeking 
nietig wordt verklaard en waarbij, als 
gevolg hiervan, alle door de opsporings
ambtenaren gedane vaststellingen en al
le door hen verzamelde bewijselementen 
nietig worden verklaard en de door eiser 
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op grond van artikel 281 van de algeme
ne wet inzake douane en accijnzen inge
stelde vervolgingen niet ontvankelijk 
worden verklaard (schending van de bo
vengenoemde bepalingen van de wetten 
inzake douane en accijnzen en betreffen
de het accijnsregime van alcohol, alsook 
van de artikelen 154 en 189 van het Wet
hoek van Strafvordering betreffende het 
bewijs van de wanbedrijven): 

W at de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de op 
6 april 1987 door de rechter in de 
Politierechtbank te Zinnik verleende 
beschikking houdende machtiging 
tot de huiszoeking, die de grondslag 
is van de tegen de verweerders inge
stelde vervolgingen, een voorgedruk
te vermelding bevat waarin onder 
meer staat dat << ... de aanwijzingen 
van schuld ongegrond zijn en dat de 
machtiging zonder voldoende be
weegredenen gevorderd wordt »; dat 
die vermelding is doorgehaald en 
dat die doorhaling is goedgekeurd, 
zonder dat evenwel het aantal door
gehaalde woorden of regels is gepre
ciseerd; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering, dat van toepassing is op 
alle authentieke akten van de straf
rechtspleging, een niet regelmatig 
goedgekeurde doorhaling als niet 
bestaande wordt beschouwd; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist dat de beschikking een 
tegenstrijdigheid en een nietigheid 
bevat waardoor het gehele daarop
volgende onderzoek nietig is, naar 
recht is verantwoord; 

Dat geen van de onderdelen kan 
worden aangenomen; 

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

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

4 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Andersluidende conclusie (3) van de h. 
Velu, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Bruyn. 

Nr. 181 

2• KAMER - 4 december 1991 

RECHT VAN VERDEDIGING - STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE, 
AANGEZOCHT OM VERWEER TE VOEREN 
OVER EEN ANDERS GEKWALIFICEERDE TE
LASTLEGGING - VEROORDELING WEGENS DE 
OORSPRONKELIJKE TELASTLEGGING - GE
VOLG T.A.V. RET RECHT VAN VERDEDIGING. 

Dat de beklaagde is aangezocht om ver
weer te voeren over een anders gekwa
Jificeerde telastlegging en dat hij ver
volgens is veroordeeld wegens de oor-

Noot arrest nr. 180 : 

(3) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie 
omdat het van oordeel was dat, ook a! wordt 
krachtens art. 78 Sv. een niet regelmatig goed
gekeurde doorhaling als niet bestaande be
schouwd, de betwiste zin, die zonder regelma
tige goedkeuring was doorgehaald en, in 
substantie, behelsde dat de toestemming was 
gevraagd zonder opgave van voldoende rede
nen, om de in het middel aangevoerde gron
den te wijten was aan een. klaarblijkelijke ver
schrijving. Zie o.m. Cass., 3 sept. 1986, A.R. nr. 
5040, (A.C., 1986-87, nr. 6), 11 en 19 maart 1987, 
A.R. nrs. 5471 en 7606 (Ibid., 1986-87, nrs. 412 
en 431). 
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spronkelijke telastlegging ]evert niet 
noodzakelijk scbending op van bet 
recbt van verdediging (1). 

(VION T. DIDOMENICO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9201) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht; 

Over bet tweede middel: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens het opzettelijk 
toebrengen van verschoonbare sla
gen of verwondingen aan verweer
ster; 

Overwegende dat, blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 3 april 1991, het hof van beroep 
eiser heeft aangezocht << om verweer 
te voeren over de als onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwon
dingen opnieuw omschreven telast
legging »; 

Overwegende dat het feit dat be
klaagde is aangezocht om verweer 
te voeren over een anders gewalifi
ceerde telastlegging en dat hij daar
na is veroordeeld wegens de oor
spronkelijke telastlegging, niet 
noodzakelijk een schending van het 
recht van verdediging oplevert; 

(1) Zie Cass., 2 okt. 1967 (Bull. en Pas., 1968, 
I, 141), 4 juni 1974 (A.C., 1974, 1092), 11 mei 
1976 (1bid., 1976, 1010), en 30 sept. 1980 (ibid., 
1980-81, nr. 71) en de noten 1 en 2 R.-A.D. 

Overwegende dat uit het arrest en 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat eiser 
de gelegenheid heeft gehad om zijn 
verweermiddelen voor te dragen be
treffende de telastlegging van opzet
telijk toebrengen van slagen of ver
wondingen, welke telastlegging ten 
slotte in aarimerking is genomen 
met de wettelijke verschonings
grond van uitlokking; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus, door eiser op basis van 
de feitelijke gegevens die het op
geeft te veroordelen wegens het op
zettelijk toebrengen van verschoon
bare slagen of verwondingen, de 
redenen heeft aangegeven waarom 
het hem niet veroordeelde wegens 
onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel niet preciseert waarom 
artikel 190 van het Wetboek van 
Strafvordering zou zijn geschonden; 

Dat derhalve het middel niet kan 
worden aangenomen; ( ... ) 

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

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

4 december 1991 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
D. Dassonville, Brussel. 
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2• KAMER - 4 december 1991 

DIEFSTAL EN AFPERSING - BEDRIEG
LIJK OPZET - BEGRIP. 

Het krachtens de artt. 461, eerste lid, en 
467 Sw. voor diefstal vereiste bedrieg
lijk opzet bestaat zodra degene die 
een zaak wegneemt tegen de wil van 
de eigenaar, het voornemen heeft ze 
niet terug te geven en er « animo do
mini >> over beschikt, ook al neemt hij 
de zaak niet weg uit wraak of met het 
oogmerk om te schaden en evenmin 
met de bedoeling zichzelf of anderen 
een onrechtmatig voordeel toe te eige
nen (1). 

(CORAFI N.V. T. MICHEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9320) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering waarbij eiseres in de 
kosten van die vordering wordt ver
oordeeld: 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiseres haar voorziening heeft doen 
betekenen aan het openbaar minis
terie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen verweerster inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; 

Gelet op het uittreksel uit de me
morie, die gehecht is aan dit arrest 
waarvan het deel uitmaakt; 

(1) Cass., 15 juni 1982, A.R. nr. 7307 (A.C., 
1981-82, nr. 614) en 3 april 1987, A.R. nr. 1100 
(ibid., 1986-87, nr. 464); zie Cass., 8 okt. 1987, 
A.R. nr. 7941 (ibid., 1987-88, nr. 85), en 11 mei 
1988, A.R. nr. 6078 (ibid., 1987-88, nr. 566). 

Over het middel: 

Overwegende dat het door de arti
kelen 461, eerste lid, en 467 van het 
Strafwetboek vereiste bedrieglijk 
opzet bestaat zodra degene die een 
zaak wegneemt tegen de wil van de 
eigenaar, het voornemen heeft ze 
niet terug te geven en er « animo 
domini » over beschikt, ook al 
neemt hij de zaak niet weg uit 
wraak of met het oogmerk om te 
schaden en evenmin met de bedoe
ling zichzelf of anderen een onrecht
matig voordeel te verschaffen; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de motivering van 
de eerste rechter, vaststelt dat ver
weerster « toegeeft dat zij in de 
nacht van 21 op 22 november 1986 
om middernacht naar de zetel van 
de (vennootschap, eiseres} is ge
gaan, door middel van een sleutel 
die in haar bezit was het gebouw is 
binnengedrongen, daarna drie deu
ren heeft opengebroken met behulp 
van een koevoet, die zij met dat 
doel had gekocht, alle dossiers die 
zij aantrof in de eerste twee kanto
ren van de vennootschap heeft mee
genomen alvorens naar het kantoor 
van haar man te gaan, waar zij la
den forceerde die leeg waren; dat zij 
ook toegeeft alle weggenomen stuk
ken in twee koffers te hebben gesto
ken en te hebben meegenomen om 
ze achteraf te kunnen sorteren; dat 
zij verklaart enkel de stukken die 
haar interesseerden bij zich te heb
ben gehouden en al de rest te heb
ben teruggegeven met uitzondering 
van het pastpoort van Van Tieghem 
Sophie, dat pas op 9 juni 1987 door 
toedoen van haar advocaat werd te
ruggegeven »; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat beklaagde niet gehan
deld heeft uit wraak en evenmin 
met het oogmerk om zichzelf of an
deren een onrechtmatig voordeel te 
verschaffen, doch met de enige be
doeling zich te verzekeren van ver
weermiddelen voor een echtschei
dingsgeding; dat de eventueel on
rechtmatige wijze waarop zij in het 
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bezit is gekomen van bewijsmidde
len ( ... ) in geen geval kan gelijkge
steld worden met het voor opzet ver
eiste oogmerk om zich een onrecht
matig voordeel te verschaffen »; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de vaststellingen ·en vermeldin
gen niet wettig hebben kunnen af
leiden dat het bijzonder opzet, ver
eist voor het aan verweerster ten 
laste gelegde misdrijf, niet bewezen 
was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, doch enkel in zover
re het uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvordering van eiseres 
tegen verweerster; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiseres in de helft van de kosten 
van haar voorziening en verweerster 
in de andere helft; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

4 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste ad
vocaat-generaal- Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 183 

2• KAMER - 4 december 1991 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- SAMENSTEL-

. LING - ADVOCAAT, DIE DEEL UITMAAKT VAN 
HET RECHTSCOLLEGE, NIET MEER AANGEWE
ZEN-ALS LID VAN DE COMMISSIE- ONWETTI
GE BESLISSING. 

Onwettig is de beslissing van een com
missie tot bescherming van de maat
schappij inzake persoonlijke vrijheid, 
wanneer op de dag van de behandeling 
van de zaak en van de beslissing, de 
advocaat die, blijkens de vermeldingen 
van de beslissing, dee] uitgemaakt had 
van het rechtscollege, niet meer over
eenkomstig art. 12 Wet Bescherming 
Maatschappij was aangewezen als 
werkend of plaatsvervangend lid van 
de commissie. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK IN ZAKE 
HABRAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9437) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 september 1991 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij inge
steld bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Lantin; 

Over het middel, aangevoerd in het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht: 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van de bestreden beslissing 
blijkt dat zij is gewezen door een 
rechtscollege waarin onder meer 
meester Graetz, advocaat, zitting 
hield; 

Overwegende dat uit de bekend
makingen in het Belgisch Staats
blad van 5 september 1991, een 
openbaar stuk waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat boven
genoemde advocaat op de dag van 
de behandeling van de zaak en van 
de beslissing niet meer overeenkom
stig artikel 12 van de wet tot be
scherming van de maatschappij was 
aangewezen als werkend of plaats
vervangend lid van die commissie; 

Overwegende dat de beslissingen 
van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij inzake per
soonlijke vrijheid rechterlijke beslis
singen zijn; 
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Overwegende dat de samenstel
ling van de rechtscolleges de open
bare orde raakt, zodat het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de anders samengestelde commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij bij de psychiatrische afdeling te 
Lantin. 

4 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard - Verslaggever: 
de h. Ghislain - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal. 

Nr. 184 

2• KAMER - 4 december 1991 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - EENSLUIDEND VERKLAARD 
AFSCHRIFT - NIET VAN VALSHEID BETICHT 
STUK - WETTELIJKE BEWIJSKRACHT. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 

- AANBOD TOT VERDAGING VAN DE ZAAK -
VASTSTELLING HIERVAN IN HET VONNIS OF 
ARREST - NIET-VERMELDING HIERV AN IN 
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZIT· 
TING. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - AANBOD VAN DE RECHTER 
TOT VERDAGING VAN DE ZAAK - WEIGERING 
VAN DE VERDEDIGING - PLEIDOOI - VER
ZOEK OM VERDAGING VAN DE ZAAK - WEI
GERING VAN DE RECHTER. 

1 o en 2° Het eensluidend verklaard af
schrift van een rechterlijke beslissing 
die niet van valsheid wordt beticht, 
vormt een voldoende bewijs van bet 
door de rechter aan de verdachte geda
ne voorstel om de zaak te verdagen 
ten einde hem in staat te stellen bet 
dossier opnieuw te raadplegen, ook al 
maakt bet proces-verbaal van de te
rechtzitting geen gewag van dat aan
bod (1). 

3° Wanneer een verdacbte bet voorstel 
van de recbter om de zaak te verdagen 
met het oog op een betere voorberei
ding van zijn verdediging heeft afge
wezen, mag de rechter weigeren in te 
gaan op het door de verdediging na 
haar pleidooi gedane verzoek om ver
daging. 

(DOS SANTOS MOREIRA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9521) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

Over bet derde middel: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser het be
streden arrest van valsheid heeft be
ticht overeenkomstig de artikelen 
907 en volgende van het Gerechte
lijk W etboek; 

Overwegende dat het eensluidend 
verklaard afschrift van het arrest, 
op basis waarvan het Hof uitspraak 
moet doen, derhalve bewijs oplevert 
van de vermeldingen die het bevat, 
en meer bepaald van het feit dat 
een verdaging van de zaak is voor-

(1) Zie Cass., 22 okt. 1986, A.R. nrs. 5112-5218 
(A.C., 1986-87, nr. 116). 
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gesteld aan eiser, die op dat aanbod 
niet is ingegaan; dat geen schending 
van de bewijskracht van het proces
verbaal van de terechtzitting kan 
worden afgeleid uit het feit dat het 
daarvan geen gewag maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel, in het memorie 
van eiser zevende middel genoemd : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het een schending aanvoert 
van artikel 22, derde lid, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis, dat niet van toe
passing is op de appelprocedure in 
die zaken, niet ontvankelijk is; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending aanvoert van artikel 5.2 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, dat be
trekking heeft op de aanhouding en 
niet op de achteraf over de handha
ving van de voorlopige hechtenis ge
wezen beslissingen, faalt naar recht; 

Overwegende voor het overige 
dat uit de vaststellingen van het ar
rest en van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 13 november 
1991 blijkt dat eiser, na de vorderin
gen van het openbaar ministerie, in 
zijn verweermiddelen is gehoord bij 
monde van zijn raadslieden, aan wie 
was voorgesteld om desgewenst de 
zaak te verdagen voor het geval dat 
zij de termijn waarover zij hadden 
beschikt om het dossier te bestude
ren te kort zouden vinden; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist dat « de weigering van de 
verdachte, die over de zaak gepleit 
heeft en conclusie genomen heeft op 
de terechtzitting waarop de rechts
dag was bepaald, bewijst dat hij 
naar zijn gevoelen zijn rechten vol
ledig heeft kunnen uitoefenen; dat, 
gelet hierop, (eiser) niet vermocht 
gelijktijdig zijn verweermiddelen 
voor te dragen en tevens, na de plei
dooien te verzoeken om de verda-

ding van de zaak, wat hij uitdrukke
lijk geweigerd had bij de opening 
van de debatten », naar recht is ver
antwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

4 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Roggen en 
Vossen, Brussel. 

Nr. 185 

1 e KAMER - 5 december 1991 

1° BENELUX- GEMEENSCHAPPELIJKE BE

PALINGEN BEHORENDE BIJ HET BENELUX
VERDRAG BETREFFENDE DE VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE 
MOTORRIJTUIGEN, ART. 4, § 2 - SCHADE -
UITSLVITING - SNELHEIDS-, REGELMATIG
HEIDS- OF BEHENDIGHEIDSRITTEN EN -WED
STRIJDEN - BEGRIP. 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-

RING - W.A.M. WET, ART. 4, § 2 - GEMEEN
SCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ HET BENE
LUX-VERDRAG BETREFFENDE DE VERPLICH
TE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN, ART. 4, § 2 - SCHA
DE - UITSLUITING - SNELHEIDS-, REGELMA
TIGHEIDS- OF BEHENDIGHEIDSRITTEN EN 
-WEDSTRIJDEN - BEGRIP. 
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1° en 2° Art. 4, § 2, van de Gemeenschap
pelijke Bepalingen behorende bij het 
Benelux-Verdrag betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en art. 4, § 2, 
W.A.M.-wet moeten aldus worden be
grepen dat van de verplichte verzeke
ring alleen kan worden uitgesloten de 
schade veroorzaakt door motorrijtui
gen gedurende de eigenlijke deelname 
aan snelheids-, regelmatigheids- of be
hendigheidsritten of -wedstrijden (1). 

(DE MOLDER T. BELGISCHE MOTORRIJDERS
BOND V.Z.W. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6975) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1989 door 
bet Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 1 maart 1990 (2); 

Gelet op het arrest van het Bene
lux-Gerechtshof van 27 mei 1991 (3); 

Over het overige van het middel : 
Overwegende dat het middel be

toogt dat, anders dan het bestreden 
arrest aanneemt, verweerster, als 
« inrichter » van een snelheids-, re
gelmatigheids- of behendigheidswed
strijd, artikel 20 van de W.A.M.-wet 
van 1 juli 1956 heeft overtreden door 
een « bijzondere verzekering » te 
sluiten die alleen dekking verstrekt 
voor schadegevallen overkomen tij
dens de bedoelde rit of wedstrijd en 
niet tevens voor de risico's verbon
den aan de deelneming aan het ver
keer van de betrokken motorrijtui
gen zowel v66r en met het oog op de 
rit of wedstrijd als nadien en ter af
sluiting daarvan; 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof op de vragen van het Hof 

(1) Arrest van bet Benelux-Gerechtshof van 
27 mei 1991 in de zaak A 90/3. 

(2) A.R. nr. 6975 (A.C., 1989-90, nr. 397). 

(3) Arrest in de zaak A 90/3. 

van Cassatie heeft beslist als volgt : 
« 23 a) Artikel 4, § 2, van de Ge
meenschappelijke Bepalingen moet 
aldus worden begrepen dat van de 
verplichte verzekering alleen kan 
worden uitgesloten de schade ver
oorzaakt door motorrijtuigen gedu
:rende de eigenlijke deelname aan 
snelheids-, regelmatigheids- of be
hendigheidsritten of -wedstrijden; 
b) Van de verplichte verzekering 
kan niet worden uitgesloten de 
schade veroorzaakt door het deelne
men van de betrokken voertuigen 
aan het verkeer v66r en met het oog 
op dergelijke ritten of wedstrijden 
of, nadien, ter afsluiting daarvan »; 

Overwegende dat uit de uitlegging 
gegeven door het Benelux-Gerechts
hof volgt dat de door verweerster. 
ter zake van de door haar georga
niseerde snelheidswedstrijd gesloten 
bijzondere verzekering, als hiervo
ren omschreven, de dekking ver
strekte die krachtens artikel 4, § 2, 
van de Wet Aansprakelijkheid Mo
torrijtuigen uit de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering voor mo
torrijtuigen in het algemeen kan 
worden uitgesloten, te weten die 
voor schadegevallen tijdens de wed
strijd; 

Dat het bestreden arrest, door te 
oordelen dat zodanige verzekering 
voldoet aan het bepaalde in artikel 
20 van de genoemde wet, deze wets
bepaling niet schendt; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

5 december 1991 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: M. Soetaert, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler, Verbist en De Bruyn. 
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Nr. 186 

1 e KAMER - 5 december 1991 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS

HUUR - EINDE - OPZEGGING - HANDELS
HUURWgT, ART. 3, V!JFDE LID - TOEPAS
SINGSVEREISTEN. 

Opdat de verhuurder recht zou hebben op 
· het · voordeel van de bepaling van art. 

3, vijfde lid, Handelshuurwet, te weten 
de mogelijkheid om bij het verstrijken 
van elke driejarige periode opzegging 
te doen aan de huurder, moet het 
huurcontract de in die wetsbepaling 
bedoelde voorwaarden vermelden (1). 

(KARATA P.V.B.A. T. VAN HEURCK E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7262) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1989 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen in hoger beroep 
gewezen; 

1 Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, van artikel 3 van de wet van 30 
april 1951 op de handelshuurovereen
komst, en van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis oordeelt 
« overwegende dat (eiseres) tevergeefs 
voorhoudt dat artikel 2 van de huurover
eenkomst nietig zou zijn omdat volgens 
artikel 3 van de wet op de handelshuur
overeenkomsten de huur niet minder 
dan negen jaar mag bedragen; dat echter 
aan dat basisprincipe twee uitzonderin
gen zijn : de huurder kan steeds - zon
der dat dit gestipuleerd wordt - de 
huurovereenkomst tegen elk triennaat 
beeindigen mits een opzegging van zes 
maanden; dat artikel 3.5 van dezelfde Wet 
ook deze mogelijkheid voorziet voor de 
verhuurder, mits er drie voorwaarden ver
vuld zijn : - deze mogelijkheid moet uit
drukkelijk bedongen zijn in de huurover
eenkomst, - deze mogelijkheid is maar 

(1) Cass., 25 juni 1982, A.R. nr. 3463 (A.C., 
1981-82, nr. 647). 

mogelijk om welbepaalde redenen, - de 
opzegging moet minstens een jaar op 
voorhand worden gegeven; (Pauwels A., 
Handelshuur, A.P.R., 1971, nrs. 92-95); dat 
derhalve in de huurovereenkomst enkel 
" uitdrukkelijk " moet bedongen worden 
dat de verhuurder zich het recht voorbe
houdt opzegging te betekenen tegen het 
einde van elke driejarige periode ( ... ); dat 
het dan ook duidelijk is dat (eiseres) ten 
onrechte meent dat de drie voorwaarden 
in extenso moeten vermeld worden in de 
huurovereenkomst », en bijgevolg oor
deelt dat de clausule van de huurovereen
komst rechtsgeldig is, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 3, vijf
de lid, van de wet op de handelshuur 
weliswaar aan partijen de mogelijkheid 
toekent om in de overeenkomst de ver
huurder het recht toe te kennen een 
einde te stellen aan de overeenkomst na 
elke driejaarlijkse periode mits een op
zeg van een jaar en wanneer de verhuur
der zelf een handel wil uitbaten, doch de
ze mogelijkheid slechts geldig is wan
neer het huurcontract, om de verhuurder 
het voordeel van artikel 3, vijfde lid, van 
deze wet te verschaffen, de voorwaarden 
bedoeld in artikel 3, vijfde lid, vermeldt, 
zodat het bestreden vonnis de litigieuze 
clausule niet rechtsgeldig kon verklaren 
(schending van artikel 3 van de wet op 
de handelshuur); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 3, vijfde 
lid, van de Handelshuurwet bepaalt 
dat het huurcontract aan de ver
huurder het recht kan toekennen 
om, bij het verstrijken van elke 
driejarige periode, de huur te beein
digen, mits hij een jaar tevoren op
zegt bij gerechtsdeurwaardersex
ploot of bij ter post aangetekende 
brief, ten einde in het onroerend 
goed werkelijk zelf een handel uit te 
oefenen of die werkelijk te laten uit
oefenen door de in het artikel ge
noemde personen; 

Overwegende dat de verhuurder 
recht heeft op het voordeel van de 
bepaling van artikel 3, vijfde lid, 
van de Handelshuurwet, als het 
huurcontract de in die wetsbepaling 
bedoelde voorwaarden vermeldt; 
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(ALGEME-Overwegende dat het vonnis te 
dezen beslist dat de verweerders 
zich kunnen beroepen op de bepa
ling van artikel 3, vijfde lid, van de 
Handelshuurwet, en dat het de door 
hen aan eiseres gegeven opzegging 
om de huur voortijdig te beeindigen 
geldig en van waarde verklaart, op 
grond dat « in de huurovereenkomst 
" enkel " " uitdrukkelijk " moet be
dongen worden dat de verhuurder 
zich het recht voorbehoudt opzeg
ging te betekenen tegen het einde 
van elke driejarige periode, hetgeen 
hier is gebeurd »; 

Dat het vonnis zodoende voor
noemde wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de door de ver
weerders aan eiseres gedane opzeg
ging en over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg, te Mechelen, zitting houden
de in hoger beroep. 

5 december 1991 - 1e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 
eerste voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Gerard. 

Nr. 187 

1 e KA:\!ER - 6 december 1991 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - PROCES - GOEDE TROUW 

2° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - RECHTSVERWERK!NG. 

1 o Er bestaat geen algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk het proces te 
goeder trouw moet worden gevoerd (1). 

2° « Rechtsverwerking »]evert geen alge
meen rechtsbeginsel op (2). 

(VAN DEON T. VANLEEOW) 

(A.R. nr. 7367) 

6 december 1991 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 188 

1 e KAMER - 6 december 1991 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
STAAT- OPENBAAR DOMEIN- PRIVATIEVE 

!NGEBRUIKNEMING - EXONERATIEBEDING. 

(1) Zie : < Propos sur Je texte de Ia loi et les 
principes du droit », plecht. openingsrede van 
proc.-gen. W. Ganshof van der Meersch v66r 
het Hof van 1 sept. 1970, A.C., 1970; zie de voet
noot 3 sub Cass., 29 jan. 1988, A.C., 1987-88, nr. 
329; P. VAN 0MMESLAGHE, « L'execution de bonne 
foi, principe general de droit? •, Rev. gen. de 
droit civil beige, 1987-88, 101. 

(2) Cass., 17 mei 1990, A.R. nr. 8568 (A.C., 
1989-90, nr. 546, en de voetnoot 1; 16 nov. 1990, 
A.R. nr. 6995, A.C., 1990-91, nr. 154; M. STORME, 
« Rechtsverwerking na de cassatiearresten van 
17 me1 1990 en 16 nov. 1990 : nog springle
vend », R. W., 1990-91, 1073; zie : Cass., 12 mei 
1989, A.R. nr. 5981, A.C., 1988-89, nr 519. 
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2° OPENBAAR DOMEIN - VERGUNNING 

- PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT - EXONE
RATIEBEDING. 

1° en 2° De overheid die eenzijdig het 
privatieve gebruik van het openbaaf 
domein toestaat, kan de grenzen van 
de verleende vergunning bepalen en, 
inzonderheid, bij het verlenen van de 
vergunning, haar aansprakelijkheid 
beperken ten aanzien van de schade 
die zou kunnen ontstaan doordat het 
voordeel dat de vergunninghouder uit 
de verleende vergunning haalt, tijde
lijk of definitief door haar toedoen ver
valt (1). 

(MOUTERIJ HUYS N.V. T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 7452) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 67, 78, 97 
en 107 van de Grondwet, de artikelen 
544, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en het artikel 2 van de wet van 8 
mei 1888 houdende opheffing van de arti
kelen 8 van de wet van 6 primaire van 
het jaar VII en 9, 10 en 12 van het be
sluit van 19 ventose van het jaar VI, · 

doordat het bestreden arrest na te 
hebben overwogen dat de machtiging 
van 13 januari 1944 tot oprichten van de 
graanzuiger niet kan beschouwd worden 
als een " concessie " doch het slechts 
<< een louter eenzijdige overheidshande
ling betrof ", de vordering tot schadever
goeding van eiseres tot cassatie afwijst 

(1) R. KRUITHOF, « Contractuele aansprake
lijkheidsregeling », T.P.R., 1984, 233 (264, nr. 
26 e.v.); noot J. HoEFFLER, sub R.v.St., Advies 
nr. 8595, 23 mei 1962, T.B.P., 1962, 341; A. 
MAST, Overzicht van het Belgisch administra
tief recht (1989), nr. 191 e.v.; M. FLAMME, Droit 
administratif (uitg. 1989), t. II, 1048; R. DALCQ, 
• Traite de !a responsabilite civile », in Novelles, 
Droit civil, V, 2 : Les clauses d'exoneration de !a 
responsabilite, nr. 4280 e.v.; R.P.D.B., vo Eaux, 
nr. 294; L.F. MAUSSION, • La responsabilite des 
pouvoirs locaux », in La responsabilite des pou
voirs publics (87), 96 a 108; zie: Cass., 5 nov. 1919 
(Pas., 1920, I, 193); 1 okt. 1976 (A.C., 1977, 130); 27 
mei 1983, A.R. nr. 3622, (ibid., 1982-83, nr. 534). 

op grond van de overweging dat "(eise
res tot cassatie) de zuiginstallatie slechts 
(heeft) kunnen aanleggen dank zij de 
machtiging van 13 januari 1944 zodat zij 
in alle gevallen binnen de perken van 
die machtiging moet blijven " en krach
teri.s de daarin opgenomen en door het 
bestreden arrest geciteerde bepalingen, 
"de rechtsverkrijgende onder gelijk welk 
voorwendsel geen aanspraak kan maken 
op schadeloosstelling vanwege de Staat ", 

terwijl, eerste onderdeel, de in het be
streden arrest (p. 4) geciteerde bepalin
gen uit de machtiging van 13 januari 
1944, krachtens dewelke eiseres tot cas
satie volgens het bestreden arrest " on
der gelijk welk voorwendsel geen aan
spraak kan maken op schadeloosstelling 
vanwege de Staat ", niet met de wet 
overeenstemmen; dat inderdaad door de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek de aansprakelijkheid van de 
overheid wordt ingesteld wanneer deze 
door haar fout schade berokkent aan an
deren; het artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek de overheid verplicht tot herstel 
van het evenwicht, wat de vorm kan 
aannemen van een schadevergoeding, 
wanneer de overheid door werken een 
hinder veroorzaakt, die groter is dan de 
last die een particulier in het algemeen 
belang moet dragen; de overheid op 
straffe van onwettigheid, zoals eiseres 
tot cassatie had aangevoerd in haar con
clusie voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge (p. 6) alwaar zij stelde 
dat " de administratieve overheid aan die 
wettelijke aansprakelijkheid niet kan 
ontsnappen door middel van een louter 
andersluidende bestuurlijke beslissing 
( ... ) voor zover verweerder (tot cassatie) 
bedoelde bepaling ter outlasting zou in
roepen, de rechtbank dient vast te stel
len dat zij strijdig is met de wet, en der
halve, krachtens artikel 107 van de 
Grondwet, geen toepassing kan vinden " 
- middel dat eiseres tot cassatie her
nam in haar verzoekschrift tot hoger be
roep (p. 4) - niet de bevoegdheid heeft 
bij gebreke aan een bijzondere afwijken
de bepaling in artikel 2 van de wet van 8 
mei 1888 op grond waarvan zij een 
machtiging verleende tot privatieve inge
bruikneming van de oever van het ka
naal, af te wijken van de verplichting tot 
schadeloosstelling die haar opgelegd 
worden door deze wetsbepalingen, zodat 
het bestreden arrest niet wettig bij toe
passing van het in de machtiging van 13 
januari 1944 opgenomen exoneratiebe
ding de vordering tot schadeloosstelling 
kon afwijzen (schending van alle in het 
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middel aangeduide wetspepalingen be
halve artikel 97 van de Grondwet), min
stens het terzake de ongeldigheid van dit 
exoneratiebeding door eiseres tot cassa
tie gevoerde verweer onbeantwoord heeft 
gelaten (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

............... )) : 

W at het' eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat 1 : eiseres, krachtens een 
eenzijdige onverheidsbeslissing, op 
13 januari 1944 het recht verkreeg 
op een privatieve ingebruikneming 
van goederen van het openbaar do
mein die hierin bestond dat zij op 
de oevers van het kanaal Brugge
Sluis een zuiginstallatie mocht aan
leggen en gebruiken; 2. in de ver
gunning bepaald werd dat: « in 
geen geval onder gelijk welk voor
wendsel kan de rechtverkrijgende 
aanspraak maken op schadeloosstel
ling vanwege de Staat » en « de 
rechtverkrijgende moet zonder eni
ge vergoeding alle verzwaring van 
lasten of bijkomende uitgaven dra
gen welke de wijziging of zelfs het 
vervallen van de vergunning zouden 
kunnen veroorzaken met betrekking 
tot de exploitatie van zijn nijver
heid »; 

Dat het voorts vaststelt dat « de 
scheepvaartonderbreking en de wer
ken aan de sluis ( ... ) enkel schade
lijke gevolgen hadden voor (eiseres) 
omdat daardoor tijdelijk de voorde
len die gehaald werden uit voor
noemde privatieve ingebruikneming 
vervielen »; 

Dat het oordeelt dat eiseres « bin
nen de perken van de machtiging » 
moest blijven en nu de overheid 
haar aansprakelijkheid had beperkt, 
eiseres te dezen geen schadeloos
stelling kon verkrijgen, noch op 
grand van artikel 544 van het Bur
gerlijk Wetboek noch op grand van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Overwegende dat de overheid die 
eenzijdig het privatieve gebruik van 
een deel van het openbaar domein 
toestaat, de grenzen van de verleen-

de vergunning kan bepalen; dat zij 
inzonderheid, bij het verlenen van 
de vergunning, haar aansprakelijk
heid vermag te beperken ten aan
zien van de schade die zou kunnen 
ontstaan doordat het voordeel dat 
de vergunninghouder uit de verleen
de vergunning haalt, tijdelijk of de
finitief door haar toedoen vervalt; 

Dat noch artikel 2 van de wet van 
8 mei 1888, noch de artikelen 1382 
en 544 van het Burgerlijk Wetboek 
hieraan in de weg staan; 

Overwegende dat het arrest dat, 
op grand van de bepalingen van de 
litigieuze vergunning, oordeelt dat 
eiseres geen vergoeding of compen
satie kan verkrijgen voor de schade 
die ontstond doordat het privatieve 
gebruik van de kanaaloever tijdelijk 
verviel, geen van de in het onder
dee! aangewezen wetsbepalingen 
schendt, en met de in het onderdeel 
bedoelde overwegingen de conclusie 
van eiseres beantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

6 december 1991 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 189 

3" KAMER - 9 december 1991 

1° WERKLOOSHEID - ALLERLEI - BIJ
ZO!\'DERE B!JDRAGE - BIJDRAGEPLICHT -
l!\'KOMSTEN - BEDRAG - ROERE!\'DE 1'\KOM
STEN. 
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2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE

MERS - BIJZONDERE BIJDRAGE - WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING BIJDRAGE
PLICHT - INKOMSTEN - BEDRAG - ROE
RENDE INKOMSTEN. 

3° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 

VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICH· 
TING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STEL
LEN - ARTT. 6 EN 6BIS GW. - SOCIALE ZE
KERHEID - WERKNEMERS - B!JZONDERE 
BIJDRAGE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 

4° PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBI
TRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VER
PLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE 
STELLEN - ARTT. 6 EN 6BIS GW. - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJZONDERE 
BIJDRAGE - WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 

1° en 2° De bijzondere sociale-zeker
heidsbijdrage voor de werkloosheids
verzekering is ook verschuldigd door 
de personen van wie het nettobedrag 
van de in de personenbelasting belast
bare inkomsten pas meer bedraagt 
dan · drie miljoen frank als daarbij de 
niet aangegeven roerende inkomsten 
meegerekend worden (1). (Artt. 60 en 
70 wet van 28 dec. 1983.) 

3° en 4° Het Hof van Cassatie moet zich 
tot het Arbitragehof wenden met de 
vraag die in de tegen een cassatiemid
del opgeworpen grand van niet-ontvan· 
kelijkheid gerezen is, nl. of de in art. 
70 wet van 28 dec. 1983 bepaalde 
bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage 
voor de werkloosheidsverzekering een 
met de artt. 6 en 6bis Gw. strijdig on
derscheid maakt tussen de belasting
plichtigen die gebruik hebben gemaakt 
van l1et hun bij art. 220bis, eerste lid, 
W.I.B. verleende recht en de belasting
plichtigen die zulks niet hebben gedaan 
(2). (Art. 26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

(1) Zie Hand., Kamer, verg. van 23 nov. 1983, 
biz. 717. 

(2) Zie Cass., 16 okt. 1989, A.R. nr. 8591 
(A.C., 1989-90, nr. 95); 7 mei 1990, A.R. nr. M 
519 F (ibid., 1989-90, nr. 520) met cone!. O.M. 
in Bull. en Pas., 1990, I, 1021; A.A., 4 juli 1991, 
A.R. nr. 183, arrest nr. 18/91; voorbereiding 
wet van 28 dec. 1983, Hand. Kamer, verg. van 
23 nov. 1983, biz. 717; Bijzondere Wet Arbitra
gehof, art. 28, antwerp van de wet van 28 mei 
1982 houdende inrichting, de bevoegdheid en 
de werking van het Arbitragehof, art. 8 en de 
memorie van toelichting, Gedr. St., Senaat, zit
ting, 1981-1982, nr. 246/1, biz. 11 en 23. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. BINON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9147) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1990 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6, 220bis van bet Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 60, 70, (inzonder
heid eerste en tweede lid) van de· wet 
van 28 december 1983 houdende fiscale 
en begrotingsbepalingen, welke artikelen 
60 en 70 bij de Herstelwet van 31 juli 
1984 zijn gewijzigd, (bij artikel 7 wat 
voormeld artikel 60 en bij artikel 9 wai 
voormeld artikel 70, eerste lid, betreft, 
en voor zover nodig, schending van deze 
artikelen 7 en 9), en van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder zijn als voorschotten 
gestorte sommen van 1.025.000 frank en 
van 1.000.000 frank op de bijzondere soci
ale-zekerheidsbijdrage over de aanslagja
ren 1987 en 1988 (lees : 1986 en 1987), te
rug te betalen, alsmede om de wettelijke 
rente daarop te betalen, op grond : dat 
de wet van 28 december 1983 houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen zowel be
lastingbepalingen (hoofdstuk I, artikelen 
1 tot 54) bevat als bepalingen inzake de 
bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage die 
voor onderhavig geschil van belang zijn 
(hoofdstuk III, artikelen 60 tot 73); dat 
artikel 36 van die wet, waarbij een fun
damentele belastinghervorming is inge
voerd, in het Wetboek van de Inkomsten
belastingen een artikel 220bis invoegt 
volgens hetwelk de aan de bron geheven 
roerende voorheffing bevrijdend werkt 
voor de belastingplichtigen in de perso
nenbelasting, aangezien dezen voortaan 
in hun jaarlijkse aangifte in die belas
ting hun inkomsten van roerende kapita
Ien en hun diverse daarmee gelijkgestel
de inkomsten niet meer behoeven te 
vermelden; dat artikel 60 van de wet van 
28 december 1983, gewijzigd bij de wet 
van 31 juli 1984, bepaalt onder welke 
voorwaarden de bijzondere sociale-zeker
heidsbijdrage verschuldigd is, doordat 
het zegt dat de personen die onderwor
pen zijn aan enig stelsel van sociale ze
kerheid of onder enig opzicht gerechtigd 
zijn op ten minste een van de prestaties 
van de sociale zekerheid, en van wie het 
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nettobedrag van de gezamenlijk belast
bare inkomsten in de per~>onenbelasting 
meer bedraagt dan drie miljoen frank, 
jaarlijks gehouden zijn tot betaling van 
een bijzondere bijdrage voor sociale ze
kerheid, voor de aanslagjaren 1983 tot 
1987; de minister van Tewerkstelling en 
Arbeid, bij de voorbereiding van de wet 
van 28 december 1983, duidelijk heeft ge
zegd dat bij het begrip « gezamenlijk be-. 
lastbaar inkomen », rekeriing diende te 
worden gehouden met de nieuwe belas
tingbepalingen waardoor · het voortaan 
mogelijk is de roerende inkomsten af
zonderlijk in aanmerking te nemen; dat 
een wijziging in die zin V!ln de ministe
rii:He circulaire inzake de qijzondere aan
slag in het vooruitzicht was gesteld, 
maar niet heeft plaatsgevonden; dat dit 
verzuim niet ter zake doet, omdat de 
voorbereiding van de wet in dat opzicht 
voldoende duidelijk is; dat artikel 70 van 
dezelfde wet is ingevoerd' bij een amen
dement tot beperking van de weerslag 
van de bevrijdende roerende voorheffing 
op de heffing van de bijzondere bijdrage 
voor sociale zekerheid; die bepaling de 
grondslag van de heffing yan de bijdrage 
als volgt vaststelt: « de tijdens de jaren 
1984, 1985 en 1986 behaalde roerende in
komsten, die krachtens artikel 220bis 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen niet worden aangegeven in de 
jaarlijkse aangifte in de personenbelas
ting, worden gevoegd bij )let bedrag van 
het globaal belastbaar inkomen, met uit
zondering evenwel van de in de artikelen 
19 en 174, tweede lid, 1° en 2°, van het
zelfde wetboek bedoelde inkomsten, voor 
het bepalen van de in artikel 60 voorge
schreven heffingsbasis van de bijzondere 
bijdrage voor sociale zekerheid »; dat de 
uitlegging van eiser volgens welke het 
bewuste artikel 70 geen onderscheid 
heeft ingevoerd tussen de heffings
basis van de bijzondere bijdrage en de 
vraag of de belastingplichte al dan niet 
het bij artikel 60 gestelde maximum 
heeft overschreden, in strijd is met de 
context en met het beoogde doel om de 
fiscale en sociale lasten te verminderen, 
waarvoor sommige bepalingen van voor
melde wet van 1983 zijn aangenomen; 
dat zij wordt tegengesproken door de 
verklaringen afgelegd tijdens de voorbe
reiding van de wet, waaruit kan worden 
opgemaakt dat artikel 70 van de wet 
slechts is ingevoerd, om de gevolgen te 
beperken van de bevrijdende werking 
van de roerende voorheffing op de hef
fing van de bijzondere bijdrage en niet 
om het toepassingsgebied ervan uit te 

breiden door artikel 60 in verband met 
de toepassingsvoorwaarden ontecht
streeks te wijzigen, dat uit de wootden 
zelf van artikel 70 duidelijk blijkt dat de 
wetgever de roerende inkomsten waat
van sprake is in artikel 220bis van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
niet heeft willen opnemen in het begrip 
« gezamenlijk belastbare inkomsten » in 
de zin van artikel 60 van de wet van 28 
december 1983; dat te dezen uit (ver
weerders) aangifte in de personenbelas
ting voor de inkomsten over 1985 blijkt 
dat hij een gezamenlijk belastbaar inko
men van 1.690.698 frank en over 198"6 
een inkomen van 1.919.814 frank had, 
terwijl de roerende inkomsten daarin 
niet zijn aangegeven, overeenkomstig ar
tikel 220bis betreffende de bevrijdende 
voorheffing; dat daaruit volgt dat ver
weerder de toepassingsvoorwaarden van 
de bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage 
niet meer vervult; dat hij dus ten on
rechte (aan eiser) voorschotten van 
1.025.000 frank en 1.000.000 frank heeft 
gestort; ( ... ); dat de wettelijke rente op 
die onverschuldigd gedane stortingen ten 
laste van (eiser) beginnen te !open vanaf 
de eerste dag van de maand na de da
tum van de betaling van het te veel aan 
voorschot, dat in dit geval helemaal te 
veel was, 

terwijl uit artikel 70, eerste lid, van de 
wet van 28 december 1983, gewijzigd bij 
de wet van 31 juli 1984, - volgens het
welke de roerende inkomsten die niet 
worden aangegeven in de aangifte in de 
personenbelasting, worden gevoegd bij 
het bedrag van de belastbare inkomsten, 
voor het bepalen van de in artikel 60 van 
dezelfde wet vastgestelde heffingsbasis 
van de bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid - duidelijk blijkt dat die bij
drage ook verschuldigd is door de perso
nen met een netto-inkomen van meer 
dan drie miljoen frank, zelfs indien dat 
bedrag slechts wordt overschreden als 
rekening wordt gehouden met de niet 
aangegeven roerende inkomsten; de ver
antwoording van het amendement ten 
gevolge waarvan de bepalingen van arti
kel 70 in de wet van 28 december 1983 
zijn ingevoegd, bevestigt dat zulks wel 
degelijk de draagwijdte is vim het eerste 
lid; immers, volgens hun verklaring, heb
ben de indieners van het amendement 
een einde willen maken aan de anomalie 
die hieraan is te wijten dat de bijzondere 
bijdrage voor sociale zekerheid, wegens 
het feit dat aan de roerende voorheffing 
voortaan een bevrijdende werking wordt 
toegekend, niet meer zou verschuldigd 
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zijn door personen met een inkomen van 
meer qan 3.000.000 frank, als dat inko
men geheel of ten dele uit roerende in
komst~n bestaat; dat amendement door 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
is ingediend en aangenomen tijdens de 
behandeling van de tekst van het door 
haar commissie voor de begroting aange
nomen wetsontwerp; de in het arrest 
aangehaalde verklaring, volgens welke 
geen rekening dient te worden gehouden 
met de « gedeglobaliseerde » roereride in
komsten, voor die commissie en dus 
vroeget is afgelegd; die verklaring geen 
rekening kon houden met de bepalingen 
die later artikel 70 zijn geworden en 
evenmin kan worden beschouwd als de 
uitdrukking van de wil van de wetgever; 
daaruit volgt dat het arrest, volgens het
welk verweerder voor de litigieuze 
dienstjaren geen bijzondere sociale-ze
kerheiqsbijdrage is verschuldigd, omdat 
enkel rekening moet worden gehouden 
met het bedrag van de door hem in de 
personenbelasting aangegeven inkom
sten, met uitsluiting van de door hem 
niet aangegeven roerende inkomsten, 
niet naar recht is verantwoord (schen
ding van de in het middel aangewezen 
bepalingen, uitgezonderd artikel 97 van 
de Grondwet, en inzonderheid de artike~ 
len 60, 70, inzonderheid eerste en tweede 
lid, van voornoemde wet van 28 decem
ber 1983, gewijzigd bij de wet van 31 juli 
1984) en niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arbeidshof 
beslist dat verweerder, voor de 
dienstjaren 1986 en 1987, geen bij
zondere sociale-zekerheidsbijdrage, 
bedoeld in artikel 60 van de wet van 
28 december 1983 houdende fiscale 
en begrotingsbepalingen, verschul, 
digd is; dat het arbeidshof oordeelt 
dat aan het vereiste van die bepa
ling betreffende het nettobedrag van 
de belastbare inkomsten :riiet is vol
daan; dat het van oordeel is dat er 
geen reden is om bij het bedrag van 
de gezamenlijke belastbare inkom
sten de roerende inkomsten te voe
gen die verweerder, zoals hij zulks 
krachtens artikel 220 bis van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastin-' 
gen mocht doen, niet had vermeld 
in zijn aangiften in de personenbe
lasting, op grand dat artikel 70 van 

de wet van 28 december 1983 zulk 
een samenvoeging niet oplegt; 

Overwegende dat artikel 60 van 
de wet van 28 december 1983 een 
bijzondere socialeczekerheidsbijdra
ge oplegt aan de daarin. bepaalde 
personen van wie « het netto-bedrag 
van d~ in de personenbelasting ge
zamenlijk belastbare inkomsten 
meer dan drie mHjoen bedraagt >>; 

Overwegende dat volgens artikel 
70 van dezelfde wet roerende inkom
sten bij het bedrag van de gezamen
lijke belastbare inkomsten worden 
gevoegd « voor het bepalen van de 
heffingsbasis van de in artikel 60 
bedoelde bijzondere sociale-zeker
heidsbijdrage )); dat artikel 60 de 
toepassingsvereisten en met name 
het peil vaststelt dat de inkomsten 
moeten overschrijden om bijdrage
plichtig te zijn; dat uit de woorden 
« de .in artikel 60 bedoelde heffings
basis >> blijkt dat de wetgever heeft 
gewild dat met de roerende inkom
sten rekening wordt gehouden, in de 
mate als. vastgesteld in artikel 70, 
niet enkel om de bijdrage te bereke
nen maar ook om na te gaan of aan 
het vereiste inzake het bedrag van 
de inkomsten is voldaan; 

Maar overwegende dat verweer
der aanvoert dat laatstbedoelde be
paling in strijd is met de artikelen 6 
en 6bis van de Grondwet en dat roe
rende inkomsten derhalve in geen 
geval in aanmerking kunnen wor
den genomen met toepassing van 
artikel 70, zodat de bestreden beslis
sing naar recht is verantwoord; 

Overwegende dat door die grand 
van niet~ontvankelijkheid een preju
diciele vraag wordt opgeworpen in 
de zin van artikel 26, § 1, 3°, van de 
Bijzondere Wet op het Arbitragehof 
van 6 januari 1989; 

'Om d1e redi:men, houdt de uit
spraak aan totdat het Arbitragehof 
bij wijze van prejudiciele beslissing 
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uitspraak heeft gedaan over de vol
gende vraag: « Wordt in artikel 70 
van de wet van 28 december 1983 
houdende fiscale en begrotingsbepa
lingen, gewijzigd bij wet van 31 juli 
1984, volgens hetwelk bij de vast
stalling van de heffingsbasis van de 
bij artikel 60 van diezelfde wet inge
voerde bijzondere sociale-zeker
heidsbijdrage, bij het bedrag van de 
gezamenlijk belastbare inkomsten 
" de roerende inkom:;;ten moeten 
worden gevoegd ... die, ingevolge ar
tikel 220bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen niet in de 
jaarlijkse aangifte in de personenbe
lasting worden aangegeven ", een 
met de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet strijdig onderscheid ge
maakt tussen de belastingplichtigen 
die gebruik hebben gemaakt van de 
hun bij artikel 220bis, eerste lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen geboden mogelijkheid en 
de belastingplichtigen die zulks niet 
he b ben gedaan? » 

9 december 1991 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Kirckpatrick. 

Nr. 190 

3• KAMER - 9 december 1991 

VREEMDE WET- ZAiREES WETBOEK VAN 

ARBEIDSRECHT - ARBEIDSOVEREENKOMST 
- BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 
DOOR DE WERKGEVER - OVEREENKOMST 
VOOR ONBEPAALDE TIJD -- GEEN GELDIGE 
REDEN- RECHTEN VAN DE WERKNEMER. 

Volgens het Zai'ees recht kan de werkne
mer tegelijk zowel schadevergoeding 
als een vergoeding wegens niet-nako-

ming van de opzeggingstermijn genie
ten, wanneer de werkgever de voor on
bepaalde tijd aangegane arbeidsover
eenkomst zonder geldige reden beein
digt (1). (Art. 49 Zai:rees Wetboek van 
Arbeidsrecht.) 

(« SOCIETE MINIERE DU BAKWANGA ,. SOCIETE 
PAR ACTIONS A RESPONSABILITE LIMITEE DE 

DROIT ZA1ROIS T. CORTHOUTS) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9179) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 13 september 1990 uit
gesproken door het Arbeidshof te 
Bergen, waarnaar de zaak was ver
wezen; 

Gelet op 's Hofs arrest van 3 juni 
1985 (2); 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 48, 49, 50, 58, 60 en 61 van 
het Zai:rees Arbeidswetboek (ordonnan
ce-loi nr. 67/310 van 9 augustus 1967), 

doordat het bestreden arrest, op ver
weersters rechtsvordering tot betaling 
van opzeggingsvergoeding en schadever
goeding wegens beiHndiging zonder zwa
re fout noch geldige reden van de ar
beidsovereenkomst van wijlen haar man, 
de heer Smal, overweegt dat de kennis
geving van de beeindiging van de over
eenkomst door eiseres wegens zware 
fout van de heer Smal te laat is gebeurd, 
en dat noch de zware fout noch de geldi
ge reden zijn aangetoond, vervolgens ei
seres, op grond van artikel 49 veroor
deelt tot betaling van de tegenwaarde 
van 11.179,596 zai:re als opzeggingsver
goeding en van 100.000 Belgische frank 
als schadevergoeding, op grond: « dat uit 
de bewoordingen van dat artikel 49, 
tweede lid, zonder twijfel volgt dat die 
vergoedingen niet vermengd worden en 

(1) Zie M. KIRSCH, Le droit du travail afri
cain, Parijs, 1975, p. 149 en Tribunal du travail 
de Tananrive, 7 april 1976, Travail et professi
on d'outre-mer, 16 fevrier 1977, nr. 435, blz. 71 
_en 72. Uit de memorie van toelichting blijkt 
dat de ontwerpers van het Za1rees Wetboek 
van Arbeidsrecht onder meer de Arbeidswet
boeken van andere franstalige Ianden in Afri
ka als voorbeeld hebben genomen. 

(2) A.R. nr. 7339 (A.C, 1934-85, nr. 597). 



322 HOF VAN CASSATIE Nr. 191 

dat zij bijgevolg kunnen worden gecumu
leerd », << dat die tekst uitdrukkelijk de 
toekenning van de twee vergoedingen in
houdt >> en dat het « billijk lijkt het door 
het beroepen vonnis bepaalde bedrag, te 
weten de tegenwaarde van 1.000.000 
frank, over te nemen >>, 

terwijl het Zai:rese Arbeidswetboek, bij 
beeindiging door de werkgever van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd zonder zware fout noch geldige re
den, de werknemer geen recht verleent 
op een compensatoire opzeggingsvergoe
ding maar alleen op schadevergoeding 
op grand van artikel 49; het bestreden 
arrest, dat aan verweerster, benevens de 
schadevergoeding op grand van artikel 
49 van dat wetboek, oak een bedrag toe
kent als opzeggingsvergoeding wegens 
beeindiging zonder zware fout noch gel
dige reden van de arbeidsovereenkomst 
van wijlen haar man, de heer Smal, bij
gevolg alle in het middel aangewezen be
palingen van het Zalrese Arbeidswet
boek schendt : 

Overwegende dat artikel 49 van 
het Za'irese Arbeidswetboek bepaalt 
dat « de werknemer, bij beeindiging 
zonder geldige reden van de over
eenkomst voor onbepaalde tijd, 
recht heeft op schadevergoeding ... >>, 

dat in het tweede lid van dat artikel 
nader wordt bepaald dat die schade
vergoeding « niet wordt vermengd 
met de vergoeding wegens het niet
naleven van de opzeggingstermijn 
noch met de opzeggingsvergoeding 
die eventueel in de overeenkomst of 
in de collectieve overeenkomst is 
vastgelegd >>; 

Dat die bepaling impliceert dat de 
werknemer, in de regel, wanneer de 
werkgever een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd beeindigt zonder de 
opzeggingstermijn na te Ieven, recht 
heeft op een compensatoire opzeg
gingsvergoeding en dat die vergoe
ding kan worden gecumuleerd met 
de schadevergoeding die verschul
digd is wegens beeindiging zonder 
geldige reden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

9 december 1991 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Draps. 

Nr. 191 

3" KAMER - 9 december 1991 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - l:ITOEFENING 
VAN HET BEROEP- TABEL VAN DE ORDE
WEIGERING VAN INSCHRIJVING - WERKNE
MER - ARBEIDSOVEREENKOMST - BOUW
Kl:NDIGE OPDRACHT - NIETIGHEID VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST - OPENBARE OR
DE. 

2o ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- NIE
TIGHEID VAN DE OVEREENKOMST - BOUW
KCNDIGE OPDRACHT - WERKNEMER - AR
CHITECT - TABEL VAN DE ORDE - WElGE
RING VAN INSCHRIJVING - OPENBARE ORDE. 

30 OPENBARE ORDE - ARCHITECT -
UITOEFENING VAN HET BEROEP - TABEL 
VAN DE ORDE - WEIGERING VAN INSCHRIJ
VING - WERKNEMER - ARBEIDSOVEREEN
KOMST - BOUWKUNDIGE OPDRACHT - NIE
TIGHEID VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1°, 2° en 3° De arbeidsovereenkomst inza
ke een bouwkundige opdracht is strij
dig met de openbare orde, wanneer zij 
is gesloten met een werknemer die zo
danige opdracht niet mag uitvoeren; in 
dat geval is de overeenkomst volstrekt 
nietig (1), (Art. 5 Architectenwet; art. 6 
B.W.) 

(I) Zie ; P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de 
jurisprudence sur les obligations », 1968 tot 
1973, R.C.J.B., 1975, biz. 477 en 478, nr. 33, en 
"1974 tot 1982 ", ibid., 1986, biz. 117 en 118, nr. 
47. 
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(GOMREE T. MAZY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9237) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1990 door 
het Arbeidshof te Luik, afdeling 
Neufchateau, gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 6, 1108, 1126, 1131, 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek, 5 van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten en, bijgevolg, 40 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 
3 juli 1978, 

doordat het arrest vooraf vaststelt dat 
het voorwerp van de arbeidsovereen
komst tussen de partijen « de uitvoering 
is van de " bouwkundige opdracht die 
door de feitelijke vereniging C.P.E.I. in 
onderaanneming aan de werkgever, die 
daarvan deel uitmaakt, is toevertrouwd, 
en die betrekking heeft op het toezicht 
op de afwerking van de ruwbouw en het 
opstellen van de definitieve ontwerpen 
inzake afwerking en speciale technieken 
tot de fase van het indienen van de stuk
ken voor de aanbesteding ( ... ) "; (dat) het 
bijgevolg duidelijk is dat (verweerder) is 
aangenomen om als architect op te tre
den, hoewel dat in de overeenkomst niet 
uitdrukkelijk wordt vermeld; (dat) is aan
getoond dat hij plannen heeft getekend 
( ... ) "• verder vaststelt dat verweerder 
niet is ingeschreven bij een Orde en te
recht vaststelt dat het beroep van archi
tect beschermd is, vervolgens toch de ex
ceptie van nietigheid van die overeen
komst afwijst en eiser bijgevolg veroor
deelt om aan verweerder een vergoeding 
ten belope van 1.959.701 frank te betalen 
wegens beeindiging van een duidelijk 
omschreven arbeidsovereenkomst, op 
grand dat : « Zulks evenwel niet impli
ceert dat de arbeidsovereenkomst voor 
handelingen van een architect, die geslo
ten is met een architect die niet bij een 
Orde is ingeschreven, nietig is en tussen 
de partijen geen gevolg kan hebben, wat 
erop neerkomt dat de werkgever de 
werknemer voor het geleverde werk niet 
zou hoeven te betalen. Er is immers 
geen geoorloofde oorzaak noch een onge
oorloofd voorwerp. De oorzaak van de 
overeenkomst is het loon van de werkge
ver voor het werk van de werknemer. 
Die oorzaak is niet ongeoorloofd. Het 

voorwerp van de overeenkomst is een 
bouwkundige opdracht. Dat voorwerp is 
vanzelfsprekend niet ongeoorloofd. De 
schending van een wettelijke verplich
ting inzake de bescherming van het be
roep leidt niet tot nietigheid van: de ar
beidsovereenkomst », 

terwijl, enerzijds, de overeenkomst, in
gevolge de artikelen 6, 1108, 1126, 1131 
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, ai
leen geldig is als het voorwerp en de oor
zaak ervan geoorloofd zijn; zij bij ont
stentenis daarvan nietig is en, bijgevolg, 
ingevolge artikel 1131 van het Burgerlijk 
Wetboek, geen gevolg heeft; de rechter, 
wanneer het voorwerp van de overeen
komst een arbeidsprestatie is, bij de be
oordeling van het geoorloofd karakter 
van het voorwerp en de oorzaak, moet 
nagaan of een wettelijke bepaling van 
openbare orde de medecontractant niet 
verbiedt de in de overeenkomst beoogde 
prestatie te leveren, en zich niet kan be
perken tot de beslissing dat de prestatie 
op zichzelf niet geoorloofd is; anderzijds, 
de wet van 26 juni 1963 die, in het alge
meen belang, de uitoefening van het be
roep van architect regelt, en inzonder
heid haar artikel 5, dat bepaalt dat 
niemand het beroep van architect in wel
ke hoedanigheid ook mag uitoefenen als 
hij niet op een van de tabellen van de 
Orde is ingeschreven of als hij daartoe 
niet is gemachtigd, een bepalirig van 
openbare orde is; daaruit volgt dat het 
arrest, dat vaststelt dat verweerder is 
aangenomen om als architect op te tre
den terwijl hij niet bij een Orde is inge
schreven, maar niettemin weigert de nie
tigheid van die overeenkomst uit te 
spreken, de artikelen 6, 1108, 1126, 1131, 
1133 van het Burgerlijk Wetboek en 5 
van de wet van 26 juni 1963 schendt; het 
bijgevolg artikel 40 van de wet van 3 juli 
1978 schendt: 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat verweerder « is aangenomen om 
als architect op te treden, hoewel 
dat in de overeenkomst niet uitdruk
kelijk wordt vermeld. Er is aange
toond dat hij plannen heeft gete
kend »; dat het vaststelt dat de 
betrokkene, zo hij architect is, niet 
op een tabel van de Orde is inge
schreven; 

Overwegende dat artikel 5 van de 
wet van 26 juni 1963 tot instelling 
van een Orde van Architecten be
paalt dat niemand in Belgie het be-

::::r 
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roep van architect in welke hoeda
nigheid ook mag uitoefenen als hij 
niet op een van de tabellen van de 
Orde of een lijst van stagiairs is in
geschreven of als hij daartoe niet 
gemachtigd is overeenkomstig arti
kel 8, derde lid; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling, die de uitoefening van het be
roep van architect regelt, van open
bare orde is; dat de overeenkomst 
die met schending van die bepaling 
is gesloten, volstrekt nietig is; 

Dat het arbeidshof bijgevolg niet 
zonder schending van de in het mid
del aangevoerde bepalingen heeft 
kunnen beslissen dat verweerder 
recht had op een opzeggingsvergoe
ding; 

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. 

9 december 1991 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en Gerard. 

Nr. 192 

2• KAMER - 10 december 1991 

1° SPORTWEDSTRIJDEN DOPING-

PRAKTIJK - POSITIEF RESVLTAAT VAN DE 
ANALYSE VAN EEN URINEMONSTER 

SLECHTS EEN ERKEND LABORATORIUM VOOR 
EEN EVENTUELE TEGENANALYSE - GEVOLG 
T.A.V. RET RECHT VAN VERDED!GING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - SPORTWEDSTR!JDEN - DO
PINGPRAKTIJK - POSITIEF RESULTAAT VAN 
DE ANALYSE VAN EEN URINEMONSTER -
SLECHTS EEN ERKEND LABORATORIUM VOOR 
EEN EVENTUELE TEGENANALYSE - GEVOLG. 

1 o en 2° In geval van positief resultaat 
van de analyse van een urinemonster 
moet de overheid die de monsterne
ming heeft bevolen, een afschrift van 
het proces-verbaal overleggen aan de 
gecontroleerde persoon met toevoeging 
van een lijst van de erkende laborato
ria om het de betrokkene mogelijk te 
maken het tweede monster te laten 
analyseren in een door hem gekozen 
erkend laboratorium; de enkele om
standigheid dat er slechts een erkend 
laboratorium bestaat schendt het recht 
van verdediging niet. (Art. 7, § 2, K.B. 
24 nov. 1978 betreffende de monsterne
ming van urine en bevoorrading bij 
sportcompetities en de analyse ervan, 
gewijzigd bij art. 8 besluit van de 
Vlaamse Executieve van 14 jan. 1987.) 

(DE WILDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4299) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het door Mr. Biitzler aangevoer
de middel en over het derde door Mr. 
Martens aangevoerde middel, luidende 
als volgt : schending van artikel 7, § 2, 
van het koninklijk besluit van 24 novem
ber 1978, gewijzigd bij artikel 8 van het 
besluit van de Vlaamse Executieve van 
14 januari 1987, betreffende de wijze 
waarop in het kader van de dopingbe
strijding monsters van urine en van be
voorrading worden genomen en betref
fende de procedure van analyse, en 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest oordeelt (bladzijde 
5) « dat op het ogenblik van de feiten er 
slechts een enkel door het Ministerie 
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van Vlaamse Gemeenschap erkend labo
ratorium was; dat artikel 7, § 2, voor
schrijft dat de gecontroleerde persoon er
van in kennis wordt gesteld dat hij het 
tweede monster op eigen kosten in een 
door hem gekozen erkend laboratorium 
kan laten analyseren; dat in het proces
verbaal, waarvari (eiser) erkend heeft 
een afschrift te hebben ontvangen, uit
drukkelijk wordt vermeld dat hij een te
genonderzoek kan laten verrichten in 
het Instituut van Farmacologie en Toxi
locogie van huisdieren te Gent; dat aldus 
aan de wettelijke vereiste is voldaan; ( ... ) 
dat (eiser) aanvoert dat zijn recht op 
vrije keuze van een laboratorium werd 
miskend door de omstandigheid dat er 
slechts een enkel wettelijk erkend labo
ratorium bestond; ( ... ) dat het recht van 
(verdediging van) de gecontroleerde niet 
afhangt van de plaats waar de tegen
proef wordt uitgevoerd, noch van het la
boratorium waar de analyse plaatsvindt, 
maar van de mogelijkheid onder controle 
van een eigen deskundige een tegenex
pertise te laten uitvoeren; dat (eiser) 
hiertoe de gelegenheid heeft gekregen; 
dat hij in aanwezigheid van apotheker 
Rebry, door hem aangesteld, de analyse 
van het tweede urinemonster heeft kun
nen volgen; dat hij geen bezwaar heeft 
gemaakt tegen de uitgevoerde analyse 
en dat hij oak thans geen bezwaar aan
voert tegen de wijze waarop deze analy
se in zijn bijzijn werd gedaan; dat zijn 
rechten van verdediging dan oak niet ge
schonden werden door de omstandigheid 
dat de tegenproef in hetzelfde laboratori
um werd uitgevoerd als de oorspronke
lijke analyse ''• 

terwijl artikel 7, § 2, van voormeld ko
ninklijk besluit van 24 november 1978, 
zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaam
se Executieve van 14 januari 1987, onder 
meer luidt als volgt : « In geval van posi
tief resultaat stelt de overheid, die de 
monsterneming heeft bevolen, proces
verbaal op waarvan binnen acht dagen 
na ontvangst van het analyserapport een 
afschrift aan de gecontroleerde persoon 
wordt overlegd. Bij het afschrift wordt 
een lijst van de erkende laboratoria ge
voegd. De gecontroleerde persoon wordt 
ervan in kennis gesteld dat hij het twee
de monster op eigen kosten ( ... ) in een 
door hem gekozen erkend laboratorium 
kan laten analyseren, op voorwaarde dat 
hij binnen acht werkdagen na ontvangst 
van het proces-verbaal per aangetekend 
schrijven zijn beslissing doet kennen 
aan de overheid die de monsterneming 
heeft bevolen »; en hieruit ondubbelzin-

nig en uitdrukkelijk volgt dat eiser, ter 
eerbiediging van zijn recht van verdedi
ging, niet enkel in de gelegenheid moest 
worden gesteld de analyse van het twee
de monster zelf, of door zijn raadsman 
of deskundige, bij te wonen, doch tevens 
daadwerkelijk het erkend laboratorium 
moest kunnen kiezen waarin deze analy
se zou worden uitgevoerd, zodat het ar
rest, door te oordelen dat eisers. recht 
van verdediging niet afhangt van de keu
ze van het laboratorium waar de tegen
expertise wordt uitgevoerd voormeld ar
tikel 7, § 2, schendt en het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de eerbiedi
ging van het recht van verdediging mis
kent; 

Overwegende dat artikel 7, § 2, 
van het koninklijk besluit van 24 no
vember 1978, zoals aangepast door 
het besluit van de Vlaamse Execu
tieve van 14 januari 1987, luidt zoals 
in de middelen wordt weergegeven; 

Overwegende dat de door die wet
telijke bepaling opgelegde medede
ling aan de betrokkene van een lijst 
van de erkende laboratoria en de 
aan betrokkene gelaten keuze van 
een erkend laboratorium de omstan
digheid beogen dat er meerdere la
boratoria werden erkend, doch niet 
de noodwendigheid inhoudt van het 
bestaan van meerdere erkende labo
ratoria; dat de te dezen gevolgde 
werkwijze gebeurde in het licht van 
de omstandigheid dat slechts op eEm 
erkend laboratorium voor de bedoel
de analyses een beroep kon worden 
gedaan; 

Overwegende dat voor een labora
toriumanalyse van een urinemon
ster ter controle van de al dan niet 
aanwezigheid in de onderzochte stof 
van een substantie als bedoeld in ar
tikel 1 van de wet van 2 april 1965 
waarbij de dopingpraktijk verboden 
wordt bij sportcompetities, het recht 
van verdediging van de betrokkene 
wordt gewaarborgd door de tegen
sprekelijkheid van de tegenexperti
se en de mogelijke aanwezigheid 
van een door de betrokkene gekozen 
deskundige, te dezen de apotheker 
Rebry; 

r __ --
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Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

10 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Biitzler en L.J. Martens, Gent. 

Nr. 193 

2• KAMER - 10 december 1992 

STRAF - ART. 2, TWEEDE LID, SW. - TOE
. PASSING - WET ONGEWIJZIGD - BESLt:IT 
DAT HET FElT STRAFBAAR STELT GEWIJZIGD 
- FElT NIET MEER STRAFBAAR TEN TIJDE 
VAN HET ARREST. 

Wanneer een vroeger besluit wordt ver
vangen door een.later besluit dat gena
men . werd ter uitvoering van dezelfde 
wet als het vroegere besluit, zonder 
dat de wet. zelf gewijzigd werd, blijven 
feiten, ·die ingevolge het vroeger be
sTuit strafbaar waren ten tijde waarop 
ze werden gepleegd, strafbaar, zelfs in
dien ze ingevolge het Jatere besluit, ge
nom en ter uitvoeriilg van dezelfde wet 
die niet werd gewijzigd, ten tijde van 

het arrest geen strafbaar feit meer 
opleveren; art. 2, tweede lid, Sw. vindt 
daarop geen toepassing (1). 

(BERGOETS T. MENTEN, DELBROUCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4910) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
waarbij het arrest, na de strafvorde
ring tegen eiser door verjaring ver
vallen te hebben verklaard, hem 
veroordeelt op de civielrechtelijke 
vordering van de verweerders tegen 
hem; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1 van het besluit van de 
Vlaamse Executieve van 21 maart 1990 
houdende wijziging en aanvulling van ti
tel I van het .f\.lgemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming met betrekking 
tot veestalleri en opslagplaatsen van 
meststoffen, 6 van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaats zoals gewijzigd bij artikel 5 
van de wet van 17 juli 1957, 1, 2, 10, 24 
van titel I van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, goedge
keurd bij het Besluit van de Regent van 
11 februari 1946, 1 van genoemd besluit 
van de Regent van 11 februari 1946, 2, in 
het bijzonder het tweede lid, 65, 100 van 
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 159, 191 en 212 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen de strafvordering vervallen verklaart 
door verjaring en eiser ontslaat van elke 
veroordeling uit dien hoofde en op civiel 
gebied, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, eiser veroordeelt om aan de 
burgerlijke partijen 1 frank morele scha
devergoeding en de kosten te betalen en 

(1) Cass. 29 okt. 1985, A.R. nr. 8970 (A.C., 
1985-86, nr. 134.) 
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aan eiser verder de stopzetting beveelt 
van de exploitatie zonder vergunning 
vanaf de uitspraak van het arrest onder 
verbeurte van een dwangsom bepaald op 
100 frank per dag vertraging en eiser te
vens verwij st in de kosten op de gronden 
dat : « Overwegende dat het feit van de ten
lastelegging zich situeert tussen 23 okto
ber 1982 en de dag der dagvaarding, zijn
de 22 december 1984; dat de verjaring 
van de strafvordering een laatste maal 
gestuit werd op 23 mei 1985 (stuk 41), zo
dat de strafvordering thans verjaard is; 
dat de civiele vordering ingesteld werd 
op een ogenblik dat de verjaring van de 
openbare vordering nog niet was ingetre
den; dat het hof derhalve dient na te 
gaan of (eiser) aldan niet het feit van de 
tenlastelegging gepleegd heeft; dat uit de 
stukken van het dossier en het onder
zoek ter terechtzitting gevoerd, blijkt dat 
(eiser) inderdaad, op het in de tenlaste
legging omschreven perceel en binnen 
de tijdspanne voorzien in de tenlasteleg
ging, zonder uitbatingsvergunning een 
exploitatie van een paardestal voerde 
niettegenstaande het College van Burge
meester en Schepenen op 30 november 
1976 een bouwvergunning afleverde voor 
een houten schutstal voor twee paarden 
(stuk 13/B); dat door (eiser) een Besluit 
van de Vlaamse Executieve van 21 maart 
1990 naar voor gebracht wordt waarbij 
echter geen soepelere doch integendeel 
strengere criteria vastgesteld worden; 
dat de burgerlijke partijen hun eis thans 
uitbreiden overeenkomstig artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin 
dat, zo geen herstel bevolen wordt, de 
stopzetting van de exploitatie gevorderd 
wordt onder verbeurte van een dwang
som van 500 frank per dag, met ingang 
van 23 oktober 1982; dat de burgerlijke 
partijen terecht de stopzetting van de ex
ploitatie zonder vergunning vorderen, 
zijnde het herstel in de specifieke vorm, 
aangepast aan de aard der schade; dat 
derhalve 1 frank morele schade toege
kend wordt, de stopzetting van de exploi
tatie bevolen wordt vanaf de uitspraak 
van huidig arrest, onder verbeurte van 
een dwangsom bepaald op 100 frank per 
dag vertraging >>, 

terwijl artikel 1 van het besluit van de 
Vlaamse Executieve van 21 maart 1990 
waarbij in het Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming een hoofdstuk 
Ibis wordt ingevoegd, de exploitatie van 
een paardestal met minder dan vijf paar
den, ook in een gebied ander dan woon
gebied met landelijk karakter of agra
risch gebied, niet meer opneemt in de 

lijst van de inrichtingen die aan een ver
gunningsplicbt onderworpen zijn waaruit 
volgt dat voor bet exploiteren van een 
paardestal met drie paarden geen ver
gunning meer vereist was op bet tijdstip 
van de uitspraak van bet bestreden ar
rest, dat bet exploiteren van een paar
destal van drie paarden op bet ogenblik 
van de uitspraak aldus geen strafbaar 
feit meer uitmaakte; dat overe(mkomstig 
artikel 2 van bet Strafwetboek, wanneer 
een nieuwe wet een vroegere wet over 
betzelfde onderwerp opbeft, de onder bet 
stelsel van de oude wet gepleegde mis
drijven aileen dan strafbaar blijven voor 
zover dat feit ook door de nieuwe wet als 
misdrijf wordt aangemerkt en strafbaar 
gesteld, betgeen te dezen niet het geval 
is, dat bet opbeffen van de vergunnings
plicbt voor een stal met drie paarden bet 
verval medebracbt van de strafvordering 
nu daarover nog niet bij een definitieve 
beslissing was gevonnist; dat wegens de 
terugwerkende kracbt van de opbeffing 
van de strafwet de strafbaarbeid van bet 
gepleegde feit vervalt en er dus geen 
sprake meer kan zijn van bet verlopen 
van een verjaringstermijn sinds bet ple
gen van bet feit en de beroepsrecbters 
aldus bet verval van de strafvordering 
moesten uitspreken op grond van bet 
opbeffen van de strafwet in plaats van 
op grond van de verjaring van de straf
vordering; dat, nu de feiten waarvan ei
ser beticbt werd geen strafbaar feit meer 
uitmaakten, de beroepsrecbters onbe
voegd waren om uitspraak te doen over 
de burgerlijke vordering, bet bof van be
roep derbalve door te beslissen dat bet 
besluit van de Vlaamse Executieve van 
21 maart 1990 geen soepelere docb inte
gendeel strengere criteria vaststelt, door 
de strafvordering verjaard te verklaren 
en door vervolgens uitspraak te doen 
over de civiele vordering, de in bet mid
del aangeduide wetsbepalingen scbendt: 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 5 mei 1888 betreffende het 
toezicht op de gevaarlijke, ongezon
de of hinderlijke inrichtingen en op 
de stoomtuigen en stoomketels, 
strafbaar stelt de overtredingen van 
de bepalingen van al de besluiten 
betreffende de gevaarlijke, ongezon
de of hinderlijke inrichtingen en 
stoomtuigen en stoomketels; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 849 van de Regentbesluiten van 
11 februari 1946 en 27 september 
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1947, zoals gewijzigd door artikel 7 
van het koninklijk besluit van 14 
maart 1974 en artikel 21 van het ko
ninklijk besluit van 10 april 1974, de 
vaststelling en de beteugeling van 
de inbreuken op de bepalingen van 
het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming gebeuren, on
der meer, overeenkomstig de bepa
lingen van de wet van 5 mei 1888 
betreffende het toezicht op de ge
vaarlijke, ongezonde of hinderlijke 
inrichtingen en op de stoomtuigen 
en stoomketels; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 17 september 1976 tot 
wijziging van hoofdstuk II, B, van ti
tel I van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, in de 
woongebieden de exploitatie van 
stallen met grote zoogdieren op
neemt in de lijst van de inrichtingen 
die aan een vergunningsplicht on
derworpen zijn; 

Overwegende dat het besluit van 
de Vlaamse Executieve van 21 
maart 1990 houdende wijziging en 
aanvulling van titel I van het Alge
meen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming met betrekking tot vee
stallen en opslagplaatsen van mest
stoffen, dat in woongebieden de 
exploitatie van stallen voor grote 
zoogdieren, inzonderheid paarden, 
enkel opneemt in de lijst van de in
richtingen die aan een vergunnings
plicht onderworpen zijn voor zover 
er meer dan vijf gespeende dieren 
worden gefokt of gehouden, bekend
gemaakt werd in het Belgisch 
Staatsblad van 3 april 1990 en naar 
luid van artikel 2 in werking is ge
treden de dag van die bekendma
king; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
voor de periode tussen 23 oktober 
1982 en 22 december 1984 tijdens de
welke de overtreding is vastgesteld, 
de exploitatie van een paardestal 
waarin drie paarden werden gehou
den werd geregeld niet door het be
sluit van de Vlaamse Executieve van 
21 · maart 1990, maar wel door het 
koninklijk besluit van 17 september 

1976 dat toen nog niet was opgehe
ven; 

Overwegende dat artikel 2, tweede 
lid, van het Strafwetboek geen toe
passing vindt wanneer, zoals te de
zen, een vroeger koninklijk besluit 
vervangen wordt door een later be
sluit van de Vlaamse Executieve dat 
genomen werd ter uitvoering van de
zelfde wet als het koninklijk besluit, 
zonder dat de wet zelf gewijzigd 
werd; dat in zodanig geval feiten, 
die ingevolge het vroegere konink
lijk besluit strafbaar waren ten tijde 
waarop ze werden gepleegd, straf
baar blijven, zelfs indien ze ingevol
ge het latere besluit van de Vlaamse 
Executieve, genomen ter uitvoering 
van dezelfde wet die niet gewijzigd 
werd, ten tijde van het arrest geen 
strafbaar feit meer opleveren; 

Dat het middel faalt naar recht; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede, het derde en het vierde on
derdeel van het tweede middel van 
eisers memorie, die niet tot ruimere 
cassatie of cassatie zonder verwij
zing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het « de 
stopzetting beveelt van de exploita
tie zonder vergunning vanaf de da
tum van de uitspraak, onder ver
beurte van een dwangsom bepaald 
op honderd frank (100 frank) per 
dag vertraging >> en eiser veroor
deelt in de kosten van de civielrech
telijke vordering in beide instanties; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de verweer
ders eensdeels en eiser anderdeels 
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in de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

10 december 1991 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Ver
bist. 

Nr. 194 

2" KAMER - 11 december 1991 

HOOFDELIJKHEID - ART. 1202 B.W. -

TOEPASSINGSGEBIED. 

Art. 1202 B. W. beoogt enkel de hoofde
Jijkheid uit overeenkomst; het is niet 
van toepassing op verbintenissen die 
voortvloeien uit misdrijven en dus 
geen verband houden met overeen
komsten (1). 

(VAN DEN PLAS T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID N.V. E.A.) 

(A.R. nr. 9300) 

11 december 1991 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Gein
ger en Mandelblat, Brussel. 

{1) Zie Cass., 3 jan. 1922 (Bull. en Pas., 1922, 
I, 117). 
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2• KAMER - 11 december 1991 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHIKKING VAN VERWIJZING- CASSATIEBE
ROEP - TOETSING VAN HET HOF - GREN

ZEN. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - AMBTSHALVE OP TE WERPEN MIDDE
LEN EN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID - BESTREDEN BESLISSING - BESCHIK
KING VAN VERWIJZING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - AL
GEMENE BEGRIPPEN - MAATREGEL VAN IN
WENDIGE AARD - BEGRIP. 

4o VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - VERDAGING - ON
DERSCHEID. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
STMFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - BESCHIKKING 
VAN TOEWIJZING. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE 
STMFZAKEN - VORMEN - VERKLARING 
VAN VOORZIENING. 

7° HOGER BEROEP - STMFZAKEN -

BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VERDAGING. 

Bo HOGER BEROEP - PRINCIPAAL BE

ROEP - TERMIJN - BEROEPEN BESLISSING 
- EINDBESLISSING OP TUSSENGESCHIL. 

go VONNISSEN EN ARRESTEN - AL

GEMENE BEGRIPPEN - EINDBESLISSING OP 
TUSSENGESCHIL - BEGRIP. 

1° en 2° Wanneer de beklaagde zich na 
de eindbeslissing op de strafvordering 
in cassatie voorziet tegen de beschik
king van de raadkamer waarbij hij 
naar het vonnisgerecht is verwezen, is 
de toetsing door het Hof en derhalve 
de middelen die het Hdf ambtshalve 
zou kunnen opwerpen beperkt tot de 
formele geldigheid van de beschikking 
waarbij de zaak bij het vonnisgerecht 
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aanhangig is gemaakt, en tot de regels 
inzake de bevoegdheid van dat gerecht 
(1). 

3° De beslissing die de behandeling van 
de zaak verdaagt zonder uitspraak te 
doen over enig geschil, is een maatre
gel van inwendige aard (2). (Art. 1046 
Ger.W.) 

4° Niet vatbaar voor cassatieberoep is de 
beslissing waarbij een rechtscollege, 
zonder uitspraak te doen over een ge
schil, zich ertoe beperkt de zaak naar 
een latere datum te verdagen (3); na 
de eindbeslissing staat daarentegen 
cassatieberoep wei open tegen de be
slissing die in Jaatste aanleg uitspraak 
doet over een verzoek om verdaging 
waartegen een partij zich had verzet. 
(Artt. 407 en 413 Sv. Impliciet.) 

5° Cassatieberoep staat niet open tegen 
de beschikking van de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg die, 
rechtdoende op de vordering van het 
O.M welke gegrond was op « de goede 
afdoening van de zaken en ae oenoer
ten van de dienst », een zaak toewijst 
aan een correctionele kamer van die 
rechtbank, terwijl zij voordien aan een 
andere kamer was toegewezen. 

6° De verklaring van beroep in cassatie 
wordt gedaan op de griffie van het 
rechtscollege dat de bestreden beslis
sing heeft gewezen; die rechtsvorm is 
substantieel en kan door geen andere 
worden vervangen (4). (Art. 417 Sv.) 

7° De beslissing waarbij de correctione
Je rechtbank op de vordering van het 
O.M die gegrond was op samenhang 
van een Franse zaak met andere reeds 
aan een Nederlandse kamer van die 
rechtbank toegewezen zaken, en waar
tegen de verdediging zich had verzet, 
de debatten in die Franse zaak sine 
die verdaagt ten einde die zaak terug 

(1) Zie Cass., 6 sept. 1989, A.R. nrs. 7670-7674 
(A.C., 1989-90, nr. 7). 

(2) Zie Cass., 22 feb. 1990, A.R. nrs. 8713 en 
8845 (A.C., 1989-90, nr. 381). Art. 1046 Ger.W. is 
van toepassing in strafzaken (Cass., 25 juni 
1973, ibid., 1973, 1048). 

(3) Cass., 30 mei 1989, A.R. nr. 3477 .(A.C., 
1988-89, nr. 557) en de verwijzingen in noot 1. 

(4) Zie Cass., 13 juni 1990, A.R. nrs. 7932, 
7954 en 8067 (A.C., 1989-90, nr: 592). 

voor die Nederlanse kamer te brengen, 
doet uitspraak over een geschilpunt en 
is dus vatbaar voor hager beroep. 

8° Laattijdig en dus niet ontvankelijk is 
het hager beroep tegen de door de cor
rectionele rechtbank op tussengeschil 
gewezen eindbeslissing, wanneer het 
hager beroep niet terstond maar pas 
na het eindvonnis van die rechtbank 
wordt ingesteld. 

go Een eindbeslissing op tussengeschil is 
de beslissing van de correctionele 
rechtbank, wanneer zij daarbij haar 
rechtsmacht over het geschil waarover 
voor haar een debat is gevoerd voile
dig uitoefent (5); dit is het geval met 
de beslissing waarbij de rechtbank een 
zaak met het oog op nieuwe toewijzing 
ervan sine die verdaagt en waarbij de 
correctionele rechtbank uitspraak 
heeft gedaan over een vordering van 
het O.M waartegen de verdediging 
zich verzet had. 

(DENOLF) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9385) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikkingen, op 16 mei 1984 
en 26 maart 1985 gewezen door de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, de bestre
den beslissingen tot verdaging van 
de zaak, op 21 november 1984 en 10 
april 1985 gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, de be
streden beschikking, op 11 april 
1985 gewezen door de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, en het bestreden arrest, op 
26 april 1988 gewezen door het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 22 juli 1988 (6); 

I. Op de voorzieningen, op 22 de
cember 1988 ingesteld op de griffie 

(5) Zie Cass., 15 feb. 1990, A.R. nr. F 1040 F 
(A.C., 1989-90, nr. 366). 

(6) Niet gepubliceerd. 
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van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel : 

A. Op de voorzieningen tegen de 
beschikkingen, op 16 maart 1984 en 
26 maart 1985 gewezen door de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel : 

Overwegende dat die beslissingen 
uitspraak doen over de regeling van 
de rechtspleging, respectievelijk in 
de zaken 39.64.6494/82 en 
39.98.5007/83, waarvan de voeging 
nadien is bevolen door de correctio
nele rechtbank; 

Overwegende dat de wettelijke 
vereisten voor de formele geldigheid 
van de akten waarbij de zaak voor 
het vonnisgerecht wordt gebracht 
alsook de regels inzake de bevoegd
heid van dat gerecht in acht gena
men zijn; 

B. Op de voorziening tegen de op 
21 november 1984 door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel gewezen 
beslissing tot verdaging van de 
zaak: 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij die beslissing, op vor
dering van het openbaar ministerie, 
de behandeling van de zaak nr. 
39.64.6494/82 << sine die >> heeft ver
daagd met het oog op de nieuwe toe
wijzing ervan aan een Nederlandse 
kamer van die rechtbank en dat uit 
de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, niet blijkt dat 
eiser zich vooraf tegen die maatre
gel van inwendige aard heeft verzet; 

Dat die beslissing geen uitspraak 
doet over een geschil en dus niet 
vatbaar is voor cassatieberoep; 

C. Op de voorziening tegen de op 
10 april 1985 door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel gewezen be
slissing tot verdaging van de zaak : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij die beslissing, op de 
vordering die het openbaar ministe
rie had gegrond op de samenhang 
van de zaak 39.98.5007/83 met ande
re, reeds aan een Nederlandse ka
mer van die rechtbank toegewezen 

zaken, en waartegen de verdediging 
zich had verzet, de debatten in die 
zaak « sine die » heeft verdaagd met 
het oog op de nieuwe toewijzing er
van aan een Nederlandse kamer; 
dat die beslissing uitspraak doet 
over een geschilpunt en dus vatbaar 
is voor hager beroep; 

Overwegende dat de voorziening, 
nu zij is ingesteld tegen een beslis
sing die niet in laatste aanleg is ge
wezen, niet ontvankelijk is; 

D. Op de voorziening tegen de op 
11 april 1985 gewezen beschikking 
van de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel : 

Overwegende dat de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, rechtdoende op de 
vordering van het openbaar ministe
rie, welke gegrond was op « de goede
afdoening van de zaken en de be
hoeften van de dienst », bij de be
streden beschikking de zaak 
39.98.5007/83 heeft toegewezen aan 
de 20" correctionele kamer van die 
rechtbank, terwijl zij voordien aan 
de 21 e kamer was toegewezen; 

Overwegende dat die beslissing 
niet vatbaar is voor cassatieberoep; 

II. Op de voorziening, op 23 de
cember 1988 ingesteld ter griffie van 
het Hof van Beroep te Brussel : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op 16 mei 1984 en 
26 maart 1985 door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel gewezen beschikkin
gen, de op 21 november 1984 en 
10 april 1985 door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel gewezen be
slissingen tot verdaging van de zaak 
en de op 11 april 1985 door de voor
zitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel gewezen beschik~ 
king: 

Overwegende dat luidens artikel 
417 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen de verklaring van 
beroep in cassatie wordt gedaan op 
de griffie van het rechtscollege dat 
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de bestreden beslissing heeft gewe
zen; 

Overwegende dat die rechtsvor:tn 
substantieel is en door geen andere 
kan worden vervangen; 

Dat, nu de verklaring is geschied 
op de griffie van het Hof van Be
roep te Brussel, het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het op 26 april 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen arrest : 

Ove!'wegende dat het bestreden 
arrest het hager beroep van eiser te
gen de op 10 april 1985 door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel ge
wezen beslissing tot verdaging « si" 
ne die » van de zaak en tegen de op 
11 april 1985 door de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel gewezen beschikking hou
dende nieuwe toewijzing van de 
zaak, niet ontvankelijk verklaart; 

Gelet op de memorie tot cassatie, 
waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat het middel be
toogt dat als een beslissing alvorenl'l 
recht te doen moet worden be: 
schouwd de beslissing tot verdaging 
<< sine die )) van de zaak met het oog 
op de nieuwe toewijzing ervan, die 
op 10 april 1985 door de Correctiomi
le Rechtbank te Brussel is gewezen 
en waartegen eiser hager beroep 
heeft ingesteld op 30 januari 1987; 

Overwegende dat de rechtbank 
door die beslissing haar rechts
macht over het geschil waarover 
blijkens het zittingsblad van 10 april 
1985 voor haar een debat is gevoerd 
volledig heeft uitgeoefend, nu het 
openbaar ministerie de verdaging 
<< sine die )) had gevorderd wegens 
samenhang van de zaak 
39.98.5007/83 met andere zaken, die 
reeds aan een Nederlandse kamer 
van die rechtbank waren toegewe
zen, en de verdediging zich daarte
gen had verzet; dat die beslissing 
een eindbeslissing op tussengeschil 
was; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op de in het middel weergege
ven gronden {7), de beslissing waar
bij het hager beroep laattijdig en 
derhalve niet ontvankelijk wordt 
verklaard, regelmatig met redenen 
omkleedt en naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

11 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. A. 
Tytgat en Meyns, Brussel, G. De Croo
Desguin, Oudenaarde. 

(7) Het hof van beroep heeft « bet hager be
roep tegen bet zittingsblad van 10 april 1985 
en tegen de beschikking van de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
d.d. 11 april 1985 niet ontvankelijk verklaard », 
op grand dat bet hager beroep, dat de verdach
te pas op 30 januari 1987 had ingesteld tegen 
de op 10 april 1985 op tegenspraak gewezen 
beslissing, nochtans niet ontvankelijk moet 
worden verklaard wegens laattijdigheid; dat de 
beslissing tot verdaging van de zaak vatbaar is 
voor hager beroep, wanneer een dergelijke be
slissing, in feite of in rechte, een geschil be
slecht; dat zulks te dezen het geval was, aan
gezien de verdediging zich tegen elke verda
ging van de zaak verzet had; dat de bestreden 
bes!issing van jurisdictionele aard was en dat 
daartegen dus in beginsel een rechtsmiddel 
kon worden mgesteid: 
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Nr. 196 

2• KAMER - 11 december 1991 

1° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VER
NIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN HET BE
LANG VAN DE WET- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING - MINDERJARIGE BEKLAAGDE 
- VEROORDELING - GEVOLG. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKE!Ii - STRAFVORDERING - MIN
DERJARIGE BEKLAAGDE - VEROORDELING 
- CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GE
NERAAL - VERNIETIGING - GEVOLG. 

1° Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepas
sing van art. 441 Sv., vernietigt het 
Hoi het vonnis waarbij de correctione
le rechtbank een beklaagde veroor
deelt die, ten tijde van het feit waarop 
de veroordeling is gegrond, nog geen 
achttien jaar was (1). (Art. 41 Sv.; 
art. 36, 4°, Jeugdbeschermingswet.) 

2° Wanneer op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 441 Sv., het Hoi een 
vonnis vernietigt van de correctionele 
rechtbank waarbij een minderjarige is 
veroordeeld wegens een als misdrijf 
omschreven feit, dat was gepleegd 
toen de minderjarige nog geen acht
tien jaar was, verwijst het de zaak 
naar de procureur des Konings van de 
verblijfplaats van de ouders, voogden 
of andere personen die de minderjari
ge onder hun bewaring hebben (2). 
(Art. 441 Sv.; artt. 36, 4°, en 44 Jeugbe
schermingswet.) 

(PROCUREUR-GE!IiERAAL B!J HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE T ... ) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9434) 

RET HOF; - Gelet op de verde
ring van de procureur-generaal bij 

(1) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 706); zie 
Cass., 10 okt. 1979 en 14 nov. 1979 (ibid., 
1979-80, nrs. 97 en 197). 

(2) Zie Cass., 10 okt. en 14 nov 1979, aange
haald in de vorige noot. 

het Hof van Cassatie, luidend als 
volgt: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de Minister van Justitie 
hem, bij schrijven van 20 september 
1991, Bestuur voor burgerlijke en 
criminele zaken, nr. 7/SDP/CAN/ 
657/RM-NIX 16/SL/657, opdracht 
heeft gegeven om overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering bij het Hof aangifte 
te doen van het op 24 januari 1990 
door de Correctionele Rechtbank te 
Marche-en-Famenne gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane vonnis, 
in zoverre dat vonnis T ... Philip
pe, Jeanne, Freddy, geboren op 27 
april 1970 te Luik, wonende in de 
rue d'Amercoeur 9 te Luik, veroor
deelt tot een gevangenisstraf van 
vier maanden uit hoofde van het feit 
"dat hij op 27 oktober 1987 te Mar
che-en-Famenne, door middel van 
braak of valse sleutels, twee wagens 
die hem niet toebehoorden, bedrieg
lijk heeft weggenomen voor een 
kortstondig gebruik. 

Aangezien die veroordeling is uit
gesproken terwijl de bovengenoem
de persoon ten tijde van de feiten 
de strafrechtelijke meerderjarigheid 
niet had bereikt, heeft het bovenge
noemde vonnis artikel 36, 4°, van de 
wet van 8 april 1965 betreffende de 
j eugdbescherming geschonden. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen' het 
aangegeven vonnis te vernietigen in 
zoverre het uitspraak doet op de te
gen Philippe T ... ingestelde strafvor
dering, te bevelen dat van het arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 

I 
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vonnis en de zaak te verwijzen naar 
de procureur des Konings te Luik. 

Brussel, 22 oktober 1991. 
Voor de procureur-generaal, 

(get.) E. Liekendael »; 

En, op de vermelde gronden, ver
nietigt het aangegeven vonnis, dat 
op 24 januari 1990 is gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Mar
che-en-Famenne, in zoverre het uit
spraak doet op de tegen Philippe 
T ... ingestelde strafvordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; verwijst de 
zaak naar de procureur des Konings 
te Luik. 

11 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 197 

2• KAMER - 11 december 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND

HAVING - BEVOEGDHEID - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - GEVOLG. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID - VOORLOPI
GE HECHTENIS- HANDHAVI':'<G- REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGI"<G - GEVOLG. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE

VOEGDHEDE"< - VOORLOPIGE HECHTE'\;IS -
HAKDHAVI"iG - REGELI"iG VA"< DE RECHTS
PLEGI'\;G - GEVOLG 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING - REGELING VAN DE RECHTSPLE
GING - RAADKAMER - BESCHIKKING -
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIK
KING- HECHTENIS - HANDHAVING- HO
GER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER -
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIK
KING - VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - BEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

1°, 2° en 3° Naar recht verantwoord is 
het arrest waarbij het hager beroep 
van een verdachte tegen de beschik
king van de raadkamer tot handhaving 
van diens voorlopige hechtenis overeen
komstig art. 22 Wet Voorlopige Hechte
nis 1990 niet ontvankelijk wordt ver
klaard wegens gebrek aan bestaansre
den, wanneer de kamer van inbeschul
digingstelling, na erop te hebben gewe
zen dat de verdachte na de beroepen 
beschikking naar de correctionele 
rechtbank was verwezen en zijn voor
Jopige hechtenis was gehandhaafd bij 
een afzonderlijke en overeenkomstig 
art. 26, § 3, van die wet gemotiveerde 
beschikking, vermeldt dat « na de be
schikking tot regeling van de rechts
pleging, de onderzoeksgerechten onbe
voegd geworden zijn om kennis te 
nemen van de voorlopige hechtenis 
(van de beklaagde}, die derhalve over 
het recht beschikt om zijn voorlopige 
invrijheidstelling te vragen aan de 
vonnisgerechten "· (Artt. 22, 26, § 3, en 
27, § 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) (Eerste en tweede zaak) 

4° en 5° Niet vatbaar voor hager beroep 
is de « afzonderlijke en gemotiveerde " 
beschikking van de raadkamer, die, 
naar aanleiding van de regeling van de 
rechtspleging door verwijzing naar de 
correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte aangehouden blijft (1). (Art. 
26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) (Tweede zaak.) · 

(1) Cass., 11 sept. 1991, A.R. nr. 9381 (A.C., 
1991-92, supra, nr 17). 
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(Eerste zaak) 

(ROZMUS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9557) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 740, op 3 december 
1991 gewezen door het Hof van Be
roep te Bergen, kamer van inbe
schuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep, dat eiser heeft inge
steld tegen de op 6 november 1991 
door. de raadkamer gewezen be
schikking tot handhaving van diens 
voorlopige hechtenis overeenkom
stig aitikel22 van· de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis; niet ontvankelijk verklaart bij 
gebrek- aan bestaansreden, aange
zit'm de raadkamer op 8 november 
1991 een nieuwe titel van hechtenis 
heeft uitgevaardigd; 

bverwegehde dat op laatstge
noe:rnde datum dezelfde raadkamer 
eiser naar de correctionele recht
bank heeft verwezen en bij een af
zonderlijke Em overeenkomstig arti
kel 26, § 3, van die wet gemotiveerde 
beschikking heeft beslist dat eiser 
aahgehouden blijft; 

Over het middel, aangevoerd in de me
marie, waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht: 

Overwegende dat eiser aan het ar
rest ve,rwijt dat het << de beslissing 
grondt op de tweede beschikking die 
.het recht van verdediging heeft ge
schonden en dus nietig moet worden 
verklaard »; dat hij eraan toevoegt 
dat de « onwettige » beschikking 
van 8 november 1991 « beslist niet 
kan gelden als titel van hechtenis »; 
Ov~rwegende . dat het middel, in 

zovere· het ktitiek oefent op de be
schikking van 8 november 1991, 
geen betrekking heeft op de bestre
de:t;J.· beslissing en _dus niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest vermeldt dat « de onder
zoeksgerechten na de beschikking 
tot regeling van de rechtspleging 
niet langer bevoegd zijn om kennis 
te nemen van de voorlopige hechte
nis (van eiser) aan wie derhalve het 
recht wordt toegekend zijn voorlopi
ge invrijheidstelling te vragen aan 
de vonnisgerechten »; 

Dat het aldus de beslissing regel
matig motiveert en, door impliciet te 
verwijzen naar artikel 27 van de bo
vengenoemde wet van 20 juli 1990, 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 
. En overwegende dat de substan
tiEHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genbmen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezert; 

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

(Tweede zaak) 

(ROZMJ:S) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9558) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 741, op 3 december 
1991 gewezen door het Hof van Be
roep te . Bergen, kamer van inbe
schuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over het hoger beroep 
van eiser tegen de « afzonderlijke 
en gemotiveerde » beschikking d.d. 8 
november 1991 van de raadkamer, 
die bij de regeling van de rechtsple
ging en de verwij zing van eiser naar 
de correctionele rechtbank, overeen-
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komstig artikel 26, § 3, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis, beslist dat de ver
dachte aangehouden blijft; 

Overwegende dat het arrest het 
hoger. beroep niet ontvankelijk ver
klaartl op grond dat de bovenge
noemde beschikking niet vatbaar is 
voor hoger beroep; 

Over het middel, aangevoerd in de me
marie, waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht: 

Overwegende dat het middel, in 
zovere het kritiek oefent op de be
roepen beschikking van 8 november 
1991, geen betrekking heeft op de 
bestreden beslissing en dus niet ont
vankeJijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
geen enkele wetsbepaling voorziet 
in de mogelijkheid van hoger beroep 
tegen de beschikking die de voorlo
pige hechtenis van de verdachte 
handhaaft naar aanleiding van 
diens verwijzing naar de correctio
nele rechtbank; dat evenwel artikel 
27 van de bovengenoemde wet van 
20 juli 1990 onder meer bepaalt dat, 
<< wanneer geen einde werd gemaakt 
aan de voorlopige hechtenis en het 
onderzoek afgesloten is ( ... ), de voor
lopige invrijheidstelling kan worden 
verleend op indiening van een ver
zoekschrift dat gericht wordt aan de 
correctionele rechtbank waar de 
zaak aanhangig is, vanaf de verwij
zende beschikking tot het vonnis »; 

Dat derhalve het arrest naar recht 
is verantwoord; 

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

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

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

11 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J.-Ph. Mayence, Charleroi. 

Nr. 198 

1 e KA~IER - 12 december 1991 

1° KOOP - VERKOOPBELOFTE - BEGRIP. 

2° KOOP - VERKOOPBELOFTE - VERPLICH· 
TIXG VAX DE BELOVEXDE PARTIJ- AARD -
RECHT VAX DE BEGCXSTIGDE - CITOEFE· 
XIXG VAX DE OPTIE - GEVOLG. 

3° INDEPLAATSSTELLING ZAKE-
LIJKE 1:\"DEPLAATSSTELLI:"/G - VERLIES VAN 
DE VERSCHCLDIGDE ZAAK - RECHTEN OF 
VORDERIXGEX TOT SCHADEVERGOEDING 0!\1-
TREXT DE ZAAK - ART. 1303 BW. - TOEPAS
SI:\GSVEREISTE:\". 

1 o Door de eenzijdige verkoopbelofte is 
de belovende partij op onherroepelijke 
wijze verplicht de verkoop uit te voe
ren als de begunstigde te kennen geeft 
dat hij het goed wil verwerven, op 
voorwaarden dat de partijen zich heb
ben willen verbinden en akkoord gaan 
omtrent de te verkopen zaak en de 
prijs die door de begunstigde moet 
worden betaald (1). (Artt. 1582, 1583 en 
1589 B.W.) 

2° De eenzijdige verkoopbelofte is voor 
de belovende partij aileen een verbin
tenis om iets te doen en de koop is pas 
gesloten als de begunstigde zijn aan
koopoptie uitoefent; v66r het uitoefe
nen van de aankoopoptie verleent de 
verkoopbelofte aan de begunstigde 
geen enkel recht op de beloofde zaak 
(2). 

(1), (2) en (3) Zie de cone!. 0.1\1. m Bull., en 
Pas., 1992, I, nr 198. 
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3° De schuldeiser kan aileen aanspraak 
maken op de bij art. 1303 B. W. bepaal
de zakelijke indeplaatsstelling, als hij 
een recht op de zaak be~it; wanneer de 
zaak, waarvan de verkqop is beloofd, 
teniet is gegaan alvoreps de optie is 
uitgeoefend, kan de bepunstigde van 
die belofte niet aanvoeren dat zij ook 
geldt voor de rechten of vorderingen 
tot schadevergoeding onitrent die zaak 
(3). 

(KREMIER T. GIELEN, GILLET QQ., ' ROYALE 
BELGE » N.V., « PIEUX FRANKl » N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 892~) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1101, 1103, nos, 1126, 1127, 
1128, 1129, 1130, 1134, 1142, 1143, 1144, 
1145, 1303, 1582, 1583, 1584 en 1589 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, met overname van 
de redenen van de eerste rechter en op 
grand van eigen redenen, de oorspronke
lijke vordering afwijst eri, hijgevolg, de 
regresvordering aanneemt, nu het heslist 
dat artikel 1303 van het ~urgerlijk Wet
hoek niet van toepassing is wanneer het 
voorwerp waarvan de ver~oop is beloofd 
teniet is gegaan, op grand dat « de arti
kelen 1302-1303 van het Burgerlijk Wet
hoek dus niet van toepasslng zouden zijn 
wanneer, zoals te dezen, de zaak is ver
nietigd vooraleer zij het voorwerp is ge
worden van de verplichting om te geven; 
dat die artikelen, volgens de moderne 
rechtsleer, de verwoording zijn van het 
algemeen heginsel van de uitdoving van 
de verhintenissen door de onmogelijk
heid ze uit te voeren en die rechtsleer 
daarover nauwelijks uitwijdt, waarbij zij 
hlijkhaar instemt met de oude auteur die 
stelde dat artikel 1303 van het Burgerlijk 
Wethoek aileen de regeling heoogde van 
de gevallen van uitgestelde overdracht 
van zakelijke rechten, wanneer het ver
lies geheurt tussen de toestemming, 
waardoor de overeenkomst tot stand 
komt en de verplichting om te geven ont-

(3) Zie noot 1 op vorige biz. 

staat, en de verwezenlijking van de mo
daliteit waardoor de overdracht werke
lijkheid wordt (ref.) » en dat: « de 
verbintenis aangegaan door de vennoot
schap in vereffening Ets. E. Gielen, val
gens de hewoordingen van de overeen
komst moet worden uitgelegd als een 
verhintenis om iets te doen (zijn helofte 
houden), en als een verhintenis om niet 
te doen ( ... ) »; dat het daaruit heeft afge
leid dat : « de hegunstigde die, nu hij de 
werkelijke draagwijdte van zijn rechten 
verkeerd heeft heoordeeld, zijn optie uit
oefent omdat hij ten onrechte verwacht 
dat hij aan de helovende partij toeko
mende verzekeringsuitkeringen zal ont
vangen, de helofte niet op geldige wijze 
aanneemt », 

. terwijl, eerste onderdeel, de in artikel 
1303 van het Burgerlijk Wethoek hedoel
de zaak zowel het voorwerp kan zijn van 
een verbintenis om iets te geven als van 
een verhintenis om iets te doen of iets 
niet te doen; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat artikel 1303 van het 
Burgerlijk Wethoek niet van toepassing 
is op de verhintenissen om iets te doen 
en iets niet te doen, artikel 1303 van het 
Burgerlijk Wethoek schendt (schending 
van artikel 1303 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de eenzijdige ver
koophelofte de belovende partij op on
herroepelijke wijze verplicht de verkoop 
uit te voeren als de hegunstigde te ken
nen te kennen geeft dat hij het goed wil 
verwerven, op voorwaarde dat de partij
en akkoord gaan omtrent de wezenlijke 
en suhstantiiHe voorwaarden van de ver
koop die zal doorgaan als de optie wordt 
uitgeoefend; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat de begunstigde de 
optie niet mag uitoefenen waneer de ver
zekeringsuitkeringen de heloofde zaak in 
het vermogen van de belovende partij 
hehhen ontvangen, de hindende kracht 
en de wettelijke gevolgen van de eenzij
dige verkoophelofte miskent (schending 
van alle in het middel aangewezen hepa
lingen met uitzondering van artikel 1303 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over de door de verweerder opge

worpen grond van niet-ontvankelijk
heid, te weten dat het onderdeel zon
der belang is; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar het beroepen von
nis, vaststelt dat het gebouw dat 
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het voorwerp was van een verkoop
belofte vanwege de naamloze ven
nootschap in vereffening Ets. Gie
len, op 8 maart 1979 door een brand 
werd vernietigd en dat eiser op 
12 maart 1979 de aankoopoptie heeft 
uitgeoefend; 

Overwegende dat de belovende 
partij door de eenzijdige verkoopbe
lofte op onherroepelijke wijze ver
plicht is de verkoop uit te voeren als 
de begunstigde te kennen geeft dat 
hij het goed wil verwerven, op voor
waarde dat de partijen zich hebben 
willen verbinden en akkoord zijn ge
gaan omtrent de te verkopen zaak 
en de prijs die door de begunstigde 
moet worden betaald; dat die ver
koopbelofte voor de belovende partij 
aileen een verbintenis is om jets te 
doen en dat de koop pas is gesloten 
als de begunstigde zijn aankoopop
tie uitoefent; dat de verkoopbelofte, 
v66r het uitoefenen van de aankoop
optie, aan de begunstigde geen~ en
kel recht op de beloofde zaak · ver
leent; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, oordeelt dat eiser '' tever
geefs betwist dat het » voor de 
vennootschap Ets. Gielen « volstrekt 
onmogelijk is de verbintenis uit te 
voeren » wegens de brand waar zij 
niets mee te maken had; dat daaruit 
volgt dat het voorwerp van de ver
koopbelofte is tenietgegaan v66r de 
optie is uitgeoefend; 

Overwegende dat de schuldeiser 
aileen aanspraak kan maken op de 
zakelijke indeplaatsstelling, als be
paald in artikel 1303 van het Bur
gerlijk W etboek, als hij een recht op 

·de zaak bezit; dat eiser, die v66r de 
verriietiging van het gebouw daato]? 
geen enkel recht · bezat, niet kan 
aanvoeren dat de verkoopbelofte be
trekking heeft op de rechten of vor
deringen tot schadevergoeding om
trent dat gebouw, met toepassing 
van voornoemd artikel l303; 

Dat het onderdeel, ook als was 
het gegrond, niet kan leiden tot ver
nietiging van het arrest waarvan de 

beslissing om de toepassing van ar
tikel 1303 van het Burgerlijk Wet
boek te weigeren, naar recht ver<~.nt-
woord is; · 

Dat de grond van. niet-ontvanke
·lijkheid client te worden aangeno
men; 

w at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel volgt dat de 
verkoopbelofte .doeiloos is ge:w:orden., 
waardoor de verbiritenis van de ven
nootschap 'Ets. Gielen · gebrekkig is 
geworden; ., " 

Dat het arrest, riu hef weigert ge
volgen toe te' kerinen- aan het uitoe
fenen van de aankoopoptie na het 
tenietgaan. van het voorwerp ·van de 
verkoopbelofte, geen van ~de i:ri dit 
onderdeel aarigevoerde wefsbepalin-
gen schendt; · - · · · · 

Dat het onderdeel nief kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, zegt dat de akte 
van afsta:nd van 29 januari 1990 
doeiloos is; veroordeelt ei::;er in de 

-desbetreffende kosten; verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

12 december 1991 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdeljngsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Charlier ,.--- Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal- - Advoca
.ten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont 

Nr. 199 

HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN -
RECHTSPLEGING I'< HOGER BEROEP - ORDE 
VAN APOTHEKERS - VERZWARING VAN DE 
SANCT!E - TWEEDERDEME-ERDERHEID. ' 
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Naar 'iuid van art. 25, § 4, Apothekers
wet, kan de raad van beroep aileen 
met een. tweederdemeerderheid een 
sanctie toepassen wanneer de provinci
ale. raad er geen heeft uitgesproken, of 
een door die raad uitgesproken sanctie 
verzwaren; . die regel geldt evenzeer 
wanneer de raad ·van beroep de beslis
sing van de provinciale raad vernietigt 
(1). 

(M ... T .. ORDE VAN APO'l,'HEKERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9199). 

HET HOF; - Geiet op de bestre
den beslissing, op. 13 december 1990 
door de ~ranstalige Raad van Be
roep van de Orde van Apothekers 
gewezen; 

Over' bet middel: schending van de ar
tikelen 25, § 4, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967 betreffende de Orde van Apothe
kers en 97 van: de Grondwet, 

doordat, na te hebben gezegd « dat de 
tegenstrijdigheid tussen het proces-ver
baal yan de zitting (van 26 april 1990 van 
de F'ranstalige · Provincials Raad van 
Brabant van de Orde van Apothekers) 
waarbij als sanctie een berisping wordt 
opgelegd- en de (op dezelfde dag door de
zelfde raad) uitgesproken beslissing hou
dende schorsing gedurende een dag van 
het • recht de artsenijbereidkunde uit te 
oefenen; twijfel doet ontstaan omtrent de 
werkelijk uitgesproken beslissing, zodat 
de- beslissing moet worden vernietigd >>, 
de bestreden beslissing, op tegenspraak 
en in openbare zitting, met meerderheid 
van stemmen de hogere beroepen ont
vankelijk verklaart ( ... ) de beroepen be
slissing vernietigt, en bij wege van een 
nieuw'e beschikking de ten ·laste (van ei
ser) gelegde feiten bewezen verklaart en 
h,e,m uit dien hoofde als sanctie geduren
de een dag schorst in het recht om de 
artsenijpereidkunde uit te oefenen », 

terwijl, lujdens a~tikel 25, § 4, van het 
kohinklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967 de appelrechter alleen met een 
tWeederdemeerderheid · een sanctie kan 
toepasSen wanneer' de eerste rechter ·er 

('l),ZLe. Ca•ss., .9 jan. 1991, A.R. nr. 8585 (A. C., 
1990-91, nr. 233). . 

geen heeft uitgesproken, of de door die 
raad uitgesproken sanctie verzwaren; die 
regel eveneens van toepassing is wan
neer een appelrechter de beroepen be
slissing vernietigt; 

eerste onderdeel, de raad van beroep, 
die zelf vaststelt dat niet kan worden uit
gemaakt of de door de eerste rechter 
aan eiser opgelegde sanctie een beris
ping is dan wel een schorsing gedurende 
een dag in het recht de artsenijbereid
kunde uit te oefenen, die laatstvermelde 
sanctie op eiser enkel kon toepassen op 
voorwaarde dat hij uitspraak deed met 
een tweederdemeerderheid; uit geen stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat met zodanige meerderheid uit
spraak is gedaan; de beslissing derhalve 
het in het middel aangewezen artikel 25, 
§ 4, schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing erop wijst dat er tegepstrij
digheid bestaat, enerzijds, tussen 
het proces-verbaal van de op 26 
april 1990 door de provinciale raad 
van Brabant gehouden zitting, vel
gens hetwelk aan eiser als sanctie 
een berisping wordt opgelegd, en, 
anderzijds, de beslissing van die 
raad houdende schorsing gedurende 
een dag in het recht de artsenijbe
reidkunde uit te oefenen; dat zij 
dientengevolge oordeelt dat er twij
fel bestaat omtrent de werkelijk uit
gesproken sanctie en de beslissing 
van de provinciale raad nietig ver
klaart; dat de bestreden beslissing, 
bij wege van een nieuwe beschik
king als sanctie eiser gedurende een 
dag schorst in het recht om de art
senijbereidkunde uit te oefenen; 

Overwegende dat artikel 25, § 4, 
tweede lid, van het koninklijk be
sluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde van Apothekers 
bepaalt dat de raad van beroep 
alleen met een tweederdemeerder
heid een sanctie. kan toepassen, 

. wanneer de provinciale raad er geen 
heeft uitgesproken, of de door die 
raad uitgesproken sanctie kan ver
zwaren; 

Overwegende dat uit geen stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
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slaan, blijkt dat de bestreden beslis
sing met een tweederdemeerderheid 
is genomen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwijst de zaak 
naar de franstalige raad van be
roep van de Orde van Apothekers, 
anders samengesteld. 

12 december 1991 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 200 

1 e KAMER - 12 december 1991 

1° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- EXPLOTEN - GERECHTELIJKE BESLIS

SING - BETEKENING - KEUZE VAN WOON
PLAATS IN DE AKTE - RECHTSMIDDELEN -
GEVOLG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - BETEKE
NING- KEUZE VAN WOONPLAATS IN DE AK
TE VAN BETEKENING VAN DE BESLISSING. 

3° VERZEKERING - LANDVERZEKERING 
- ART. 32 VERZEKERINGSWET - REGRES
VORDERI:'IIG VAN DE VERZEKERDE TEGEN DE 
VERZEKERAAR - VERZEKERDE - BEGRIP. 

1° Keuze van woonplaats in de akte van 
betekening van een gerechtelijke be
slissing geldt ten aanzien van aile pro
ceshandelingen welke met die beslis
sing verband houden en onder meer 
ten aanzien van de rechtsmiddelen die 
ertegen kunnen worden aangewend 
(1). (Art. 39 Ger.W.) 

2° De voorziening in cassatie wordt gel
dig betekend aan de woonplaats die 
gekozen is i(l de akte van betekening 
van de bestreden beslissing (2). (Art. 
1079 Ger.W.) 

3° Inzake het (Jebruik van een motorrij
tuig dient de term « verzekerde », in 
de zin van art. 32, tweede lid, Verzeke
ringswet, te worden begrepen als dui
dende op de persoon waarvan de aan
sprakelijkheid is gedekt overeenkom
stig de bepalingen van de W.A.M.-wet. 

(« GROEP JOSI • N.V. T. DAMSIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9290) 

HET HOFj - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, door het openbaar minis
terie ambtshalve tegen de voorzie
ning opgeworpen en waarvan over
eenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk W etboek kennis is ge
geven, hierin bestaande dat uit de 
stukken niet blijkt dat verweerder 
woonplaats heeft gekozen ten kanto-
re van de gerechtsdeurwaarder Ro
land De Meerleer, waar het ver
zoekschrift tot cassatie werd bete
kend: 

Overwegende dat uit de door eise
res overeenkomstig artikel 1100 van 
het Gerechtelijk Wetboek neergeleg
de stukken blijkt dat verweerder 
woonplaats had gekozen ten kantore 
van voornoemde gerechtsdeurwaar
der, naar luid van zijn op 21 maart 

(1) en (2) Cass., 16 jan. 1984, A.R. nr. 4067 
(A.C., 1983-84, nr. 250). 



Nr. 200 HOF VAN CASSATIE 341 

1991 opgemaakt exploot van beteke
ning-bevel van het bestreden arrest; 

Overwegende dat de keuze van 
woonplaats in de akte van beteke
ning van een gerechtelijke beslis
sing geldt ten aanzien van alle pro
ceshandelingen welke met die be
slissing verband houden, en onder 
meer ten aanzien van de rechtsmid
delen die ertegen kimnen worden 
aangewend; 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 32, tweede lid, van de wet op de 
verzekeringen van 11 juni 1874, 1 en 3 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 

doordat het hof van beroep, in ant
woord op het verzoekschrift van hoger 
beroep en op de « (aanvullende) appel
conclusie » van eiseres ten betoge dat 
verweerders rechtsvordering verjaard 
was met toepassing van artikel 32, twee
de lid, van de wet op de verzekeringen 
van 11 juni 1874, en vooraleer eiseres, 
met bevestiging van het beroepen vonnis 
tot vergoeding van verweerder te veroor
delen, heeft geoordeeld dat « zoals de 
eerste rechter heeft vastgesteld, de oor
spronkelijke vordering voortvloeit uit 
een verzekeringspolis, hoewel zij geens
zins een regresvordering uitmaakt », 
waaruit het hof van beroep, met overna
me van de motieven van de eerste rech
ter, afleidt dat « (verweerder) helemaal 
niet de verzekerde was >>, en dat « het 
aangevochten vonnis evenzo moet wor
den bevestigd in zoverre het erop wijst 
dat (verweerders) verhaal tegen (eiseres) 
op 25 mei 1981, de dag van de beteke
ning van het vonnis van 13 februari 1981, 
is ontstaan aangezien (verweerder) op 
dat ogenblik het provisioneel bedrag van 
zijn eventueel verhaal tegen de verzeke
raar heeft vernomen; dat daaruit volgt 
dat de verjaringstermijn op de dag van 
de dagvaarding niet was verstreken », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge ar
tikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op 
de verzekeringen, « elke rechtsvordering 
die voortvloeit uit een verzekeringspolis 
verjaard is door verloop van drie jaren, 
te rekenen van de gebeurtenis waarop 
zij is gegrond. In geval van regresvorde
ring van de verzekerde tegen de verzeke-

raar, loopt de termijn evenwel eerst van
a£ de gerechtelijke eis van het slachtof
fer, onverschillig of het gaat om een 
oorspronkelijke eis tot schadeloosstelling 
dan wel om een latere eis als gevqlg van 
verergering van de schade of het optre
den van nieuwe schade >>; de wet van 11 
juni 1874 weliswaar niet preciseert wie 
de hoedanigheid van « verzekerde >> be
zit, maar artikel 1 van de wet van 1 j~li 
1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen bepaalt dat « voor de toepassing 
van deze wet worden verstaan: ( ... ) on
der verzekerden : zij wier aanspra,kelijk
heid overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet is gedekt >>; naar luid van arti
kel 3 van de wet van 1 juli 1956, de eige
naar, iedere houder en iedere bestuurder 
van het verzekerde motorrijtuig, met uit
zondering van hen die zich door diefstal 
of geweldpleging de macht erover heb
ben verschaft, de verzekerden zijn; er 
geen enkele reden bestaat om aan te ne
men dat het woord « verzekerde » een 
andere betekenis zou hebben in de wet 
van 11 juni 1874, en inzonderheid in arti
kel 32, tweede lid, van die wet; verweer
der, die bij het ongeval op geoorloofde 
wijze het verzekerde voertuig bestuurde, 
wei degelijk een « verzekerde » was in 
de zin van artikel 32, tweede lid, van de 
wet van 11 juni 1874, in tegenstelling tot 
hetgeen het hof van beroep heeft beslist 
(schending van aile in het middel aange
wezen wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, artikel 32, tweede 
lid, van de wet 11 juni 1874 bepaalt dat, 
in geval van regresvordering van de ver
zekerde tegen de verzekeraar, de verja
ringstermijn, van drie jaren loopt vanaf 
de gerechtelijke eis van het slachtoffer, 
ongeacht of het gaat om een oorspronke
lijke eis tot schadeloosstelling dan wel 
om een latere eis als gevolg van vererge
ring van de schade of het optreden van 
nieuwe schade; eiseres te dezen zowel in 
haar verzoekschrift van hoger beroep als 
in haar « (aanvullende) appelconclusie • 
aanvoerde dat de termijn van drie jaren 
was beginnen te !open vanaf de burger
lijke-partijstelling van het slachtoffer, te 
weten 10 januari 1975, zodat verweerders 
regresvordering tegen eiseres, die bij ex
ploot van 1 december 1981 was ingesteld, 
op die datum ruimschoots verjaard was; 
het hof van beroep, door integendeel te 
beslissen dat de termijn was beginnen te 
!open op 25 mei 1981, de datum waarop 
de burgerlijke partij Transroutiers aan 
verweerder het vonnis van 13 februari 
1981 van de Politierechtbank te Namen 
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had betekend, waarbij verweerder tot 
vergoeding van die burgerlijke partij 
werd veroordeeld, artikel 32, tweede lid, 
van de wet van 11 juni 1874 heeft ge
schonden: 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat het arrest, met 
overname van de motieven van de 
beslissing van de eerste rechter, 
vaststelt, enerzijds, dat verweerder 
op. 4 december 1974 een verkeerson
geval heeft veroorzaakt toen hij het 
voertuig van zijn werkgever be
stuurde, die bij eiseres was verze
kerd, en, anderzijds, dat hij op 1 de
cember 1981 tegen eiseres een re
gresvordering heeft ingesteld ter 
verkrijging van de schadevergoe
ding waartoe hij jegens de benadeel
de partij bij vonnis van 13 februari 
1981 van de Politierechtbank te Na
men was veroordeeld; 

Overwegende dat artikel 32 van 
de Verzekeringswet_ bepaalt dat elke 
rechtsvordering die voortvloeit uit 
een verzekeringspolis verjaard is 
door verloop van drie j aren, te reke
nen van de gebeurtenis waarop zij 
is gegrond, maar dat in geval van 
regresvordering van de verzekerde 
tegen de verzekeraar, de termijn 
evenwel eerst loopt vanaf de gerech
telijke eis van het slachtoffer, onver
schillig of het gaat om een oorspron
kelijke eis tot schadeloosstelling dan 
wel om een latere eis als gevolg van 
verergering van de schade of het op
treden van nieuwe schade; 

Overwegende dat dat de Verzeke
ringswet geen definitie geeft van 
het woord << verzekerde » in artikel 
32, tweede lid, van die wet; dat dit 
woord, nu het te dezen het gebruik 
van een motorrijtuig betreft, moet 
worden verstaan als bepaald bij ar
tikel 1, derde lid, van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsv~rzekering inza
ke motorrijtuigen, dat wil. zeggen 
onder meer de bestuurder van het 
verzekerde voertuig; met uitzonde-· 
ring, ingevolge artikel 3 van dezelf-

de wet, van degene die zich door. 
diefstal of geweldpleging de ma_cht 
erover heeft verschaft; dat daaruit 
volgt dat verweerder, die het voer
tuig van zijn werkgever bestuurd~. 
wel _ degelijk de verzekerde was in 
de zin van voornoemd artikel 32, 
tweede lid; 

Overwegende dat verweerder, zo
als blijkt uit de vermeldingen van 
de bestreden beslissing die deze van 
de eerste rechter overnemen, op 16 
januari 1975 door de Politierecht
bank te Namen werd veroordeeld 
om aan de benadeelde partij, de 
B.V.B.A. Transroutiers, een frank 
provisionele schadevergoeding te be
talen; dat, bijgevolg, de verjarings
termijn van drie jaren, overe(mkom
stig artikel 32, tweede lid, van de 
Verzekeringswet, uiterlijk op voor-. 
melde datum van 16 januari 1975 is, 
beginnen te lopen, zodat de verja
ring was ingetreden op 1 december-
1981, datum waarop verweerders 
rechtsvordering tegen eiseres is in
gesteld; 

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 qe 
beslissing daaromtreiJ.t aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

12 december 1991 - 1 • kamer - Voor
zitter en Verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr, Van 
Ommeslaghe. 
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Nr. 201 

t e KAMER - 13 december 1991 

t 0 HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - WEIGERING VAN HUURHERNIEU
WING - VERGOEDINGEN WEGENS UJTZET
TING- CUMULATIE VAN VERGOEDINGEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - WEIGERING VAN HUURHERNIEU
WING - VERNIEUWING WEGENS UITZETTING 
- VERMINDERING VAN DE VERGOEDING GE
LET OP DE VERLATEN OF VERVALLEN TOE
STAND VAN DE HANDEL BIJ DE TERUGNE
MING. 

1 o Uit de onderlinge samenhang van 
artt. 16, IV, en 25, eerste lid, :JO, Han
delshuurwet vloeit voort dat wanneer 
de in a-:t. 25, eerste lid, so,' bepaalde 
vergoedmg verschuldigd is door de 
ve;hu'!rder die, zonder van een ge
WIChtige reden te doen blijken, het 
voornemen op grand waarvan hij de 
huurder uit het goed heeft kunnen zet
ten, niet ten uitvoer brengt binnen en 
gedurende de door de wet bepaalde 
termijnen, rekening moet worden ge
houden met de vergoeding die aan de 
huurder reeds betaald werd wegens de 
bij de weigering van de huurhernieu
wing aan gevoerde reden (t). (Art. 25, 
eerste lid, Handelshuurwet.) 

2° Art. 25, vijfde lid, Handelshuurswet 
luidens hetwelk verhuurder zich tot d~ 
rechter kan wenden, indien de vergoe
ding wegens uitzetting klaarblijkelijk 
overdreven is, gelet op de verlaten of 
verva!~en . toestand van de handel op 
het tiJdstip van de terugneming, kan 
slechts toepassing vinden in de in art. 
25, eerste lid, 2" en 5", bedoelde geval
len, als bepaald in het vierde lid en 
niet in die van art. 25, eerste lid :JO 
van genoemde wet (2). ' ' 

(1) en (2) Zie : Cass., 24 maart 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 958) met cone!. proc.-gen. R. 
Hayoit de Termicourt. 

(BROUWERIJEN ALKEN-MAES 
T. VERSCHAKELEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 748t) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1990 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 25 meer 
in het bijzonder to en 3°, dit laat~te (3°) 
zoals vervangen door de wet van 29 juni 
t955, van de wet van 30 april t95t op de 
handelshuur, opgenomen in hoek III, ti
tel VII, hoofdstuk II, afdeling Ilbis, van 
het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiseres ingestelde vordering in betaling 
van een uitzettingsvergoeding gestoeld 
op artikel 25, 3°, van de wet op de han
delshuur, slechts deels inwilligt op vol
gende gronden : " Cumulatie van de ver
goedingen voorzien in de artikelen 25 t 
to, en 25, 3°, van de handelshuurwetge: 
ving. De vergoedingen mogen niet gecu
muleerd worden. Indien de ingeroepen 
reden tot weigering aanleiding geeft tot 
het betalen van een vergoeding zal de 
huurder slechts recht hebben op het ver
schil tussen de vergoeding voorgeschre
ven bij artikel 25, 3°, en de vergoeding 
die hij reeds ontving. ( ... ). Lahay en Van
kerckhove zijn eveneens van mening dat 
geen cumulatie mogelijk is ( ... ) ", 

terwijl, luide!ls artikel 25, t 0
, van de 

wet van 30 apnl t95t op de handelshuur 
indien de huurder regelmatig zijn wil 
heeft te kennen gegeven om van zijn 
recht op hernieuwing gebruik te maken 
en dit hem werd geweigerd op grond dat 
de verhuurder verlangt het goed te be
stemmen voor een ander gebruik dan 
voor handel bij toepassing van artikel t6 
2°, van dezelfde wet, de huurder recht 
heeft op een vergoeding gelijk aan een 
jaar huur; overeenkomstig artikel 25 3° 
van voornoemde wet, zoals vervan'ger{ 
door de wet van 29 juni 1955, de vergoe
ding wegens uitzetting drie jaar huur be
draagt, gebeurlijk vermeerderd met een 
bedrag, toereikend om de veroorzaakte 
schade geheel te vergoeden, wanneer de 
verhuurder, zonder van een gewichtige 
reden te doen blijken, het voornemen op 
grond waarvan hij de huurder uit het 
goed heeft kunnen zetten, niet ten uit
voer heeft gebracht binnen zes maanden 
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en gedurende te minste twee jaren; in 
laatstgenoemde wetsbepaling op deze re
gel een op billijkheidsredenen gestoelde 
uitzondering werd voorzien, met name 
dat geen vergoeding is verschuldigd, in
dien de verhuurder aan het onroerend 
goed een bestemming geeft, die hem de 
terugneming mogelijk zou hebben ge
maakt zonder vergoeding of tegen een 
vergoeding gelijk aan of lager dan de 
vergoeding die hij heeft moeten dragen; 
uit het artikel 25, 3", van de wet op de 
handelshuur volgt dat, zo de verhuurder 
zich niet bevindt in een van de bij deze 
wetsbepaling voorziene uitzonderingsge
vallen, hij gehouden zal zijn tot de door 
artikel 25, 3", bedoelde minimum vergoe
ding van drie jaar, zonder mogelijkheid 
van aftrok der in uitvoering van andere 
leden van artikel 25 van de wet op de 
handelshuur betaalde vergoedingen, 
waardoor de bij artikel 25, 3", forfaitaire 
minimumvergoeding zou worden herleid; 
geen enkele wettelijke bepaling, met in
begrip van het besproken artikel 25 van 
de wet op de handelshuur, een verbod 
van cumulatie voorschrijft van de hiervo
ren aangehaalde vergoedingen, voorzien 
bij artikel 25, 1" en 3", van de wet op de 
handelshuur; deze vergoedingen trou
wens een andere grondslag hebben, nu 
de vergoeding, bedoeld in artikel 25, 1", 
de vergoeding, zij het op forfaitaire wij
ze, van het door de huurder geleden na
deel beoogt, indien deze het goed niet 
verder kan betrekken ingevolge een be
slissing van terugneming van de ver
huurder, terwijl de bij artikel 25, 3", be
doelde vergoeding voor de verhuurder 
een bestraffing vormt voor de niet uit
voering van de door hem aangevoerde 
reden tot weigering der huurhernieu
wing; zodat het bestreden vonnis op 
grand van de in het middel aangehaalde 
consideransen niet wettig kon beslissen 
dat de voornoemde bij artikel 25, 1", en 
25, 3", bedoelde vergoedingen niet mogen 
worden gecumuleerd en dat de huurder 
in een dergelijk geval slechts recht heeft 
op het verschil tussen de bij artikel 25, 
3", voorziene vergoeding en deze die hij 
reeds ontving, te dezen deze bedoeld bij 
artikel 25, 1", van de wet op de handels
huur (schending van de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen) »; 

Overwegende dat het vonnis be
slist dat de in artikel 25, eerste lid, 
1 o en 3°, van de Handelshuurwet, be
paalde vergoedingen « niet gecumu
leerd (mogen) worden » en dat « in-

dien de ingeroepen reden tot weige
ring aanleiding geeft tot het betalen 
van een vergoeding ( ... ) de huurder 
slechts recht (zal) hebben op het 
verschil tussen de vergoeding voor
geschreven bij artikel 25, 3°, en de 
vergoeding die hij reeds ontving »; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 16, IV, van de Handelshuur
wet, de verhuurder de hernieuwing 
kan weigeren zonder reden << mits 
hij aan de huurder een vergoeding 
wegens uitzetting uitkeert, gelijk 
aan drie jaar huur, eventueel ver
hoogd met een bedrag, toereikend 
om de veroorzaakte schade geheel 
te vergoeden .»; 

Dat artikel 25, eerste lid, 3°, be
paalt dat wanneer de verhuurder 
zonder van een gewichtige reden te 
doen blijken, het voornemen op 
grond waarvan hij de huurder uit 
het goed heeft kunnen zetten, niet 
binnen de gestelde termijn ten uit
voer brengt, de aan de huurder te 
betalen vergoeding wegens uitzet
ting << drie jaar huur (bedraagt), 
eventueel vermeerderd met een be
drag, toereikend om de veroorzaakte 
schade geheel te vergoeden »; 

Overwegende dat uit de onderlin
ge samenhang van die bepalingen 
voortvloeit dat, wanneer de in arti
kel 25, eerste lid, 3°, van de Han
delshuurwet bepaalde vergoeding 
door de ':erhuurder verschuldigd is, 
rekening moet worden gehouden 
met de vergoeding die aan de huur
der reeds betaald werd wegens de 
bij weigering van de huurvernieu
wing ingeroepen reden; 

Dat het vonnis derhalve de in het 
middel aangewezen wetsbepaling 
niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 25, meer 
in het bijzonder het elfde (lees vijfde) lid 
en voor zoveel als nodig het tiende (lees 
vierde) lid en 3", zoals deze beide laatste 
werden gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 29 juni 1955, van de wet van 30 
april 1951 op de handelshuur, opgeno
men in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 
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afdeling !Ibis van het Burgerlijk Wet
hoek», 

doordat het bestreden vonnis het door 
eiseres aangetekend hoger beroep ver
werpt en beslist, op de door verweerster 
ingestelde tegeneis, strekkende tot de 
herleiding der uitzettingsvergoeding bij 
toepassing van artikel 25, elfde (lees vijf
de) lid van de wet op de handelshuur, in
zake het klaarblijkelijk overdreven ka
rakter van de vergoeding dat de « ver
huurder zich op de verlaten of vervallen 
toestand van de handel, bedoeld in arti
kel 25, elfde (lees vijfde) lid, van de Han
delshuurwet (kan) beroepen voor alle ge
vallen waarin aan de huurder een ver
goeding wordt toegekend met toepassing 
van artikel 25 •, waarna het de zaak te
rug naar de eerste rechter verwijst, nu 
deze onderzoeksmaatregelen heeft bevo
len, 

terwijl, luidens artikel 25, elfde (lees : 
vijfde) lid, van de wet op de handelshuur 
de verhuurder van zijn kant zich kan 
wenden tot de rechter, indien de vergoe
ding klaarblijkelijk overdreven is gelet 
op de verlaten of vervallen toestand van 
de handel op het einde van de terugne
ming; deze bepaling in verband dient te 
worden gebracht met het voorgaande lid 
van artikel 25, dat aan de huurder het 
recht verleent zich tot de rechter te wen
den, wanneer de vergoeding klaarblijke
lijk ontoereikend is wegens het voordeel 
dat de verhuurder uit de uitzetting ge
trokken heeft; de huurder bij toepassing 
van het tiende (lees: vierde) lid van arti
kel 25 van de wet op de handelshuur 
over dit recht beschikt in de sub 2° en 5° 
van artikel 25 bedoelde gevallen, t.t.z. in 
geval van uitzetting van de huurder op 
grond van de uitbating door de verhuur
der van een soortgelijke handel in het 
onroerend goed of zo de nieuwe huurder 
in het gehuurde een soortgelijke handel 
drijft als de afgaande huurder; uit de sa
menlezing van het tiende (lees : vierde) 
en het elfde (lees : vijfde) lid van artikel 
25 van de wet op de handelshuur, die 
een geheel vormen, volgt dat de verhuur
der bij toepassing van het elfde lid van 
voornoemd artikel 25 zich slechts tot de 
rechter kan wenden in de sub 2° en 5° 
van artikel 25 bedoelde gevallen, en niet 
in alle gevallen voorzien bij artikel 25, 
zoals door de appelrechter beslist; zodat 
het bestreden vonnis niet wettig kon be
slissen dat de verhuurder zich op de ver
laten of vervallen toestand van de han
del, bedoeld in artikel 25, elfde (lees : 
vijfde) lid, van de Handelshuurwet, kan 

beroepen voor alle gevallen waarin aan 
de huurder een vergoeding wordt toege
kend met toepassing van artikel 25 en 
oordelen dat de eerste rechter terecht 
een aantal onderzoeksmaatregelen heeft 
bevolen ten einde na te gaan of het be
drag der forfaitaire minimumvergoeding, 
verschuldigd door verweerster bij toepas
sing van artikel 25, 3°, van de wet op de 
handelshuur, overdreven is rekening 
houdende met de toestand van de handel 
op het tijdstip van de terugneming, zodat 
deze vergoeding gebeurlijk zou dienen te 
worden herleid (schending van de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen): 

Overwegende dat het vonnis be
slist dat verweerster, die aan eiseres 
een vergoeding wegens uitzetting 
moet betalen met toepassing van ar
tikel 25, eerste lid, 3°, van de Han
delshuurwet, zich kan beroepen op 
de in het vijfde lid bedoelde verval
len toestand van de handel, om een 
vermindering te verkrijgen van de 
door haar verschuldigde vergoeding; 
dat het die beslissing hierop grondt 
dat: « de verhuurder ( ... ) zich op de 
verlaten of vervallen toestand van 
de handel, bedoeld in artikel 25, elf
de (lees: vijfde) lid, van de handels
huurwet, (kan) beroepen voor alle 
gevallen waarin aan de huurder een 
vergoeding wordt toegekend met 
toepassing van artikel 25 •; 

Overwegende dat artikel 25, vijfde 
lid, van de Handelshuurwet luidt als 
volgt: « Van zijn kant kan de ver
huurder zich wenden tot de rechter 
indien de vergoeding klaarblijkelijk 
overdreven is, gelet op de verlaten 
of vervallen toestand van de handel 
op het tijdstip van de terugne
ming »; 

Overwegende dat uit de aanhef 
van dat artikel blijkt dat het ver
wijst en gelezen moet worden in sa
menhang met het vierde lid, waarin 
wordt bepaald dat de huurder << in 
de hierboven in 2° ( ... ) bedoelde ge
vallen, ( ... ) zich (kan) wenden tot de 
rechter, wanneer de vergoeding 
klaarblijkelijk ontoereikend is we
gens het voordeel dat de verhuurder 
uit de uiteenzetting getrokken 
heeft »; 
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Dat hieruit volgt dat artikel 25, 
vijfde lid, slechts toepassing kan 
vinden in de in artikel 25, eerste lid, 
2° en 5°, bedoelde gevallen, als be
paald in het vierde lid; 

Dat het vonnis, door het anders te 
beslissen, voornoemde wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het : 1. be
slist dat verweerster zich kan beroe
pen op de in artikel 25, elfde (lees : 
vijfde) lid, van de Handelshuurwet 
bedoelde verlaten of vervallen toe
stand van de handel, om verminde
ring te verkrijgen van de door haar 
aan eiseres verschuldigde vergoe
ding wegens uitzetting; 2. de zaak 
voor verdere afhandeling op dit punt 
naar de eerste rechter verwijst; 3. 
uitspraak doet over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Tongeren, zitting 
houdende hoger beroep. 

13 december 1991 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Geinger. 

Nr. 202 

1 e KAMER - 13 december 1991 

1° OPENBARE ORDE - BURGERLIJKE 
ZAKEN - REGELS BETREFFENDE DE ONT
VANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP
REGELS VAN OPENBARE ORDE. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - REGELS INZAKE DE ONTVANKELIJK
HEID VAN HET HOGER BEROEP - REGELS 
VAN OPENBARE ORDE. 

3° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID· 
DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP -
MIDDEL TEN BETOGE DAT HET HOGER BE
ROEP NIET ONTVANKELIJK IS. 

4° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN OF MAATREGELEN 
VAN INWENDIGE AARD - BESLISSING BE
TREFFENDE DE BEWIJSLEVERING- ONTVAN
KELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR~ 
GERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN OF MAAT
REGELEN VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP. 

1 o en 2° De wettelijke regels inzake de 
ontvankelijkbeid van bet hoger beroep 
in burgerlijke zaken raken de openba
re orde (1). · 

3° Het middel ten betoge dat bet hoger 
beroep niet ontvankelijk is raakt een 
regel van openbare orde en kan dus 
voor bet eerst voor bet Hoi worden aan
gevoerd. 

4° en 5° De beslissing die de bewijslever
ing betreft en een partij nadeel kan 
berokkenen, is geen beslissing of 
maatregel van inwendige aard, zodat 
daartegen hoger beroep openstaat (2). 
(Art. 1046 Ger.W.) 

(BOUQUILLON T. PYSEMANNYI) 

ARREST 

(A.R. nr. 7604) 

HET HOF; - Gehoord het verslag 
van raadsheer Boes en op de conclu
sie van advocaat-generaal De Swaef; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
7 december 1990 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen; 

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

(2) Zie Cass., 3 okt. 1983, A.R. nr. 6764 (A.C .. , 
1983-84, I11'. 59). . 
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Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 17, 18, 616, 
880, 1042, 1046, 1050 en 1055 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming het boger beroep ontvankelijk 
verklaart op de volgende gronden : "Te
gen het vonnis van 23 maart 1990 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is 
er tijdig en in regelmatige vorm boger 
beroep ingesteld... De eerste rechter oor
deelde dat er onvoldoende gegevens wa
ren om te oordelen over de vorderingen. 
Volgens hem is vooralsnog door geen en
kel stuk bewezen dat (eiser) door (ver
weerder) gelast werd met de behartiging 
van de belangen van R. Nolle, meer be
paald in opdracht en voor rekening van 
(verweerder). De eerste rechter wenst 
ook nader bescheid omtrent de minne
lijke regeling van september 1982 om
trent ereloonbetwistingen en omtrent de 
uitvoering van het arrest van 19 mei 
1989 ... (Verweerder) is het niet eens met 
de zienswijze van de eerste rechter 
m.b.t. het niet in staat van wijzen zijn 
van de betwisting ", 

terwijl de eerste rechter in zijn vonnis 
van 23 maart 1990 oordeelde: "Het dos
sier, zoals thans voorligt, bevat onvol
doende gegevens om met kennis van za
ken te kunnen oordelen over de gegrond
heid van eis en tegeneis. (Eiser) houdt 
voor dat hij in opdracht en voor reke
ning van (verweerder) gelast werd met 
de behartiging van de belangen van het 
slachtoffer R. Nolle van het Hof van As
sisen. (Verweerder) ontkent zulks. Geen 
enkel stuk schraagt de ene of gene be
wering. Er kan niet uitgemaakt worden 
op wat de betwisting over erelonen be
trekking had en of zulks enig verband 
houdt met de huidige problematiek. Dit 
geldt eveneens wat de ereloonstaat aan
gaat die de raadsman van (verweerder) 
aan deze van (eiser) op 26.5.1989 zou 
hebben toegezonden. Evenmin blijkt of 
(eiser) uiteii'ldelijk het bedrag van 25.000 
F - verschuldigd als viijstelling i:ilgevol
ge de veroordeling door het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent van 
19.5.1989 - reeds heeft betaald aan (ver
weerder), geconsigneerd heeft of via uit
voering werd bekomen door (verweer
der), hetgeen hoe dan ook van belang is 
ter beoordeling van de hoegrootheid van 
de vordering. De zaak is niet in staat 
van wijzen en het beho-oi't de pa:rtijen 
hierover nader te concluderen en hun 
stellingen te staven door bewijskrachtige 
stukken. Op die gronden : ... Alvorens 
ten gronde te beslissen over de toelaat-

baarheid en de gegrondheid van de vor
deringen: Nodigt de partijen uit de bier
hoven gevraagde inlichtingen, gestaafd 
door bewijskrachtige stukken, over te 
leggen "; dat de eerste rechter, door die 
beslissing, geen enkel vraagpunt van fei
telijke of juridische aard beslecht had en 
dat hij daar evenmin reeds een beslis
sing over gewezen had en die beslissing 
derhalve geen onmiddellijke schade kon 
toebrengen aan een van de partijen; dat 
het bestreden arrest het beroep van ver
weerder tegen die beslissing dan ook ten 
onrechte ontvankelijk verklaard heeft 
vermits die beslissing niet vatbaar was 
voor beroep (schending van art. 616, 
1046, 1050 en 1055 Ger.W.), ook niet in 
zoverre partijen erdoor uitgenodigd wer
den om stukken over te leggen (scherr
ding van art. 616, 880, 1050 en 1055 
Ger.W.); dat verweerder bovendien geen 
belang had om boger beroep aan te teke
nen tegen die beslissing vermits deze 
hem geen enkel nadeel toebracht, ook 
niet in zoverre die beslissing volgens het 
bestreden arrest zou beslist hebben dat 
vooralsnog door geen enkel stuk bewe
zen is dat eiser door verweerder gelast 
werd met de behartiging van de belan
gen van R. Nolle; dat verweerder door 
die beslissing immers voorlopig gelijk 
kreeg vermits hij zelf in zijn conclusie 
voor de eerste rechter ook staande hield 
dat eiser niet in zijn opdracht was opge
treden (schending van art. 17, 18 en 1042 
Ger. Wetboek.) '': 

Ov~rwegende dat de wettelijke re
gels mzake de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep in burgerlijke za
ken de openbare orde raken, zodat 
eiser gerechtigd is de niet-ontvanke
lijkheid van het door verweerder te
gen het vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent van 23 
maart 1990 ingesteld hoger beroep 
voor het eerst voor. het Hof aan te 
voeren; 

Overwegende dat artikel 1046 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat beslissingen of maatregelen van 
inwendige aard niet vatbaar zijn 
voor verzet of hoger beroep; dat die 
regel alleen van toepassing is op de 
beslissingen waarbij de rechter geen 
enkel geschil van feitelijke of juri
dische aard beslecht of niet reeds 
een beslissing daarover wijst, zodat 
de beslissingen geen onmiddellijk 
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nadeel kan berokkenen aan een van 
de partijen; 

Overwegende dat uit de motiver
ing van voormeld vonnis van 23 
maart 1990, zoals in het middel 
weergegeven, blijkt dat de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent be
sliste dat verweerder tot dan toe het 
bewijs niet had geleverd van de ge
grondheid van de door hem ingestel
de tegenvordering; dat die beslissing 
welke de bewijslevering betreft en 
verweerder nadeel kon berokkenen, 
geen beslissing of maatregel van in
wendige aard is, zodat verweerder 
vermocht ertegen in hager beroep te 
komen; 

Dat het bestreden arrest, door het 
hager beroep tegen dat vonnis ont
vankelijk te verklaren, de aange
voerde wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 december 1991 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 203 

1 e KAMER - 13 december 1991 

REDENEN VAN VONNISSEN EN AR
RESTEN - TUCHTZAKEN - BIJ AFWEZIG
HEID VAN CONCLUSIE - 0"\DERZOEK TER 
ZITTI'JG - VERMELDE\IGEN 

Ook in tuchtzaken behoeft de rechter bij 
ontstentenis van een daartoe strekken
de conclusie niet te vermelden welk 
onderzoek hij ter zitting heeft gedaan 
noch welke de gegevens zijn die dat 
onderzoek heeft opgeleverd (1). 

(J ... T. ORDE VAN DIERENARTSEN) 

(A.R. nr. 7629) 

13 december 1991 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Forrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 204 

2e KAMER - 17 december 1991 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VEROORDELING WE
GENS EEN ANDER MISDRIJF DAN DAT WAAR
VOOR DE BEKLAAGDE WERD VERVOLGD 
WETTIGHEID - VOORWAARDEN. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING - VEROORDELING OM 
EEN BIJDRAGE TE BETALEN VOOR HET BIJ
ZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHT
OFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN 
- AARD VAN DIE BIJDRAGE - GEVOLGEN. 

1° In correctionele of politiezaken is niet 
onwettig de beslissing waarbij de be
klaagde wordt veroordeeld wegens een 
ander misdrijf dan waarvoor hij werd 
vervolgd, wanneer de rechter vaststelt 
dat de oorspronkelijke en de nieuwe 
kwalificatie betrekking hebben op het-

Noot arrest nr. 203 : 

(1) Zie : Cass., 5 sept. 1972 (A.C., 1973, 12), 2 
feb. 1976 (ibid., 1976, 644), en 4 april 1979 (ibid., 
1978-79, 922). 
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zelfde feit en de bekla.agde betreffende 
de nieuwe kwalificatie verweer heeft 
kunnen voeren (1). 

2° De verplichting om een bijdrage te be
ta/en tot financiering van het Bijzon
der Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
van Opzette/ijke Gewelddaden bij ver
oordeling tot een criminele of correc
tionele hoofdstraf is geen straf, zodat 
art. 2 Sw. op die bijdrage niet toepas
selijk is. (Art. 29 wet 1 aug. 1985.) (2) 

(MAES T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MU
TUALITEITEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4789) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1990 op verzet 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op eisers verzoekschrift waarvan 
een door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing : 

A. Waarbij eiser tot straf wordt 
veroordeeld : 

Over het tweede middel : 
W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het proces-

, verbaal van de terechtzitting van 
het hof van beroep van 11 j anuari 
1990 blijkt dat aan eiser werd ter 
kennis gebracht dat de telastlegging 
B << dient te worden aangevuld over
eenkomstig de betichting gestoeld 
op overtreding van artikel 400 van 
het Strafwetboek; ( ... ) indien de sla
gen of verwondingen, hetzij een on
geneeslijk lijkende ziekte, hetzij een 

{1) Cass., 22 nov. 1988, A.R. nr. 2273 (A.C., 
1988-89, nr. 175); zie ook infra, nr. 206 (arrest 
A.R. nr. 5219). 

(2) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406 (A.C., 
1986-87, nr. 607), en 25 okt. 1988, A.R. nr. 2283 
(ibid., 1988-89, nr. 113). 

blijvende ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid, het
zij het volledig verlies van het ge
bruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking ten gevolge heb
ben »; 

Overwegende dat eiser aldus in de 
mogelijkheid werd gesteld om zich 
aangaande de hem ten laste gelegde 
feiten te verdedigen met betrekking 
tot alle juridische aspecten ervan, 
voortspruitend uit de aangevulde 
kwalificatie, en het arrest constateert 
dat eiser << hieraan zijn verdediging 
heeft aangepast »; 

Dat de appelrechters mitsdien zijn 
recht van verdediging niet misken
nen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de saisine van 
de strafrechter bepaald wordt door 
de feiten die het voorwerp uitmaken 
van de telastlegging en niet door de 
kwalificatie die eraan is gegeven 
door de vervolgende partij; 

Overwegende dat de strafrechter 
bij het beoordelen van de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten de ver
plichting heeft - ook wanneer hij 
oordeelt in hoger beroep - die fei
ten desgevallend te herkwalificeren, 
mits evenwel de beklaagde daarvan 
met het oog op de uitoefening van 
zijn recht van verdediging wordt op 
de hoogte gebracht, wat te dezen is 
geschied, zoals blijkt uit het ant
woord op het eerste onderdeel van 
het middel; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de feiten van de telastlegging 
te herkwalificeren geen uitspraak 
doen over andere feiten dan welke 
bij de eerste rechter aanhangig wa
ren gemaakt, zodat door de herkwa
lificatie aan de beklaagde geen aan
leg ontnomen wordt; 

B. Waarbij eiser wordt veroordeeld 
tot het betalen van een bijdrage tot fi
nanciering van het Bijzonder Fonds 
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tot Hulp aan de Slachtoffers van Op
zettelijke Gewelddaden : 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de verplichting 

om een bijdrage van vijf frank ver
hoogd met opdeciemen te betalen 
tot financiering van het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden, die -
met toepassing van artikel 29, eerste 
lid, van de wet van 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalin
gen - moet worden uitgesproken 
bij iedere veroordeling tot een crimi
nele of correctionele hoofdstraf, 
geen straf is; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
artikel 2 van het Strafwetboek op 
die bijdrage niet toepasselijk is, zo
dat ze moet worden opgelegd op de 
dag van de veroordeling, ongeacht 
de datum waarop het bestrafte mis
drijf werd gepleegd en zelfs indien 
de eerste rechter ze niet had opge
legd, en moet worden verhoogd met 
de opdeciemen die op die dag van 
kracht zijn, dit is te dezen met 790 
deciemen ingevolge artikel 1, eerste 
lid, van de wet van 5 maart 1952, zo
als gewijzigd bij artikel 326 van de 
Programmawet van 22 december 
1989; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

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

17 december 1991 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. 
De Neve, Oudenaarde. 

Nr. 205 

2• KAMER - 17 december 1991 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN- VORMEN- TERMIJN VAN BETEKE
NING- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ - TERMIJN VAN ART. 418 SV. 

De termijn van drie dagen, bepaald bij 
art. 418 Sv. voor de betekening van het 
cassatieberoep aan de partij tegen wie 
het is gericht, is niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven (1). 

(JACOBS) 

(A.R. nr. 4851) 

17 december 1991 - 2• kamer - Voof
zitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter . -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
B. Veys en Th. Germeys, Antwerpen. 

Nr. 206 

2• KAMER - 17 december 1991 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING WEGENS EEN 
ANDER MISDRIJF DAN DAT WAARVOOR DE 
BEKLAAGDE WERD VERVOLGD - VOORWAAR
DEN. 

De veroordeling wegens ten laste geleg
de heromschreven misdrijven is on
wettig, wanneer de rechter niet ten ge
rioegen van recht vaststelt _ dat de 

Noot arrest nr. 205 : 

(1) Cass., 14 sept. 1964, Bull. en Pas., 1965, 
35. 
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bewezen verklaarde feiten dezelfde 
zijn als die waarop de vervolging was 
gegrond of hierin begrepen was (1). 

(ALGOET) 

ARREST 

(A.R. nr. 5219) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op op 22 november 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel :. schending van 
de artikelen 145, 147, 176, 182 en 211 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het Hof van Beroep te Gent, 
in de bestreden beslissing, na te hebben 
vastgesteld dat eiser voor de Correctione
le Rechtbank gedaagd was om, bij in
breuk op de artikelen 1, § 1, 5 en 8 van 
het koninklijk besluit vaq 12 april 1974 
betreffende sommige verrichtingen in 
verband met stoffen met hormonale, an
ti-hormonale of antibiotische werking, 
als dader, zonder algemene vergunning, 
afgeleverd door de minister die de Volks
gezondheid onder zijn bevoegdheid 
heeft, stoffen met hormonale, anti-hor
monale of antibiotische werking als dus
danig of vermengd, te hebben ingevoerd, 
uitgevoerd, gefabriceerd, vervoerd •. ver
kocht te koop aangeboden, aanweZig ge
had ~fgeleverd of verkregen mits beta
ling' of kosteloos, inbreuk strafbaar ge
steld bij artikel 2, lid 1, van de wet van 
24 februari 1921 betreffende het verhan
delen van de giftstoffen, slaapmiddelen 
en verdovende middelen, ontsmettings
stoffen en antiseptica, zoals gewijzigd tot 
op heden ( ... ) (tenlastelegging A) en, bij 
inbreuk op de artikelen 2, 4 en 10, § 1, 2°, 
van de wet van 15 juli 1985 betreffende 
het gebruik bij dieren van stoffen met 
hormonale of anti-hormonale werking, 
stoffen met hormonale of anti-hormonale 
werking te hebben toegediend aan land
bouwdieren, namelijk runderen ( ... ), en 
na de nietigverklaring van het na de ver
wijzingsbeschikking geleverde onder
zoek de debatten voor de correctionele 
rechtbank en haar vonnis; de tenlasteleg
gingen heromschrijft als : << Op plaats en 
tijdstippen hager aangeduid, dieren te 

(1) Zie Cass., 22 nov. 1988, A.R. nr. 2273 
(rl..C., 1988-89, nr. 175); zie ook supra, nr. 204 
(arrest A.R. nr 4789). 

hebben verhandeld waaraan stoffen met 
hormonale of met anti-hormonale wer
king werden toegediend bij overtreding 
van de bepalingen van de wet van 15 juli 
1985 of van de besluiten ter uitvoering 
ervan », en eiser uit dien hoofde veroor
deelt tot gevangenisstraf, geldboete en 
betaling van kosten en bijdrage, 

terwijl het hof van beroep, zoals elke 
feitenrechter in correctionele of politieza
ken met eerbied van het recht van ver
dedfging, weliswaar uitspraak moet doen 
over het bij akte van hager beroep regel
matig aanhangig gemaakte feit en het 
desnoods de voorlopige kwalificatie die 
aan dat feit werd gegeven in de beschik
king van verwijzing of in de dagv~_ar
ding, moest vervangen door de wettehJke 
juiste kwalificatie, doch in dat verband 
diende vast te stellen dat het aldus in 
aanmerking genomen feit, hetzelfde was 
als het feit dat ten grondslag lag aan de 
vervolging of daarin begrepen was en 
dat de wijziging van kwalificatie aan de 
beklaagde werd medegedeeld; het hof 
van beroep weliswaar vaststelt dat het 
openbaar ministerie ter zitting van 25 ja
nuari 1990 aan de beklaagde voorstelde 
de tenlastelegging te heromschrijven zo
als in het beschikkend gedeelte van het 
arrest weergegeven (arrest pagina 9, der
de alinea), doch nergens vaststelt dat de 
gewijzigde kwalificatie betrekking ha? 
op dezelfde feiten als deze waarvoor ei
ser voor de strafrechter was gedaagd; 
het hof van beroep zelfs niet impliciet 
zou hebben kunnen vaststellen dat de 
heromschreven tenlastelegging betrek
king had op dezelfde feiten als de oor
spronkelijke telasteleggingen, nu eiser 
oorspronkelijk beklaagd werd van het 
onwettig (zonder vergunnin~) bezit_ (ten
lastelegging A) of onwetbg toed1enen 
(tenlastelegging B) van stoffen met 
hormonale of anti-hormonale werking, 
en ten slotte veroordeeld werd wegens 
het verhandelen van c,lieren aan dewelke 
dergelijke stoffen waren toegediend; ei
sers veroordeling aldus wordt ge
schraagd op van de hem bij dagvaarding 
ten laste gelegde inbreuken verschill~n
de feiten, zodat het hof van beroep met 
wettig eiser kon veroordelen wegens de her
omschreven feiten, zonder vast te stellen 
dat het dezelfde feiten betroffen als deze 
waarvoor hij oorspronkelijk was gedaagd 
voor de strafrechter, minstens niet wet
tig kon oordelen dat het dezelfde feiten 
betrof als deze waarvoor hij oorspronke
lijk was gedaagd (schending van alle in 
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de aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de appelrechters 
in het beschikkend gedeelte van het 
arrest de aan eiser << ten laste geleg
de misdrijven » heromschrijven zo
als in het middel is weergegeven; 

Overwegende dat de appelrechters 
noch door de vaststellingen dat die 
heromschrijving door het openbaar 
ministerie ter terechtzitting van 25 
januari 1990 van het hof aan eiser 
uitdrukkelijk werd voorgesteld en 
dat << de stukken van het strafdos
sier ( eiser toelieten) zich ongehin
derd over (die feiten) te verdedi
gen », noch door de woordenaan
wending << aldus heromschreven be
wezen feiten », noch door enige 
andere reden ten genoegen van 
recht vaststellen dat de bewezen 
verklaarde feiten dezelfde zijn als 
de feiten waarop de vervolging van 
eiser gegrond was of hierin begre
pen waren; 

Dat zij mitsdien eiser niet wettig 
veroordelen; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel, dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

17 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzittei: 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 207 

2• KAMER - 17 december 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING - CASSATIEBEROEP- TERMIJN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - TERMIJN VAN CASSATIEBE
ROEP - DUUR - VOORLOPIGE HECHTENIS. 

1° en 2° De bij art. 31 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 bepaalde termijn om 
cassatieberoep in te stellen, geldt voor 
het geheel van de bestreden beslissing 
(1). 

(ACTON) 

ARREST 

(A.R. nr. 6155) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 31 van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis 
de verdachte cassatieberoep kan in
stellen tegen de arresten waardoor 
de voorlopige hechtenis wordt ge
handhaafd, binnen een termijn van 
vierentwintig uur die begint te lopen 
vanaf de dag waarop het arrest hem 
wordt betekend; dat die termijn, in 
strijd met eisers aanvoering, geldt 
voor het geheel van de bestreden 
beschikking; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest aan eiser werd betekend op 
22 november 1991; dat het cassatie
beroep werd ingesteld door verkla
ring ter griffie van het Hof van Be
roep te Brussel op 6 december 1991; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

(1) Zie Cass., 30 okt. 1991, A.R. nr 9431, su
pra, nr 120. 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in, de 
kosten. 

17 december 1991 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Ve,rslaggever: de h. De Baets - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
N.C.J. Meijering, 'Amsterdam (Neder
land) en E.R. Claes, Brussel. 

Nr. 208 

2• KAMER - 17 december 1991 

1° STRAFVORDERING - HECHTENIS EN 

.VERVOLGING VAN PARLEMENTSLID - PARLE
MENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - SCHEN
DING DOOR OPENBARE AMBTENAREN VAN 

. DOOR DE GRONDWET GEWAARBORGDE RECH
TEN - VOORWAARDEN. 

2° GRONDWET - ART. 45 - PARLEMENTAI-

RE ONSCHENDBAARHEID SCHENDING 
. DOOR OPENBARE AMBTENAREN VAN DOOR 

DE GRONDWET GEWAARBORGDE RECHTEN
VOORWAARDEN - HECHTENIS ,EN VERVOL
GING VAN PARLEMENTSLID. 

3° · PARLEMENTAIRE ONSCHEND-
BAARHEID STRAFVORDERING 

HECHTENIS EN VERVOLGING VAN PARLE
MENTSLID - VOORWAARDEN - SCHORSING 
VAN. DE HECH:TENIS OF VAN DE VERVOLGIN
GEN. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVI!'JG- ART. 6 E.V.R.M.- ART. 14 I.V.B.P.R. 
- OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTIN
GE!\1 - TOEPASSELIJKHEID. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 
E.V.R.M. - ART. 14 I.V.B.P.R. - OPENBAAR
HEID VAN DE TERECHTZITTINGEN - VOOR
LOPIGE HECHTE:\IS - TOEPASSELIJKHEID 

1° Art. 158 Sv. bepaalt de strafrechtelijke 
sanctie op daden van vervolging of 
aanhoucf,ing • t.a. v. parlementsleden ge
steld ,-in strijd met art. 45 Gw., a.m. 
door rechte:ts of Jeden van het open
baar ministerie (1). 

2° en 3° Vervolgingen tegen of· aanhou
ding van parlementsleden of personen 
die nadien parlementslid worden, zijn 
mogelijk buiten de parlementaire zittijd 
en kunnen worden voortgezet tijdens 
die zittijd tenzij de Kamer schorsing 
vordert van de hechtenis of van de ver
volgingen (2). (Art. 45 Gw.) 

{1) en {2) Het do01: eiser, in cassatie · bestre
den arrest van K.I. Antwerpen hervormde de 
beschikking van de Haadkamer en handha.afde 
zijn voorlopige hechtenis. 

De appelrechters steunden hierbij, 'in ant
woord op de conclusies van eiser, a.m. op ,het 
bep&alde in artt. 45 van de Grondwet en 158 
van het Strafwetboek, waarbij ze. vaststelden 
dat de enkele verkiezing van eiser tot lid van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers de 
rechtsgeldigheid van het tegen hem verleende 
bevel tot aanhouding nietvermocht aan te tas
ten. 

In zijn verzoekschrift tot cassatie ontwikkel
de eiser de stelling dat het bestreden arrest 
ten onrechte de toepassing van art. 158 Sw. ge
koppeld heeft aan art. 45 Gw. 

Volgens eiser verhindert art. 158 Sw. dat !e
den van de Rechterlijke Mac;ht straffeloos 
volksvertegenwoordigers of senatoren, die de 
onschendbaarheid a! dan niet verworven heh
ben. ktachtens art. 45 Gw., in de onmogelijk
heid kunnen stellen hun mandaat aan te vat
ten of uit te oefenen, zowel voor als nadat zij 
zitting hebben in een van de beide kamers. 

Art. 158 Sw. houdt echter de beteugeling in 
van de miskenning van de politieke waarborg, 
verleend door art. 45 Gw. aan de parlementsle
den {Zie : NIJPELS-SERVAIS, Code penal, I, 478; 
RIGAUX-TUOUSSE, Crimes et delits, II, 223; No
velles, Droit penal, II, Crimes et delits qui por
tent atteinte aux droits garantis par le Consti
tution, nr. 1284bis.) 

Strafbaar wordt hierbij gesteld de aanhou
ding of de vervolging van een senator of een 
volksvertegenwoordiger . zonder de voorge
schreven machtigingen en buiten ontdekking 
op heterdaad. De regels hieromtrent zijn vast
gesteld in art. 45 Gw. Er kan dus slechts spra
ke . zijn van het misdrijf van art. 158 Sw. in
dien de procedure, bepaald in art. 45 Gw. niet 
is nageleefd geworden. 

Twee mogelijkheden kunnen zich inzake 
parlementaire onschendbaarheid voordoen. 
(Zie : Hayoit de Termicourt, « L'immunite par
lementaire », J.T., 1955, 613). Luidens art. 45, 
eerst lid, Gw. kan geen lid \'an een van beide 
kamers tijdens de zitting in strafzaken worden 
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4° en 5° De bepalingen van de artt. 6 
E. V.R.M. en 14 I. V.B.P.R. betreffende 
de ppenbaarheid van de terechtzittin
gen ~ijn niet toepasselijk op de onder
zoelr,{;gerechten wanneer die uitspraak 
doe~ over de voorlopige hechtenis (3). 

(Vervplg noot van vorige blz.) 
vervolgd of aangehouden dan met verlof van 
de Kaqier waarvan hij dee! uitmaakt, behalve 
bij ontclekking op heterdaad. (Zie Du JARDIN, 
• Des e{fets de !'exception de flagrant delit sur 
les poursuites excercees contre un parlementai
re », in Liber Amicorum H. Bekaert (1977), 
110-122.) 

Die hypothese was te dezen niet van toepas
sing, nu de vervolging en de aanhouding van 
eiser g~beurden buiten de zitting en zelfs 
voorale~r hij verkozen werd. Het gerechtelijk 
optredert was aldus aan generlei voorafgaande 
grondwettelijke beperking onderworpen. 

Eiser v:el wei onder toepassing van het laat
ste lid van art. 45 Gw. dat bepaalt dat de hech
tenis of de vervolging van een lid van een van 
beide Kamers tijdens de zitting en voor haar 
gehele duur geschorst wordt indien de Kamer 
het vordert (zie : Verslag namens de Commis
sie voor de vervolgingen. Gedz-. St., Kamer, 
B.Z. 1991-92, 20 dec. 1991, nr. 14/1 - 91/92). 

l\'aast de bevoegdheden van de Rechterlijke 
Macht staat bet derhalve aan de Kamer te oor
delen of de buiten de parlementaire zittijd of 
bij ontdekking op heterdaad tijdens de zitting 
regelmatig aangevangen hechtenis en vervol
ging vart een van haar !eden dienen te worden 
opgeschort tijdens de parlementaire zitting. 
De parlementaire onschendbaarheid is geen 
persoonlijk voorrecht maar ze beoogt de vrije 
uitoefening van bet parlementair mandaat. 

In ons grondwettelijk stelsel hoort dan ook 
het parlement zelf te beslissen of bet a! dan 
niet gebruik wenst te maken van het hem 
door bet derde lid van art. 45 Gw. toegekend 
recht om bet strafrechtelijk optreden in het 
enkele belang van de goede werking van de 
parlementaire instellmgen tijdelijk te onder
breken. (Zie : Hand., Kamer, B.Z. 1991-92, 16 
dec. 1991, 126-130) 

Zolang de Kamer ter zake niet optreedt, is 
bet gemene recht onverkort van toepassing. 

\'ermits art. 43 Gw. te dezen niet werd ge
se;honden, kon art. 158 Sw. vanzelfsprekend 
geen toepassing vinden. (Z1e ook : Cass., 2 aug. 
1886, Bull. en Pas., 1886, I, 373, en 31 dec. 1900, 
Jbid., 1901, I, 89, telkens met de conclusies van 
bet 0.:.\I.) 

(3) Cass., 13 maart 1991, A.R. nr 8947 (A.C., 
1990-91, nr 364). 

M.D.S 

(VAN ROSSEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 6159) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Gelet op eisers verzoekschrift, 
« memorie » genoemd, en eisers me
marie, waarvan een door de griffier 
van het Hof voor eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over de grieven vervat in het ver
zoekschrift : 

W at betreft de grief sub 1 : 
Overwegende dat artikel 158 van 

het Strafwetboek geen eigen rege
ling inhoudt wat de parlementaire 
onschendbaarheid betreft; dat het de 
strafrechtelijke sanctie bepaalt te
gen daden van vervolging of aan
houding ten aanzien van parlements
leden gesteld in strijd met artikel 45 
van de Grondwet, onder meer door 
rechters of leden van het openbaar 
ministerie; 

Overwegende dat vervolgingen te
gen of aanhouding van parlements
leden of personen die nadien parle
mentslid worden, mogelijk zijn bui
ten de parlementaire zittijd, en kun
nen voortgezet worden tijdens die 
zittijd ten ware de Kamer de schor
sing vordert van de hechtenis of van 
de vervolgingen; 

Overwegende dat de appelrechters 
in niet-bekritiseerde overwegingen 
vaststellen : dat eiser op 24 novem
ber 1991 werd verkozen tot lid van 
de Kamer van Volksvertegenwoor
digers en sinds die datum de hoeda
nigheid van volksvertegenwoordiger 
heeft behouden op voorwaarde dat 
de Kamer zijn verkiezing niet angel
dig verklaart; dat de vervolging te
gen eiser ingesteld werd buiten de 
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parlementaire zittijd en hij werd 
aangehouden op 21 november 1991, 
d.i. v66r zijn verkiezing; dat de Ka
mer van Volksvertegenwoordigers 
daarover werd ingelicht en desbe
treffend niet heeft gevorderd; 

Overwegende dat zij uit deze vast
stellingen wettig afleiden dat de ver
kiezing van eiser tot volksvertegen
woordiger de geldigheid van het 
bevel tot aanhouding niet aantast en 
vermochten de aanhouding te hand
haven; 

Dat de grief faalt naar recht; 
W at betreft de grief sub 2 : 
Overwegende dat de bepalingen 

van de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 
I.V.B.P.R. betreffende de openbaar
heid van de terechtzittingen niet 
toepasselijk zijn op de onderzoeks
gerechten wanneer zij statueren 
over de voorlopige hechtenis; 

Dat de grief faalt naar recht; 

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

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

17 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. L. 
Martens en R. Hans, Gent, en P. Calle
baut, Oudenaarde; 

Nr. 209 

2• Kj\MER - 18 december 1991 

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - VER· 

SCHILLEXDE FEITEX - VERJAR!XG \'AX DE 
STRAFVORDERI:'\G - LAATSTE FElT - DA
TCM. 

2° HELING - BESTAXDDELE:'\. 

1° Bij ontstentenis van enige conclusie 
dienaangaande beoordeelt de feiten
rechter in feite de datum waarbp het 
Jaatste feit, dat een enkel misdrijf 
oplevert, is gepleegd en te rekenen 
waarvan de verjaring van de strafvor
dering begint te lopen. 

2° Naar recht verantwoord is het ·arrest, 
houdende veroordeling wegens heling 
waarin het bestaan wordt vastgesteld 
van de bestanddelen van dat misdrijf, 
namelijk het bezit of het onder zich 
houden van een zaak die is verkregen 
ten gevolge van een misdaad of wan
bedrijf, gepleegd door een derde, als
ook de aan de inbezitneming vooraf
gaande of daarmee gelijktijdige kennis 
van de wederrechtelijke oorsprohg van 
de zaak,- niet vereist is dat de beslis
sing die misdaad of dat wanbedrijf om
schrijft of dat de dader van die mis
daad of dat wanbedrijf bekend is of 
dat de identiteit van de eigenaar van 
de geheelde zaak vaststaat (1). (Art. 
505 Sw.) 

(\"LADI!JXCK T. 1\IAKRO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9285) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

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

Over het middel, door eiseres aange
voerd in het verzoekschrift waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegemle dat eiseres voor de 

correctionele rechtbank is gedag-

(1) Cass., 20 mei 1981, A.R. nr. 1684 (A.C., 
1980-81, nr. 544), en 26 maart 1991, A.R. nr. 
4393 (ibid., 1990-91, nr. 402). 
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vaard fer zake van het feit dat zij 
« tussen 1 januari 1984 en 19 juli 
1986, herhaaldelijk lederen kleding
stukken, zijnde weggenomen, ver
duisterde of door misdaad of wanbe
drijf verkregen zaken, geheel of ten 
dele heeft geheeld; dat die· £eiten de 
opeenvolgende en doorlopende ui- -
ting zijn van een en hetzelfde opzet 
en het laatste feit dagteke:o.t van 18 
juli 1986 »; 

Overwegende dat het arrest, alvo
r~ns het beroepen vonnis te bevesti
gen waarbij de telastlegging, zoals 
zij was omschreven, bewezen ver
klaard werd, vermeldt dat « de fei
ten van de telastlegging, gesteld dat 
ze bewezen waren, de opeenvolgen
de en doorlopende uiting zouden 
zijn van een en hetzelfde opzet; dat 
de verjaring van de strafvordering 
pas een aa.nvang ne,m vanaf het laat
ste van die feiten, dus vanaf het .feit 
dat op 11 juni 1986 zou gepleegd 
?ijn »; · 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus, bij ontsteritenis van een con
clusie dienaangaande en op grond 
van een feitelijke beoordeling van 
de hen onderworpen gegevens van 
de zaak, hebben vastgesteld dat het 
laatste aan eiseres verweten feit, 
dat als misdrijf kon worden be
schouwd, gepleegd was op de aange
geven datum; 

Overwegende dat het middeLneer
komf op · kritiek uitoefenen op die 
feitelijk~ . beoordeling van de 'gege
vens van de· zaaK door de feiten
rechter bf liet Hof ertoe zou nopen 
feitelijke gegevens na te gaan waar
voor het niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk.is; 
- Wat de overig~ . ohderdelen: be

treft: 
Overwegende dat . er vo~r hefing 

de volgende bestanddelen moeten 
verenigd zijn :. het be zit of de deten
tie van een · zaak,· verk:regen door 
misdaad of wanbedrijf gepleegd 
door een derde, alsook de aan de. in
bezitneming voorafgaande of daar
mee gelijktijdige kennis van de we~ 

derrechtelijke oorsprong -van de 
zaak; 

Dat de wil om de zaak · te orittrek
ken aan de opsporingen :van de eige
naar weliswaar een maatstaf kan 
zijn bij de beoordeling of de be
standdelen van het in artikel 505 
van het Strafwetboek omschreveil 
misdrijf verenigd zijn, doch niet ver
eist is als zedelijk bestanddeel van 
dat misdrijf; · 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van enige conclusie dienaangl:uinde, 
de veroordelende beslissing de· mis
daad of het wanbedrijf waardoor de 
geheelde zaak is verkregen, niet 
hoeft te omschrijven; dat het vol
doende is dat zij vaststelt dat de be
klaagde weet had van de strafbare 
oorsprong van die zaak; dat even
min: nodig is dat de dader van de 
misdaad of het wanbedrijf dat aan 
de heling voorafging, bekend is 
noch dat de identiteit van de eige
naar van de geheelde goederen 
werd achterhaald; 

Overwegende dat het hof van . be
roep de beslissing dat « (eiseres} 
weet had van de ·oorspong van de 
door haar verkochte kledingstuk
ken >>, niet enkel heeft gegrond op 
haar bekentenissen, maar tevens op 
een geheel van gegevens die het ar
rest opsomt en die, naar het oordeel 
van de appelrechters, << een · geheel 
van voldoende gewichtige, bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens opleveren · waaruit kan 
worden a:fgeleid dat (eiseres). weet 
had van de strafbare oorspong van 
de klederen (die) de beklaagde Le
doux haar had verkocht >>; 

Dat het arrest door die oVerwegin
gen vaststelt dat de bestanddelen 
van het misdrijf heling verenigd 
zijn aan de zijde van eiseres, en al
dus de beslissing naar recht yera:r;J,t
woordt; 

Dat de onderdelen ,niet . kunnen 
worden aangenomen;· · · · 

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

II ............... . 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiseres, in zoverre die voorzie
ning gericht is tegen de beslissing 
over de tegen baar ingestelde civiel
recbtelijke vordering; verwerpt de 
voorziening voor bet overige; veroor
deelt eiseres in de kosten. 

18 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. L. Schlagel, Charleroi. 
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2• KAMER - 18 december 1991 

STRAF - ALLERLEI - BIJDRAGE TOT DE FI

NANCIERING VAN HET FONDS TOT HULP AAN 
DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GE
WELDDADEN - VERPLICHTING TOT HET BE
TALEN VAN EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK, 
VERHOOGD MET OPDECIEMEN - AARD - GE
VOLG. 

De bij vonnis opgelegde verplichting om 
een bedrag van .vijf frank, verhoogd 
met opdeciemen, te betalen bij wijze 
van bijdrage tot financiering van het 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
van Opzettelijke Gewelddaden is een 
veroordeling sui generis en geen straf; 
zij moeten worden uitgesproken onge
acht de datum van de bewezen ver
klaarde feiten, inzonderheid ongeacht 
de omstandigheid dat de feiten dagte
kenen van v66r de inwerkingtreding 

van de wet tot verhoging van de opde
ciemen (1). (Art. 29 Wet van 1 aug. 
1985) 

(HABRAN T. BOULANGER E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9316) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 18 juni 1991 door bet 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

Gelet op bet verzoekscbrift tot 
cassatie, memorie genoemd, waar
van een eensluidend verklaard af
scbrift aan dit arrest is gebecbt; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat de verplicbting 
om een bedrag van vijf frank, ver
boogd met opdeciemen, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financie
ring van bet Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slacbtoffers van Opzet
telijke Gewelddaden, die met ingang 
van 2 maart 1987 door de recbter 
moet worden opgelegd bij iedere 
veroordeling tot een criminele of 
correctionele boofdstraf, sui generis 
van aard en geen straf is; dat zij moet 
worden uitgesproken ongeacbt de da
tum van de bewezen verklaarde fei
ten; 

Overwegende dat luidens artikel 
29 van de wet van 1 augustus 1985 
boudende fiscale en andere bepalin
gen, << dat bedrag onderworpen is 
aan de verboging, bedoeld in de be
palingen betreffende de opdeciemen 
op de strafrecbtelijke geldboeten »; 

Dat, kracbtens artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdeciemen op de strafrechtelijke 
geldboeten, gewijzigd bij artikel 326 
van de wet van 22 december 1989, 

(1) Cass., 25 okt. 1988, A.R. nr. 2283 (A.C., 
1989-90, nr. 113); zie Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
4789, supra, nr. 204. 
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die van kracht was ten tijde van de 
uitspraak van het arrest, het bedrag 
van de strafrechtelijke geldboeten 
wordt verhoogd met zevenhonderd 
negentig deciemen; 

Dat derhalve het arrest, door het 
bedrag van vijf frank waartoe het 
eiser veroordeelt bij wijze van bij
drage tot financiering van het bo
vengenoemde Fonds te verhogen 
met zevenhonderd negentig decie
men, naar recht is verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

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

18 december 1991 - 2e kamer - Vaar
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Lahousse - Gelijklui
dende canclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Adva
caat: mr. Y. Dohen, Luik. 
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2° KAMER - 18 december 1991 

ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKA
MER- BESCHIKKING HOUDENDE VASTSTEL
LING DAT HET ONDERZOEK NIET VOLLEDIG 
IS - HOGER BEROEP VAN HET O.M. - ONT
VANKELIJKHEID - BELANG - BEGRIP. 

Krachtens art. 135 Sv., dat apsammend 
en niet beperkend is, mag het O.M. ha
ger beraep instellen tegen de beschik-

kingen van de raadkamer, meer be
paald tegen de beschikking waarin 
wardt vastgesteld dat het anderzaek 
anvalledig is, mits het van een belang 
daet blijken; al vereist het belang van 
het O.M., dat samenvalt met het be
lang van de maatschappij namens wel
ke de strafvardering wardt uitgeae
fend, dat de wetsavertreding wardt 
gestraft, tach gebiedt het aak dat, bij 
antstentenis van bezwaren, een einde 
wardt gemaakt aan de vervalgingen 
(1). 

(SCOHY T. TOUSSAINT, PAQUAY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9318) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1991 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 129, tweede lid, en 135 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

daardat het arrest van hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen de be
schikking van 25 oktober 1990 ontvanke
lijk verklaart waarin de raadkamer, op 
grond dat het onderzoek onvolledig is en 
zij de rechtspleging ervan niet kon rege
len, de uitspraak aangehouden heeft en 
bevolen heeft « dat het dossier van de 
rechtspleging aan de procureur des Ko
nings van dat rechtscollege zou worden 
overgezonden, opdat hij zou kunnen vor
deren als naar recht, alsook op basis van 
de in de motivering van (de beschikking) 
overgenomen gegevens in de vordering 
tot nader onderzoek; dat het arrest de 
beslissing hierop grondt dat « de rechts
gang niet enkel bestraffing tot doe! 
heeft, doch ook acht moet slaan op de 
gewettigde belangen van de burgers, die 
worden genoemd in ongegronde klachten 
waarover binnen de kortst mogelijke ter
mijnen uitspraak moet worden gedaan, 

(1) Cass., 2 april 1845 (Bull. en Pas., 1845, I, 
215) met cone!. proc.-gen. Leclercq; 15 juni 
1925, twee arresten (ibid., 1925, I, 285 en 289); 
FAUSTIN HELIE, Tmite de J'instruction criminel
le, nrs. 2918 tot 2923 en 4496; R.P.D.B., V0 Ap
pel en matiere repressive, Aanvulling, I, nr. 
103; R. Declercq, Strafvordering, I, 8• ed., biz. 
195. 
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zodra de gegevens van het onderzoek 
een oordeel daarover mogelijk maken », 

terwijl het verzet van de procureur des 
Konings tegen de beschikking waarin de 
raadkamer de rechtspleging regelt alleen 
ontvankelijk is, als de beslissing van de 
raadkamer nadelig kan zijn voor de 
strafvordering of haar enigerlei wijze 
kan belemmeren; het belang van de 
strafvordering gebiedt dat, wanneer het 
onderzoek niet volledig is, de raadkamer, 
alvorens uitspraak te doen, een aanvul
lend onderzoek beveelt : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 135 van het Wetboek van Straf
vordering, dat opsommend en niet 
beperkend is, het openbaar ministe
rie hoger beroep mag instellen te
gen de beschikkingen van de raad
kamer, mits het van een be lang doet 
blijken; 

Overwegende dat, wat dit betreft, 
het belang van het openbaar minis
terie, dat samenvalt met het belang 
van de maatschappij namens welke 
de strafvordering wordt uitgeoefend, 
volgt uit de aard zelf van die vorde
ring welke enkel strekt tot vrijwa
ring van de waarheid en het recht 
in hun verhoudingen tot de openba
re orde; dat, al vereist het belang 
van de maatschappij dat de wets
overtreding wordt gestraft, het toch 
ook gebiedt dat, bij ontstentenis van 
bezwaren, een einde wordt gemaakt 
aan de vervolgingen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen « dat de rechtsgang niet 
enkel bestraffing tot doel heeft, 
doch ook acht moet slaan op de ge
wettigde belangen van de burgers, 
die worden genoemd in ongegronde 
klachten waarover binnen de kortst 
mogelijke termijnen uitspraak moet 
worden gedaan, zodra de gegevens 
van het onderzoek een oordeel daar
over mogelijk maken », de beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

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

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

18 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, vocirzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Delahaye. 
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2• KAMER - 18 december 1991 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEWONE OPSCHORTING -

HERROEPING - VORDERING TOT HERROE
PING. 

Wanneer de uitspraak van de veroorde
ling is opgeschort t.a. v. de beklaagde 
en deze twee opeenvolgende veroorde
lingen heeft opgelopen, zodanig dat die 
maatregel van rechtswege kan worden 
herroepen, is bet O.M niet verplicht 
de vordering tot herroeping te gronden 
op de oudste veroordeling. (Art. 13 Pro
batiewet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK T. PONSARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9335) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 
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Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht; 

Overwegende dat luidens artikel 
13 van de wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie, in geval gedurende 
de proeftijd een nieuw misdrijf ge
pleegd is, dat veroordeling tot een 
criminele straf of een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan 
zes maanden zonder uitstel ten ge
volge heeft gehad, het openbaar mi
nisterie de betrokkene dagvaardt 
voor de rechtbank van eerste aanleg 
van zijn verblijfplaats binnen dezelf
de termij n, onder dezelfde voor
waarden en in dezelfde vormen als 
in correctionele zaken en de rechter, 
na te hebben vastgesteld dat de op
schorting uit dien hoofde van rechts
wege herroepen is, voor de feiten 
die daartoe aanleiding hebben gege
ven een straf uitspreekt die een ge
vangenisstraf van twee jaar niet te 
boven mag gaan; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling blijkt dat de herroeping van 
de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling, ook al geschiedt ze 
van rechtswege, moet worden vast
gesteld door het bevoegde gerecht, 
nadat het openbaar ministerie bij 
dat gerecht een vordering heeft in
gesteld tot herroeping van die maat
regel en tot het uitspreken van een 
veroordeling voor de feiten, die tot 
de opschorting aanleiding hebben 
gegeven; 

Overwegende dat, wanneer ten 
aanzien van de beklaagde een op
schorting is bevolen en deze, zoals 
te dezen, twee opeenvolgende ver
oordelingen heeft opgelopen, zoda
nig dat die maatregel van rechtswe
ge kan worden herroepen, het open
baar ministerie niet verplicht is de 
vordering tot herroeping te gronden 
op de oudste veroordeling; 

Dat het arrest, nu het de door ei
ser ingestelde vordering tot herroe
ping niet ontvankelijk verklaart op 
grond dat zij is gebaseerd op een 

beslissing waarbij een veroordeling 
tot een gevangenisstraf van meer 
dan zes maanden is uitgesproken 
wegens een misdrijf, dat gedurende 
de proeftijd, na een andere gelijk
soortige veroordeling is gepleegd, 
niet naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

18 december 1991 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 213 

2e KAMER - 18 december 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - ART. 5.3 E.V.R.M. - ART. 9.3 
I.V.B.P.R. - RECHT OM BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - HAND

HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -

ART. 5.3 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN -
BESLISSING UITSLUITEND GEGROND OP 
OVERWEGINGEN IN VERBAND MET DE ERNST 
VAN DE FElTEN EN DE OPENBARE VEILIG
HEID - SCHENDING. 



Nr. 213 HOF VAN CASSATIE 361 

3° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ART. 9.3 l.V.B.P.R. - REDELIJKE TERMIJN -
BESLISSING UITSLUITEND GEGROND OP 
OVERWEGINGEN IN VERBAND MET DE ERNST 
VAN DE FElTEN EN DE OPENBARE VE!LIG· 

''HElD - SCHENDING. 

1°, 2° en 3° De artt. 5.3 E. V.R.M. en 9.3 
I. V.B.P.R. worden geschonden, wan
neer het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling, waarbif handha
ving van de voorlopige hechtenis wordt 
bevolen, na te hebben vastgesteld dat 
de behandeling van de zaak een onge
wone en onverantwoorde vertraging 
heeft opgelopen, beslist dat de rede
lijke termifn van de hechtenis niet is 
overschreden en die beslissing uitslui
tend grondt op overwegingen in ver
band met de ernst van de feiten en de 
openbare veiligheid (1). 

(HUYGHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9571) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 5.3 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en 9.3 van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel~ 
ling, dat de handhaving van eisers 
voorlopige hechtenis beveelt, ver
meldt « dat het onderzoek van de 
. zaak weliswaar een ongewone en 
onverantwoorde vertraging heeft op-

(1) Zie Cass,, 20 maart 1985, A.R. nr. 4171 
(A.C., 1984-85, nr. 439); 3 feb. 1988, A.R. nr. 
6485 (ibid., 1987-88, nr. 335); 22 maart 1988, 
A.R.. nr. 2221 (ibid., 1987-88, nr. 461); 14 dec. 
1988, A.R. nr. 7134 (ibid., 1988-89, nr. 228); 4 
jan. 1989, A.R. nr. 7175 (ibid., 1988-89, nr. 261), 
en 13 maart 1991, A.R. nr. 8947 (ibid., 1990-91, 
nr. 364). 

gelopen; dat de dwingende vereisten 
van de openbare veiligheid evenwel 
verbieden dat die vertraging zou 
worden gesanctioneerd door de on
middellijke opheffing van de voorlo
pige hechtenis; dat immers de uit
zonderlijke ernst van de aan de 
verdachte verweten feiten en van de 
op zijn kind gepleegde feiten die hij 
op zijn minst gedoogd heeft, te zij
nen aanzien wijst op een bijzonder 
verderfelijke en voor de openbare 
veiligheid uitgesproken gevaarlijke 
geestestoestand en doet vrezen dat 
de verdachte, zo hij opnieuw in vrij
heid zou worden gesteld, nieuwe 
misdaden en wanbedrijven zal ple
gen; dat derhalve te dezen en tot op 
heden de redelijke termijn, bedoeld 
in artikel 5.3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, niet kan worden geacht over
schreden te zijn »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, niet zonder artikel 5.3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en 9.3 van het In
ternationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten te scherr
den, heeft kunnen vaststellen, ener
zijds, dat het onderzoek van de zaak 
·een ongewone en onverantwoorde 
vertraging heeft opgelopen, wat de 
mogelijkheid impliceert dat de door 
de bovengenoemde bepalingen voor
geschreven redelijke termijn is over
schreden, en, anderzijds, uitsluitend 
op grand van overwegingen in ver
band met de ernst van de feiten en de 
openbare veiligheid, heeft kunnen 
beslissen dat te dezen en tot op he
den de redelijke termijn niet kan 
worden geacht overschreden te zijn; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser buiten de wettelijke termijn 
neergelegde memorie, vernietigt het 
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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 an
ders samengestelde Hof van Beroep 
te Bergen, kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

18 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Willems 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. J.-Ph. Mayence, Charle
roi. 

Nr. 214 

2• KAMER - 18 december 1991 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN 
HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING -
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING - MEDEDE
LING AAN DE VERDACHTE - MOGELIJKHEID 
DAT EEN BEVEL TOT AANHOUDING ZAL WOR
DEN VERLEEND - OPMERKINGEN VAN DE 
VERDACHTE - BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDING -
BEVEL TOT AANHOUDING - VOORAFGAANDE 
ONDERVRAGING - MEDEDELING AAN DE 
VERDACHTE - MOGELIJKHEID DAT EEN BE
VEL TOT AANHOUDING. ZAL WORDEN VER
LEEND - OPMERKINGEN VAN DE VERDACH
TE - BEGRIP. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN

HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING -
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING - BEGRIP. 

1° en 2° Dat de onderzoeksrechter, alvo
rens een bevel tot aanhouding te verle
nen, de verdachte hoort ter zake dat 
zodanig bevel tegen hem kan worden 
uitgevaardigi:J, houdt verband met het 
recht van verdediging; het is in dat op
zicht voldoende dat de verdachte de 

mogelijkheid gekregen heeft om zijn 
opmerkingen betreffende de feiten en 
zijn persoonlijke toestand naar voren 
te brengen. (Art. 16, § 2, Wet Voorlopi
ge Hechtenis 1990.) 

3° Uit de enkele omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter die een verdachte 
had ondervraagd alvorens tegen hem 
een bevel tot aanhouding uit te vaardi
gen, zijn ondervraging heeft « voortge
zet » onmiddellijk na de uitvaardiging 
en de betekening van dat bevel, valt 
niet at te leiden dat de eerste bij art. 
16 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
voorgeschreven ondervraging niet 
geiHndigd was toen het bevel tot aan
houding werd verleend en betekend, 
en dus evenmin dat de « voortgezette » 
ondervraging geen tweede ondervra
ging zou zijn, waartoe de onderzoeks
rechter evengoed, hetzij op een later 
uur, hetzij op een latere datum, had 
kunnen overgaan. 

(GLUPCZYNSKI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9569) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over de middelen, aangevoerd in de 
memorie waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht: 

Overwegende dat de in de drie 
middelen aangevoerde grieven hier
op berusten dat het bevel tot aan
houding op grond waarvan het ar
rest de voorlopige hechtenis van 
eiser handhaaft overeenkomstig ar
tikel 21 van de wet van 20 juli 1990, 
is uitgevaardigd en betekend v66r 
het einde van de bij artikel 16, § 2, 
van die voorgeschreven voorafgaan
de ondervraging, op een ogenblik 
dat de onderzoeksrechter de opmer
kingen van eiser over de feiten en 
over de mogelijkheid dat tegen hem 
een bevel tot aanhouding zou wor
den verleend nog niet had kunnen 
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horen en hem de in artikel 18, § 2, 
van die wet bedoelde stukken nog 
niet ter hand had kunnen stellen; 

Overwegende dat, wat meer be
paald de grief betreft als zou de on
derzoeksrechter eiser niet hebben 
gehoord over de mogelijkheid dat te
gen hem een aanhoudingsbevel zou 
worden verleend, het verhoor van de 
verdachte dienaangaande verband 
houdt met het recht van verdedi
ging; dat het in dat opzicht voldoen
de is dat de verdachte de mogelijk
heid gekregen heeft om zijn opmer
kingen betreffende de feiten en zijn 
persoonlijke toestand naar voren te 
brengen; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest vermeldt dat het aanhou
dingsbevel « op 13 november 1991 
om 16.40 u., dus binnen de wettelijke 
termijn, (aan eiser) is betekend door 
de griffier van de onderzoeksrechter 
( ... ); dat hem bij die gelegenheid af
schrift is gelaten van het aanhou
dingsbevel en van alle in artikel 16, 
§ 7, van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis 
bedoelde stukken ( ... ); dat het hof 
(van beroep), kamer van inbeschul
digingstelling, bovendien kan vast
stellen, zoals de raadkamer reeds 
gedaan heeft, dat het recht van ver
dediging (van eiser) niet is miskend; 
dat immers, in strijd met wat wordt 
verklaard, (eiser) v66r de uitvaardi
ging van het aanhoudingsbevel, door 
toedoen van de onderzoeksrechter, 
op de hoogte is gebracht van de 
hem ten laste gelegde feiten ( ... ) dat 
eveneens in strijd met de waarheid 
lijkt te zijn de verklaring dat de on
derzoeksrechter op 13 november 
1991, v66r 16.40 u., op basis van zijn 
ondervraging, niet beschikte over 
gegevens die hem in staat zouden 
stellen te oordelen over het bestaan 
van ernstige schuldaanwijzingen 
alsook over de vraag of voldaan was 
aan de overige vereisten van artikel 
16 van de wet betreffende de voorlo
pige hechtenis en zulks noch op ba
sis van de tot dat ogenblik gehou-

den ondervraging, noch op basis van 
de vroegere processen-verbaal »; 

Overwegende dat het arrest welis
waar er tevens op wijst dat « de met 
het onderzoek belaste magistraat na 
de betekening van het bevel tot aan
houding op 13 november 1991 om 
16.40 u. zijn ondervraging van de ver
dachte heeft voortgezet tot 17.35 u. en 
deze beeindigd heeft met een telast
legging, die in feite overbodig ge
worden was »; 

Overwegende dat evenwel uit de 
enkele omstandigheid dat het arrest 
de term « voortgezet » gebruikt niet 
valt af te leiden dat de eerste, bij 
het voornoemde artikel 16 van de 
wet van 20 juli 1990 voorgeschreven 
ondervraging niet gei:Hndigd was om 
16.40 u. en dus evenmin dat de on
dervraging die, blijkens de vaststel
lingen van het arrest, terstond na de 
uitvaardiging en de betekening van 
het aanhoudingsbevel plaatshad, 
geen tweede ondervraging zou zijn, 
waartoe de onderzoeksrechter even
goed, hetzij op een later uur, hetzij 
op een latere datum, had kunnen 
overgaan; 

Overwegende dat derhalve het ar
rest, door te beslissen « dat het 
recht van verdediging niet is mis
kend en dat het bevel tot aanhou
ding voldoet aan de vereisten van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis », geen van 
de in de middelen aangegeven wets
bepalingen of algemene rechtsbegin
selen miskent; 

Dat die middelen, in zoverre zij 
ontvankelijk zijn, niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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18 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, ad
vocaat-generaal - Advocaat : mr. D. 
Bosquet, Brussel. 

Nr. 215 

1 e KAMER - 19 december 1991 

1° RECHTERLIJKE MACHT - GESCHIL
LEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN - ART. 92 
GW. - DRAAGWIJDTE. 

2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - GESCHILLEN OVER 

BURGERLIJKE RECHTEN - BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTERLIJKE MACHT- ART. 92 GW. 
- DRAAGWIJDTE. 

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

STAAT EN OVERHEID - BEGRIP. 

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
STAAT EN OVERHEID- SCHADEVERWEKKEN
DE FOUT ·:AN EEN ORGAAN - VOORWAAR
DEN VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

STAAT. 

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

STAAT - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN 
FOUT VAN DE STAAT OF VAN ZJJN ORGANEN 
IN DE OPENBARE DIENST VAN DE RECHTSBE

DELING - BEGRIP. 

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

STAAT - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN 
FOUT VAN DE STAAT OF VAN ZIJN ORGANEN IN 
DE OPENBARE DIENST VAN DE RECHTSBEDE
LING- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT 
NIET NOODZAKELIJK UITGESLOTEN DOOR DE 
REGELS INZAKE VERHAAL OP DE RECHTER. 

7o VERHAAL OP DE RECHTER -
ARTT. 1140 TOT 1147 GER.W. - AANSPRAKE

LIJKHEID VAN DE STAAT NIET NOODZAKE
LIJK UITGESLOTEN DOOR DE REGELS INZAKE 
VERHAAL OP DE RECHTER. 

8° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

STAAT - SCHADEVERWEKKENDE FOUT VAN 
EEN ORGAAN - OMSTANDIGHEDEN WAAR· 
DOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
STAAT NIET NOODZAKELIJK WORDT UITGE: 
SLOTEN. 

9° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ._ 

STAAT - SCHADEVERWEKKENDE FOUT VAN 
EEN RECHTER OF EEN AMBTENAAR VAN HET 
O.M. - VOORWAARDEN VOOR DE AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE STAAT. 

10° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

STAAT - SCHADEVERWEKKENDE FOUT VAN 
EEN RECHTER OF EEN AMBTENAAR VAN HET 
O.M. WAARVOOR DE STAAT AANSPRAKELIJK 
IS - WETTELJJKE ONMOGELIJKHEID OM EEN 
MAGISTRAAT PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK 
TE STELLEN - GEEN AANTASTING VAN DE 
ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTER
LJJKE MACHT EN VAN DE MAGISTRATEN ER
VAN. 

1 o en 2° Door de kennisneming van de 
geschillen over burgerlijke rechten bij 
uitsluiting toe te kennen aan de hove11 
en rechtbanken, stelt art. 92 Gw. aile 
burgerlijke rechten onder de bescher
ming van de Rechterlijke Macht; ter ver
wezenlijking van die bescherming 
heeft de Grondwetgever geen rekening 
gehouden met de hoedanigheid van de 
gedingvoerende partijen en evenmin 
met de aard van de handelingen waar· 
door een recht wordt geschonden; 
maar wei en uitsluitend met de aard 
van het recht waarover het geschil 
loopt (1). 

3° De Staat is, zoa.ls de burgers, onder
worpen aan rechtsregels, inzonderheid 
van die welke betrekking hebben op 
de vergoeding van schade ten gevolge 
van fouten waardoor de subjectieve 
rechten en de wettige belangen van 

(1) en tot (8) Zie de verwijzingen in de cone!. 
O.M., in Bull. en Pas., 1991-92, I, nr. 215. 
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personen worden aangetast (2). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

4° De schadeverwekkende lout van een 
orgaan van de Staat stelt deze, in de 
regel, rechtstreeks aansprakelijk op 
basis van de artt. 1382 en 1383 B. W:, 
wanneer het orgaan binnen de gren
zen van zijn wettelijke bevoegdheden 
heeft gehandeld of ieder redelijk en 
voorzichtig mens moet aannemen dat 
het orgaan binnen die grenzen heeft 
gehandeld (3). 

5° De beginselen van de scheiding der 
machten, van de onafhankelijkheid 
van de Rechterlijke Macht en van de 
magistraten ervan, alsmede van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde, 
houden niet in dat de Staat in het al
gemeen ontheven zou zijn van zijn 
verplichting om op basis van de artt. 
1382 en 1383 B. W: de schade te vergoe
den die door zijn fout of door die van 
een zijner organen aan derden is ver
oorzaakt in de openbare dienst van de 
rechtsbedeling, met name bij het ver
richten van handelingen die het recht
streekse voorwerp zijn van de recht
sprekende functie (4). 

6° en 7° De artt. 1140 tot 1147 Ger. W: 
houdende regeling van de procedure 
inzake verhaal op de rechter wijken 
van de gemeenrechtelijke regeling in 
de artt. 1382 en 1383 B. W: slechts af 
voor wat de persoonlijke aansprake
lijkheid van de rechters en de ambte
naren van het O.M. betreft; daaruit 
valt niet af te leiden dat de Staat nooit 
aansprakelijk zou zijn op basis van die 
bepalingen van het B. W:, wanneer, in 
de gevallen waarin verhaal op de rech
ter mogelijk is of buiten die gevallen, 
een rechter of een ambtenaar van het 
O.M. in de uitoefening van zijn ambt 
een schadeverwekkende lout heeft be
gaan (5). 

8° De aansprakelijkheid van de Staat 
wordt niet noodzakelijk uitgesloten 
omdat de aansprakelijkheid van zijn 
gaan zelf voor de schadeverwekken
de handeling die het heeft verricht, 
niet in het gedrang kan komen ten ge
volge van de schadeverwekkende han
deling die het heeft verricht, ofwel om
dat het orgaan niet bekend is, ofwel 
omdat de handeling niet als een lout 

(2) (3) (4) en (5) Zie noot 1 op vorige biz. 

van het orgaan kan worden aange
merkt wegens een onoverkomelijke 
dwaling van dit orgaan of een andere 
hem eigen grand van ontheffing van 
aansprakelijkheid, ofwel omdat die 
handeling wei een fout is maar het 
orgaan persoonlijk ontheven is van de 
aansprakelijkheid waartoe ze aanlei
ding kan geven (6). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

9° In de huidige stand van de wetgeving 
kan de Staat op basis van de artt. 1382 
en 1383 B. W:, in de regel, aansprake
lijk worden verklaard voor de schade 
ten gevolge van een door een rechter 
of een ambtenaar van het O.M. begane 
fout, wanneer die magistraat binnen 
de grenzen van zijn wettelijke be
voegdheden heeft gehandeld of ieder 
redelijk en voorzichtig mens moet aan
nemen dat hij binnen die grenzen 
heeft gehandeld; indien die handeling 
het rechtstreekse voorwerp is van de 
rechtsprekende functie, is de vordering 
tot vergoeding van de schade echter, 
in de regel, slechts ontvankelijk als de 
litigieuze akte bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing ingetrok
ken, gewijzigd, vernietigd of herroepen 
is wegens schending van een gevestig
de rechtsnorm en derhalve geen gezag 
van gewijsde meer heeft; binnen die 
grenzen is de aansprakehjkheid van 
de Staat voor een schadeverwekkende 
handeling van de Rechterlijke Macht 
niet strijdig met grondwettelijke of 
wettelijke bepalingen, en evenmin on
verenigbaar met de beginselen van de 
scheiding der machten en van het ge
zag van het rechterlijk gewijsde, of 
met de onafhankelijkheid van de 
Rechterlijke Macht en van de magis
traten ervan, die de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek betreffende 
de procedure inzake verhaal op de 
rechter willen beschermen (7). 

10° Wanneer de Staat op basis van de 
artt. 1382 en 1383 B. W: aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de schade ten 
gevolge van een door een rechter of 
een ambtenaar van het O.M. begane 
fout, is de onafhankelijkheid van de 
Rechterlijke Macht en van de magis
traten ervan blijkbaar voldoende ge-

(6) en (7) Zie noot 1. 

I' 
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waarborgd door de wettelijke onmoge
Jijkheid om magistraten persoonlijk 
aansprakelijk te stellen buiten de ge~ 
vallen waarin zij strafrechtelijk zijn 
veroordeeld en de gevallen waarin ver
haal op de rechter mogelijk is (8). 

(DE KEYSER 
E.A. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8970) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1989 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6.1, 13 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 1 
van het Protocol bij het Verdrag tot Be~ 
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Parijs op 20 maart 1952 en goed
gekeurd bij wet van 13 mei 1955, 25, 29, 
30, 67, 92, 93 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het beroepen von
nis, dat de vordering van de eisers niet
ontvankelijk verklaart, bevestigt op 
grond, enerzijds, dat krachtens de begin
selen van de onafhankelijkheid van de 
Rechterlijke Macht en van de scheiding 
der machten, de rechter buiten de bij ar
tikel 1140 van het Gerechtelijk Wetboelj:. 
limitatief opgesomde gevallen niet aan
sprakelijk kan worden gesteld voor zijn 
beslissingen, en dat ook het gezag van 
het rechterlijk gewijsde verhindert dat 
de rechter persoonlijk aansprakelijk kan 
worden verklaard voor de beslissingen 
die hij uitspreekt, aangezien die beginsec 
len van scheiding der machten, van be
scherming van de rechter, van de onaf
hankelijkheid van zijn ambt en van de 
ermee samenhangende wettelijke on· 
schendbaarheid een geheel vormen, de 
aan de rechter verleende onschendbaar
heid zelf niet te scheiden is van het pro
bleem van de aansprakelijkheid van de 
Staat, Rechterlijke Macht, die dus niet 
aansprakelijk kan worden verklaard 

(8) Zie noot 1. 

voor fouten, die rechters, optredend in 
het kader van hun ambt, en als organen 
van de Staat hebben begaan en, ander
zijds, dat de eisers zich niet op artikel 13 
van het Europees Verdrag kunnen beroe
pen om te betogen dat zij tegen verweer
der een vordering kunnen instellen, nu 
die bepi'lling geen rechtstreekse werking 
heeft in onze interne rechtsorde en dat 
bovendien, ook al diende te worden aan
genomen dat die bepaling rechtstreekse 
werking heeft, er dan nog beperkingen 
mogelijk zijn op die werking ervan, na
melijk beperkingen die onder meer 
voortvloeien uit de hoedanigheid van de 
betrokkene, wanneer deze .een onschend
baarheid geniet of die verkrijgt voor de 
noodzakelijkheid van de goede werking 
van de instelling waarvan hij deel uit
maakt; het derhalve niet strijdig is met 
het Europees Verdrag elke vordering uit 
te sluiten tegen de rechters zelf en tegen 
de Belgische Staat, dat wil zeggen de 
Rechterlijke Macht in zijn geheel, waar
van de magistraten de organen zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 92 van 
de Grondwet de kennisneming van alle 
geschillen over burgerlijke rechten bij 
uitsluiting aan de hoven en rechtbanken 
heeft toegekend, ongeacht. de hoedanig
heid van de partijen; de Staat en elk van 
de rriachten waaruit deze bestaat onder
worpen zijn aan rechtsregels en onder 
meer aan de rechtsregels betreffende de 
vergoeding van de schade ten gevolge 
van fouten waardoor de subjectieve rech
ten en de wettige belangen van particu
lieren worden aangetast; de rechtsvorde
ring van de eisers ertoe strekte van de 
Staat vergoeding te verkrijgen voor de 
schade die zij hebben gelden wegens het 
faillissement van de P.V.B.A. Anca, dat 
in strijd met artikel 6 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden door de ma
gistraten van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel is uitgesproken; de 
Staat krachtens artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek aansprakelijk is wan
neer een van zijn organen binnen het 
kader van zijn bevoegdheden een fout 
heeft begaan; de magistraten organen 
zijn van de Staat; geen grondwettelijke 
of wettelijke bepaling en evenmin enig 
algemeen rechtsbeginsel eraan in de weg 
staat dat de Staat aansprakelijk is voor 
een fout die magistraten in de uitoefe
ning van hun rechtsprekende functie 
hebben begaan; het arrest, door de vor
dering van de eisers tegen verweerder 
strekkende tot vergoeding van de schade 
die zij hadden geleden ten gevolge van 
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een fout die magistraten in de uitoefe
ning van de rechtsprekende functie had
den begaan, niet ontvankelijk te verkla
ren, derhalve alle in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen · schendt, 
met uitzondering van de artikelen 6 en 
13 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en 1 van het Protocol 
bij dat Verdrag; 

tweede onderdeel, artikel 13 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden rechtstreekse werking heeft in 
de Belgische interne rechtsorde; als moet 
worden aangenomen dat beperkingen 
kunnen gesteld worden op de uitoefening 
van het recht op daadwerkelijke rechts
hulp, die beperkingen echter niet zonder 
meer kunnen verhinderen dat tegen de 
Staat een aansprakelijkheidsvordering 
wordt ingesteld wegens een fout van een 
rechtsprekend orgaan (schending van de 
artikelen 6.1, en 13 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
1 van het Protocol bij dat Verdrag): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, door de kennis

neming van geschillen over burger
lijke rechten bij uitsluiting aan de 
hoven en rechtbanken toe te ken
nen, artikel 92 van de Grondwet aile 
burgerlijke rechten onder de be
scherming van de Rechterlijke 
Macht stelt; dat ter verwezenlijking 
van die bescherming, de Grondwet
gever geen rekening heeft gehouden 
met de hoedanigheid van de geding
voerende partijen en evenmin met 
de aard van de handelingen waar
door een recht wordt geschonden, 
maar wei en uitsluitend met de aard 
van het recht waarover het geschil 
loopt; 

Overwegende dat de Staat, zoals 
de burgers, onderworpen is aan 
rechtsregels, inzonderheid die welke 
betrekking hebben op de vergoeding 
van schade ten gevolge van fouten 
waardoor de subjectieve rechten en 
de wettige belangen van personen 
worden aangetast; 

Overwegende dat de schadever
wekkende fout van een orgaan van 
de Staat, in de regel, de Staat recht
streeks aansprakelijk stelt op basis 

van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, wanneer 
het orgaan bii:men de grenzen van 
zijn wettelijke bevoegdheden heeft 
gehandeld of wanneer ieder redelijk 
en voorzichtig mens moet aannemen 
dat het orgaan binnen die grenzen 
heeft gehandeld; 

Overwegende dat de beginselen 
van de scheiding der machten, van 
de onafhankelijkheid van de Rech
terlijke Macht en van de magistra
ten ervan, alsmede van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde niet in
houden dat de Staat in het alge
meen ontheven zou zijn van zijn 
verplichting om op basis van voor
melde wetsbepalingen de schade te 
vergoeden die door zijn fout of door 
die van een zijner organen aan der
den is veroorzaakt in de openbare 
dienst van de rechtsbedeling, met 
name bij het verrichten van hande
lingen die het rechtstree~~se voor
werp zijn van de rechtsprekende 
functie; 

Overwegende dat de artikelen 
1140 tot 1147 van het Gerechtelijk 
W etboek, die de procedure regelen 
inzake verhaal op de rechter, slechts 
van de gemeenrechtelijke regeling 
in de artikelen 1328 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek afwijken voor 
wat de persoonlijke aansprakelijk
heid van de rechters en de ambtena
ren van het openbaar ministerie be
treft; dat daaruit niet valt af te 
leiden dat de Staat nooit aansprake
lijk zou zijn op basis van die bepa
lingen van het Burgerlijk Wetboek, 
wanneer, in de gevallen waarin ver
haal op de rechter mogelijk is of 
buiten die gevallen, een rechter of 
een ambtenaar van het openbaar 
ministerie in de uitoefening van zijn 
ambt een schadeverwekkende fout 
begaat; 

Dat de aansprakelijkheid van de 
Staat immers niet noodzakelijk 
wordt uitgesloten omdat cie aanspra
kelijkheid van zijn orgaan zelf voor 
de schadeverwekkende handeling 
die het heeft verricht, niet in het ge
drang kan komen, ofwel omdat het 
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orgaan niet bekend is, ofwel omdat 
de handeling niet als een fout van 
het orgaan kan worden aangemerkt 
wegens een onoverkomelijke dwa
ling van dit orgaan of een andere 
hem e1gen grand van ontheffing van 
zijn aansprakelijkheid, ofwel omdat 
die handeling een fout is maar het 
orgaan persoonlijk ontheven is van 
de aansprakelijkheid waartoe ze 
aanleiding kan geven; 

Dat in de huidige stand van de 
wetgeving de Staat, in de regel, op 
basis van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek aan
sprakelijk kan worden verklaard 
voor de schade ten gevolge van een 
door een rechter of een ambtenaar 
van het openbaar ministerie begane 
fout, wanneer die magistraat binnen 
de grenzen van zijn wettelijke be
voegdheden heeft gehandeld of ie
der redelijk en voorzichtig mens 
moet aannemen dat hij binnen die 
grenzen heeft gehandeld; dat echter, 
indien die handeling het recht
streeks voorwerp is van de recht
sprekende functie, de vordering tot 
vergoeding van de schade, in de re
gel, echter slechts ontvankelijk is 
als de litigieuze akte bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslis
sing ingetrokken, gewijzigd, vernie
tigd of herroepen is wegens schen
ding van een gevestigde rechisnorm 
en derhalve geen gezag van gewijs
de meer heeft; 

Dat binneri die grenzen de aan
sprakelijkheid van de Staat voor de 
schadeverwekkende handeling van 
de Rechterlijke Macht niet strijdig 
is met de grondwettelijke of wette
lijke bepalingen, en evenmin onver
enigbaar is met de beginselen van 
de scheiding der machten en van 
het gezag van het rechterlijk gewijs
de; dat die aansprakelijkheid even
min onverenigbaar is met de onaf
hankelijkheid van de Rechterlijke 
Macht en van de magistraten ervan, 
die de bepalingen van het Gerechte
lijk W etboek betreffende de proce
dure van verhaal op de rechter wil
len beschermen, nu die onafhanke-

lijkheid blijkbaar voldoende gewaar
borgd is door de wettelijke onmoge
lijkheid om magistraten persoonlijk 
aansprakelijk te stellen buiten de 
gevallen waarin zij strafrechtelijk 
zijn veroordeeld en de gevallen 
waarin verhaal op de rechter moge
lijk is; 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep vaststelt dat de magistraten 
van de rechtbank van koophandel, 
die de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Anca 
ambtshalve failliet hebben ver
klaard, als organen van de Belgi
sche Staat zijn opgetreden binnen 
de grenzen van hun wettelijke be
voegdheden en dat het faillissement 
bij .een in kracht van gewijsde ge
gaan arrest van het Hof van Beroep 
te Brussel d.d. 16 december 1982, 
werd ingetrokken omdat de recht
bank van koophandel het beginsel 
van de openbaarheid en het .contra
dictoir karakter van de debatten 
had miskend, het bestreden arrest 
waarbij de schadevergoedingsvorde
ring van de eisers niet ontvankelijk 
wordt verklaard op grond dat het 
ontvankelijk verklaren van die vor
dering zou neerkomen op misken
ning van het gezag van het rechter
lijk gewijsde en op schending van 
de beginselen van de scheiding der 
machten en van de onafhankelijk
heid van de Rechterlijke Macht en 
van de magistraten ervan, zijn be
slissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel, 
dat niet tot ruimere cassatie zou 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest,· behoudens in zoverre dit 
het hoger beroep cintvailkelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig-
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de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

19 december 1991 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en Simont. 

Nr. 216 

1 e KAMER - 19 december 1991 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN - SCHENKING - INKORTING - ART. 

923 B.W. - DWINGENDE BEPALING VOOR DE 
SCHENKER. 

zo AFSTAND VAN RECHT - BEWJJS. 

3° CASSATIEMIDDELEN- MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID - BURGERLIJKE 
ZAKEN - LOUTERE VERONDERSTELLING. 

4° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN - SCHENKING - INKORTING - ART. 
923 B.W.- NIETIGVERKLARING VAN EEN VER
MOMDE SCHENKING - GEEN INKORTING VAN 
EEN LATERE SCHENKING. 

5° CASSATIEMIDDELEN 
DEL - BURGERLJJKE ZAKEN. 

NIEUW MID-

6° CASSATIEMIDDELEN - MIDDEL VAN 
l\IET-ONTVANKELIJKHEID - BURGERLIJKE 
ZAKEN- MIDDEL WAARIN FElTEN EN RECHT 
ZIJ"' VERMENGD - ONDERZOEK VAN DE FEl
TEN 1\"IET VEREIST VOOR DE TOETSING VAN 
HET ~IIDDEL. 

7° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN - SCHENKING ONDER ECHTGENOTEN 
- VERMOMDE SCHENKING - INKORTING. 

8° VONNISSEN EN ARRESTEN - BL'R
GERLIJKE ZAKEN - ART. 19, TWEEDE LID, 
GER.W. - VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN 
- VERDELING - AANSTELLING VAN EEN NO
TARTS. 

9° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - DEVOLUTIEVE KRACHT - ART. 1068, 

TWEEDE LID, GER.W. - VERDELING - AAN
STELLING VAN EEN NOTARIS - BEVES
TIGINGSARREST - BEVOEGDHEID VAN DE 
APPELRECHTER - OMVANG. 

1° Art. 923 B. W., inzake de rangorde 
waarin scbenkingen die bet bescbik
baar gedeelte overscbrijden moeten 
worden ingekort, is van dwingend 
recbt voor de scbenker, maar de begif
tigde mag afzien van bet aanvoeren 
ervan (1). 

zo Afstand van een recbt wordt niet ver
moed en kan enkel worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn (2). 

3° Het tegen een cassatiemiddel opge
worpen middel van niet-ontvankelijk
beid dat gegrond is op een bewering 
die geen steun vindt in de bestreden 
beslissing, kan niet worden aangeno
men (3). 

4° Art. 923 B. W. wordt gescbonden door 
de recbter die een scbuldbekentenis 
vernietigt omdat bij oordeelt dat bet 
gaat om een vermomde scbenking die 
het bescbikbaar gedeelte overscbrijdt, 
zonder een latere scbenking te hebben 
ingekort. 

5° Niet nieuw is, in beginsel, bet middel 
dat scbending aanvoert van wetsbepa
lingen waarvan de bestreden beslis
sing toepassing maakt (4). 

(1) De Page, d. VIII, nr. 1525; 

(2) Cass., 23 sept. 1988, A.R. nr. 6013 (A.C., 
1988-89, nr. 48). 

(3) Zie Cass., 28 april 1988, A.R. nr 8117 
(A.C., 1987-88, nr. 526). 

(4) Cass., 25 okt. 1990, A.R. nr. 8758 (A.C., 
1990-91, nr. 109). 
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6° Een tegen een cassatiemiddel opge
worpen middel van niet-ontvankelijk
heid hierin bestaande dat het middel 
feiten en recht vermengt, kan niet 
worden aangenomen als toetsing van 
het middel geen onderzoek van de lei
ten vereist (5). 

7° Een vermomde schenking onder echt
genoten is niet nietig maar moet even
tueel worden ingekort tot het beschik
baar gedeelte (6). (Art. 1099 B.W.) 

8° De beslissing waarbij de rechter, na 
verdeling van een nalatenschap te heb
ben bevolen, voor de verrichtingen 
twee notarissen aanstelt, is geen voor
afgaande maatregel om de vordering 
te onderzoeken of de toestand van de 
partijen voorlopig te regelen, als be
doeld in art. 19, tweede lid, Ger. W. (7). 

go Wanneer een vonnis dat een verdeling 
beveelt, voor de verrichtingen daartoe 
twee notarissen aanstelt en de beslis
sing over iedere moeilijkheid aanhoudt 
tot het homologatievonnis, door het hoi 
van beroep bevestigd wordt, moet dat 
hoi de zaak niet naar de eerste rechter 
verwijzen maar uitspraak doen over het 
geschil in zijn geheel (8). (Art. 1068 
Ger.W.) 

(MASOIN, PONCELET T. FIRQVET C., FIRQUET M.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9067) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 923, 1098 en 1099 van bet 
Burgerlijk Wetboek (zoals zij luidden 
v66r de wijziging ervan bij de wet van 14 
mei 1981), 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld, enerzijds, dat de beer Firquet, 
op 1 februari 1973, ten voordele van de 

(5) Cass., 27 sept. 1990, A.R. nr. 8750 (A.C., 
1990-91, nr. 44). 

(6) Cass., 26 jan. 1928 (Pas., 1928, I, 63) met 
cone!. proc.-gen. P. Leclercq. 

(7) en (8) Cass., 12 jan. 1979 (A.C, 1978-79, 
540). 

eerste eiseres de litigieuze schuldbeken
tenis had gedaan en dat zulks in hun hu
welijkscontract was bevestigd en, ander
zijds, dat de echtgenoten in hun op 
2 februari 1973 verleden huwelijkscon
tract aan elkaar, ten voordele van de 
overlevende echtgenoot, schenking heb
ben gedaan van het volledig vruchtge
bruik van hun beschikbaar gedeelte voor 
het geval dat inkorting wordt gevorderd, 
beslist dat « de litigieuze schuldbekente
nis ( ... ) krachtens artikel 1099 van bet 
Burgerlijk Wetboek nietig moet worden 
verklaard », op grond dat « zij, overeen
komstig artikel 1098 van hetzelfde wet
hoek, het vierde van de goederen te ho
ven gaat, waarover Firquet Robert ten 
voordele van (eiseres) heeft beschikt "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 923 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
schenkingen onder de levenden nooit 
worden ingekort dan nadat de waarde 
van aile goederen die in de beschikkin
gen bij testament begrepen zijn, is uitge
put en wanneer deze inkorting plaats
heeft, ze geschiedt te beginnen met de 
laatste schenking, en aldus vervolgende, 
van de laatste schenking opklimmend tot 
de vroegere; de legaten dus v66r de 
schenkingen moeten worden ingekort; de 
schenkingen volgens datum en, indien 
zij van dezelfde datum zijn, naar evenre
digheid van de waarde ervan moeten 
worden ingekort; de op 1 februari 1973 
gedane litigieuze schuldbekentenis die 
het arrest als een vermomde schenking 
beschouwt, dateerde van v66r de schen
king van het volledig vruchtgebruik van 
de nalatenschap in het op 2 februari 1973 
gesloten huwelijkscontract; daaruit volgt 
dat bet arrest, door de litigieuze schuld
bekentenis van v66r de in bet huwelijks
contract gedane schenking « nietig te 
verklaren >>, de volgorde van de inkor
ting, zoals deze in artikel 923 van bet 
Burgerlijk Wetboek is vastgesteld, mis
kent (schending van artikel 923 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 1098 van bet 
Burgerlijk Wetboek, zoals bet van kracht 
was op bet ogenblik dat de nalatenschap 
is opengevallen, dit is op 21 maart 1976, 
bet beschikbaar gedeelte tussen echtge
noten beperkte tot een deel van bet kind 
dat bet minst geniet met een maximum 
van een vierde, indien de schenker kin
deren had uit een vorig huwelijk; wan
neer schenkingen bet beschikbaar ge
deelte te hoven gaan, ze slechts « nietig ,, 
zijn voor wat betreft hetgeen bet be
schikbaar gedeelte te hoven gaat, dat wil 
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zeggen dat zij kunnen worden ingekort 
tot het bij de wet toegestane maximum; 
dezelfde sanctie ook toepasselijk is op de 
vermomde schenkingen wanneer zij het 
beschikbaar gedeelte te hoven gaan; 
daaruit volgt dat het arrest, door de liti
gieuze vermomde schenking nietig te 
verklaren op grond « dat zij het vierde 
van de goederen te bovengaat, waarover 
Firquet Robert ten voordele van (eiseres) 
heeft beschikt », in plaats van die schen
king tot het beschikbaar gedeelte in te 
korten, de artikelen 1098 en 1099 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt (schending 
van de artikelen 1098 en 1099 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over de eerste grond van niet-ont

vankelijkheid door de verweersters 
opgeworpen, te weten dat het eerste 
onderdeel van het middel nieuw is : 

Overwegende dat de verweersters 
betogen dat het middel, in zoverre 
het in dit onderdeel op artikel 923 
van het Burgerlijk Wetboek is ge
grond, niet van openbare orde is en 
dus niet voor het eerst voor het Hof 
kan worden aangevoerd; dat, hoewel 
die bepaling dwingend is voor de 
schenker, niets belet dat de begiftig
de ervan afziet zich daarop te beroe
pen; 

Overwegende dat de regels van 
artikel 923 van het Burgerlijk Wet
hoek voortvloeien uit het beginsel 
van de onherroepelijkheid en dus 
zijn ingevoerd tot bescherming van 
de rechten van de begiftigde; dat de
ze derhalve ervan kan afzien zich 
daarop te beroepen; 

Overwegende dat afstand niet kan 
worden vermoed en alleen maar 
kan worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn; 

Dat het Hof, om de vraag te be
antwoorden of de handelingen van 
eiseres niet vallen uit te leggen in 
dien zin dat zij afziet van de toepas
sing van artikel 923 van het Burger
lijk Wetboek, verplicht zou zijn om 
feitelijke gegevens te toetsen waar
toe het niet bevoegd is; 

Over de tweede grond van niet
ontvankelijkheid door de verweer-

sters opgeworpen, te weten dat in 
dit onderdeel van het middel feiten 
en recht vermengd zijn; 

Overwegende dat de verweersters 
aanvoeren dat de beslissing zou ver
antwoord zijn als de inkorting 
moest worden verricht omdat er 
v66r de litigieuze schenking andere 
schenkingen werden gedaan; 

Overwegende dat die onderstel
ling, die door geen enkele overwe
ging van het arrest wordt gestaafd, 
niet in aanmerking kan komen; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid niet kunnen worden aan
genomen; 

Over dit onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 923 van het Burgerlijk Wetboek 
schenkingen onder de levenden 
moeten worden ingekort te begin
nen met de laatste en aldus vervol
gende, van de laatste schenking op
klimmend tot de vroegere; 

Overwegende dat uit de vaststel
ling van het arrest blijkt dat de door 
het hof van beroep nietig verklaarde 
vermomde schenkingen waren ge
daan v66r een schenking in het hu
welijkscontract van het volledig 
vruchtgebruik dat tot het grootste 
beschikbaar gedeelte wordt vermin
derd als inkorting wordt gevorderd; 

Overwegende dat het arrest, door 
de bewuste schuldbekentenis nietig 
te verklaren zonder vooraf de latere 
schenking in te korten, voormeld ar
tikel 923 schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid door de verweersters opge
worpen en hierin bestaande dat de 
grief nieuw is : ' 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat moet worden nagegaan of de 
schuldbekentenis van 1 feburari 
1973 met de werkelijkheid strookt 
dan wel of zij een vermomde schen
king is, als bedoeld in de artikelen 

I 
I I 
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1098 en 1099 van het Burgerlijk Wet
hoek, die toen van kracht waren »; 

Overwegende dat het middel uit 
schending van de wettelijke bepalin
gen waarvan het arrest toepassing 
maakt, niet nieuw is; 

Over de tweede grond van niet
ontvankelijkheid door de verweer
sters opgeworpen en hierin bestaan
de dat in dit onderdeel van het 
middel feiten en recht zijn. ver
mengd: 

Overwegende dat wegens de hier
na uit te spreken vernietiging van 
het eerste onderdeel van het middel, 
het niet is bewezen dat de litigieuze 
schenking groter is dan het beschik
baar gedeelte; 

Dat dus moet worden beslist over 
de vraag of die schenking, met toe
passing van de artikelen 1098 en 
1099 van het Burgerlijk Wetboek 
moet worden nietig verklaard of in
gekort tot het beschikbaar gedeelte, 
zonder dat het onderzoek van het 
middel toetsing van de feiten ver
eist; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid niet kunnen worden aan
genomen; 

Over dit onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat de vermomde 
giften tussen echtgenoten niet nietig 
zijn, maar enkel kunnen worden in
gekort tot het beschikbaar gedeelte; 

Dat het arrest, door nietigverkla
ring van de litigieuze schuldbekente
nis die het als vermomde schenking 
bestempelt, artikel 1099 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegro~d is; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 1068, eerste en tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek 

doordat het arrest alle beschikkingen 
van het bestreden vonnis bevestigt, uit
gezonderd het feit dat notaris De Mare 
van Saint-Hubert was aangesteld ter ver
vanging van notaris W agemans, en de 
zaak met toepassing van artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
naar de eerste rechter verwijst, 

terwijl luidens artikel 1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek de appel
rechter de zaak alleen dan naar de eer
ste rechter verwijst indien hij, zelfs ge
deeltelijk, een in het aangevochten von
nis bevolen onderzoeksmaatregel beves
tigt; volgens die bepaling onder de onder
zoeksmaatregel moet worden verstaan 
de voorafgaande beslissing om de vorde
ring te onderzoeken, waarbij een van de 
bewijsmiddelen wordt opgelegd waarvan 
sprake is in de artikelen 870 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek; niet als 
zodanige beslissing kan worden be
schouwd de beslissing waarbij de eerste 
rechter, nadat hij de verdeling van een 
nalatenschap heeft bevolen, daartoe no
tarissen aanstelt of zijn uitspraak over 
elke moeilijkheid tot het homologatie
vonnis aanhoudt; daaruit volgt dat het 
arrest, doordat het de zaak naar de eer
ste rechter heeft verwezen terwijl hij 
geen enkele onderzoeksmaatregel in de 
zin van artikel 1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bevestigde, de de
volutieve kracht van het hoger beroep, 
dat in artikel 1068, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld, mis
kent en een onjuiste toepassing maakt 
van het tweede lid van die bepaling 
(schending van artikel 1068, eerste en 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat de rechter die, 
nadat hij heeft beslist dat een nala
tenschap wordt verdeeld, voor de 
verrichtingen twee notarissen aan
stelt, geen maatregel alvorens recht 
te doen beveelt om de vordering te 
onderzoeken of de toestand van de 
partijen voorlopig te regelen, in de 
zin van artikel 19, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het arrest, door de beslissing 
van de eerste rechter betreffende de 
verdelingsverrichtingen en de aan
stelling van de notarissen over te 
nemen, geenszins een door het aan
gevochten vonnis bevolen onder
zoeksmaatregel bevestigt en derhal
ve de zaak niet naar de eerste 
rechter behoeft te verwijzen, over
eenkomstig artikel 1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het feit dat het arrest boven
dien de beslissing van de rechtbank 
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bevestigt, in zoverre zij « haar uit
spraak over elke moeilijkheid tot 
het homologatievonnis aanhoudt », 
die gevolgtrekking niet kan wijzi
gen; dat door de akte van hoger be
roep het geschil in zijn geheel voor 
de appelrechter wordt gebracht, die 
dan verplicht is daarover uitspraak 
te doen met inbegrip van de nog 
niet beslechte punten; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ver
momde schenking van 1 februari 
1973. nietig verklaart, het de zaak 
naar de eerste rechter verwijst en 
over de kosten uitspraak doet; 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 Bergen. 

19 december 1991 - 1 e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
VersJaggever: mevr. Charlier - GeJijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-gener.aal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en Simont. 

Nr. 217 

1 e KAMER - 20 december 1991 

1° DAGVAARDING - BCRGERLIJKE ZA

KEN - I:'i!STELLING VAN DE VORDERING -
AANHANGIGMAKING - 1!\!SCHRIJVING OP DE 
ALGEME::\"E ROL. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LUKE ZAKEN- INSTELLING VAN DE VORDE
RING - AANHANGIGMAKING - INSCHRIJ

VING OP DE ALGEMENE ROL. 

3° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
KEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST IN EEN 
RECHTSGEDING WAARVOOR DE DAGVAAR
DING IS BETEKEND DOCH V66R DE INSCHRIJ
VING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL -
GELDIGHEID - VOORWAARDE. 

1° en 2° Wanneer, in burgerJijke zaken, 
de rechtsingang bij dagvaarding ge
schiedt, is de zaak bij de rechter aan
hangig gemaakt op de datum van de 
betekening van de dagvaarding, voor 
zover de zaak op de algemene rol is in
geschreven uiterlijk de dag v66r de in 
de dagvaarding aangewezen zitting (1). 
(Artt. 12, tweede lid, 700, 716, 717 en 
718 Ger.W.) 

3° Geen wettelijke bepaJing verbiedt een 
persoon die in een geding vrijwillig 
wenst tussen te komen, na de beteke
ning van de dagvaarding en voordat de 
zaak, wat het hoofdgeding betreft, op 
de algemene raJ is ingeschreven, een 
verzoekschrift tot vrijwillige tussen
komst in te dienen ter griffie van het 
in de dagvaarding aangewezen ge
recht; indien evenweJ naderhand bJijkt 
dat de zaak niet op de aJgemene raJ is 
ingeschreven uiterJijk de dag v66r de. 
zitting waarvoor de dagvaaFding.is ge
daan, is de dagvaarding van gener 
waarde en vervaJt oak de vordering tot 
vrijwillige tussenkomst. (Artt. 12, twee
de lid, 15, 700, 716, 717 en 813 Ger.W.) 

(DE WEVER, DE SCHELDE N.V. T. BODCR E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7243) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1989 door 

(1) Cass., 1 oid. 1990, A.R. nr. 7146 (A.C., 
1990-91, nr. 52); FETWEIS, Manuel de proc. Civ., 
druk 1987, nrs. 172, 256 en 257; GU'IT en 
LINSMEAU in « Examen de jurisprudence (1971 
a 1978), Droit judie. prive, nr. 81, in R.C.J.B., 
1983, biz. 76; zie nochtans ook : DE CORTE, « In
temporaal recht en het Gerechtelijk Wetboek » 
in R. W:, 1970-71, kol. 393 tot 407, inz. kol. 402, 
sub 2, en 403; RouARD, « Traite elem. de droit 
judiciaire prive - La procedure civile », dee! 
II, eerste gedeelte, druk 1975; nrs. 533-534. 
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het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 12, 15, 16, 96, 811, 812, 
813, 716, 717 en 718 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, met . bevestiging 
van het beroepen vonnis, de vordering 
tot schadevergoeding van verweerder 
sub 1, ingesteld bij verzoekschrift in vrij
willige tussenkomst, neergelegd voor de 
inleidingszitting op 30 juni 1987 voor de 
eerste rechter (cfr. het beroepen vonnis) 
en in het arrest « verzoek in tussen
komst en vrijwaring uitgaande van (ver
weerder) >> genoemd, ontvankelijk en ge
grond verklaart en de eisers tot al de 
kosten veroordeelt, om reden dat : « om 
de redenen in het bestreden vonnis uit
eengezet welke door het hof (van beroep) 
bijgetreden worden en niet door (eisers) 
weerlegd worden het verzoek in tussen
komst en vrijwaring uitgaande van (ver
weerder) ontvankelijk is »; (arrest, blz. 
8); de eerste rechter had overwogen : 
« dat m.b.t. de respectievelijke vorderin
gen tot schadevergoeding de ontvanke
lijkheid van de tussenkomst van (ver
weerder) wordt betwist nu het ver
zoekschrift in vrijwillige tussenkomst 
neergelegd werd voor de inleidingszitting 
van 30 juni 1987; ( ... ) dat het ver
zoekschrift in tussenkomst werd neerge
legd nadat de dagvaarding werd geregis
treerd zodat de tussenkomst wel ont
vankelijk is •; (vonnis, blz. · 4), 

terwijl, luidens artikel 15 van het Ge
rechtelijk Wetboek, tussenkomst de 
rechtspleging is waarbij een derde per
soon partij wordt in het geding; tussen
komst derhalve het bestaan van een ge
ding onderstelt; het rechtsgeding ge
opend wordt door de inleidende vorde
ring (artikel 12, lid 2, van het Gerechte
lijk Wetboek); de inleidende vordering 
als dusdanig bestaat en de rechter wordt 
geadieerd door de inschrijving ervan op 
de rol en er derhalve geen geding be
staat v66r die inschrijving; de beteke
ning immers van een dagV'aarding zon
der rolstelling geen aanleiding geeft tot 
het ontstaan van een geding (artikel 717 
van het Gerechtelijk Wetboek); de zaak 
op de algemene rol moet zijn ingeschre
ven uiterlijk de dag v66r de inleidende 
zitting (artikel 716, lid 1, van het Gerech
telijk Wetboek); in casu niet werd voor
gehouden, minstens niet vastgesteld, dat 
verweerder vrijwillig is tussengekomen 

na de inschrijving van het hoofdgeding 
op de rol; zodat het arrest dat aanneemt 
dat verweerder rechtsgeldig vrijwillige 
tussenkomst kon doen in het geding na 
registratie van de dagvaarding houdende 
de hoofdvordering, zonder na te gaan of 
de rolstelling van de zaak reeds was ge
beurd, de wettelijke voorwaarden voor 
het bestaan van een geding miskent 
(schending van de artikelen 12, 716, 717 
en 718 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
ten onrechte de vrijwillige tussenkomst 
van verweerder als rechtsgeldig erkent 
(schending van de overige wettelijke be
palingen hager aangehaald) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 12, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de inleidende verde
ring het rechtsgeding opent; dat 
artikel 700 van voormeld wetboek 
bepaalt dat hoofdvorderingen bij 
dagvaarding voor de rechter worden 
gebracht, onverminderd de bijzonde
re regels inzake vrijwillige verschij
ning en rechtspleging op ver
zoekschrift; dat uit de samenhang 
van de evenvermelde bepalingen en 
van de artikelen 716 en 717 van het
zelfde wetboek volgt dat, wanneer, 
zoals te dezen, de rechtsingang bij
dagvaarding geschiedt, de zaak bij 
de rechter aanhangig is gemaakt op 
de datum van de betekening van de 
dagvaarding, voor zover de zaak op 
de algemene rol is ingeschreven 
voor de zitting in de dagvaarding 
aangewezen; dat geen wettelijke be
paling een persoon die met toepas
sing van de artikelen 15 en 813 van 
dat wetboek in het geding vrijwillig 
tussenkomt, verbiedt na de beteke
ning van het exploot van dagvaar
ding en voordat de zaak op de alge
mene rol is ingeschreven, een ver
zoekschrift tot vrijwillige tussen
komst ter griffie van het in de 
dagvaarding aangewezen gerecht in 
te dienen; dat alleen, indien nader
hand blijkt dat de zaak, met mis
kenning van het voorschrift van ar
tikel 716 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niet op de algemene rol is 
ingeschreven uiterlijk de dag v66r 
de zitting waarvoor de dagvaarding 
is gedaan, deze met toepassing van 
artikel 717 van dat wetboek van ge-
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ner waarde is, en dientengevolge 
oak de vordering tot vrijwillige tus
senkomst vervalt; 

Overwegende dat in het middel 
niet wordt aangevoerd dat aan het 
vereiste van artikel 716 niet is vol
daan; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen zoals in het middel is 
weergegeven, de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

20 december 1991 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rauws, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. De Bruyn en 
Biitzler. 

Nr. 218 

1 e KAMER - 20 december 1991 

1° OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING 

- SCHADEVERGOEDING- OMVANG. 

20 OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER

PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - T.A.V. DER· 
DEN - ART. 1165 B.W. "- DRAAGWIJDTE. 

3° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER

PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN - T.A.V. DERDEN - NIET NAKOMEN 
VAN DE CONTRACTUELE VERBINTENIS - BE
TALING VAN DE CONTRACTUEEL BEP~LDE 
SCHADEVERGOEDING - VORDERING TO'f TE
RUGBETALING TEGEN EEN TUSSENPERSdON 

DIE ZJJN VERBINTENIS NIET IS NAGEKOMEN 
- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE TE
KORTKOMING VAN DE TUSSENPERSOON EN 
DE SCHADE VAN DE EISENDE PARTIJ - BE
OORDELING. 

1° Bij foutieve niet-nakoming van een 
contractuele verbintenis moet de door 
de schuldenaar verschuldigde schade
vergoeding alleen omvatten hetgeen 
een onmiddellijk en rechtstreeks ge
volg is van het niet-uitvoeren van de 
verbintenis (1). (Art. 1151 B.W.) 

2° Art. 1165 B. W. verbiedt niet dat, ter 
beoordeling van de gevolgen uit de 
niet-uitvoering van een contract, reke
ning wordt gehouden met het bestaan 
van een overeenkomst tussen een van 
de contractanten en een derde, alsmede 
met de gevolgen van die overeenkomst 
(2). 

3° Wanneer een partij in een overeen
komst haar verbintenis niet is nageko
men en aan de andere partij de con
tractueel bepaalde schadevergoeding 
heeft betaald, vermag de rechter, op 
de vordering van de eerstgenoemde 
partij tot terugbetaling tegen een tus
senpersoon die hij met een opdracht 
had gelast maar foutief zijn verbinte
nis niet had nageleefd, in feite te oor
delen dat de schade van de eisende 
partij gedeeltelijk niet het gevolg is 
van de tekortkoming van de tussenper
soon. 

(ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL B.V. VEN
NOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, N.V. 

DER GRAANMAGAZIJNEN VAN ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7394) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 1119, 1122, 

(1) Cass., 3 mei 1957 (A.C., 1957, 734), 24 juni 
1977 (ibid., 1977, 1101) en 9 mei 1986, A.R. nr. 
4997 (ibid., 1985-86, nr. 555). 

(2) Cass., 23 okt. 1987, A.R. nr. 5300 (A.C., 
1986-88, nr. 110); zie cass., 22 april 1977 (ibid., 
1977, 868). 
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1142, 1146; 1147, 1149, 1150, 1151, 1165 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van ge
deeiteiijke hervorming de hoofdveroorde
ling van verweerster herieidt tot (600.797 F 
- 352.088 F =) 248.709 F op grand 
"dat (verweerster) niet betwist dat bij~de 
aflevering enkei op de Iaatste vrachtwa
gen een monster werd genomen, waarbij 
onzuiverheden ten beiope van 20,8 % en 
bij tegenanaiyse van 20,5 % werden vast
gesteid; dat waar de koper van (eiseres), 
de N.V. Ciovis-Matton, een maximum one 
zuiverheidspercentage van 4 % had be
dongen, zij. (eiseres) opriep voor arbitra
ge voor de scheidsrechterlijke en verzoe
ningskamer voor granen en zaden van 
Antwerpen, die op grand van de kontrak
tueie bepalingen tussen koper/verkoper 
(eiseres) veroordeeide in betaling van 
600.797 F, zijnde de minderwaarde van 
de 300 ton geieverde Turkse wikken in
gevoige de vastgesteide onzuiverheden ... ; 
... dat (de fqut van verweerster) erin be
staat de beiangen van haar opdrachtge
ver (eiseres) bij de staainame niet be
hartigd te hebben en een staai verzegeid 
te hebben waarvan zij moest weten dat 
het niet representatief was; ... dat aidus 
de fout van (verweerster) en het oqtZake
lijk verband met een door (eiseres) geie
den schade bewezen is; dat ten aanzien 
van deze schade geen rechtsgevoig afge
Ieid kan worden uit het Iouter feit dat 
(eiseres) geen hager beroep aantekende 
tegen de besiissing van de arbitrageka
mer en haar koper voor de minderwaar
de in ·haar hoegrootheid begroot werd op 
grand van de kontraktueie reiaties tus
sen koper/verkoper, doch (verweerster) 
steit dat hiermede niet aangetoond is dat 
haar fout deze schade in haar omvang 
en in haar totaliteit ·veroorzaakte, daar 
de arbiters geen rekening hieiden met 
enige residuwaarde van ± 6 ton; ... dat 
bijaidien de arbiters op grand van de 
koritraktueie bepalingen tussen · verko
per/koper geen rekening mochten hou
den met de "afvai" van circa 61.500 kg, 
die_ bij zuivering zou ontstaan zijn, en 
die een vrij beiangrijke handeiswaarde 
vertegenwoordigde ( ... ), deze waarde wei 
door (verweerster) mag ingeroepen wor
den in mindering van de schade door .(ei
ser) opgeiopen; dat deze afvai ex aequo 
et bono kari bepaaid worden op' de helft 
van de aankoopwaarde of 11,45 f/kg: 2 
x 61.500- kg _.,;; 352.087,50 F, . afgerond 
352.088 F; dat derhaive de vordering met 
dit bedrag dient verminderd te worden", 

terwijl het bestreden arrest beslist dat 
de · fout. van verweerster en het oorzake
lijk verband met een door eiseres geie
den schade bewezen is; dat de volledige 
schade van eiseres bestond uit het be
drag van 600.797 F dat zij ingevoige de 
besiissing van de scheidsrechters van 17 
november 1983 aan de koper had moeten 
betaien; dat het bestreden arrest echter 
ten onrechte beslist heeft dat de vorde
ring van eiseres tegen verweerster in te
rugbetaling van die schade, dient ver
minderd te worden met 352.088 F, zijnde 
de waarde van de afvai, omdat de 
scheidsrechters op grand van de kon
traktueie bepalingen tussen eiseres en 
de koper geen rekening mochten houden 
met die waarde en verweerster deze 
waarde wei mag inroepen in mindering 
van de schade door eiseres opgeiopen; 
dat eiseres immers recht heeft op ver-· 
goeding van de volledige schade die door 
de fout van verweerster veroorzaakt 
werd (schending van art. 1142, 1146, 
1147, 1149 B.W.); dat het bestreden arrest 
bovendien niet vaststelt dat er geen oor
zakelijk verband bestond tussen de fout 
van verweerster en de schade van eise
res ten beiope van die 352.088 F; dat het 
bestreden arrest immers niet vaststeit 
dat eiseres · die vergoeding van 352.088 F 
oak aan de koper had moeten betaien 
zonder de fout van verweerster (schen
ding van art. 1142, 1146, 1147, 1149, 1150 
en 1151 B.W.); dat de reiativiteit van de 
overeenkomst tussen eiseres en de koper 
in ieder gevai niet verbiedt bij de begro
ting van de schadevergoeding, die ver
weerster wegens de niet-nakoming van 
haar verbintenissen aan eiseres ver
schuidigd is, rekening te houden met de 
feitelijke weerslag van de fout van ver
weerster op de tussen eiseres en de ko
per gesioten overeenkomst (schending 
van art. 1119, 1122 en 1165 B.W.), zodat 
het bestreden arrest de in het middei 
aangewezen bepalingen geschonden 
heeft »: 

Overwegende dat het arrest con
stateert : 1. dat eiseres drie partijen 
Turkse wikken met een totaal ge
wicht van 300 ton verkocht aan de 
N.V. Clovis-Matton, 2. dat eiseres 
aan verweerster opdracht gaf stalen. 
te nemen bij .de levering en tot « te
genverzegeling ,; over te gaan; 3. dat 
ingevolge de foutiev:e opneming van 
stalen een abnormaal . hoog gehalte 
aan onzuiverheden werd vastgesteld 
zbdat eiseres krachtens een scheids-
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rechterlijke uitspraak veroordeeld 
werd een bedrag van 600.797 F en 
kosten te betalen aan de koper; 

Dat het arrest, na te hebben ge
oordeeld dat « de fout van (verweer
ster) en het oorzakelijk verband met 
een door (eiseres) geleden schade 
bewezen is », beslist dat << bijaldien 
de arbiters op grond van de con
tractuele bepalingen tussen ver
koper/koper geen rekening mochten 
houden met de " afval " van circa 
61.500 kg, die bij zuivering zou ont
staan zijn, en die een vrij belang
rijke handelswaarde vertegenwoor
digde ( ... ), deze waarde wel door 
(verweerster) mag ingeroepen wor
den in mindering van de schade 
door (eiseres) opgelopen »; dat het 
op die gronden slechts een schade
vergoeding van 248.709 F toekent; 

Overwegende dat de aan de 
schuldeiser toekomende schadever
goeding moet omvatten hetgeen een 
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg 
is van de tekortkomingen begaan 
door de schuldenaar; 

Dat uit de relativiteit van de over
eenkomsten, uitgedrukt in artikel 
1165 van het Burgerlijk Wetboek, 
volgt dat de rechter, bij de begroting 
van de schadevergoeding die een 
tussenpersoon wegens de niet-uit
voering van zijn verbintenis jegens 
zijn opdrachtgever, de verkoper, ver
schuldigd is, niet gebonden is aan 
de begroting van de schadevergoe
ding wegens wanprestatie die in de 
koopovereenkomst tussen die op
drachtgever en de koper werd be
dongen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, in strijd met wat het middel 
stelt, niet oordelen dat de schade 
die verweerster aan eiseres heeft 
berokkend, 600.797 frank bedraagt; 
dat zij op grond van een feitelijke 
appreciatie beslissen dat de door ei
seres geleden schade, tot beloop van 
de waarde van het afval, voortvloeit 
uit de uitvoering door eiseres van de 
overeenkomst die zij met de koper 
sloot, maar niet het gevolg is van de 
fout die verweerster beging; 

Dat zij zodoende geen van de in 
het middel aangewezen wetsbepalin
gen schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 december 1991 1 e kamer - Voor-
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 219 

1 e KAMER - 20 december 1991 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. DE 

PERSONEN - ECHTGENOTEN - ECHTSCHEI
DING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING -

Noot arrest nr. 21B : 

(3) Het O.M. was van oordeel dat het middel 
gegrond was in zoverre het bestreden arrest 
niet had vastgesteld dat eiseres, zonder de 
contractuele fout van verweerster, de waarde 
van het afval tach had moeten betalen aan 
haar medecontractant. Het was m.a.w. de me
ning toegedaan dat het aan het Hof stand na 
te gaan of de appelrechters uit hun vaststellin
gen de gevolgen hebben kunnen afleiden. die 
zij eruit afgeleid hebben (zie, inzake aanspra
kelijkheid buiten overeenkomst : Cass., 23 mei 
1990, A.R. nr. 8033, A.C., 1989-90, nr. 556). 
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VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRA
GE IN HET ONDERHOUD VAN HET KIND -
WIJZIGING - VEREISTE. 

Bij echtscheiding door onderlinge toe
stemming is de onveranderlijkheid van 
de tussen de echtgenoten gesloten over
eenkomst over hun respectieve bijdrage 
in het onderhoud en de opvoeding van 
hun kind ondergeschikt aan het belang 
van het kind voor wie de bijdrage be
doeld is, en aileen aan het belang van 
dat kind; daaraan kan geen afbreuk 
worden gedaan door het feit dat de ou
der die zich tot de bijdrage verplicht 
heeft andere verplichtingen heeft of 
krijgt, al raken deze de openbare orde 
(1). 

(K. .. T. H ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7337) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 december 1989 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 203, in het bijzonder paragraaf 
1, zoals vervangen bij artikel 32 van de 
wet van 31 maart 1987, 203bis, zoals in
gevoegd bij artikel 33 van de wet van 
31 maart 1987, 303, 1134, in het bijzonder 
lid 3, en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek, 8.1 en 14 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome, op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 6, 
6bis en 97 van de Grondwet, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen, zetelend in graad van 
beroep, het beroep van eiser ongegrond 
verklaart en het bestreden vonnis waar
bij de vordering van eiser strekkende tot 

{1) Cass., 14 nov. 1979 {A.C., 1979-80, 347) en 
de voetnoot; 11 juni 1981 {A.C., 1980-81, nr. 
585); 17 sept. 1981 {A.C., 1981-82, nr. 45) en de 
voetnoot {1); 12 juni 1986, A.R. nr. 7453 (A.C., 
1985-86, nr. 640) en R. W., 1986-1987, 2017 met 
de noot get. W. Pintens; A. VERBEKE, Aanpas
Jing van de overeenkomst over de onderhouds
bijdrage van de kinderen bij echtscheiding 
door onderlinge toestemming, R. W., 1988-1989, 
1313. 

vermindering van de onderhoudsbijdrage 
welke bij overeenkomst voorafgaand aan 
de echtscheiding bij onderlinge toestem
ming werd vastgesteld op 4.000 frank 
voor zijn zoon Rudy en 3.000 frank voor 
zijn dochter Kathleen, als ongegrond 
werd afgewezen, bevestigt en eiser te
vens veroordeelt tot de kosten van het 
hoger beroep, op de gronden : « dat de 
eerste rechter om oordeelkundige motie
ven, die de Rechtbank tot het hare 
maakt, de vordering als ongegrond heeft 
afgewezen; Overwegende dat (eiser) te
vergeefs poogt aan te tonen dat de eer
ste rechter, in strijd met de vaststaande 
rechtsleer en rechtspraak terzake, de 
vordering als ongegrond heeft afgewe
zen; dat uit de bepalingen van de over
eenkomst het inderdaad duidelijk is dat 
het hier een overeenkomst betreft die 
onveranderlijk is, tenzij ingevolge tus
senkomst van de rechter en specifiek in
gevolge toepassing van de artikelen 203 
en 303 van het Burgerlijk Wetboek; dat 
de onveranderlijkheid het basisprincipe 
is en de veranderlijkheid enkel mogelijk 
is bij wederzijdse toestemming of in het 
belang van de kinderen; dat echter een 
vermindering moeilijk als "in het be
lang " van de kinderen kan gezien wor
den; Overwegende dat (eiser) evenmin in 
de imprevisietheorie enige steun kan 
vinden; Niet aileen zijn alle wijzigingen 
(nieuw huwelijk, vergoeding voor gehan
dicapt kind) perfect voorzienbaar, doch 
volgens de vaste rechtspraak van Cassa
tie wordt inzake de onveranderlijkheid 
van de overeenkomst de imprevisieleer 
afgewezen (R. W. 88-89, nr. 39, k. 1315); 
Overwegende bovendien dat in de finan
ciEHe toestand van (eiser) evenmin enige 
ernstige wijziging is gekomen, terwijl 
het anderzijds ergerlijk is dat (eiser) 
durft te verwijzen naar de verhoogde 
kinderbijslag die (verweerster) nu ont
vangt voor Rudi die voor 70 percent als 
minder-valide is erkend; Dat deze bijdra
ge van de gemeenschap enkel tot doel 
heeft de meerkost voor onderhoud en op
voeding voor dergelijk gehandicapt kind 
op te vangen, doch geenszins de totale 
kost van onderhoud en opvoeding dekt; 
Overwegende dat het hoger beroep dan 
ook elke grondslag mist zo in rechte als 
in feite » (bestreden vonnis, biz. 2), 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de aan de echtschei

ding door onderlinge toestemming voor
afgaande overeenkomst de verplichtin
gen van de ouders tegenover hun kinde
ren in hun onderlinge verhouding be-
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paalt en zij hun verplichtingen zelf 
tegenover hun kinderen, zoals die voort
vloeien uit de artikelen 203 en 303 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet wijzigt of 
beperkt; dat een wijziging van de over
eenkomst door de rechter niet enkel 
wordt verantwoord wanneer bij uitvoe
ring ervan het kind ten voordele van wie 
de onderhoudsbijdrage in de overeen
komst werd bedongen niet ten volle zou 
krijgen waarop het gezien de gecumu
leerde onderhoudsplichtigen van zijn bei
de ouders recht heeft, doch ook verant
woord is bij samenloop van onderhouds
verplichtingen uit de artikelen 203 en 303 
van het Burgerlijk Wetboek wanneer de 
bijkomende last veroorzaakt door het 
uitvoeren van een later ontstane ver
plichting uit artikel 203 van het Burger
lijk Wetboek ten aanzien van een kind 
uit een nieuw huwelijk een wijziging van 
de overeenkomst over de bijdrage tot de 
eerst ontstane verplichting noodzakelijk 
maakt; dat de onderhoudsverplichting 
welke eiser op grond van artikel 203 van 
het Burgerlijk Wetboek heeft ten aan
zien van het kind geboren uit zijn later 
huwelijk immers eveneens van openbare 
orde is, deze verplichting uit artikel 203 
uitgebreider en nog absoluter is dan de 
verplichting welke hij heeft ten opzichte 
van de kinderen geboren uit zijn eerste 
huwelijk op grond van artikel 303 van 
het Burgerlijk Wetboek; dat de onveran
derlijkheid en de bindende kracht van 
de overeenkomst over de bijdrage aldus 
ondergeschikt is aan de veranderlijkheid 
van de wettelijke onderhoudsverplichting 
ten aanzien van eventuele nieuwe kinde
ren; dat aldus in geval van samenloop 
van onderhoudsverplichtingen uit de ar
tikelen 203 en 303 van het Burgerlijk 
Wetboek een wijziging van de overeen
komst door de rechter niet enkel kan 
worden verantwoord indien bij uitvoe
ring ervan het kind waarvoor de bijdra
ge werd overeengekomen niet ten volle 
dat zou krijgen waarop het gezien de ge
cumuleerde onderhoudsplichten van bei
de ouders recht heeft, doch eveneens 
wanneer bij uitvoering ervan een ander 
kind, geboren uit een later huwelijk van 
een der ouders die partij was bij de over
eenkomst, eveneens niet ten volle dat 
zou krijgen waarop het op grond van ar
tikel 203 van het Burgerlijk Wetboek 
recht heeft ten aanzien van diezelfde ou
der; dat door er anders over te oordelen 
de beroepsrechter tevens een onder
scheid maakt tussen de kinderen uit het 
eerste huwelijk en deze uit het later hu
welijk, en dergelijk arbitrair onderscheid 

strijdig is met de artikelen 8.1 en 14 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en de met de artikelen 6 
en 6bis van de Grondwet, de be
roepsrechter derhalve - door te beslis
sen dat geen rekening kan worden ge
houden met een nieuw huwelijk en met 
de onderhoudsverplichtingen van eiser 
ten aanzien van het kind geboren uit dit 
nieuw huwelijk, de artikelen 6, 203, in 
het bijzonder paragraaf 1, 203bis, 303, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt en zodoende eveneens een arbi
trair onderscheid maakt tussen kinderen 
geboren uit een eerste huwelijk en kin
deren geboren uit een later huwelijk en 
aldus de artikelen 8.1 en 14 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden 6 en 6bis van de Grondwet 
schendt: 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, bij echtschei
ding door onderlinge toestemming, 
de tussen de echtgenoten gesloten 
overeenkomst voor hun respectieve 
bijdrage in het onderhoud en de op
voeding van hun kind, de ouders je
gens elkaar bindt; 

Dat de onveranderlijkheid en de 
bindende kracht van de overeen
komst over die bijdrage onderge
schikt is aan het belang van het 
kind, en enkel alleen aan het belang 
van het kind voor wie de bijdrage 
bedoeld is; 

Dat daaraan geen afbreuk kan 
worden gedaan door het feit dat de 
ouder die zich tot de bijdrage ver
plicht heeft, andere verplichtingen 
heeft of krijgt, al raken deze de 
openbare orde; 

Dat de rechter die de bijdragever
plichting enkel en alleen beoordeelt 
met inachtneming van het belang 
van het kind, de ter zake geldende 
wettelijke regeling toepast en zo
doende geen arbitrair onderscheid 
maakt ten aanzien van de verplich
tingen die de bijdrageplichtige ou
der nog anderszins heeft; 
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Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

20 december 1991 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie 'van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Verbist. 

Nr. 220 

3" KAMER - 23 december 1991 

1° GEZINSBIJSLAG- ZELFSTANDIGEN -

ART. 3, § 3, ALGEMENE OVEREENKOMST TUS
SEN BELGIE EN FRANKRIJK BETREFFENDE 
DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID, GOED· 
GEKEURD BIJ DE WET VAN 2 JUNI 1949 -
DRAAGWIJDTE - PERIODE VOOR 1 JULI 1982. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
ART. 3, § 3, ALGEMENE OVEREENKOMST TUS
SEN BELGIE EN FRANKRIJK BETREFFENDE 
DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID, GOED· 
GEKEURD BIJ WET VAN 2 JUNI 1949 - DRAAG· 
WIJDTE - PERIODE VOOR 1 JULI 1982 - GE· 
ZINSBIJSLAG - ZELFSTANDIGEN. 

1° en 2° In de regel vallen de Belgische 
en Franse onderhodgen, die als zelf
standigen in Belgie en Fmnkl"ijk een 
beroepsbezigheid uitoefenen, voor de 
pedode die aan 1 juli 1982 voorafgaat, 
niet onder toepassing van de Belgische 
wetgeving inzake gezinsbijslag, wan
neer zij hun voornaamste bemepsbe
zigheid in Frankrijk uitoefenen en on-

der toepassing vallen van de Franse 
wetgeving inzake gezinsbijslag (1). 
(Art. 3, § 3, eerste zin, Algemene Over
eenkomst tussen Belgie en Frankrijk 
betreffende de maatschappelijke ze
kerheid van 17 jan. 1948, goedgekeurd 
bij de wet van 2 juni 1949; art. 95.1, 
E.E.G.-verordening nr. 1408171 van 14 
juni 1971 van de Raad, betreffende de 
toepassing van de sociale zekerheids
regelingen op werknemers en zelfstan
digen, alsmede op hun gezinsleden, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaat
sen.) 

(HANNOSET T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCJ. 
ALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9246) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 mei 1990 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 3, § 3, van de Algemene 
Overeenkomst tussen Belgie en Frank
rijk betreffende de maatschappelijke ze
kerheid, ondertekend op 17 januari 1948, 
goedgekeurd bij de wet van 2 juni 1949, 
- en voor zoveel nodig, van het enig ar
tikel van die wet, - 2, 3, § 1, 10, § 1, 15, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt tot betaling van de bijdragen be
paald bij het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen, die 
van hem werden geeist voor de periode 
gaande van het eerste kwartaal 1980 tot 
het derde kwartaal 1984 en, eisers ver
weer, ten betoge dat dit sociaal statuut, 

(1) Zie Cass., 23 feb. 1961 (Bull. en Pas., 
1961, I, 683); Aanhangsel bij de Algemene 
Overeenkomst in haar bepalingen van toepas
sing op de zelfstandigen, ondertekend te Brus
sel op 12 oktober 1978, art. 1 dat een bijzonde
re regeling bepaalt voor de landbouwers; 
Administratieve schikking van 6 maart 1979 
betreffende de toepassingsmodaliteiten van 
het Aanhangsel van 12 okt. 1978 bij de Alge
mene Overeenkomst in haar bepahngen van 
toepassing op de zelfstandigen. 
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i'ngevolge artikel 3, § 3, van de voor
noemde overeenkomst, op hem niet kan 
worden toegepast voor de periode v66r 
1 juli 1982, nu hij zijn voornaamste be
roepsbezigheid in Frankrijk uitoefende, 
afwijst, op grond: « dat de inkomsten 
van het jaar 1980, het eerste voileqige 
jaar dat een beroepsbezigheid is uitgeoe
fend, inderdaad hoger liggen in Frank
rijk dan in Belgie; dat de eerste rechter 
evenwel de wet juist heeft toegepast, nu 
(eiser) steeds zijn verblijfplaats in Belgie 
heeft gehad en in Frankrijk nooit belast 
is geworden •, 

terwijl, volgens artikel 3, § 3, van de 
Overeenkomst van 17 januari 1948, de 
Belgische of Franse onderhorigen andere 
dan de loonarbeiders of ermee gelijkge
stelden onder de toepassing vailen van 
de wetgeving betreffende de kindertoela
gen welke op de plaats van hun voor
naamste beroepsbezigheid van kracht is; 
die bepaling niet aileen van toepassing is 
op het stelsel van de kindertoelagen van 
beide Ianden, maar ook op aile andere 
sectoren van het sociaal statuut van de 
zelfstandigen omdat- dit statuut een ge
heel vormt; uit de bewoordingen ervan 
volgt dat, bij de vaststelling van de wet
geving die van toepassing is op een zelf
standige die zijn beroepsbezigheid zowel 
in Frankrijk als in Belgie uitoefent, ai
leen rekening moet worden gehouden 
met de plaats van zijn voornaamste be
roepsbezigheid, met uitsluiting van ieder 
ander gegeven; daaruit volgt dat het ar
rest dat, hoewel het aanneemt dat eiser 
zijn beroepsbezigheid voornamelijk in 
Frankrijk heeft uitgeoefend, de toepas
sing van de Algemene Overeenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk betreffende 
de maatschappelijke zekerheid van 17 j a
nuari .1948 afwijst, op grond dat hij 
steeds zijn verblijfplaats in Belgie heeft 
gehad en in Frankrijk nooit werd belast, 
artikel 3, § 3, van die Overeenkomst 
schendt door de toepassing ervan te 
doen afhangen van voorwaarden die 
daarin niet zijn bepaald,- en ook de voor
noemde bepalingen van het koninklijk 
besluit nr. 38, door ten onrechte te be
slissen dat eiser voor de periode v66r 1 
jtili 1982 aan het sociaal statuut van de 
zelfstandigen is onderworpen, en even
min regelmatig met redenen is omkleed 
als vereist bij artikel 97 van de Grond
wet: 

Overwegende dat de in het middel 
weergegeven bepaling van artikel 3, 
§ 3, van de Algemene Overeenkomst 

tussen Belgie en Frankrijk betref
fende de maatschappelijke zeker
heid, de wetgeving bepaalt die, inza
ke de kindertoelagen, bij uitsluiting 
van toepassing is op de Belgische of 
Franse onderhorigen anderen dan de 
loonarbeiders of ermee gelijkgestel
den die een beroepsbezigheid uitoe
fenen in dat land van die twee 
waarvan zij niet de nationaliteit be
zitten; 

Dat uit die bepaling volgt dat de 
daarin bedoelde werknemers die 
een beroepsbezigheid in Frankrijk 
en in Belgie uitoefenen, niet onder 
toepassing vallen van de Belgische 
wetgeving betreffende de kindertoe
lagen wanneer zij hun voornaamste 
beroepsbezigheid in Frankrijk uitoe
fenen en dat zij onder toepassing 
vallen van de Franse wetgeving be
treffende de kindertoelagen; 

Dat, bijgevolg, in tegenstelling tot 
hetgeen in het middel wordt be
toogd, de plaats van de voornaamste 
beroepsbezigheid niet het enige ge
geven is dat in aanmerking moet 
worden genomen bij de vaststelling 
van de krachtens die bepaling toe
passelijke wetgeving; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat de bijdragen voor de periode 
v66r 1 juli 1982 moeten worden be
rekend op het geheel van de in 
Frankrijk en Belgie verworven in
komsten en uitspraak doet over de 
kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt eiser in 
de helft van de kosten; houdt de 
·overige kosten aan en Iaat de oeslis-
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 
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23 december 1991 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af- · 
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Simont en 
Butzler. 

Nr, 221 

3• KAMER - 23 december 1991 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ALGEMENE REGELS- TAAK VAN DE RECH
TER - VERPLICRTING UITSPRAAK TE DOEN 
OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING -
ART. 1138, 3°, GER.W. - PUNT VAN DE VORDE
RING - BEGRIP. 

Geen punt van de vordering, in de zin 
van art. 1138, 3", Ger. W., is het door 
een partij aan de rechter gedane ver
zoek om een onderzoeksmaatregel te 
bevelen (1). 

(UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 
T. KOCKAERTS) 

(A.R. nr. 9253) 

23 december 1990 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en De Bruyn. 

Noot arrest nr. 221 : 

(1) Cass., 3 sept. 1987, A.R. nr 5485 (A.C., 
1987-88, nr 2) en de noot biz. :~. 

Nr. 222 

2• KAMER - 24 december 1991 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCRRIFTEN 

- PROCESSEN-VERBAAL - WETTELIJKE BE
WIJSWAARDE - WEGVERKEERSWET, ART. 62, 
EERSTE LID - PROCESSEN-VERBAAL MET 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE TOT BIJ BEWIJS 
VAN RET TEGENDEEL - DRAAGWIJDTE. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET, 
ART. 62, EERSTE LID - PROCESSEN-VERBAAL 
MET WETTELIJKE BEWIJSWAARDE TOT BIJ 
BEWIJS VAN RET TEGENDEEL- DRAAGWIJD
TE. 

1° en 2° De bijzondere bewijswaarde die 
bij art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet 
gehecht wordt aan de in die bepaling 
bedoelde processen-verbaal, betreft ai
leen de feitelijke vaststellingen die 
door de daartoe bevoegde personen 
zelf werden gedaan (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE RASSELT 
T. DAMS R.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4671) 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
26 april 1990 in hoger beroep gewe
zen door de Correctionele Recht
bank te Hasselt; 

Gelet op eisers memorie waarvan 
een door de griffier voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat verweerder 
werd vervolgd wegens het voeren 
van een hogere dan toegelaten snel
heid, op grond van vaststellingen ge
daan door de landelijke politie te 
Gingelom bij middel van een geijkte 
snelheidsmeter speed-gun; 

Noot arrest nr. 222 : 

{1) Cass., 4 okt. 198B, A.R. nr. 2216 (A.C., 
1988-89, nr. 69). 
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Overwegende dat de correctionele 
rechtbank het besluit overneemt 
van· de deskundige dat « indien het 
toestel technisch in orde is ( ... ) de 
apparatuur van die aard is dat bij 
een correct gebruik ook een quasi 
foutloze meting kan gebeuren », oor
deelt, enerzijds, dat « de speed-gun 
technisch in staat is een juiste snel
heidsmeting uit te voeren », ander
zijds, « in casu de rechtbank dient 
vast te stellen dat zij in onvoldoende 
mate door de voorliggende dossier
gegevens werd ingelicht omtrent de 
omstandigheden waarin dit meettoe
stel werd aangewend; aldus niet met 
kennis van zaken kan beoordeeld 
worden of de bekomen meting de 
resultante is van een juist gebruik 
van het toestel » en verweerder vrij
spreekt; 

Overwegende dat deze redenge
ving noch dubbelzinnig noch tegen
strijdig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat luidens artikel 
62, eerste lid, van de Wegverkeers
wet de ambtenaren en beambten 
van de overheid, door de regering 
aangesteld om toezicht te houden op 
de uitvoering van deze wet, de over
tredingen van deze wet en van de 
reglementen betreffende de politie 
over het wegverkeer vaststellen 
door processen-verbaal die bewijs 
opleveren zolang het tegendeel niet 
bewezen is; 

Overwegende dat de bijzondere 
bewijswaarde van deze processen
verbaal aileen de feitelijke vaststel
lingen betreft die door de bevoegde 
personen zelf werden gedaan; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet beslissen dat de eigen vaststel
lingen van de verbalisant onjuist 
zijn doch, met vrije beoordeling van 
de juistheid van het door het tech
nisch apparaat weergegeven resul
taat, oordelen dat het proces-verbaal 
niet alle vaststellingen bevat om 

met zekerheid te besluiten dat de 
omstandigheden waarin de verbali
sant zijn vaststellingen deed, van 
dien aard zijn dat de aan verweer
der ten laste gelegde overtreding 
van het Wegverkeersreglement be
wezen verklaard kunnen worden; 
dat zij zodoende de bijzondere be
wijswaarde van het proces-verbaal 
niet miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Advo
caat: mr. D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 223 

ze KAMER - 24 december 1991 

VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOU
DING - BEVEL TOT AANHOUDING - VEREIS
TE VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE 
ONDERVRAAGDE VERDACHTE - INHOUD. 

De bepalingen van art. 16, § 2, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990 vereisen enkel 
dat de ondervraagde verdachte in ken
nis wordt gesteld van de mogelijk
heid dat tegen hem een bevel tot aan
houding zal worden uitgevaardigd en 
dat hem de gelegenheid wordt gegeven 
zijn opmerkingen desaangaande te 
doen gelden; die wetsbepalingen leg
gen aan de onderzoeksrechter niet de 
verplichting op de redenen te laten 
kennen waarop hij eventueel een bevel 
tot aanhouding zal laten ster.men. 

I 
I 

I 
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(EL MOCKHTARI EL HOGSSAINE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6178) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 16, § 2, van de wet van 20 ju
li 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, dat ook van toepassing is 
op het bevel tot aanhouding uitge
vaardigd met toepassing van artikel 
28 van die wet, de onderzoeksrech
ter, alvorens het bevel tot aanhou
ding te verlenen, de verdachte moet 
ondervragen over de hem ten laste 
gelegde feiten en zijn opmerkingen 
horen, hij eveneens de verdachte 
moet meedelen dat tegen hem een 
aanhoudingsbevel kan worden uitge
vaardigd en zijn opmerkingen ter 
zake moet horen; dat al deze gege
vens moeten worden vermeld in het 
proces-verbaal van verhoor; 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel 16, § 2, van de wet be
treffende de voorlopige hechtenis 
enkel vereisen dat de verdachte in 
kennis zou worden gesteld van de 
mogelijkheid dat tegen hem een be
vel tot aanhouding zal worden uitge
vaardigd en dat hem de gelegenheid 
moet worden gegeven zijn opmer
kingep. desaangaande te laten gel
den; dat evenwel deze wetsbepaling 
aan de onderzoeksrechter niet de 
verplichting oplegt de redenen te la
ten kennen waarop hij desgevallend 
een bevel tot aanhouding zal laten 
steunen; 

Overwegende dat uit het proces
verba,al van ondervraging door de 
onderzoeksrechter van 28 november 
1991 blijkt dat aan al de vereisten 
gesteld door artikel 16, § 2, van de 
wet van 20 juli 1990 werd voldaan; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de beschikking van de raadkamer, 
waarbij het bevel tot aanhouding ge
handhaafd werd, bevestigt, artikel 
16, § 2, van de wet van 20 juli 1990 
niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

24 december 1991 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. J.P. 
Cornelissens, Antwerpen. 

Nr. 224 

2• KAMER - 2 januari 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF· 

ZAKEN - VORM - MEMORIE TOT STAVING 
VAN DE VOORZ!ENING- ONLEESBARE HAND· 
TEKENING. 

Het Hof slaat geen acht op een tot sta
ving van de voorziening ingediende 
memorie, als deze vermeldt dat ze in 
opdracht van een advocaat is opgesteld 
doch ondertekend is met een onleesbac 
re handtekening, zonder vermelding 
van de naam en hoedanigheid van de 
ondertekenaar (1). 

(1) Cass., 21 feb. 1989, A.R. nr. 2770 (A.C., 
1988-89, nr. 348). 
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(GEZER) 

ARREST 

(A.R. nr. 6199) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de voor eiser ingediende 
memorie die onder de naam van de 
advocaat V. Van Aelst is onderte
kend met een onleesbare handteke
ning voorafgegaan door « i.o. "• zon
der vermelding van de naam en de 
hoedanigheid van de ondertekenaar, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

2 januari 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 

Nr. 225 

1 e KAMER - 3 januari 1992 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- VERZOEK TOT VOORLOPIGE TENUITVOER
LEGGI:\'G - WIJZE VAN I'-"DIE:\'EN. 

2° VORDERING IN RECHTE VORDE-
RING TOT VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING 
- WIJZE VAN INDIENEN- VERZOEKSCHRIFT. 

3° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER -
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - KAN
TONNEMENT - UITSLUITING. 

1 o en 2" Uit geen enkele wetsbepaling 
volgt dat een vordering tot voorlopige 
tenuitvoerlegging, als bedoeld bij art. 
1401 Ger. W., niet bij verzoekschrift 
mag worden ingesteld (1). 

3" Uit de samenhang van de artt. 1401 
en 1406 Ger. W. volgt dat de appelrech
ter, aan wie . dezelfde appreciatiebe
voegdheid is toegekend als aan de eer
ste rechter, uitspraak mag doen zowel 
over een vordering tot voorlopige ten
uitvoerlegging als over een vordering 
tot uitsluiting van het kantonnement 
(2). 

(PETROBAS FROTANACIONAL DE PETROLEIRES 
T. PIERRE ROEGIERS & C0 N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7335) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : " schending van de artikelen 13, 
14, 700, 742 tot 746, 807, 809, 1025 tot 
1034, 1042 en 1401 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de bij 
verzoekschrift aanhangig gemaakte vor
dering van eerste en tweede eiseres (lees 
verweerster) in cassatie strekkende tot 
het bekomen, op basis van artikel 1401 
van het Gerechtelijk Wetboek, van de 

(1) Zie : Cass., 10 nov. 1972, A.C., 1973, 250 
(3o). 

(2) G. DE LEVAL, « Traite des saisies "• 585, 
noot 2018; G. DE LEVAL, « Aspects actuels du 
droit des saisies "• J.T., 1980 (625) 631, noot 50; 
J. \'AN COMPERNOLLE, « Examen de jurispruden
ce, Saisies conservatoires et \Oies d'execu
tion >>, R.C.J.B., 1987, (393) 433, 434. 

T 
I 
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voorlopige tenuitvoerlegging van de be
slissing van de eerste rechter, en tot het 
verbod van borgstelling en/of kantonne
ment ontvankelijk verklaart en aldus de 
middelen uit de conclusie in beroep van 
eiseres in cassatie (p. 2} waarin de ont
vankelijkheid van die vordering werd be
twist op grond van het feit dat ze was in
gesteld bij verzoekschrift, buiten de ge
vallen bepaald in het Gerechtelijk Wet
hoek, en niet zoals elke tussenvordering, 
bij conclusie, verwerpt, op grond van de 
overwegingen " dat dergelijke vordering 
geen tussenvordering is in de zin van de 
artikelen 13 of 14 van het Gerechtelijk 
W etboek, doch een zelfstandige vorde
ring in hoger beroep uitmaakt, die noch 
aan termijnen noch aan vormvereisten 
onderworpen is; dat de door verzoekers 
ingestelde rechtspleging regelmatig is ", 

terwijl, eerste onderdeel, de vordering 
waarbij eerste en tweede verweerster in 
cassatie op grond van artikel 1401 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de rechters in 
hoger beroep om de voorlopige tenuit
voerlegging verzochten, een in de loop 
van het geding ingestelde vordering is 
met als voorwerp, hetzij een wijziging 
van de oorspronkelijke vordering hetzij 
de instelling van nieuwe vorderingen 
tussen partijen zoals bedoeld in de arti
kelen 13 en 14 en 807 van het Gerechte
lijk Wetboek, toepasselijk in het hoger 
beroep krachtens artikel 1042 van het
zelfde wetboek; de bedoelde vordering 
derhalve een tussenvordering is in de zin 
van de artikelen 13 en 14 van het Ge
rechtelijk Wetboek, van toepassing in 
graad van beroep krachtens artikel 1042 
van hetzelfde wetboek; dergelijke vorde
ring krachtens artikel 809 van het Ge
rechtelijk Wetboek tussen partijen inge
steld wordt bij conclusies, die ter griffie 
worden neergelegd en aan de overige 
partijen overgelegd zoals bepaald is in 
de artikelen 742 tot 746 van hetzelfde 
wetboek, zodat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat de vordering van 

. eerste en tweede verweerster in cassatie, 
gegrond op artikel 1401 van het G~recJ:
telijk Wetboek geen tussenvordermg 1s 
die noch aan termijnen noch aan vorm
vereisten is onderworpen, en door op die 
gronden het verzoekschrift van eerste en 
tweede verweerster in cassatie ontvanke
lijk te verklaren, niet wettelijk gerecht
va.,.rdigd is (schending van de in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen, in
zonderheid de artikelen 13, 14, 742 tot 
746 807 809, 1042 en 1401 van het Ge
rechtelijk Wetboek) noch regelmatig ge-

motiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

en terwijl, tweede onderdeel, krach
tens de artikelen 700 en 1025 van het Ge
rechtelijk Wetboek een vordering slechts 
bij verzoekschrift kan worden ingeleid in 
de in de wet bepaalde gevallen; geen en
kel artikel van het Gerechtelijk Wetboek, 
noch enige wetsbepaling het gebruik van 
het verzoekschrift toelaten om in graad 
van beroep een vordernig strekkende tot 
voorlopige tenuitvoerlegging op grond 
van artikel 1401 van het Gerechtelijk 
Wetboek in te leiden; zodat het bestre
den arrest, door het bedoelde ver
zoekschrift van eerste en tweede ver
weerster in cassatie ontvankelijk te ver
klaren niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van de in het middel aange
haalde bepalingen, inzonderheid de arti
kelen 700, 809, 1025 tot 1034, 1042 en 1401 
van het Gerechtelijk Wetboek), noch re
gelmatig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) » : 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende, ( ... ), dat uit het ar
rest blijkt : 1. dat eiseres op 20 sep
tember 1989 hoger beroep heeft in
gesteld tegen het vonnis van 8 juni 
1989 van de Rechtbank van Koop
handel te Antwerpen, dat haar heeft 
veroordeeld maar de voorlopige ten
uitvoerlegging van de veroordeling 
niet heeft toegestaan; 2. dat de ver
weersters, bij verzoekschrift van 25 
oktober 1989, voor de appelrechters 
de uitvoerbaarverklaring van het be
roepen vonnis, zonder zekerheid
stelling en met uitsluiting van 
kantonnement, hebben gevorderd; 
dat dit verzoekschrift door de grif
fier aan de partijen is ter kennis ge
bracht; 

Overwegende dat uit geen enkele 
wetsbepaling volgt dat een vorde
ring tot voorlopige tenuitvoerleg
ging, als bedoeld bij artikel 1401 van 
het Gerechtelijk Wetboek, niet bij 
verzoekschrift mag worden inge
steld; 

Dat het arrest derhalve geen van 
de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt door de verweer-
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sters bij verzoekschrift ingestelde 
vordering ontvankelijk te verklaren; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 1401, 
1403, 1404, 1405, 1406 en 1407 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest, dat geen 
uitspraak doet over de grond van het ge
schil, de vordering van eerste en tweede 
verweerster in cassatie strekkende tot 
het bekomen, op grond van artikel 1401 
van het Gerechtelijk Wetboek, van de 
voorlopige tenuitvoerlegging van het be
streden vonnis evenals tot het verbod 
van kantonnement gegrond verklaart op 
grond van de overwegingen : " dat er 
geen pertinente redenen zijn om de voor
lopige uitvoering van het bestreden von
nis te weigeren; dat nu blijkt dat de be
handeling van het geschil ten gronde 
niet binnen een redelijke termijn kan 
aangevat worden zowel omwille van de 
sedert jaren groeiende overbelasting van 
de rol van de vierde kamer gelast met de 
berechting van de scheepvaartzaken als 
rekening gehouden met de voor het Arbi
tragehof hangende betwisting in zake de 
grondwettelijkheid van de ook te dezen 
door de eerste rechter toegepaste wet 
van 30 augustus 1988, houdende wijzi
ging van de wet van 3 november 1967 be
treffende het loodsen van zeevaartuigen, 
wat betreft de door (eiseres in cassatie) 
tegen (derde verweerder in cassatie} in
gestelde vordering in vrijwaring, de fi
nanciiHe weerslag hiervan op de werk
middelen van ( eerste en tweede verweer
ster in cassatie), in acht genomen de 
alleszins in eerste aanleg niet betwiste 
begroting van de door hen sedert 30 juni 
1986 geleden schade, dat er geen aanlei
ding is tot borgstelling of tot kantonne
ment door (eisers in cassatie) ", 

terwijl, eerste onderdeel, het kanton
nement een recht is voor de schuldenaar, 
dat slechts in de bij wet bepaalde geval
len (art. 1403, 1404, 1405, 1406, 1407 van 
het Gerechtelijk Wetboek kan worden 
uitgesloten; de rechter in beroep, bij wie 
een vordering tot voorlopige tenuitvoer
legging aanhangig is bij toepassing van 
artikel 1401 van het Gerechtelijk Wet
hoek, krachtens deze bepaling niet ver
mag het kantonnement uit te sluiten, in 
het bijzonder wanneer, zoals ten deze, 
hij geen uitspraak doet over de verde
ring zelf, zoals bepaald in artikel 1406 

van het Gerechtelijk Wetboek; zodat het 
bestreden arrest, door eisers in cassatie 
in het kader van artikel 1401 van het Ge
rechtelijk Wetboek en zonder uitspraak 
te doen over de vordering zelf het recht 
op kantonnement te ontzeggen, niet wet
telijk gerechtvaardigd is (schending van 
de artikelen 1401, 1403, 1404, 1405, 1407 
en in het bijzonder artikel 1406 van het 
Gerechtelijk Wetboek} noch regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1401 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de voorlopige tenuitvoerleg
ging altijd kan worden verzocht bij 
het hoger beroep; dat luidens artikel 
1406 van hetzelfde wetboek, de rech
ter die uitspraak doet over de verde
ring zelf, kan beslissen dat er geen 
reden is tot kantonnement voor alle 
veroordelingen die hij uitspreekt of 
voor een deel ervan, indien de ver
traging in de regeling de schuldeiser 
aan een ernstig nadeel blootstelt; 

Overwegende dat uit de samen
hang van beide wetsbepalingen 
volgt dat de appelrechter, aan 
wie dezelfde appreciatiebevoegdheid 
wordt toegekend als aan de eerste 
rechter, uitspraak mag doen zowel 
over de vordering tot voorlopige ten
uitvoerlegging, als over de vordering 
tot uitsluiting van het kantonne
ment; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

3 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Dassesse. 
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Nr. 226 

1 e KAMER - 3 januari 1992 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN
INZAGE VAN TUCHTDOSSIER - TOEVOEGING 
VAN EEN STUK TIJDENS HET GEDING. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN - TUCHT
ZAAK- INZAGE VAN TUCHTDOSSIER- TOE
VOEGING VAN EEN STUK TIJDENS HET GE
DING - INLICHTING VAN DE BETROKKENE -
RECHT VAN VERDEDIGING. 

1° en 2° Het recht van verdediging en 
het recht om inzage te nemen van het 
tuchtdossier zijn niet miskend door de 
enkele omstandigheid dat nieuwe stuk
ken v66r het sluiten van het debat aan 
het tuchtdossier werden toegevoegd 
zonder dat de betrokkene daarover 
werd ingelicht, wanneer uit niets blijkt 
dat aan de betrokken geneesheer of 
aan zijn raadsman niet de gelegenheid 
werd geboden om van de nieuwe stuk
ken kennis te nemen (1). (Art. 31 K.B. 
van 6 feb. 1970.) 

(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7466) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 september 1990 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren, met 
het N ederlands als voertaal; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 31 van het ko
ninklijk besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king der raden van de Orde der Genees
heren, en miskenning van het recht van 
verdediging, 

doordat de bestreden beslissing eiser 
gedurende vier maanden schorst van het 
recht de geneeskunde te beoefenen op 

{1) Cass., 12 maart 1976, (A.C., 1976, 803), 
7 feb. 1986, A.R. nr. 4867 (A.C., 1985-86, nr. 
367). Zie ook Cass., 18 feb. 1984, A.R. nr. 2921, 
(A.C., 1983-84, nr. 260). 

grond van de volgende overwegingen : 
" de in deze tuchtzaken te zijne laste ge
legde feiten van oncol!egiaal gedrag zijn 
zowel wat het bewijs als wat de beoorde
ling betreft, niet los te denken van een 
element dat als een rode draad er door
heen loopt en ze innig verbindt, namelijk 
van hetgeen Dr. Hubert Malbrain, de ge
rechtsdeskundige aangewezen bij be
schikking in kort geding van 29 juni 1988 
van de Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dendermonde in de 
zaak Drs. Goossens en Barragan t. 
V.Z.W. H. Hartenkliniek te Ninove zijn 
bijna obsessionele aanspraak heet op ex
clusieve behandeling, het geval van 
schriftelijke verwijzing of keuze alleen 
uitgezonderd, van alle zuivere fracturen, 
open en gesloten, radiologisch bevestigd, 
alsmede van alle luxaties, verstuikingen 
en verrekkingen (zie het genoemd des
kundigenverslag blz. 16, 17, 23 en 25); de
ze aanspraak dringt door alle porien van 
de overlegde tuchtdossiers door; de Raad 
van Beroep verwijst in dit verband naar: 
( ... ) de brief van 30 oktober 1989 van Dr. 
J. Van Melkebeek aan de gerechtsdes
kundige Dr. Hubert Malbrain (bijlagen 
deskundigenverslag, stuk 14) waarin hij 
de hardnekkigheid beklemtoont waarme
de (eiser) zijn aanspraak op exclusiviteit 
staande hield, namelijk onder de volgen
de bewoordingen : hij is echter de enige 
rechtlijnige in dit ziekenhuis die achter 
zijn principes staat en blijft staan: or
thopedie is voor de orthopedisten zoals 
pediatrie voor de pediaters en cardiolo
gie voor de cardiologen; ( ... ); het eerste 
feit van het derde dossier nr. 11/89 
(klacht van 6 juni 1988 van Mw. E. Van 
Lancker) is naar het oordeel van de 
Raad van Beroep eveneens ten genoege 
van rechte bewezen; het ondeontolo
gische van de handelswijze van (eiser) 
betreft niet het feit dat hij betaling van 
zijn ereloon en onkosten vroeg, maar in 
de wijze waarop hij zulks deed; het was 
van zijnentwege stellig niet correct op 
grond van een louter vermoeden dat de 
patiente het fixatiemateriaal na genezing 
niet zou terugbezorgen haar bijna dade
lijk 85.203 frank aan te rekenen, dan nog 
onder overmaking een paar dagen later 
van de factuur van de N.V. Ortho-service; 
een dergelijke vrij impulsieve wijze van 
handelen welke in overeenstemming is 
met de impulsiviteit die de gerechtsdes
kundige Dr. Malbrain gewis niet ten on
rechte aan (eiser) toeschrijft (zie zijn 
deskundigenverslag, blz. 17), is onver
enigbaar met de correctheid en het be
grip die een arts tegenover zijn patient 
moet vertonen ( ... ) ", 
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terwijl artikel 31 van het koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 tot regeling 
van de organisatie en de werking der ra
den van de Orde der Geneesheren voor
schrijft dat de geneesheer bij een ter 
post aangetekende brief, door de griffier 
voor de terechtzitting wordt opgeroepen, 
dat de oproepingsbrief hem minstens 
vijftien valle dagen voor de datum van 
de zitting moet worden toegestuurd, en 
dat binnen deze tijd de geneesheer en 
zijn raadsman inzage mogen nemen van 
het dossier, te dezen eiser werd opgeroe
pen bij aangetekende brief om op 12 sep
tember 1989 voor de eerste maal voor de 
Raad van beroep te verschijnen, en hem 
tevens inzage in het dossier wordt ver
leend, eiser, nadat de Raad inging op 
een verzoek tot uitstel vanwege zijn 
raadsman, bij aangetekende brief van 
2 januari 1990 opnieuw wordt uitgeno
digd om voor de Raad te verschijnen, 
voor de zitting van 29 januari 1990, waar
bij hem tevens wordt meegedeeld dat hij 
en zijn raadsman vanaf 9 januari 1990 
inzage kunnen nemen van het dossier, 
op de zitting van de Raad van 29 januari 
1990, waarop eiser, bijgestaan door zijn 
raadsman, aanwezig is, de door hem 
aanhangig gemaakte beroepen tegen de 
beslissingen van de Provinciale raad van 
de Orde der geneesheren van Oost
Vlaanderen van 20 mei 1987, 4 mei 1988 
en 22 februari 1989, met zijn akkoord 
worden samengevoegd, de aldus samenge
voegde zaak wordt uitgesteld tot de zit
ting van 30 april 1990 en eiser verklaart 
vrijwillig te zullen verschijnen op deze 
zitting, zonder nieuwe oproeping, uit de 
stukken waarop Uw Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het verslag van Dr. Hu
bert Malbrain, aangesteld als gerechts
deskundige bij vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde van 
29 juni 1988 in de zaak Drs. Barragan en 
Goossens tegen de V.Z.W. H. Hartenzie
kenhuis te Ninove, en waarbij eiser geen 
partij was, bij brief van Dr. Barragan 
aan de Raad gericht, gedateerd op 10 
maart 1990 en met poststempel op 14 
maart 1989 (lees 1990), aan het dossier 
werd toegevoegd, zonder dat eiser of zijn 
raadsman van het bestaan en de neerleg
ging van dit nieuwe stuk op de hoogte 
werd gebracht, en hem of zijn raadsman 
niet de kans werd gegeven dit stuk in te 
zien, de beslissing derhalve, nu het zich 
op het verslag van Dr. Hubert Malbrain 
beroept ter ondersteuning van zijn be
slissing eiser gedurende vier maanden te 
schorsen van het recht de geneeskunde 
uit te oefenen, zonder dat eiser of zijn 

raadsman van het bestaan en de neerleg
ging van dit nieuwe stuk op de hoogte 
werden gesteld of de gelegenheid kregen 
het in te zien, artikel 31 van het evenge
noemd koninklijk besluit schendt en het 
recht van verdediging miskent , : 

Overwegende dat het verloop van 
de tuchtprocedure, voor zover hier 
en nu van belang, wordt weergege
ven in het middel; dat de bestreden 
beslissing ten dele berust op het 
verslag van dr. Malbrain, dat pas op 
14 maart 1990 aan de raad van be
roep werd toegezonden door dr. Bar
ragan; dat eiser of zijn raadsman 
niet werden verwittigd van de toe
voeging van dat verslag aan het 
tuchtdossier; 

Overwegende dat eiser, in de 
oproeping bij aangetekend schrijven 
voor de terechtzitting van 29 januari 
1990, erover werd ingelicht dat hij 
vanaf 9 januari 1990, dit is geduren
de meer dan valle vijftien dagen 
v66r de zitting, inzage mocht nemen 
van het dossier, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 31 van het ko
ninklijk besluit van 6 februari 1970; 

Dat, nu het tuchtgeding ter te
rechtzitting van 29 januari 1990, met 
instemming van eiser en zijn raads
man, werd uitgesteld tot 30 april 
1990 en eiser verklaard had alsdan 
vrijwillig en zonder oproeping te 
zullen verschijnen, hem niet meer 
behoefde te worden meegedeeld dat 
hij het recht had om gedurende ten 
minste valle vijftien dagen v66r 
laatstvermelde datum opnieuw inza
ge te nemen van het dossier; dat uit 
niets blijkt dat eiser of zijn raads
man gedurende die termijn niet de 
gelegenheid zou zijn geboden om 
kennis te nemen van het h1erboven 
bedoelde rapport van dr. Malbrain; 

Overwegende dat geen wettelijke 
bepaling voorschrijft dat de raad 
van beroep . van de Orde van Ge
neesheren de geneesheer-appellant 
op de hoogte moet brengen van de 
toevoeging, v66r het sluiten van het 
debat, van nieuwe stukken aan het 
dossier wanneer de belanghebbende 
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het recht en de mogelijkheid heeft 
gehad om inzage van die stukken te 
nemen; 

Dat een schending van eisers 
recht van verdediging niet kan wor
den afgeleid uit de enkele omstan
digheid dat de raad van beroep hem 
niet heeft ingelicht van de toezen
ding op 14 maart 1990 van nieuwe 
stukken die bij het onderzoeksdos
sier werden gevoegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

S januari 1992 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rauws, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade 
en Biitzler. 

Nr. 227 

1 e KAMER - S januari 1992 

1° OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - MEDEDELING AAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - VORDERING BE
TREFFENDE DE STAAT VAN PERSONEN- BE
GRIP. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - RECHTSPLE
GING - NA ·FEITELIJKE SCHEIDING - MEDE
DELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. 

S0 HUWELIJK - ECHTGENOTEN - WEDER

ZIJDSE VERPLICHTINGEN - DRINGENDE 
VOORLOPIGE MAATREGEL - GEZAG VAN GE
WIJSDE. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 

VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
HUWELIJK - VREDERECHTER - DRINGENDE 
VOORLOPIGE MAATREGEL. 

1" en 2° Geen vordering die de staat van 
de personen betref't en waarover, 
krachtens art. 764, 1°, Ger. W., het 
openbaar ministerie advies moet uit
brengen, is de vraag tegen wie de echt
scheiding op grand van een feitelijke 
scheiding van meer dan vijf jaar moet 
worden uitgesproken (1). (Art. 764, 1°, 
Ger.W., 2S2 en S06 B.W.) 

so en 4° De beslissing genomen door de 
vrederechter op grand van art. 223 
B. W. houdt een dringende voorlopige 
maatregel in en heeft derhalve geen 
gezag van gewijsde ten aanzien van de 
beslissing die de rechtbank op grand 
van art. 306 B. W. neemt over de 
schuldvraag (2). 

(J ... T. G ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7467) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 15 november 1989 
en op 26 juni 1990 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 764, 
1°, 780, 1° en 4°, 1042, 11S8, 5°, en 1261 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging van 15 november 1989 voor 
recht zegt dat het vermoeden van schuld, 
conform art. S06 B.W., in hoofde van ei
ser van toepassing is, 

terwijl eiser vorderde te horen zeggen 
voor recht dat de feitelijke scheiding van 
meer dan vijf jaar, op grand waarvan de 
echtscheiding tussen partijen werd toe
gestaan, te wijten is aan de fouten en te
kortkomingen van verweerster en dat 

(1} Cass., 31 mei 1974 (A.C., 1974, 1080}. Zie 
ook : Cass., 17 mei 1984, A.R. nr. 6949 (A.C., 
1983-84, nr. 528}; J. MATIHIJS, « Openbaar Mi
nisterie », A.P.R., nr. 347. 

(2} Zie : Cass., 22 okt. 1981, A.R. nr. 6414 
(A.C., 1981-82, nr. 134}; 28 nov. 1986, A.R. nr. 
4976 (A.C., 1986-87, nr. 195}; A. FETIWEIS, Ma
nuel de procedure civile, nr. 364. 
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verweerster derhalve de echtgenoot is te
gen wie de echtscheiding diende uitge
sproken; dat dit een vordering is betref
fende de staat van personen; dat deze 
vordering, op straffe van nietigheid, door 
de appelrechters aan het openbaar mi
nisterie diende meegedeeld te worden en 
dat het arrest, op straffe van nietigheid, 
de vermelding moest bevatten van de 
naam van de magistraat van het open
baar ministerie die zijn advies gegeven 
heeft en van het advies van het open
baar ministerie; dat het bestreden arrest 
echter, noch de naam vermeldt van de 
magistraat van het openbaar ministerie 
die advies had moeten verlenen noch het 
advies dat die magistraat heeft uitge
bracht; dat het bestreden arrest derhalve 
nietig is, zodat het bestreden arrest de in 
het middel aangewezen bepalingen ge
schonden heeft » : 

Overwegende dat de appelrech
ters, in het arrest van 26 juni 1990, 
vaststellen dat de echtscheiding van 
de partijen, op grond van artikel 
232, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek toegestaan, voltrokken 
werd door de overschrijving van het 
dictum van het vonnis van 9 april 
1987; dat volgens het arrest van 15 
november 1989 « het hoger beroep 
ertoe strekt (eisers) vordering tot 
omkering van de schuldlast te horen 
inwilligen »; dat de appelrechters 
oordelen dat de feitelijke scheiding 
niet aan verweerster te wijten was 
en, ingaande op de incidentele eis 
van verweerster, eiser veroordelen 
tot betaling van onderhoudsgeld; 

Overwegende dat, luidens artikel 
764, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, vorderingen betreffende de 
staat van personen op straffe van 
nietigheid aan het openbaar minis
terie worden meegedeeld; dat krach
tens die wetsbepaling, geen advies 
moet worden uitgebracht over de 
bijkomende vragen. die geen ver
band houden met de staat van per
sonen; 

Overwegende dat de vraag tegen 
wie de echtscheiding op grond van 
een feitelijke scheiding van meer 
dan vijf jaar moet worden uitgespro
ken, slechts belang heeft voor de 
geldelijke gevolgen van de echt-

scheiding en de staat van de perso
nen niet betreft; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1316, 1319, 1320, 1322, 
1341, 1348, 1349, 1350, 3", 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 20 maart 1948, 23, 24, 25 en 26 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging van 15 november 1989 voor 
recht zegt dat het vermoeden van schuld, 
conform art. 306 B.W., in hoofde van ei
ser van toepassing is op de volgende 
gronden : " Feit 2 : (herhaalde weigering 
om het huwelijksleven te hernemen). AI
leen getuige Marien legde daaromtrent 
een verklaring af. Zij was geen getuige 
van (eisers) beweerde pogingen tot her
vatting van het samenleven en van (ver
weersters) weigeringen doch vernam ze 
van (eisers) moeder. Dit feit is niet be
wezen .... Dat uit de twee beschikkingen 
van de Vrederechter van Westerlo -
voor zoveel zij te dezen als bewijsmiddel 
zouden kunnen gelden - evenmin voort
vloeien dat de feitelijke scheiding tussen 
partijen of het voortduren ervan mede 
aan (verweerster) te wijten was; dat ove
rigens, de tweede beschikking gewezen 
werd wanneer de feitelijke scheiding 
reeds ongeveer 7 jaar duurde; dat nu (ei
ser) niet slaagt in de bewijslevering 
waartoe hij gemachtigd werd zijn vorde
ring tot omkering van de schuldlast te
recht door de eerste rechter afgewezen 
werd", 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, de Vrederechter van 
het kanton Westerlo in zijn vonnis van 
5 juni 1985 het door verweerster lastens 
eiser gevorderde onderhoudsgeld afgewe
zen had om reden dat niet aanwijsbaar 
is wie de fout draagt aan het voortduren 
van de feitelijke scheiding; dat het be
streden arrest, door te beslissen dat uit 
dit vonnis niet voortvloeit dat de feite
lijke scheiding tussen partijen of het 
voortduren ervan mede aan verweerster 
te wijten was, de bewijskracht miskend 
heeft van dit vonnis van 5 juni 1985 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Gerechtelijk Wetboek) 
en in ieder geval het gezag van gewijsde 
ervan miskend heeft (schending van de 
artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerech
telijk Wetboek en 1350, 3", van het Bur
gerlijk Wetboek); dat het vonnis van de 

I 

. I 
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Vrederechter van het kanton Westerlo 
van 5 juni 1985 minstens als gewichtig 
en overeenstemmend vermoeden aan
toont dat de feitelijke scheiding tussen 
partijen of het voortduren ervan aan ver
weerster te wijten was; dat de dubbelzin
nigheid van de motieven van het bestre
den arrest echter niet toelaat uit te 
maken of dit vonnis verworpen werd om
dat het geen vermoeden was dan wei 
omdat de schuld van de feitelijke schei
ding niet met vermoedens mocht bewezen 
worden (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); dat het bestreden arrest in 
de laatste veronderstelling bovendien 
niet wettelijk verantwoord is vermits het 
feit dat de feitelijke scheiding en het 
voortduren ervan te wijten is aan ver
weerster, met aile middelen kan bewe
zen worden (schending van de artikelen 
1316, 1348, 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek) >>: 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de Vrederechter te 
Westerlo, bij beschikking van 5 juni 
1985, op grorid van artikel 223 van 
het Burgerlijk Wetboek, voor een 
periode van zes maanden beslist 
heeft dat eiser geen onderhoudsgeld 
verschuldigd was aan verweerster, 
inzonderheid omvat de << voortduren
de fouten van (eiser) niet aange
toond worden >>; dat het arrest oor
deelt dat « uit de twee beschikkin
gen van de Vrederechter van Wes
terlo - voor zoveel zij te dezen als 
bewijsmiddelen zouden kunnen gel
den - evenmin voortvloeit dat de 
feitelijke scheiding tussen partijen 
of het voortduren ervan mede aan 
(verweerster) te wijten was >>; 

Overwegende dat het arrest ter 
zake geen uitlegging geeft van de 
bewoordingen van het vonnis van de 
vrederechter en derhalve de bewijs
kracht ervan niet miskent; 

Overwegende dat een beslissing 
genomen door de vrederechter op 
grond van artikel 223 van het Bur
gerlijk Wetboek een dringende voor
lopige maatregel inhoudt en derhal
ve geen gezag van gewijsde heeft 
ten aanzien van de beslissing die de 

rechtbank op grond van artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek neemt 
over de schuldvraag; 

Overwegende voor het overige 
dat het arrest geen uitspraak doet 
over de waarde van het bewijsmid
del, te dezen de appreciatie van de 
vrederechter betreffende de schuld
vraag, maar zonder dubbelzinnig
heid oordeelt dat dit bewijsmiddel 
niet het bewij s I evert van hetgeen 
door eiser werd beweerd; 

Overwegende dat het middel niet 
kan worden aangenomen; 

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

3 januari 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Houtekier en Delahaye. 

Nr. 228 

3e KAMER - 6 januari 1992 

OVEREENKOMST VERBINDENDE 

KRACHT - MISKENNING - BEGRIP. 

De verbindende kracht van een overeen
komst wordt door de rechter miskend, 
wanneer hij aan de tussen partijen ge
sloten overeenkomst een voorwaarde 
toevoegt welke deze niet bevat (1). 
(Art. 1134 B.W.) ~ 

(1) Cass., 13 mei 1976 (A.C., 1976, 1019). 
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(P.V.B.A. DENTAL POST T. GENERAL ACCIDENT 
FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION) 

ARREST 

(A.R. nr. 7600) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gene
men op 26 november 1991, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

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

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hoger beroep van ver
weerster, het vonnis a quo, waarbij eise
res' hoofdvordering ten bedrage van 
3.562.793 frank werd toegewezen, beves
tigt, behoudens wat betreft de kosten en 
met de wijziging dat het bedrag van de 
hoofdvordering van 3.562.793 frank wordt 
gebracht op 500.000 frank, hetzij na com
pensatie met het bedrag van de voor ver
weerster in eerste aanleg ingestelde en 
toegewezen tegeneis op 58.529 frank, op 
grond dat « waar het risico van de inboe
del voor een verzekerde waarde van 
5.000.000 frank werd gedekt en de vast
gestelde schade aan deze inboedel ge
raamd werd op 8.062.793 frank, (verweer
ster) terecht stelt dat zij op grond van 
haar polis slechts gehouden is tot beta
ling van 5.000.000 frank, zijnde het over
eengekomen maximum; dat (eiseres) zich 
ten onrechte beroept op de in artikel 14.8 
van de algemene voorwaarden van de 
polis voorziene overdracht van het even
tueel te veel op het gebouw op de inhoud 
en omgekeerd, om haar onderverzeke
ring van de inboedel te compenseren 
met de niet aangesproken dekking der 
aanvullende aansprakelijkheidsverzeke
ring; dat waar de primaire en de aanvul
lende verzekering als huurder, aanspra
kelijkheidsverzekeringen zijn, de erin 
voorziene vergoedingen toekomen aan 
derden-slachtoffers tegenover wie de ver
zekerde een aansprakelijkheid en plicht 
tot vergoeding heeft opgelopen; dat uit 
de aansprakelijkheidsverzekeringen in 
hoofde van de verzekeringsnemer, te de
zen (eiseres), geen rechten op vergoeding 
ontstaan; dat de in de polis voorziene 

393 
verzekering inboedel daa~ 
kenverzekering beoogt h~~nteg_en als za
goeden dat (eiseres) zel::r: verhes te ver
brand en er in haren h~ ondergaat bij 
op vergoeding ontstaat; q 'Clfde een recht 
geen recht op vergoeding .at nu (eiseres) 
de aanvullende aanspra~ ~~n p~tten uit 
kering als huurder, zij ~hJkheldsverze
overdragen en compens~ Qeze niet kan 
rechten uit de verzekerin_ ~en met haar 
de in artikel 14.8 voorzie~=--nboedel, zodat 
te dezen niet kunnen w 0 ~ overdrachten 
dat de door (eiseres) va ~den toegepast; 
schouwingen en argume~:rgehouden be
tonen dat deze overdracl-:t t ten om aan te 
gebeuren, niet kunnen te dezen moet 
nu zij in strijd zijn met ~~volgd worden, 
den eigen wezen van d€!! et onderschei
heidsverzekering en de aansprakelijk
ring en (eiseres) de rech_ t war~nverzeke
bezit niet kan compense en d1e zij niet 
gen; dat hieraan geen a~en of overdra·· 
daan door de omstandigh_ :t:euk wordt ge
van het artikel 14.8 ge:ld dat de tekst 
voorziet voor de overdr :n beper kingen 
(verweerster) betreffende q_cht; dat waar 
grond van de polis slecht de mboede! op 
de te verlenen tot 5.000.o~ dekking dien
reeds een bedrag van 0 frank en zij 
hiervan aan (eiseres) bet .g,-500.000 frank 
ring van (eiseres) slechts &aide, de vorde-
500.000 frank; dat na Co €{egrond is voor 
deze vordering met de r.t. :tl'lpensatie van 
twisting zijnde vorderin let meer in he
ster) tegenover ( eiseres) g t van (verweer-
441.471 frank, er aan (ei en belope van 
komt 500.000 frank - 4 ;eres) nog toe-
58.529 frank "• 1.471 frank 

terwijl, overeenkomsti . 
van het Burgerlijk Wetb g arbkel 1134 
komst de partijen die ze0 ek de overeen
gaan strekt tot wet, met ~ebben aange
dat zij zullen gehouden z .. d1en verstande 
lijke van het gemeen r~Jn door ~ebeur
bedingen. Eiseres te dez cht ::fwiJkende 
ster op 17 juni 1983 een en ~IJ verweer
neerd brand, sloot tot d Po~Is, gecombi
gebouw, waarvan zij h~kkmg van het 
van de daarin geplaatst U.~der was, en 
brand. Blijkens deze Po~· mhoud tegen 
ring van de huurdersaa ls de v~_rzek_e
werd ondergebracht in d nsprakel!Jkheld 
als de verzekering der in~elfde afdeling 
worpen aan dezelfde re oud en onder
dus met betrekking tot ~els. De polis ai
de schade en van de g e schatting van 
alsook de vaststelling v:redde goederen 
goeding in artikel 14.8 n de schadever
schappelijke voorwaard Van d~ gemeen
met de bijzondere en sp:n! die samen 
den het verzekeringsco C!ale voorwaar
bedingt dat het eventue ~tract vormen, 

e teveel op het 

F---_ 
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gebouw - begrip dat wordt aangewend 
zonder onderscheid te maken naargelang 
een door de eigenaar of door de huurder 
gedekt gebouw wordt geviseerd - bij 
schadegeval wordt overgedragen op de 
inhoud en omgekeerd, behalve voor de 
verzekering diefstal, waardoor de nadeli
ge gevolgen van de evenredigheidsregel, 
waarvan de toepasselijkheid normaal af
zonderlijk voor inhoud en gebouw wordt 
beoordeeld, buiten werking worden ge
steld. Voornoemde contractuele clausule 
met andere woorden voor gevolg heeft 
dat, in zoverre bij een schadegeval de 
bedragen groter zijn dan deze die volgen 
uit ·de in het contract opgenomen schat
tingsregels, het overschot op een bepaal
de rubriek over andere rubrieken, waar
voor een tekort bestaat, zal worden 
verdeeld. Zo de verzekering van het ge
bouw als huurder een aansprakelijk
heidsverzekering uitmaakt, met dien ver
stande dat zij tot voorwerp heeft de 
aansprakelijkheid van de huurder met 
betrekking tot het gebouw te dekken en 
hem bijgevolg veilig te stellen voor het 
geldelijk verlies dat hijzelf zou lijden in
gevolge de aanspraken van de eigenaar, 
en de verzekering van de inhoud daaren
tegen een zakenverzekering is, met dien 
verstande dat de verzekeringsnemer zich 
dekt voor het materieel verdwijnen 
van de zaak uit zijn patrimonium, uit de 
polis niet blijkt, zoals door het bestreden 
arrest gesteld, dat de overdraagbaarheid 
der kapitalen zou zijn beperkt tot de ver
zekeringen van dezelfde soort. Derge
lijke uitlegging overigens voor gevolg 
heeft de clausule van overdraagbaarheid 
buiten werking te stellen telkens wan
neer het gebouw wordt verzekerd door 
een andere persoon dan de eigenaar, zo
dat het · bestreden arrest, dat de toepas
sing van de clausule van overdraagbaar
heid tussen partijen in de polis van 
17 juni 1983 bedongen beperkt tot de ei
genlijke zakenverzekering, met uitslui
ting van de verzekering van het gebouw 
als huurder, terwijl voornoemde contrac
tuele clausule als enige beperking aan
haalt de gevallen van diefstal en van tij
delijke verplaatsing van de inboedel, aan 
deze bepaling een voorwaarde toevoegt, 
die zij niet bevat, waardoor het aan deze 
clausule een met haar bewoordingen, zin 
en draagwijdte onverenigbare uitlegging 
geeft, nu het aldus het toepassingsgebied 
der clausule een beperktere draagwijdte 
geeft dan uit de overeenkomst blijkt, en 
zodoende de bewijskracht, gehecht aan 
artikel 14.8 der polis, miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 

het Burgerlijk Wetboek), evenals de ver
binden!ie kracht der overeenkomst 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat eiseres op 17 ju
ni 1983 bij verweerster een polis 
« universa polis gecombineerd 
brand » heeft afgesloten voor het ge
bouw dat zij van verweerster huur
de, en voor haar eigen << materiaal 
en koopwaren- tandartsbenodigdhe
den »; dat artikel 14.8 van de ge
meenschappelijke voorwaarden van 
de aan het Hof regelmatig overge
legde polis bepaalt : << het eventueel 
teveel op het gebouw wordt bij scha
degeval overgedragen op de inhoud 
en omgekeerd, behalve voor de ver
zekering diefstal. Deze overdraag
baarheid is niet van toepassing op 
de tijdelijk verplaatste inboedel »; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat << (eiseres) zich ten on
rechte beroept op de in artikel 14.8 
van de algemene voorwaarden van 
de polis voorziene overdracht van 
het eventueel te veel op het gebouw 
op de inhoud en omgekeerd, om 
haar onderverzekering van de inboe
del te compenseren met de niet aan
gesproken dekking der aanvullende 
aansprakelijkheidsverzekering »; dat 
zij dat oordeel hierop gronden dat 
de verzekering van de inboedel een 
schadeverzekering is en de verzeke
ring voor het gebouw een aanspra
kelijkheidsverzekering zodat « over
dragen en compenseren » is uitge
sloten; 

Overwegende dat het arrest door 
aldus te beslissen aan de tussen de 
partijen gesloten overeenkomst een 
voorwaarde toevoegt welke deze 
niet bevat, en derhalve de verbin
dende kracht van die overeenkomst 
miskent; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
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dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

6 januari 1992 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Forrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Geinger en De Bruyn. 

Nr. 229 

a• KAMER - 6 januari 1992 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 

VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BESLIS
SING VAN DE STRAFRECHTER DOOR TEGEN
STRIJDIGHEID AANGETAST - GEVOLG T.A.V. 
DE BURGERLIJKE RECHTER. 

De burgerlijke rechter is niet gebonden 
door de beslissing van de strafrechter 
die door tegenstrijdigheid is aangetast 
( 1). 

(GAN N.V. T. DRIESEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7619) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1989 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno-

(1) Cass., 19 feb. 1988, A.R. nr. 5414 (A.C., 
1987-88, nr. 376). 

men op 26 november 1991, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van het algemeen rechtsbe
ginsel van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde in strafzaken, zoals dit voort
vloeit uit arikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, de arti
kelen 1a19, 1a20 en 1a22 van het Burger
lijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest de regresvordering van ei
seres die strekte tot veroordeling van 
verweerder tot betaling van 257.612 
frank, zijnde de vergoeding door eiseres 
uitgekeerd naar aanleiding van het ver
keersongeval waarbij verweerder was 
betrokken, afwijst op de volgende gran
den: "( ... ) dat (eiseres) zich voor het (hof 
van beroep) ten onrechte beroept op een 
door haar opnieuw ontwikkelde tegen
strijdigheid tussen enerzijds de motive
ring en beslissing van de strafrechter in 
het vonnis d.d. 29.9.1982 dat de vastge
stelde alcoholemie met de omstandighe
den waarin ze tot stand kwam een zware 
fout uitmaken in de zin van artikel 18 
van de wet van a juli 1978 op de arbeids
overeenkomsten, en anderzijds, de afzon
derlijke beteugeling op strafgebied van 
diezelfde alcoholemie ten aanzien van de 
aanrijding als dusdanig met de schade
gevolgen die eruit voortvloeiden en die 
(eiseres) te haren laste diende te nemen 
als autoverzekeraar; ( ... ) dat in het von
nis, !outer voor wat de uitspraak betreft 
op strafgebied, geen contradictie is te be
speuren, vermits de onderscheiden be
straffing van alcoholemie en van on
vrijwillig toegebracht lichaamsleed 
niet nader met redenen is omkleed; 
dat waar de rechter het op blz. 5 en en
kele alinea's ervoor had over het drank
verbruik van (verweerder) en de gevol
gen hiervan, hij hiermede aileen verant
woordde waarom ' beklaagde aileen ver
antwoordelijk was voor de hem ten laste 
gelegde feiten ' en ' tweede gedaagde bui
ten zake diende gesteld '; dat in deze pa
ragrafen niet gehandeld werd over het 
oorzakelijk verband tussen alcoholintoxi
catie en ongeval "; en het arrest voorts 
verwijst naar de motieven van het von
nis a quo van 12 oktober 1987 die de af
wijzing van de vordering van eiseres had 
gemotiveerd door de overweging dat : 
"wanneer de tegenstrijdigheid ( ... ), zoals 
in casu, enkel bestaat tussen het disposi
tief op strafrechterlijk gebied en de moti-
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vering van een burgerlijke beslissing 
van het arrest, blijft de contradictie zon
der invloed op het strafrechterlijk ge
wijsde ", en dat hetgeen dezelfde rechter 
op burgerlijk gebied heeft beslist en 
overwogen is slechts bindend in de mate 
dat het een betwisting zou betreffen tus
sen de in huidig geding betrokken partij
en, zonder belang ter zake " nu tussen 
deze partijen geen rechtsverband be
stand, en de afzonderlijke bestraffing 
van de onopzettelijke slagen en verwon
dingen, eensdeels, en van de alcoholinto
xicatie, anderdeels, elk oorzakelijk ver
band tussen de alcoholintoxicatie en de 
schade van de burgerlijke partij uit
sluit ", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de beslissing van de 

strafrechter niet enkel door tegenstrij
digheid is aangetast wanneer de motie
ven betreffende de publieke vordering 
zelf onderling tegenstrijdig zijn, maar 
ook wanneer die motieven tegenstrijdig 
zijn met de motieven betreffende de bur
gerlijke vordering; wanneer de strafrech
ter wegens onopzettelijke slagen en ver
wondingen, enerzijds, en wegens dron
kenschap en alcoholintoxicatie, ander
zijds, ten laste van de veroorzaker van 
een verkeersongeval eerst onderscheiden 
straffen heeft uitgesproken en zodoende 
heeft geoordeeld dat laastgenoemde fei
ten geen bestanddelen waren van het 
misdrijf uit onvoorzichtigheid, maar ver
volgens, ten aanzien van de burgerlijke 
vordering, beslist dat alcoholintoxicatie 
oorzaak of medeoorzaak is van het onge
val en van de daaruit voortvloeiende 
schade, de civiele rechter die kennis 
neemt van het verhaal van de verzeke
raar tegen die bestuurder, door die te
genstrijdige beslissingen niet gebonden 
is; te dezen eiseres in haar appelconclu
sie betoogde dat de strafrechter in de 
burgerlijke beschikkingen van zijn von
nis duidelijk te kennen had gegeven dat 
er een oorzakelijk verband bestaat tus
sen de grove fout van verweerder en het 
ongeval; het arrest dat dit verweer ver
werpt door in zijn eigen motieven impli
ciet, en in de motieven van de eerste 
rechter waarnaar het verwijst uitdrukke
lijk, te beslissen dat de tegenstrijdigheid 
tussen de motieven betreffende de beslis
sing op de civiele vordering en de boven 
genoemde afzonderlijke bestraffing geen 
tegenstrijdigheid kan opleveren, en dat 
de civiele rechter die over het verhaal 
van de verzekeraar uitspraak doet der
halve gebonden blijft door de uitsluiting 

van het oorzakelijk verband tussen de 
alcoholintoxicatie en het ongeval die de 
afzonderlijke bestraffing impliceert, niet 
naar recht verantwoord is (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde in 
strafzaken en van artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878) » : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest met 

verwijzing naar het beroepen vonnis 
vaststelt dat de strafrechter, door 
twee afzonderlijke straffen uit te 
spreken zonder andere motivering 
dan een verwijzing naar de toepas
selijke wetsbepalingen, noodzakelijk 
en zeker oordeelde dat het onopzet
telijk toebrengen van slagen of ver
wondingen aan Armand De Graeve 
een andere oorzaak had dan de alco
holintoxicatie van verweerder; 

Overwegende dat het arrest, even
eens met verwijzing naar het beroe
pen vonnis, voorts erop wijst: dat 
de strafrechter, rechtdoende op ci
vielrechtelijk gebied, heeft beslist 
dat « in hetzelfde vonnis de straf
rechter, zich uitsprekend over 
de burgerlijke verantwoordelijkheid 
van de werkgever en over diens eis 
als burgerlijke partij, een ander en 
volledig tegenstrijdige opvatting hul
digt » omdat de strafrechter heeft 
beslist « dat (verweerder) een zware 
fout heeft gepleegd in de zin van ar
tikel 18 van de wet op de arbeids
overeenkomsten, zware fout die erin 
bestond " zich dermate te hebben 
bedronken dat zijn reactievermogen 
sterk verminderd was en hij bier
door te laat reageerde om zijn auto
bus tot stilstand te brengen en het 
verkeer dat rechtdoor zijn weg ver
volgde niet te hinderen " »; dat 
<< wanneer de tegenstrijdigheid ech
ter, zoals in casu, enkel bestaat tus
sen het dispositief op strafrechtelijk 
gebied en de motivering van een 
burgerlijke beslissing van bet (von
nis), de contradictie zonder invloed 
blijft op het strafrechtelijk gewijs-
de »; ~· 

Overwegende dat uit de in de con
text teruggeplaatste voormelde be
slissing die betrekking heeft op de 
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gevolgen van de alcoholintoxicatie 
van verweerder, volgt dat die alco
holintoxicatie een der constitutieve 
elementen is van de door verweer
der begane onvoorzichtigheid die 
het ongeval heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat de strafrechter, 
door verweerder wegens elk van de 
telastleggingen tot afzonderlijke 
straffen te veroordelen, de feitelijke 
eenheid heeft tegengesproken die 
hij in de motieven van zijn beslis
sing had vastgesteld, zodat de appel
rechter, wegens het ontbreken van 
zekerheid omtrent het rechterlijk 
gewijsde ten opzichte van het causa
le verband tussen de alcoholintoxi
catie en de aan het slachtoffer toe
gebrachte letsels, niet vermocht te 
oordelen dat hij door de strafrechte
lijke beslissing gebonden was; 

Dat het onderdeel gegrond was; 

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. 

6 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelis
sen Grade. 

Nr. 230 

3• KAMER - 6 januari 1992 

FAILLISSEMENT, FAILLISEMENTS-
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - RECHTSPLEGI'\IG - VON"'IS IN 
ZAKEN VAN FAILLISSEMENT- BEGRIP 

Onder vonnis in zaken van faillissement 
in de zin van art. 465, eerste lid, Fail
lissementswet moet worden verstaan 
ieder vonnis dat uitspraak doet over 
rechtsvorderingen en betwistingen die 
rechtstreeks uit een faillissement ont
staan en waarvan de gegevens voor de 
oplossing zich bevinden in het bijzon
der recht dat het faillissement be-
heerst (1). 

(TEXTILAUSRUSTUNGSGESELLSCHAFT 
SCHROERS GMBH & C0 VENN. NAAR DUITS 
RECHT T. DE HAUW E. EN VANDER SCHELDEN J. 
- CURATORS IN HET FAILLISSEMENT VAN DE 

N.V. GU!SSET) 

ARREST 

(A.R. nr. 7256) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1989 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 16 oktober 1991, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : " schending van artikel 465 van de 
wet van 18 april 1851 betreffende het 
faillissement, bankbreuk en opschorting 
van betaling (boek III van het Wetboek), 

doordat het arrest het hoger beroep 
onontvankelijk verklaart, op grond onder 
meer: dat de betwisting tussen partijen 
de vraag betreft of de firma Textilver
triebsgesellschaft een eigendomsvoorbe
houd had bedongen en, zo ja, of de aan
vaarding van dit beding door de eiseres 
met betrekking tot de goederen die zij 
onder zich had, tegengeworpen kan wor
den aan de schuldeisers en de curator 
van het faillissement van de naamloze 
vennootschap Guisset; dat zulks slechts 
het geval zou zijn, zo noch de lex con
tractus, noch de lex rei sitae, noch de lex 
concursus zich daartegen verzetten; dat 
het dus niet voldoende is dat de lex con
tractus en de lex rei sitae zouden verwij
zen naar het recht van de Bondsrepu-

(1) Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 7756 (A.C., 
1987-88, nr. 286); zie Cass., 12 feb. 1988, A.R. 
nr. 5442 (ibid., nr. 367). 
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bliek Duitsland, waarin wordt aanvaard 
dat het eigendomsvoorbehoud ook bij 
faillissement tegenstelbaar blijft aan der
den; dat ook rekening gehouden moet 
worden met de lex concursus, zijnde het 
Belgisch faillissementsrecht, krachtens 
hetwelk de in Belgie uitgesproken fail
lietverklaring gevolgen heeft voor alle 
goederen van de gefailleerde, zelfs deze 
die zich in het buitenland bevinden, en 
krachtens hetwelk een bedongen eigen
domsvoorbehoud niet tegengeworpen 
kan worden aan de curator en de schuld
eisers; dat de betwisting derhalve zonder 
het faillissement van de naamloze ven
nootschap Guisset niet mogelijk geweest 
ware en de oplossing ervan gevonden 
moet worden in het bijzonder stelstel dat 
het faillissementsrecht beheerst; dat het 
bestreden vonnis derhalve een vonnis ter 
zake van faillissement is, in de zin van 
artikel 465 van de Faillissementswet; dat 
de in die bepaling bedoelde termijn vijf
tien dagen bedraagt; dat het door de ei
seres ingestelde hoger beroep laattijdig 
is, 

terwijl artikel 465, eerste lid, van de 
Faillissementswet voorziet in een ter
mijn van hoger beroep welke toepasse
lijk is op ieder vonnis dat ter zake van 
faillissement wordt gewezen, d.i. op ieder 
vonnis dat uitspraak doet over rechtsvor" 
deringen en betwistingen die recht
streeks uit een faillissement voortvloeien 
en waarvan de gegevens voor de oplos
sing van het geschil in het bijzonder 
recht inzake het stelsel van het faillisse
ment te vinden zijn; de bedoelde termijn 
daarentegen niet van toepassing is op 
vonnissen waarin uitspraak wordt ge
daan over betwistingen welke hoofdzake
lijk steunen op een oorzaak die onafhan
kelijk is van het faillissement; de aard 
van de betwisting waarover een vonni!! 
uitspraak doet, bepaald moet worden 
aan de hand van de bestanddelen van de 
vordering, in het bijzonder de oorzaak 
ervan; uit het arrest blijkt dat de vorde
ring van de verweerders strekt tot de be
taling van een bepaald bedrag, zijnde de 
waarde van een deel van het ruwdoek 
dat door de naamloze vennootschap 
Guisset bij de firma Textilvertriebsge
sellschaft was aangekocht en dat nog bij 
de eiseres voor veredeling aanwezig zou 
zijn; de betwisting waartoe die vordering 
aanleiding gaf, derhalve een oorzaak 
heeft welke onafhankelijk is van de wet
geving op het faillissement en ook buiten 
het faillissement kan ontstaan; de in de 
loop van het geding gerezen betwisting 
m.b.t. het verweer van de eiseres, ge-

steund op het door haar ingeroepen ei
gendomsvoorbehoud, geen afbreuk doet 
aan het hoofdzakelijk kenmerk van het 
geschil; het vonnis derhalve niet " ter za
ke van faillissement " is gewezen, 

zodat het arrest, door het hoger beroep 
onontvankelijk te verklaren wegens 
overschrijding van de in artikel 465 van 
de Faillissementswet bedoelde termijn 
van hoger beroep, niet wettelijk verant
woord is (schending van artikel 465 van 
de Faillissementswet) , : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 465, eerste lid, van de Faillis
sementswet, de termijn om van von
nissen « in zaken van faillissement » 
in hoger beroep te komen slechts 
vijftien dagen is, te rekenen vanaf 
de betekening; dat onder vonnis in 
zaken van faillissement in de zin 
van die wetsbepaling, moet worden 
verstaan ieder vonnis dat uitspraak 
doet over rechtsvorderingen en be
twistingen die rechtstreeks uit een 
faillissement ontstaan en waarvan 
de gegevens voor de oplossing zich 
bevinden in het bijzonder recht dat 
het faillissement beheerst; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, zonder deswege te worden be
kritiseerd, dat de curators in de in
leidende dagvaarding onder meer 
gevorderd hebben dat eiseres ver
oordeeld wordt de tegenwaarde te 
betalen van de goederen, die aan de 
gefailleerde N.V. Guisset door aan
koop toebehoorden en die eiseres 
TAG, door de N.V. Guisset met de 
veredeling ervan belast, aan de oor
spronkelijke verkoopster, de ven
nootschap TVG, had afgegeven; dat 
het arrest ook vaststelt dat << (eise
res) in hoofdorde stelde dat de firma 
TVG in haar algemene handels-, le
verings- en betalingsvoorwaarden 
(met de N.V. Guisset) een eigen
domsvoorbehoud had bedongen en 
dat de firma TVG krachtens dit be
ding gerechtigd was de waren bij 
(eiseres) terug te halen » en voorts 
zegt dat de betwisting de vraag be
treft of << de firma TVG een eigen
domsvoorbehoud had bedongen, en 
zo ja, of de aanvaarding van dit be
ding door (eiseres) met betrekking 
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tot de goederen die zij onder zich 
had, kan worden tegengeworpen 
aan de schuldeisers en de curator 
van het faillissement van de N.V. 
Guisset »; 

Overwegende dat de betwisting 
betreffende het recht van een koper 
van goederen schadeloosstelling te 
verkrijgen vanwege degene die, be
last met de veredeling ervan, die 
goederen niet aan de koper heeft af
gegeven maar wel aan de niet be
taalde verkoper, niet rechtstreeks 
uit het faillissement is ontstaan, 
maar oak buiten enig faillissement 
kon ontstaan; 

Dat niet ter zake doet dat de cura
tors in de loop van het geding heb
ben opgeworpen dat het door de ver
koper bedongen eigendomsvoorbe
houd aan de schuldeisers van de 
koper niet kan worden tegengewor
pen. 

Overwegende dat het arrest der
halve niet wettig heeft kunnen be
slissen dat het vonnis, dat uitspraak 
deed over die vordering en dit ver
weer, een vonnis was in zaken van 
faillissement en dat het hager be
roep moest worden ingesteld binnen 
de termijn bepaald bij artikel 465 
van de Faillissementswet; 

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. 

6 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 231 

2• KAMER - 7 januari 1992 

1° STRAF - ANDERE STRAFFEN - BIJKO
MENDE STRAF - AANPLAKKING VAN HET 
VONNIS- VOORWAARDE. 

2° VOEDINGSMIDDELEN VERVAL-
SING - BIJKOMENDE STRAF - AANPLAK-
KING -' VOORWAARDEN. 

1° en 2° De krachtens art. 502 Sw. bevo
Jen aanplakking van het vonnis is niet 
beperkt tot de plaats waar de veroor
deelde handel drijft (1). 

(PATTYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4886) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1 van het Eerste Protocol bij het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 11 van de Grondwet, 544 
van het Burgerlijk Wetboek en 503 van 
het Strafwetboek, 

doordat het arrest van bevestiging de 
aanplakking beveelt van het vonnis bij 
uittreksel, gedurende vijftien opeenvol
gende dagen, op een goed zichtbare 
plaats aan de hoofdingang van de slage
rij, gelegen te Schaarbeek, Haachtse
steenweg 386, op een hoogte van 1,50 m 
van de grond, op volgende gronden : dat 
de doeleinden va:n de strafvervolging de 
door de eerste rechter bevolen aanplak
king nog steeds verantwoorden niette
genstaande de handelszaak werd overge
dragen aan de zoon van eiser en nu 
eiser in deze handelszaak nog tewerkge
steld is, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten 
onrechte de aanplakking van de veroor
deling van eiser bevolen heeft in de sla-

(1) Cass., 14 feb. 1916 (Pas., 1915-16, 276). 
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gerij gelegen te Schaarbeek, Haachtse
steenweg 386, om reden dat eiser, alhoe
wel hij deze slagerij ondertussen aan 
zijn zoon heeft overgelaten, daarin nog 
steeds tewerkgesteld is; dat immers het 
doel van de publicatie der veroordeling 
erin bestaat de gestrafte personen te 
treffen daar waar zij hun handel drijven; 
dat nu echter eiser in de kwestieuze 
handelszaak geen handel meer drijft 
maar er enkel als werknemer tewerkge
steld is, de publicatie onwettelijk bevolen 
werd, daar niet eiser, maar zijn zoon in 
de handel, die hij er drijft, wordt getrof
fen (schending van artikel 502 van het 
Strafw¢tboek); 

tweede onderdeel, de aanplakking van 
de veroordeling van eiser wegens het 
vervalsen van voedingswaren slechts 
kan gebeuren in de handelszaak die ei
gendom van eiser is of door hem gedre
ven wordt; dat nu de kwestieuze handels
zaak, waarin destijds het misdrijf was 
bedreven, ondertussen overgelaten was 
geworden aan de zoon van eiser, het ar
rest ten onrechte de aanplakking van de 
veroordeling van eiser in de handelszaak 
van een derde bevolen heeft (schending 
van de artikelen 502 van het Strafwet
boek, 544 van het Burgerlijk Wetboek, 11 
van de Grondwet en van het Eerste Pro
tocol bij het Verdrag van 4 november 
1950) : 

Overwegende dat het vonnisge
recht krachtens artikel 502 van het 
Strafwetboek onder meer kan beve
len, in de gevallen van veroordeling 
wegens de misdrijven bepaald bij de 
artikelen 500 en 501 van datzelfde 
wetboek, dat het vonnis of het ar
rest zal worden aangeplakt op de 
plaatsen die het bepaalt; 

Overwegende dat de wet de moge
lijkheid om die aanplakking te beve
len niet beperkt tot de plaats waar 
de veroordeelde handel drijft; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat deze straf 
niet hem doch een derde treft, bij 
gebr~k aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

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

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

7 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Houtekier. 

Nr. 232 

2• KAMER - 7 januari 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 
ART. 1 - OPENBARE WEG - BEGRIP. 

Aan het openbaar karakter van een weg 
doet geen afbreuk de omstandigheid 
dat het uiterlijk aspect ervan de in
druk geeft of kan geven dat hij enkel 
dient voor een bepaalde categorie van 
personen of voertuigen (1). 

(1) Cass., 3 dec. 1974 (A.C., 1975, 393). Zie 
ook : Cass., 15 jan. 1968 (A.C., 1968, 664); 5 okt. 
1971 (A.C., 1972, 141), 1 okt. 1974 (A.C., 1975, 
153), 14 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 471), 16 ju
ni 1987, A.R. nr. 610 (A.C., 1986-87, nr. 626) en 
de voetnoot 1; A. SIMONET, • Les notions de 
"voie publique '' et de " lieu public " dans Ia re
glementation de Ia circulation routiere », in 
J.T., 1978, (341), 343, nr. 12 e.v 
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(STIERS E.A. T- DE DECKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4898) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1990 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Mechelen; 

I. Op de voorziening van Ilse 
Stiers: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van p_et Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 12.3.1 en 12.4 van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis van her
vorming op strafgebied eiseres veroor
deelt tot een geldboete van 50 frank en 
na verweerder vrijgesproken te hebben, 
op burgerlijk gebied de rechtbank onbe
voegd verklaart om te kennen van de 
door eiser tegen verweerder ingestelde 
burgerlijke vordering tot schadevergoe
ding op volgende gronden : uit de feite
lijke gegevens van het strafdossier blijkt 
dat de geasfalteerde weg van het Schut
tershof (een appartementsgebouw) en de 
daar gelegen garageboxeri met een ni
veauverschil van ± 3 em uitmondt op de 
boordsteen en de afwateringsgoot van de 
door verweerder gevolgde Ringlaan; of 
een weg een openbare weg is, is een fei
tenkwestie en wordt hoofdzakelijk be
paald door het uiterlijk aspect van deze 
weg, waaruit kan blijken dat het een 
weg betreft die ofwel openstaat voor het 
openbaar verkeer ofwel slechts voor het 
verkeer van bepaalde categorieen van 
personen. Uit boger vermelde feitelijke 
gegevens, gevisualiseerd door twee foto's 
in de bundel (stuk 125), blijkt dat de op 
de Ringlaan rijdende weggebruiker dui
delijk de indruk heeft dat de geasfalteer
de weg naar het Schuttershof een oprit 
naar dit appartementsgebouw en garage
boxen is, enkel bestemd voor personen 
die in dit gebouw verblijven, er een be
zoek brengen of er een garagebox heb
ben, doch geenszins dat dit een weg zou 
zijn die bestemd zou kunnen zijn voor 
het openbaar verkeer, nu de beheerders 
van de openbare weg die de Ringlaan 
ongetwijfeld is dan zeker zouden ge
zorgd hebben voor een normaal en volle
dig in elkaar overvloeien van beide we
gen, dus met verwijdering van de boord-

stenen van de Ringlaan; dat het !outer 
feit dat geen enkel verkeersbeperkend 
bord v66r de toegang tot het Schutters
hof werd aangebracht niet voldoende is 
om deze toegang dan meteen ook het ka
rakter van openbare weg te geven; dat in 
casu de geasfalteerde weg van het Schut
tershof naar de Ringlaan dan ook niet 
als openbare weg kan beschouwd wor
den; dat de eerste rechter dan ook ten 
onrechte oordeelde dat deze geasfalteer
de toegang tot het Schuttershof een 
openbare weg was die een kruispunt zou 
vormen met de Ringlaan en dan ook ten 
onrechte oordeelde dat eiseres op dit 
« kruispunt » (dat geen kruispunt is) 
voorrang van rechts genoot, 

terwijl, eerste onderdeel, een openbare 
weg in de zin van artikel 1 van het Weg
verkeersreglement is elke weg die voor 
het openbaar verkeer openstaat; dat het 
bestreden vonnis, door vast te stellen dat 
de weggebruikers de indruk hebben dat 
de geasfalteerde weg naar het Schutters
hof enkel bestemd is voor personen die 
in dit gebouw verblijven, er een bezoek 
brengen of er een garagebox hebben, 
geenszins vastgesteld heeft dat deze weg 
naar het Schuttershof niet zou open
staan voor het openbaar verkeer, daar de 
indruk die de weggebruikers hebben 
door het bestaan van een boordsteen van 
± 3 em tussen de Ringlaan en de weg 
naar het Schuttershof geen uitsluitsel 
geeft over de al of niet openstelling van 
de kwestieuze weg voor het openbaar 
verkeer, te meer de eisers staande hiel
den dat de weg naar het Schuttershof 
door meerdere en verschillende wegge- . 
bruikers bereden wordt; dat in alle geval 
de openstelling, door de eigenaar van de 
private weg, van deze aan het algemeen 
verkeer, tot gevolg heeft dat het Schut
tershof als een openbare weg dient be
schouwd te worden (schending van de 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975) : 

Overwegende dat een openbare 
weg is in de zin van artikel 1 van 
het Wegverkeersreglement iedere 
weg die toegankelijk is voor het ver
keer; dat aan het openbaar karakter 
van die weg geen afbreuk doet de 
omstandigheid dat het uiterlijk 
aspect ervan de indruk geeft of kan 
geven '' dat hij enkel dient voor een 
bepaalde categorie van personen of 
voertuigen »; 
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Overwegende dat de rechters -
na te hebben geconstateerd dat 
« geen enkel verkeersbeperkend 
bord v66r de toegang van het Schut
tershof werd aangebracht , - oor
delen dat die weg nochtans niet als 
een openbare weg kan worden aan
gezien, omdat « de geasfalteerde 
weg van het Schuttershof (een ap
partemensgebouw) en de daar gele
gen garageboxen met een niveauver
schil van ± 3 em uitmondt op de 
boordsteen en de afwateringsgoot 
van de ( ... ) Ringlaan , en « de op de 
Ringlaan rijdende weggebruiker dui
delijk de indruk geeft dat de geas
falteerde weg naar het Schuttershof 
een oprit naar dit appartementsge
bouw en garageboxen is, enkel be
stemd voor personen die in dit ge
bouw verblijven, er een bezoek 
brengen of er een garagebox hebben 
( ... ) »; 

Overwegende dat de rechters op 
grond van die feitelijke vaststellin
gen niet wettig beslissen dat de weg 
van waaruit eiseres de Ringlaan 
opreed geen openbare weg is, dat ei
seres dienvolgens geen voorrang
hebbende weggebruiker is en dat zij 
een overtreding beging van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Philip 
Stiers: 

Over het middel hierboven reeds 
weergegeven : 

Overwegende dat uit het antwoord 
gegeven op de voorziening van Ilse 
Stiers volgt dat de rechters de be
slissing dat de verweerder De 
Decker niet schuldig is aan de hem 
ten laste gelegde overtredingen van 
de artikelen 12.2 en 12.3.1 van het 
Wegverkeersreglement en dat de 
correctionele rechtbank onbevoegd 
is om uitspraak te doen over de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerder niet naar recht 
verantwoorden; 

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; laat de kosten van betekening 
aan het openbaar ministerie ten las
te van de eisers; veroordeelt ver
weerder in de helft van de overige 
kosten; laat de andere helft van die 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen, zitting 
houdende in hager beroep. 

7 januari 1992 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Houtekier. 

Nr. 233 

2" KAMER - 7 januari 1992 

VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGEME
NE BEGRIPPEN - INTERPRETATIEF VONNIS 
- BEVOEGDI_!: RECHTER. 

Het gerecht waaraan uitlegging van een 
beslissing wordt gevraagd hoeft niet 
uit dezelfde magistraten te bestaan als 
datgene dat de uit te leggen beslissing 
heeft gewezen (1). (Art. 795 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE COREMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5541) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) Zie Cass., 6 april 1973 (A.C., 1973, 784). 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel dat ook in de strafrechtspleging 
van toepassing is, volgens hetwelk de 
rechtscolleges het recht hebben hun 
vroegere beslissingen te interpreteren 
voor zover de beschikkingen ervan duis
ter of dubbelzinnig zijn, maar zonder het 
werkelijk besliste te kunnen wijzigen of 
aanvullen of er een vaststelling te kun
nen aan toevoegen die vereist is voor de 
wettelijkheid van het vonnis of arrest, 
welk rechtsbeginsel wordt verwoord, in 
principe voor alle rechtsplegingen, in de 
artikelen 793, 795 tot en met 798 van het 
Gerechtelijk Wetboek, alsmede schen
ding van de artikelen 793 en 795 van dat 
wetboek, die ook in de strafrechtspleging 
van toepassing zijn, 

doordat het arrest de uitlegging uit
sluit door de vordering tot uitlegging on
ontvankelijk te verklaren wegens de on
mogelijkheid voor de 13de kamer om 
nog te worden samengesteld door de he
ren Durant, De Smedt en Raspe die op 
23 januari 1989 het arrest hebben gewe
zen, 

terwijl de vereiste dat de vordering tot 
uitlegging wordt gebracht voor de rech
ter die de uit te leggen beslissing heeft 
gewezen, niet insluit dat de uitlegging 
onmogelijk en de vordering tot uitleg
ging onontvankelijk wordt, zodra een lid 
van het rechtscollege dat de uit te leggen 
beslissing heeft uitgesproken, er geen 
deel meer van uitmaakt ingevolge zijn 
benoeming in een ander rechtscollege -
zoals dit hier het geval is met de heer 
Durant - of ingevolge zijn ontslag, 
opruststelling, overlijden, zodat de 13de 
kamer, samengesteld op 12 maart 1991 
uit 3 raadsheren, waarvan twee, die hei 
arrest van 23 januari 1989 mede-gewezen 
hebben, de enigen van de op 23 januari 
1989 in de zaak BRN. 188/88 zetelende 
magistraten zijn die thans nog deel uit
maken van het Hof van Beroep te Brus
sel, het recht had haar vroeger arrest 
van 23 januari 1989 uit te leggen, en bij
gevolg de vordering tot uitlegging van 
dat arrest niet onontvankelijk mocht 
worden verklaard wegens onmogelijk
heid om de kamer die het arrest van 23 
januari 1989 heeft geveld opnieuw samen 
te stellen doordat de heer Durant nog 
onmogelijk in het hof van beroe)J kan ze
telen: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 795 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de vordering tot uitlegging 

van een rechterlijke beslissing 
wordt gebracht voor de rechter die 
de uit te leggen beslissing heeft ge
wezen; 

Overwegende dat die bepaling en
kel vereist dat de bedoelde vorde
ring wordt gebracht voor het ge
recht dat de uit te leggen beslissing 
heeft gewezen, doch niet dat dit ge
recht zou zijn gevormd door dezelf
de magistraat of magistraten als de
gene die de uit te leggen beslissing 
heeft of hebben gewezen; 

Overwegende dat het arrest dat 
de vordering tot uitlegging van het 
arrest van 23 januari 1989 niet ont
vankelijk verklaart, omdat << voor
melde vordering niet voor de op de
zelfde wijze samengestelde kamer 
werd ingeleid en dat het niet meer 
mogelijk is de kamer die voormeld 
arrest heeft geveld opnieuw samen 
tc stellen », artikel 795 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwij st de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel, anders sa
mengesteld. 

7 januari 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -· 
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. du J ardiri, 
advocaatcgeneraal. 
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Nr. 234 

1 e KAMER - 9 januari 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN- MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKEL!JKHEID - BURGERLIJKE 
ZAKEN- MIDDEL WAARIN FElTEN EN RECHT 
ZIJN VERMENGD - ONTVANKELIJKHEID -
VEREISTE. 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING 
- TOEVALLIG FElT - VEREISTEN. 

3° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING 
- TOEVALLIG FElT - ART. 50, § 1, 2°, WET 9 
JULI 1975 - • BESTUURDER VAN HET VOER
TUIG DAT HET ONGEVAL VEROORZAAKT •
BEG RIP. 

1 o Een tegen een cassatiemiddel opge
worpen middel van niet-ontvankelijk
heid hierin bestaande dat het bestre
den middel feiten en recht vermengt, 
kan niet worden aangenomen als toet
sing van dat middel geen onderzoek 
van de feiten vereist (1). 

2° De vergoedingsverplichting van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, overeenkomstig art. 50, § 1, 2", 
wet 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen, ver
eist, in de hypothese van een toevallig 
feit, niet alleen dat « de bestuurder 
van het voertuig dat het ongeval ver
oorzaakt » door het toevallig feit vrij
uit gaat maar bovendien dat precies 
« om reden » van dat toevallig feit 
geen enkele toegelaten verzekerings
onderneming tot de genoemde vergoe
ding verplicht is (2). 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1991, A.R. nr. 9067, su
pra, nr. 216. 

(2) Zie Cass., 18 nov. 1987, A.R. nr. 5892, 
7 juni 1988, A.R. nr. 1585, 16 juni 1988, A.R. nr. 
1471 (A.C., 1987-88, nrs. 164, 610 en 636); 14 
sept. 1988, A.R. nr. 6506, 2 mei 1989, A.R. nr. 
2308 (ibid., 1988-89, nrs. 25 en 497); 19 april 
1990, A.R. nr. 8483, 15 mei 1990, A.R. nr. 3628 
(ibid., 1989-90, nrs. 485 en 543); 20 juni 1991, 
A.R. nr. 9028 (ibid., 1990-91, nr. 548). 

3° Wanneer een voertuig een ander aan
rijdt, het aangereden voertuig ook nog 
op een ander voertuig wordt geworpen, 
en er aldus twee opeenvolgende aanrij
dingen zijn, is « de bestuurder van het 
voertuig dat het (tweede) ongeval heeft 
veroorzaakt », in de zin van art. 50, § 1, 
2", van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekeringson
dernemingen, niet de eerste aanrijder, 
maar de bestuurder van het tweede 
voertuig die, materieel, het derde voer-· 
tuig heeft aangereden (3). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. COULINE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9104) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1138, . 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 50, § 1, 1°, van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen en 97 van de 
Grondwet, en, voor zover nodig, van arti
kel .19 van het koninklijk besluit van 16 
december 1981 houdende inwerkingstel
ling en uitvoering van de artikelen 49 en 
50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemin
gen, 

doordat het arrest erop wijst, met 
overname van de motieven van de eerste 
rechter, dat verweerder op de Orbankaai 
te Luik reed toen « hij werd aangereden 
door een vrachtwagen waarvan de be
stuurder onbekend is gebleven » en dat 
« (verweerders voertuig door de schok 

(3) Zie Cass., 20 juni 1991, A.R. nr. 9028, ver
meld in de vorige noot. De motieven van dat 
arrest, dat sterk op het onderhavige arrest 
lijkt omdat de twee concrete gevallen gellJKe
nis vertonen, zouden tot de gevolgtrekking 
kunnen leiden dat « de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt », 
in de zin van art. 50, § 1, 2", van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen, de bestuurder van het 
niet-geldentificeerde voertuig, de onbekende 
bestuurder is. Die vraag zou zich althans heb
ben kunnen voordoen. Onderhavig arrest 
neemt dienaangaande aile dubbelzinnigheid 
we g. 
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een ander voertuig heeft aangereden dat 
met de vier wielen op het trottoir stil
stond ,, en zegt dat verweerder « de scha
de heeft veroorzaakt >>, maar dat « de 
schade aan de voorzijde van zijn voer
tuig door de aanrijding tussen zijn voer
tuig en de Ford Capri die aan zijn rech
terzijde stilstond, aan een toevallig feit 
te wijten is, zodat hij daardoor niet aan
sprakelijk kan worden gesteld », vervol
gens uit die vaststellingen en overwegin
gen afleidt dat verweerder « hoewel hij 
geen aanspraak kan maken op vergoe
ding van het Waarborgfonds voor de 
schade aan de achterzijde van zijn voer
tuig ten gevolge van de aanrijding met 
de vrachtwagen waarvan de bestuurder 
onbekend is gebleven, daarentegen door 
voornoemd Fonds vergoed moet worden 
... voor de schade aan de voorzijde van 
zijn voertuig ,, en op grond daarvan eiser 
veroordeelt om aan verweerder het be
drag van 51.013 frank vermeerderd met 
de rente en de kosten te betalen, 

zesde onderdeel, uit de vaststellingen 
van het arrest volgt dat verweerder, in
dien hij niet door een toevallig feit was 
ontlast van zijn mogelijke aansprakelijk
heid voor de schade ten gevolge van de 
aanrijding tussen zijn voertuig en het 
geparkeerde Ford-voertuig, voor die aan
rijding aansprakelijk zou zijn geweest 
en derhalve van een toegelaten verzeke
ringsonderneming geen vergoeding zou 
kunnen verkrijgen van de schade die hij 
door zijn fout aan zijn eigen voertuig 
zou hebben toegebracht; daaruit volgt 
dat, zo te dezen geen enkele toegelaten 
verzekeringsonderneming tot vergoeding 
van de schade aan verweerders voertuig 
verplicht was, zulks niet te wijten was 
aan een toevallig feit waardoor de be
stuurder van het voertuig dat het onge
val veroorzaakte vrijuit gaat, noch aan 
het niet naleven van de verzekerings
plicht; het arrest, door te beslissen dat 
de toepassingsvereisten van artikel 50, 
§ 1, van de wet van 9 juli 1975 vervuld 
zijn, zonder niettemin vast te stellen dat 
wegens een toevallig feit, of omdat de 
verzekeringsplicht niet werd nageleefd, 
geen enkele toegelaten verzekeringson
derneming tot vergoeding van de schade 
aan verweerders voertuig verplicht is, de 
artikelen 50, § 1, 2", van de wet van 9 juli 
1975 en 19 van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 schendt: 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Over de door verweerder opgewor

pen grond van niet-ontvankelijk-

heid, hierin bestaande dat het on
derdeel feiten en recht vermengt : 

Overwegende dat de uitspraak 
over de in dit onderdeel aangevoer
de grief geen onderzoek van feite
lijke gegevens vergt; 

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

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat het arrest, met 

verwijzing naar het beroepen von
nis, vaststelt dat verweerder « werd 
aangereden door een vrachtwagen 
waarvan de bestuurder onbekend is 
gebleven en ( ... ) dat (verweerders) 
voertuig door de schok een ander 
voertuig heeft aangereden dat met 
zijn vier wielen op het voetpad stil
stond >>; 

Dat uit die vermeldingen volgt 
dat, hoewel het toedoen van de on
bekende bestuurder voor verweer
der, de bestuurder van het voertuig 
dat het tweede ongeval heeft veroor
zaakt in de zin van artikel 50, § 1, 
2°, van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondernemingen, in de zin van die
zelfde wetsbepaling een toevallig 
feit heeft uitgemaakt, het evenwel 
niet << om reden • van dat toevallig 
feit is dat geen enkele toegelaten 
verzekeringsonderneming tot ver
goeding is verplicht van de materie
le schade aan verweerders voertuig 
ten gevolge van die tweede aanrij
ding; 

Dat immers, indien het hof van 
beroep, in plaats van verweerder 
vrijuit te laten gaan voor dat onge
val, hem voor het ongeval aanspra
kelijk zou hebben gesteld, geen en
kele toegelaten verzekeringsonder
neming verplicht zou zijn geweest 
tot vergoeding van de schade die 
door zijn fout aan zijn eigen voer
tuig is toegebracht; 

Dat het arrest bijgevolg, door ei
ser tot die vergoeding te veroorde
len, de in het middel aangewezen 
artikelen 50, § 1, 2°, van de voor-
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noemde wet van 9 juli 1975 en 19, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 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. 

9 januari 1992 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
Iingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Gerard en 
Simont. 

Nr. 235 

1 e KAMER - 10 januari 1992 

(VOLTALLIGE ZITTING) 

ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKELIJK
HEID - SAMENLOPENDE FOUTEN - GEDEEL
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DER
DE - RECHTSVORDER[NG VAN DE ARBEIDS
ONGEVALLENVERZEKERAAR - INDEPLAATS
STELLING - GRENZEN. 

Bij gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde voor een arbeidsongeval, 
wordt de rechtsvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen deze 
derde enkel beperkt door het bedrag 
van de schadeloosstelling die de getrof-. 

fene of zijn rechthebbenden in het ge
mene recht kunnen verkrijgen (1). 
(Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet.) 

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN 
T. « BETON JO » N.V.) 

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft 
in substantie het volgende gezegd: 

Eiseres is de verzekeraar van N.V. 
l'Ecluse tegen arbeidsongevallen. In de~ 
cember 1972 werd een arbeider van 
L'Ecluse het slachtoffer van een arbeids
ongeval, waarbij hij, ingevolge een fout 
aan een betonplaat, gefabriceerd door 
huidige verweerster, zwaar werd ge" 
won d. 

Tussen partijen werd overeengekomen 
dat verweerster twee derde van de aan" 
sprakelijkheid voor het ongeval draagt. 

Eiseres dagvaardde verweerster tot te
rugbetaling van de vergoedingen die ze 
als arbeidsongevallenverzekeraar heeft 
uitgekeerd. 

Verweerster meent dat ze, ingevol
ge de aansprakelijkheidsverdeelsleutel, 
slechts gehouden is tot terugbetaling van 
twee derde van de uitgekeerde wettelijke 
vergoedingen. 

Eiseres stelt vast dat de vergoedingen 
in het gemene recht, berekend op twee 
derde van de aansprakelijkheid, hager 
zijn dan de wettelijke vergoedingen die 
ze heeft uitgekeerd, zodat ze meent recht 
te hebben op volledige terugbetaling van 
laatstgenoemde uitkeringen. 

Het vonnis van 15 nov. 1984 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
en het bestreden arrest oordelen dat ver
weerster enkel gehouden is tot betaling 
van twee derde der wettelijke vergoedin
gen, gelet op de aansprakelijkheidsver
deelsleutel. 

Het enige middel tot cassatie roept de 
schending in van artt. 46 en 47 Arbeids
ongevallenwet en artt. 1382 en 1383 B.W. 
De a~beidsongevallenverzekeraar is, al
dus e1seres, voor het geheel van de geda
ne uitkeringen in de rechten van het 
slachtoffer gesubrogeerd in zoverre dit 
bedrag de vergoeding in het gemene 
recht waarop het slachtoffer aanspraak 
kan maken, niet overtreft en voor zover 
dat ten laste van het slachtoffer van het 
arbeidsongeval geen fout Werd vastge-

(1) Zie conclusie O.M. 
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steld, wat door het bestreden arrest niet 
werd gedaan. 

De problematiek die hier aldus aan de 
orde is gesteld, betreft de gevolgen van 
de samenloop van de vergoedingsregelin
gen in het gemene recht en in het ar
beidsongevallenrecht t.a.v. de rechten 
van de arbeidsongevallenverzekeraar in 
geval van gedeelde aansprakelijkheid. 
Meer in het bijzonder wordt de vraag ge
steld of de rechtsvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar kan reiken 
tot het bedrag dat de derde aansprake
lijke in het gemene recht verschuldigd 
is, of integendeel dat ze zelf begrensd is 
tot dat dee! van de wettelijke schadever
goeding dat evenredig is met de graad 
van aansprakelijkheid van die derde. 

Art. 19, lid 6, van de vroegere gecoordi
neerde wetten op de arbeidsongevallen 
bepaalde dat de werkgever, (of diens ver
zekeraar) in geval van gedeeltelijke aan
sprakelijkheid van een derde, gehouden 
bleef tot betaling van het dee! der wette
lijke vergoedingen dat overeenstemde 
met het aandeel der aansprakelijkheid 
dat niet ten laste van de derde werd ge
legd. Hieruit vloeide voort dat de rechts
vordering van de arbeidsongevallenver
zekeraar beperkt bleef tot het gedeelte 
dat evenredig was met het dee! van de 
aansprakelijkheid dat op de derde werd 
gelegd (zie : Cass., 13 juni 1972, A.C., 
1972, 954). 

Deze bepaling werd echter niet meer 
overgenomen in de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 die te dezen van 
toepassing is. De wetgever achtte dit 
toen overbodig, nu de verzekeraar ver
plicht werd de arbeidsongevallenvergoe
ding in elk geval onmiddellijk uit te be
talen, zodat de gerechtigden de bedragen 
waarop zij recht hebben, zullen ontvan
gen. (Zie: Cass., 11 juni 1974, A.C., 1974, 
1119, met conclusie adv.-gen., thans 
proc.-gen., H. Lenaerts). 

Daar waar, volgens de vroegere wetge
ving, de arbeidsongevallenverzekeraar, 
schuldenaar van de forfaitaire schade
loosstelling, niet verplicht was die scha
deloosstelling te betalen aan de getroffe
ne of de rechthebbenden die de moei
lijke en soms lange weg van de rechts
vordering volgens het gewone recht had
den gekozen, diende daarentegen sinds 
de wet van 10 april 1971 de verzekeraar, 
zonder hiertoe te moeten worden uitge
nodigd, de wettelijke vergoedingen te be
talen. 

Deze formule bood volgens de wetge
ver van 1971 de volgende voordelen: 

a) de getroffene van een arbeidsonge
val ontvangt onmiddellijk de bedragen 
waarop hij krachtens de arbeidsongeval
lenwet recht heeft; 

b) de rechter die te oordelen heeft over 
een eis in het gemene recht zal, zo het 
slachtoffer de zaak voor hem aanhangig 
heeft gemaakt, nog slechts schadevergoe
ding kunnen toekennen voor de schade 
die niet gedekt is door de arbeidsonge
vallenwetgeving; 

c) de verzekeraar zal de nodige maat
regelen moeten treffen om op· de aan
sprakelijke het deel waarvoor hij moet 
instaan terug te vorderen. 

(Memorie van toelichting, Gedr. St., 
Senaat, 1969-70, nr. 328, 27-28). 

De wet van 10 april 1971 houdt in art. 
46 een ondubbelzinnig cumulatieverbod 
in waarbij de schadeloosstelling toege
kend krachtens de arbeidsongevallenwet
geving, in geen geval kan worden sa
mengevoegd met de schadeloosstelling 
toegekend krachtens het gemene recht. 
Hierbij dient te worden herinnerd dat 
gemeenrechtelijke schadevergoeding en 
arbeidsongevallenvergoeding, ook al dek
ken zij dezelfde schade, grondig van el
kaar verschillen. De gemeenrechtelijke 
schadevergoeding heeft immers betrek
king op de werkelijk geleden schade die 
het ongeval heeft veroorzaakt; de ar
beidsongevallenvergoeding is een forfai
taire vergoeding. 

Nu kunnen luidens art. 46 wet van 10 
april 1971 de getroffene of zijn rechtheb
benden de gemeenrechtelijke vordering 
instellen, maar die vordering is beperkt 
tot de lichamelijke schade die volgens de 
arbeidsongevallenwet niet vergoed 
wordt, alsmede tot die schade waarvoor 
volgens diezelfde wetgeving hoe dan ook 
geen vergoeding kan worden verkregen 
(zoals morele schade en schade aan goe
deren). 

Het cumulatieverbod heeft aldus twee 
gevolgen : de voorrang van de Arbeidson
gevallenwet enerzijds en het verbod 
tweemaal vergoeding te verkrijgen voor 
een zelfde schadepost anderzijds. Het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden mo
gen zodoende voordeel noch nadeel on
dervinden van het specifiek karakter van 
het ongeval. 

Daarnaast kent de Arbeidsongevallen
wet in art. 47 aan de arbeidsongevallen
verzekeraar een rechtsvordering toe 
waarbij deze verzekeraar, schuldenaar 
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van de forfaitaire arbeidsongevallenuit
keringen, zijn uitgaven onder bepaalde 
voorwaarden kan verhalen op de voor 
het ongeval aansprakelijke derde. Deze 
vordering kan slechts worden ingesteld 
in die gevallen waarin ook het slachtof
fer van het ongeval (of zijn rechthebben
den) over een burgerlijke vordering be
schikken en de verzekeraar kan niet 
meer rechten doen gelden dan de getrof
fenen zelf. (Cass., 30 nov. 1976, A.C., 
1977, 367; Cass., 21 maart 1984, ibid., 
1983-84, nr. 416; Cass., 17 maart 1987, 
A.R. nr. 377, ibid., 1986-87, nr. 423). 

Het regresrecht van de verzekeraar is 
dus steeds beperkt tot het bedrag dat de 
derde volgens het gemene recht ver
schuldigd is. Bovendien kan de vordering 
van de verzekeraar tegen de aansprake
lijke derde niet hoger zijn dan de door 
hem zelf uitbetaalde forfaitaire schade
vergoeding. Deze dubbele grendel is wet
telijk vastgelegd (zie : Cass., 16 sept. 
1985, A.C., 1985-86, nr. 27, met conclusie 
adv.-gen., thans proc.-gen., H. Lenaerts). 

Over de problematiek van de gedeelde 
aansprakelijkheid van een derde voor 
het arbeidsongeval, verklaarde de minis
ter van Sociale Voorzorg tijdens de par
lementaire besprekingen van de wet van 
10 april 1971, dat deze maar gehouden 
kan zijn tot beloop van het deel van de 
verantwoordelijkheid dat op hem rust 
(Hand., Senaat, 11 feb. 1971, 887-888). 

Deze zienswijze moet worden onder
schreven, maar ze dient m.i. als volgt te 
worden uitgelegd, gelet op het hiervoor 
aangehaalde verschil tussen de vergoe
dingen in het gemene recht enerzijds en 
de arbeidsongevallenvergoeding ander
zijds. 

De verdeling van de aansprakelijkheid 
is onbetwistbaar een gemeenrechtelijk 
gegeven. Uit deze vaststelling moet wor
den afgeleid dat bij gedeelde aansprake
lijkheid de verdeelsleutel ongetwijfeld 
dient te worden toegepast op de schade
vergoeding, door de verantwoordelijke 
derde verschuldigd in het gemene recht. 

De alzo doorgevoerde beperking zal 
uiteraard ook gebeurlijk dienen te wor
den gedragen door de arbeidsongevallen
verzekeraar, met name wanneer de wet
telijk uitgekeerde arbeidsongevallenver
goeding de aldus gemeenrechtelijk be
knotte schadevergoeding zou overschrij
den. Dit is het gevolg van het subroga
toir karakter van de vordering van de 
verzekeraar. 

Maar verder zou niet mogen worden 
gegaan. De aansprakelijkheidsverdeel-

sleutel ook toepassen op de vergoedin
gen, betaald ingevolge het arbeidsonge
vallenrecht, zou er immers toe leiden de 
rechtsvordering van de verzekeraar een 
tweede maal te verminderen (zie : C. Per
syn, Problemen bij de samenloop van 
vergoedingsregelingen; het gemene 
recht, arbeidsongevallen en ziekteverze
kering, R. W:, 1990-91, 273, nr. 25). 

De arbeidsongevallenwet houdt zulke 
beperking trouwens formeel niet (meer) 
in. Luidens art. 47 treedt de verzekeraar 
in de rechten welke de getroffene of zijn 
rechthebbenden hebben tegen de voor 
het arbeidsongeval aansprakelijke en dit 
tot beloop van wat hij hun heeft betaald 
en van een bedrag gelijk aan het kapi
taal dat de door hem verschuldigde 
waarde van de jaarlijkse vergoeding of 
rente vertegenwoordigt (Cass., 17 maart 
1987, A.R. nr. 377, A.C., 1986-87, nr. 423). 
Sociaalrechtelijk gezien heeft gedeelde 
aansprakelijkheid inderdaad geen in
vloed op de hoegrootheid der forfaitaire 
vergoedingen. 

Van doorslaggevende aard lijkt boven
dien de vaststelling, bevestigd door cij
fermodellen (2) dat, indien de verzeke-

(2) Cijfermodel : 
Als gegeven wordt de aansprakelijkheid van 

een derde voor een arbeidsongeval vastgesteld 
op twee derde en het slachtoffer ontvangt van 
de arbeidsongevallenverzekeraar een wette
lijke vergoeding van 6.000 F. De totale schade 
bedraagt 12.000 F. De derde is aldus gehouden 
tot de gemeenrechtelijke schadevergoeding in
gevolge toepassing van de aansprakelijkheids-

verdeelsleutel, zijnde : (12 ·00~ x 2) = 8.000 F. 

Eerste hypothese : de aansprakelijkheidsver
deelsleutel wordt ook toegepast op de rechts
vordering van de arbeidsongevallenverzeke
raar tegen de derde. Deze vordering bedraagt 

dan maximaal (6·000
3 

x 2) = 4.000 F. 

Opdat de aansprakelijke derde tot volledige 
schadevergoeding zou gehouden zijn (i.e. 8.000 
F) kan de rechtsvordering van de getroffene of 
zijn rechthebbenden aldus nog 4.000 F bedra
gen. 

In dat geval echter zullen het slachtoffer of 
zijn rechthebbenden de schadevergoedingen 
kunnen cumuleren (6.000 F forfaitaire vergoe
ding in het kader van de arbeidsongevallen
wetgeving en 4.000 F vanwege de aansprake
lijke derde, dus in totaal 10.000 F, dan 
wanneer de maximale vergoeding in het geme
ne recht slechts 8.000 F kan belopen). 

Houdt men integendeel bij de vordering van 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden reke
ning met de werkelijk ontvangen uitkering 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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raar zijn vordering verder zou moeten 
beperken tot dat dee! van de wettelijke 
vergoeding door nogmaals rekening te 
houden met de verdeling der aansprake
lijkheid, aan het slachtoffer of zijn recht
hebbenden alzo de mogelijkheid wordt 
geboden om wettelijke en gemeenrechte
lijke vergoedingen voor dezelfde schade 
te cumuleren (zie: J. Clesse, « La repara
tion des accidents du travail et Ia respon
sabilite civile >>, R.G.A.R., 1984, 10797, 
nrs. 40 en 41; J. Petit, Schadeloosstelling 
bij arbeidsongeval, in : Liber Amicorum 
J. Ronse, 549, nr. 9). 

Dat is echter zoals gezegd wettelijk 
verboden. Vandaar dat de wetsverzeke
raar derhalve op de aansprakelijke der
de de bedragen die hij heeft betaald inte
graal moet kunnen verhalen, zonder dc;tt 
die derde evenwel tot meer gehouden 1s 
dan wat hij naar het gemene recht bij 
toepassing van de aansprakelijkheidsver
deling aan de getroffene verschuldigd 
was indien de arbeidsongevallenverzeke
raar niets zou hebben uitgekeerd. 

Deze regeling voorkomt tevens dat de 
aansprakelijke derde zich een onwettig 
voordeel zou kunnen verschaffen door de 
schade die hij heeft veroorzaakt niet in
tegraal te moeten vergoeden. 

Deze zienswijze wijkt af van die welke 
het Hof heeft ontwikkeld in zijn arrest 
van 6 januari 1981 (A.C., 1980-81, nr. 256). 
Volgens deze beslissing treedt de ar-

(Vervolg noot van vorige biz.} 
vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar, dan 
kan nog hoogstens 2.000 F van de aansprake
lijke derde worden gevorderd (8.000 F - 6.000 
F arbeidsongevallenvergoeding = 2.000 F). 
Maar dan zal de aansprakelijke derde niet tot 
algehele vergoeding overgaan, vermits hij 
slechts 4.000 F aan de arbeidsongevallenverze
keraar en 2.000 F aan de getroffene of zijn 
rechthebbenden is verschuldigd, ofschoon hij 
in totaal tot 8.000 F schadevergoeding is ge
houden. 

Tweede hypothese : er wordt geen toepas
sing gemaakt van de aansprakelijkheidsver
deelsleutel op de rechtsvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar. Deze zal alsdan 
van de aansprakelijke derde de volledig door 
hem aan het slachtoffer uitgekeerde som 
(6.000 F) kunnen terugvorderen, zodat de vor
dering van de getroffene of zijn rechthebben
den nog 2.000 F zal kunnen bedragen. Deze 
Jaatsten ontvangen aldus de volledige vergoe
ding waarop ze recht hebben, (6.000 F + 2.000 
F = 8.000 F), terwijl de aansprakelijke derde 
:meteen gehouden is tot algehele vergoeding 
van het schadebedrag dat hij in het gemene 
recht overeenkomstig de aansprakelijkheids
verdeelsleutel verschuldigd is (nl. ook 8.000 F). 

beidsongevallenverzekeraar, wanneer hij 
verhaal uitoefent op de voor het ongeval 
aansprakeiijke derde, in de rechten van 
de rechthebbende in evenredigheid met 
de vastgestelde aansprakelijkheidsverde
ling. 

Het aldus beperken van de rechtsvor
dering van de arbeidsongevallenverzeke
raar lijkt mij echter, zoals reeds aange
duid, niet in overeenstemming te kunnen 
worden gebracht met het bepaalde in de 
artt. 46 en 47 van de Arbeidsongevallen
wet. 

Daarbij kan trouwens worden verwe
zen naar de thans bestaande gelijkaardi
ge wettelijke regeling bij de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Luidens art. 
76quater, § 2, Z.I.V.-wet wordt het zieken
fonds voor het geheel van de betaaide 
bedragen in de rechten van de verzeker
de gesteld die ze kan verhalen op de 
aansprakelijke derde, ook a! is deze 
maar gedeeitelijk aansprakelijk voor de 
schade; in dat geval strekt de vordering 
van de verzekeringsinstelling zich uit tot 
het geheel van de sommen die de aan
sprakelijke derde ter vergoeding van de 
door de wet bedoeide schade verschul
digd is, zonder dat het bedrag van de 
door haar verleende prestaties mag wor
den overschreden. (Cass., 11 april 1988, 
A.R. nr. 5851, A.C., 1987-88, nr. 483). De 
analogie tussen beide stelsels is treffend 
en de te geven gelijkluidende oplossing 
bij gedeelde aansprakelijkheid dan ook 
evenzeer gewenst (zie : noot V. Lumay, 
onder Cass., 11 juni 1974, J.T.T., 1974, 
231). 

Nu te dezen de bestreden beslissing, 
door de proportionaliteitsvisie niet aileen 
toe te passen op de schadevergoeding in 
het gemene recht maar ook op de rechts
vordering van de arbeidsongevallenver
zekeraar, alzo de artt. 46 en 47 Arbeids
ongevallenwet schendt, dient de vernieti
ging ervan hierop te worden uitgespro
ken. 

ARREST 

(A.R. nr. 7535) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1990 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikeien 46 en 47 
van de wet van 10 april 1971 betreffende 
de arbeidsongevallen zoais gewijzigd 
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door artikel 5 van de wet van 7 juli 1978, 
alsook door artikel 95 van de wet van 1 
augustus 1985 en artikel 11 van het ko
ninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 
1987 en van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het hager 
beroep van eiseres in cassatie ontvanke
lijk doch slechts gedeeltelijk gegrond 
heeft verklaard en dienvolgens de beslis
sing van de eerste rechter, behoudens de 
verhoging van het terug te betalen be
drag, in al zijn beschikkingen heeft be
vestigd, op grand vari. de overwegingen 
dat "inderdaad, ( ... ) (eiseres in cassatie's) 
rechten in haar hoedanigheid van wets
verzekeraar tot die van het slachtoffer 
beperkt zijn (cfr. observ. bij Cass., 3 
maart 1969 en 9 november 1976, Bull. 
Ass., 1969, biz. 381 en 528), zonder dat 
deze nochtans het bedrag der wettelijk 
uitgevoerde betalingen mogen overtref
fen (Cass., 12 mei 1969, Pas., 1969, I, biz. 
830); ( ... ) zoals door 'Beton Jo' uitdruk
kelijk in besluiten wordt erkend, blij
kens de door appellante voorgelegde be
scheiden, haar uitbetalingen 3.968.748 
frank bedragen, terwijl partijen overeen
kwamen slechts de twee derden der ver
antwoordelijkheid voor kwestieus onge
val ten laste van ' Beton J o ' - of dezes 
verzekeraar - te laten, zodat ' Beton J o ' 
enkel in die mate gehouden is tot tussen
komst in de door ( ... ) (eiseres in cassatie) 
werkelijk gedane uitgaven, hetzij ten be
lope van 2.645.832 frank, bedrag waarvan 
niet is bewezen dat het hager zou liggen 
dan de vergoedingen waarop het slacht
offer in gemeen recht aanspraak had 
kunnen maken; ( ... ) in geval van aan
sprakelijkheidsverdeling, de verzeke
ringsinstelling slechts gerechtigd is een 
met die verdeling overeenstemmend deel 
dat ten laste van haar verzekerde is, van 
de door haar verrichte uitkeringen terug 
te vorderen (Cass., 11 juni 1974, (A.C., 
1974, 1119), principe daarna nog beves
tigd door ons Hoogste Hof (Cass., 1 juni 
1976, R. W., 1976-77, kol. 528) volgens het
welk immers ' de verzekeringsinstelling 
gehouden blijft tot de uitbetaling van het 
gedeelte dat evenredig is met het deel 
van de aansprakelijkheid dat niet op de 
derde berust '; ( ... ) bijgevolg en mutatis 
mutandis, ( ... ) (eiseres in cassatie) ver
keerdelijk meent, in haar hoedanigheid 
van gesubrogeerde wetsverzekeraar, 
recht hebben op betaling van de totali
teit harer uitkeringen lastens 'Beton Jo' 
niettegenstaande deze laatste slechts 
voor twee derde aansprakelijk is; ( ... ) 
dergelijke thesis immers noch in de wet 

noch in enig rechtsprincipe steun vindt, 
terwijl appellante zich ten deze beroept 
- zonder de minste kommentaar en ar
gumentatie trouwens - op rechtsleer en 
rechtspraak dewelke in de feiten en ge
gevens van onderhavig geding geen toe
passing vinden en appellantes versie dan 
ook geenszins beamen, wei integendeel; 
( ... ) - zoals reed aangestipt - 'Beton 
Jo' of dezes verzekeraar onder aile voor
behoud en zonder enige nadelige erken
tenis in totaal twee miljoen frank aan 
appellante heeft betaald, zodat laatstge
noemde nog enkel op een saldo van 
645.832 frank aanspraak kan maken; ( ... ) 
betreffende de hoegrootheid van kwes
tieuze vergoeding, appellante op 1 fe
bruari 1977 door de arbeidsrechtbank 
werd veroordeeld - na expertise van 
dokter Voordecker die onder andere de 
consolidatiedatum op 1 januari 1975 vast
stelde, evenals een blijvende gedeelte
lijke invaliditeit van 85 % om aan het 
slachtoffer de wettelijke forfaitaire toela
gen en vergoedingen uit te betalen op 
grond van voormelde deskundige besta
tigingen; ( ... ) het slachtoffer ter zake een 
forfaitaire vergoeding heeft verkozen en 
er geen enkele vordering in herziening 
van laatstvermelde beslissing binnen de 
wettelijke termijn werd ingesteld; ( ... ) -
zoals reeds Sl/.pra herhaald en in het 
aangevochten vonnis aangestipt - par
tijen overeenkwamen de verantwoorde
lijkheid van 'Beton Jo' tot twee derden 
te begrenzen en tevens de besluiten van 
de gerechtelijke deskundige hebben aan
vaard ", 

terwijl artikel 47 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, gewijzigd 
door de wetten van 7 juli 1978 (B.S., 12 
oktober 1978), van 1 augustus 1985 (B.S. 
6 augustus 1985) en van het koninklijk 
besluit nr. 530 van 31 maart 1987 (B.S., 
16 april 1987) bepaalt : " De verzekeraar 
en het Fonds voor Arbeidsongevallen 
kunnen een rechtsvordering instellen te
gen de voor het arbeidsongeval aanspra" 
kelijke tot beloop van de krachtens arti
kel 46, § 2, eerste lid, gedane uitkerin
gen, de ermee overeenstemmende kapi
talen, alsmede de bedragen en kapitalen 
bedoeld bij de artikelen 51bis en 59quin
qies ", " Zij kunnen de burgerlijke vorde
ring instellen op dezelfde wijze als het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden en 
worden gesubrogeerd in de rechten die 
de getroffene of zijn rechthebbenden bij 
niet-vergoeding overeenkomstig artikel 
46, § 2, eerste lid, krachtens het gemene 
recht hadden kunnen uitoefenen, de 
wetswijzigingen geen afbreuk deden aan 
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de omvang van het subrogatierecht van 
de wetsverzekeraar zoals het in de oor
spronkelijke versie van dit artikel 47 
werd geformuleerd en dat als volgt luid
de : " De verzekeraar en bet Fonds voor 
Arbeidsongevallen kunnen de rechtsvor
dering waarvan sprake in artikel 46, § 1, 
op eigen risico instellen. Zij treden als
dan in de rechten welke de getroffene of 
zijn rechthebbenden hebben tegen de 
voor bet arbeidsongeval . aansprakelijke, 
tot beloop van wat zij kunnen hebben 
betaald en van een bedrag gelijk aan het 
kapitaal dat de door hen verschuldigd 
waarde van de jaarlijkse vergoeding of 
rente vertegenwoordigt ", 

en terwijl dit artikel 47 van de Ar
beidsongevallenwet inhoudt dat in geval 
van samenlopende fouten of oorzaken 
van een arbeidsongeval, zoals in casu 
door partijen onder de vorm van een ge
deeltelijke aansprakelijkheid ten laste 
van verweerster in cassatie werd aange
nomen en door de feitenrechters is vast
gesteld, de indeplaatsstelling van de ar
beidsverzekeraar enerzijds geldt tot be
loop van de gevestigde of betaalde kapi
talen of uitkeringen, zonder dat het 
aandeel van het slachtoffer, van een der
de of van een andere oorzaak in het tot 
stand komen van de schade, op deze ka
pitalen of uitkeringen dient te worden 
aangerekend, doch anderzijds beperkt is 
tot het bedrag waarop de rechthebbende 
in gemeen recht aanspraak zou kunnen 
maken; 

en terwijl, schade die het gevolg is van 
meerdere oorzaken, het slachtoffer ervan 
toelaat de volledige aansprakelijkheid 
ten laste te leggen van elk rechtssubject 
waaraan een der oorzaken toerekenbaar 
is, behalve wanneer bet slachtoffer door 
een persoonlijke fout zijn schade mede 
heeft veroorzaakt en tot een ten aanzien 
van het slachtoffer gedeelde aansprake
lijkheid is te besluiten; de uitbetaling 
krachtens de Arbeidsongevallenwet, door 
de verzekeraar arbeidsongevallen aan 
bet slachtoffer van de forfaitaire vergoe
dingen, enkel de verhouding tussen de 
werkgever, de verzekeraar arbeidsonge
vallen en de werknemer betreft en de 
wetsverzekeraar, overeenkomstig de arti
kelen 46 en 47 van de Arbeidsongevallen
wet, voor bet geheel van de gedane uit
keringen in de rechten van bet slachtof
fer gesubrogeerd is in de mate dat dit 
bedrag de vergoeding gemeen recht 
waarop het slachtoffer aanspraak kan 
maken, niet overtreft, wat, volgens dit 
arrest, in casu niet het geval was, en in 
de mate dat ten laste van bet slachtoffer 

van het arbeidsongeval geen fout werd 
vastgesteld, wat door het bestreden ar
rest evenmin is gedaan, zodat het hof 
van beroep door in strijd met die rechts
regels te beslissen dat het verhaal van 
eiseres in cassatie op verweerster slechts 
kon worden uitgeoefend in de mate van 
de ten aanzien van verweerster vastge
stelde aansprakelijkheidsverdeling, zon
der die in verband te brengen met een 
eventuele fout van het slachtoffer, de ar
tikelen 46 en 47 van de wet van 10 april 
1971 betreffende de arbeidsongevallen, 
zoals gewijzigd door de wetten van 7 juli 
1978, 1 augustus 1985 en het koninklijk 
besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft geschonden »: 

Overwegende dat artikel 1382 van 
bet Burgerlijk Wetboek diegene die 
door zijn schuld aan een ander 
schade berokkent, verplicht die 
schade integraal te vergoeden, wat 
impliceert dat de gelaedeerde terug
geplaatst wordt in de toestand waar
in hij zich zou hebben bevonden in
dien de onrechtmatige daad niet 
was begaan; dat wanneer, zoals te 
dezen, een schade slechts voor een 
deel door de schuld van de pleger 
van een onrechtmatige daad is ver
oorzaakt, deze bet deel van de scha
de dat door zijn schuld is veroor
zaakt integraal moet vergoeden; 

Overwegende dat de vordering die 
de arbeidsongevallenverzekeraar in
gevolge de artikelen 46 en 47 van de 
Arbeidsongevallenwet kan instellen 
tegen de derde die voor een arbeids
ongeval aansprakelijk is, berust op 
een indeplaatsstelling waardoor de 
schuldvordering zelf van de getroffe
ne of van diens rechthebbenden uit 
hun vermogen overgaat naar de ver
zekeraar tot beloop van de door de
ze betaalde vergoedingen en van bet 
kapitaal dat de door hem verschul- , 
digde waarde van de jaarlijkse ver
goedingen of renten vertegenwoor
digt; 

Overwegende dat uit de artikelen 
1382 van bet Burgerlijk Wetboek 
junctis 46 en 47 van de Arbeidsonge-
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vallenwet volgt dat, wanneer een 
deel van de door een arbeidsongeval 
ontstane schade door de schuld van 
een aansprakelijke derde is veroor
zaakt, de arbeidsongevallenverzeke~ 
raar die aan de getroffene of zijn 
rechthebbenden de wettelijke ver
goedingen heeft betaald, en aldus de 
door de derde berokkende schade 
geheel of gedeeltelijk heeft vergoed, 
tot beloop van het betaalde in de 
plaats is gesteld van de getroffene 
of zijn rechthebbenden wat betreft 
hun recht op integrale vergoeding 
van de schade die hun door de der
de is toegebracht, voor zover daarbij 
het bedrag van de schadeloosstelling 
die hun krachtens het gemene recht 
toekomt, niet wordt overschreden; 

Dat die subrogatie niet beperkt is 
tot de fractie van de betaalde wette" 
lijke vergoedingen die gelijk is aan 
de fractie van de aansprakelijkheid 
die ten laste van de derde komt; dat 
het beperken van het subrogatie
recht van de arbeidsongevallenver
zekeraar tot die fractie, hetzij de ge
troffene of zijn rechthebbenden, in 
strijd met het in artikel 46 van de 
Arbeidsongevallenwet bepaalde, de 
mogelijkheid zou kunnen bieden om 
wettelijke en gemeenrechtelijke ver
goedingen voor dezelfde schade te 
cumuleren, hetzij de aansprakelijke 
derde de mogelijkheid zou bieden 
om zich een ontwettig voordeel te 
verschaffen doordat hij de schade 
die hij heeft veroorzaakt, niet inte
graal vergoedt; 

Overwegende dat het arrest der
halve de artikelen 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en 46 en 47 van de 
Arbeidsongevallenwet schendt door 
de subrogatoire vordering van eise
res tegen verweerster te beperken 
tot twee derde van de door eiseres 
aan de getroffene betaalde wette
lijke vergoedingen, op de enkele 
grond dat verweerster slechts voor 
twee derde aansprakelijk is voor de 
ontstane schade; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat verweerster enkel gehouden is 
voor twee derde van de door eiseres 
gedane uitgaven, het op die grond 
verweerster veroordeelt tot betaling 
van 645.832 frank en interest, en uit
spraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

10 januari 1992 - Voltallige kamer -
Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzit
ter - Verslaggever: de h. Rauws - -Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 236 

1 e KAMER - 10 januari 1992 

1° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - ERKENNING VAN HET RECHT 
DOOR DE SCHULDENAAR - BEHEERSBE
VOEGDHEID. 

2° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
O.C.M.W. - SCHULDEN VAN HET O.C.M.W. 
- VOORZITTER EN SECRETARIS - BEHEERS
BEVOEGDHEID - ERKENNING VAN RECHT. 

1 o Voor de stuiting van de verjaring ·die 
tegen een schuldenaar loopt, is het vol
doende dat de erkenning van het recht 
gedaan wordt door diegene die ter za
ke van de schuld beheersb~voegdheid 
heeft (1). (Art. 2248 B.W.) · 

(1) Zie : DE PAGE, VII, nr. 1197; DEKKERS, I, 
nr. 1551; anders: LAURENT, XXXII, nr. 124. 
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2° De voorzitter en de secretaris van de 
raad voor maatschappelijk welzijn, sa
men handelende, hebben t.a. v. de 
schulden van het O.C.M. W. en de beta
ling ervan beheersbevoegdheid, zodat 
de erkenning door hen gedaan van het 
recht van de schuldeiser van het 
O.C.M. W. de verjaring stuit. (Art. 45, 
§ 1, vijfde lid, O.C.M.W.-wet). 

(O.C.M.W. WILLEBROEK T. WAETERSCHOOT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7578) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 2222, 2248 van 
het Burgerlijk Wetboek, 6, § 1, 24, 25, 28, 
41, 45, 46, 88, 91 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, 
v66r de wijziging bij de wet van 29 
december 1988, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging eiser in cassatie veroordeelt 
om aan verweerder de som van 1.529.381 
frank als erelonen en intresten te beta
len op volgende gronden: dat de vijfjari
ge verjaring van artikel 2277_ van het 
Burgerlijk Wetboek kan gestmt worden 
door de erkenning van het recht van 
hem tegen wie de verjaring loopt, door 
de schuldenaar gedaan; dat de erkenning 
een eenzijdige rechtshandeling is die zo
wel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan tot 
stand komen; dat, om bij erkenning de 
bevrijdende verjaring te kunnen stuiten, 
de bekwaamheid om te beheren volstaat, 
daar deze macht volstaat om een schuld 
te kunnen betalen; dat eiser zegt dat en
kel de Raad de macht zou hebben om 
dergelijke erkenning te doen; dat de ont
vanger van het O.C.M.W. ongetwijfeld de 
macht en de taak heeft ontvangsten te 
innen en de betaalbaar gestelde uitgaven 
te doen; dat deze taak beschikkingsda
den en daden van beheer omvat; dat de 
ontvanger op 17 juli 1984 aan de gerech
telijke politie verklaarde dat verweerder 
nog 849.740 frank moest krijgen; dat dit 
alleszins binnen de termijn van vijf jaar 
gebeurde nu eiser het O.C.M.W. verliet 
eind 1982; dat de dagvaarding werd bete
kend binnen de vijf jaar na de stuiting; 

dat voor zover als nodig of nuttig volgen
de elementen samen ook als een stilzwij
gende erkenning kunnen worden be
schouwd; in de brief van 21 oktober 1982, 
uitgaande van de voorzitter en de secre
taris van het O.C.M.W., die ongetwijfeld 
een beheersmacht hadden, minstens wat 
de voorzitter betreft, wordt de eis tot be
taling van verweerder niet eens weer
legd; in de brief van 25 november 1982 
wordt van " verrekening " en " verreke
ningen " gesproken wat alleszins inhoudt 
dat er, volgens het O.C.M.W., wederzijd
se schulden bestaan; in de brief van 8 
december 1982 schrijven de voorzitter en 
de secretaris dat er nog een afrekening 
moet worden gemaakt betreffende uw 
aandeel in de ontvangsten van deze 
maand, 

terwijl, eerste onderdeel, de erkenning 
van de schuldvordering van erelonen van 
verweerder, tegen wie de verjaring sinds. 
1982 lopende was, door de organen of 
aangestelden van eiser, voor deze laatste 
slechts bindend is op voorwaarde dat de
ze organen de bevoegdheid hebben, na
mens eiser, daden van beschikking te 
stellen en een loutere beheersbevoegd
heid daartoe niet volstaat (schending van 
artikelen 2222, 2248 van het Burgerlijk 
Wetboek); dat de ontvanger van het 
O.C.M.W., die de schuld van eiser erkend 
heeft, geen beschikkingsbevoegdheid 
heeft (schending van artikelen 6, § 1, 24, 
41, 46, 88, 91 van de wet van 8 juli 1976); 
dat de voorzitter van het O.C.M.W. even
min zulke bevoegdheid heeft (schending 
van artikelen 6, § 1, 24, 25, 28, 88, 91 van 
de wet van 8 juli 1976), en ook niet de 
secretaris (schending van artikelen 6, 
§ 1, 24, 41, 45, 88, 91 van de wet van 8 ju
li 1976), zodat het bestreden arrest ten 
onrechte geoordeeld heeft dat eiseres 
rechtsgeldig de schuldvordering van ver
weerder erkend had en daardoor de ver
jaring gestuit was geworden (schending 
van artikel 2248 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
ten onrechte geoordeeld heeft dat de ont
vanger, de voorzitter en de secretaris 
van het O.C.M.W., die als organen en 
aangestelden van eiser de schuld van 
erelonen van verweerder erkend hadden, 
de bevoegdheid hebben daden van be
heer te stellen, zodat eiser door de geda
ne erkenning van de schuld rechtsgeldig 
gebonden was; dat integendeel het 
O.C.M.W. bestuurd wordt door haar raad 
van bestuur, die enkel bevoegd is zulke 
erkenning van erelonen te doen; :-lat 
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daarbij geen betaling buiten de begro
ting, die door de raad wordt opgesteld, 
mag geschieden (schending van artike
len 6, § 1, 88, 91 van de wet van 8 juli 
1976, 2248 van het Burgerlijk Wetboek); 
dat de ontvanger, die enkel betaalbaar 
gestelde uitgaven rechtsgeldig kan beta
len, dientengevolge geen bevoegdheid 
heeft om de schuldvordering van erelo
nen verweerder ten laste van eiser 
rechtsgeldig te erkenen (schending van 
artikelen 6, § 1, 24, 41, 46, 88, 91 van de 
wet van 8 juli 1976); dat de voorzitter 
van het O.C.M.W. evenmin zulke be
voegdheid heeft (schending van artikelen 
6, § 1, 24, 25, 28, 88, 91 van de wet van 8 
juli 1976), en ook niet de secretaris 
(schending van artikelen 6, § 1, 24, 41, 45, 
88, 91 van de wet van 8 juli 1976), zodat 
het bestreden arrest ten onrechte geoor
deeld heeft dat eiseres rechtsgeldig de 
schuldvordering van verweerder erkend 
had en daardoor de verjaring gestuit was 
geworden (schending van artikel 2248 
van het Burgerlijk Wetboek), zodat het 
bestreden arrest de in het middel aange~ 
wezen bepalingen geschonden heeft ,, : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 2248 van 
het Burgerlijk Wetboek luidt: << De 
erkenning van het recht van hem te
gen wie de verjaring loopt, door de 
schuldenaar of de bezitter gedaan, 
stuit de verjaring »; 

Dat het voor de stuiting van de 
verjaring die tegen een schuldeiser 
loopt voldoende is dat de erkenning 
van het recht gedaan wordt door 
diegene die ter zake van de schuld 
beheersbevoegdheid heeft, nu die 
bevoegdheid volstaat om een schuld 
te kunnen betalen; 

Dat het onderdeel, dat betoogt dat 
de erkenning van een schuldvorde
ring door een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn slechts 
bindend is op voorwaarde dat de or
ganen die de schuldvordering er
kend hebben de bevoegdheid heb
ben daden van beschikking te stel
len, faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 45, § 1, 

vijfde lid, van de O.C.M.W.-wet be
paalt dat de bevelschriften tot beta
ling van de vastgestelde uitgaven 

worden opgemaakt door de secreta
ris en dat zij door hem en door de 
voorzitter van de raad voor maat
schappelijk welzijn worden onderte
kend; 

Dat uit voornoemde wetsbepaling 
volgt dat de voorzitter en de secreta
ris, samen handelende, ten aanzien 
van de schulden van het O.C.M.W. 
en de betaling ervan beheersbe
voegdheid hebben; dat de erkenning 
van het recht van de schuldeiser 
van het O.C.M.W. door de voorzitter 
en de secretaris dan ook de verja
ring stuit die tegen de schuldeiser 
loopt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het recht van verweerder 
op betaling van de litigieuze bedra
gen werd erkend door de voorzitter 
en de secretaris van eiser; 

Dat het arrest, op grond van die 
vaststelling, de beslissing dat de ver
jaring van verweerders recht door 
die erkenning werd gestuit, naar 
recht verantwoordt; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het ervan uitgaat dat de 
litigieuze schuld niet in de begroting 
was ingeschreven en niet betaalbaar 
was gesteld, het Hof zou verplichten 
tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

10 januari 1992 - 1• kamer- Voorzit
ter :- de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 
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Nr. 237 

1 e KAMER - 10 januari 1992 

1° VERZEKERING - LANDSVERZEKERING 
- VERJARING- RECHTSVORDERING VAN DE 
VERZEKERAAR TEGEN DE VERZEKERDE -
GESPREIDE BETALINGEN - AANVANG VAN 
DE VERJARJNG. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - DAGVAARDING - GRENZEN -
OPEISBARE SCHULD - VERZEKERAAR -
PROVISIONELE VORDERING - LATERE VOR
DERING. . 

1° De verzekeraar die de terugbetaling 
vordert van bedragen die hij gespreid 
in de tijd heeft uitgekeerd aan de door 
de fout van de verzekerde benadeelde 
p~rtij, val!. onder de driejarige verja
rmgste;miJn v:~n art. 32 Verzekerings
wet; d1e termiJn moet worden geacht 
in te gaan. vanaf de datum van elke 
uitkering die de verzekeraar heeft ge
daan, nadat is uitgemaakt dat hij wet
telijk verplicht was tot schadeloosstel
ling van de benadeelde derde (1). 

2° Een dagvaarding stuit de verjaring 
voor. de vordering die zij inleidt en 
voor de vorderingen die daarin virtueel 
zijn begrepen (2); een vordering inge
steld tot betaling van een dee] van de 
schuld, die in haar geheel opeisbaar is 
stuit de verjaring t.a. v. het dee] van d~ 
schuld dat niet onmiddellijk het voor
werp is van de vordering; zulks is niet 
het geval voor bedragen die de verze
keraar nog niet uitkeerde en die der
halve niet eisbaar waren. (Art. 2244 
B.W.) 

(AEGON N.V. T. VAN DAMME) 

ARREST 

(A.R. nr. 7585) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1990 door 

(1) Cass., 29 mei 1986, A.R. nr. 7489 (A.C., 
1985-86, nr. 611). · 

(2) cass., 4 mei 1990, A.R. nr. 7010 (A.C., 
1989-90, nr. 518), 29 nov. 1990, A.R. nrs. 8660 
en 8749 (ibid., 1990-91, nr. 170). 

het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 32 van de Wet 
van 11 juni 1874 betreffende de verzeke
ringen, vormend titel X van boek I van 
het Wetboek van Koophandel, waarvan 
het tweede lid toegevoegd werd bij Wet 
van 30 mei 1961, en van artikel 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel 
als nodig van artikel 97 der Grondwet, 

doordat het Hof van Beroep in de be
streden beslissing eisers' regresvordering 
zoals " voor het eerst omschreven in 
haar conclusies van 8 september 1986 " 
verjaard verklaart op volgende gronden: 
"Voorafgaandelijk moet worden vastge
steld dat (eiseres) (N.V. Ennia schadever
zekering) in haar dagvaardingsakte van 
14 september 1979 slechts om betaling 
verzocht had van " de provisionele som 
van 150.000 frank, meer de compensa
toire rente sedert de diverse betalingen 
alsook de kosten van het geding ". Als 
verzekeraar had zij toen reeds zoals 
blijkt uit de stukken op respectie,:,elijk 1 
en 5 februari 1979 en 16 maart 1979 
76.000 frank, 12.954 frank, 19.969 frank 
en 50.000 frank aan benadeelde derden 
uitbetaald; ook in latere conclusie van 31 
januari 1980, alwaar nochtans reeds 
sprake was van twee bijkomende beta
lingen, bleef de vordering beperkt tot 
150.~00 frank provisioneel, meer compen
satOire rente en de gedingkosten. Bij 
vonnis van 6 oktober 1980 werd de vor
dering toelaatbaar en gegrond verklaart 
en (verweerder) veroordeeld tot beta
ling van 150.000 frank als provisie; 
het werd hem evenwel toegestaan zich 
van zijn schuld te kwijten a rata van 
5.000 fra~k per maand. Voor het overige, 
hetgeen m het bestreden vonnis over het 
hoofd werd gezien, werd de zaak naar de 
bijzondere rol verwezen en werden de 
kosten aangehouden. (Eiseres) vorderde 
(later) 1.329.632 frank wegens betalingen 
aan verschillende benadeelde derden uit
gevoerd tussen 28 januari 1980 en 24 no
vember 1981. Deze vordering werd ver
jaard verklaard; naar het oordeel van de 
eerste rechter werd door de daging van 
14 september 1979 de verjaring slechts 
gestmt voor de bij de dagvaarding gevor
derde provisie van 150.000 frank, plus de 
r~nte en proyi~ie_, en beriep (eiseres), ge
zte~ d~ rela~tvttett van de stuiting van de 
verJarmg, zteh tevergeefs op de bepalin
gen van artikel 2.244 van het Burgerlijk 
Wetboek. Tevergeefs handhaaft (eiseres) 
haar vordering ten bedrage van 1.329.632 
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frank. De burgerlijke stuiting met de 
hieraan verbonden gevolgen van de (ten 
deze driejarige) verjaring door dagvaar
ding geldt slechts voor het voorwerp van 
de votdering, zoals omschreven in de 
dagvaarding en conclusies, voor zover de 
terzake eisende partij als verzekeraar, 
die een regresvordering uitoefent, door 
rechtmatige betaling over een rechtsvor
dering ten aanzien van zijn verzekerde 
beschikt. Het voorwerp van de dagvaar
dingsakte, akte van 14 januari (lees : sep
tember) 1979, gestoeld op toen reeds uit
gevoerde betalingen van respectievelijk 
36.000 (lees : 76.000 frank) 12.694 (lees : 
12.594 frank), 19.969 frank en 50.000 
frank, bleef terzake beperkt tot 150.000 
frank provisioneel; provisioneel bedrag 
dat in latere conclusies van 31 januari 
1980 gehandhaafd bleef; het aanvullend 
bedrag van 1.329.632 frank, dat nader
hand eerst in september 1986 gevorderd 
wordt, behoort in zijn geheel genomen 
virtueel niet tot de in 1979 op dagvaar
ding gevorderde provisie. (Eiseres) kan 
zich immers niet vergelijken met een 
burgerlijke partij die voor de strafrech
ter een provisie bekomen heeft en wier 
vordering (cfr. arrest Luik van 13 februa
ri 1969) op heel andere rechtsgronden ge
stoeld is; evenmin bevindt ze zich als 
vereffenaar, die een regresvordering uit
oefent, in een rechtssituatie zoals be
sproken in de cassatiearresten van 28 
maart 1901 en 24 januari 1964. Het blijft 
(eiseres) ontgaan, die eerst in de loop 
van 1981 haar belangrijkste betalingen 
gedaan heeft, dat de driejarige verja
ringstermijn slechts ingaat vanaf de da
tum van elke uitkering en zij als verze
keraar pas dan over een regresvordering 
ten aanzien van haar verzekerde be
schikt (cf. Cass., 13 maart 1983, De Ver
zekering 1983, 417 met noot J.R. en De 
Verzekering 1984, 153, alsmede Cassatie, 
9 november 1972, Pas., 1972, 235-237); ten 
deze kon de inleidende dagvaarding van 
1979 als zodanig geen stuiting van verja
ring teweegbrengen ten aanzien van vor
deringen die alsdan, nu de verzekeraar 
die bedragen nog niet betaald had, niet 
eens voor verjaring vatbaar waren. Voor 
het overige heeft het geen belang dat 
(verweerder) tot in 1986 (in werkelijk
heid: 1985) betalingen (naar aanleiding 
van zijn veroordeling in 1980) ver
richt(t)e of zelfs, hetgeen evenwel be
twist wordt, zijn schuld zou erkend heb
ben, nu de in artikel 32 van de verzeke
ringswet omschreven verjaring niet ge
stoeld wordt op een vermoeden van 
betaling (cf. Cass., 29 juni 1961, Pas., 

1961, 1195). Terecht dienvolgens, nu (ei
seres) eerst in september 1986 van haar 
verzekerde een bedrag heeft teruggevor
derd van 1.329.632 frank, een bedrag dat 
zij globaal blijft terugvorderen zonder 
enige splitsing, terwijl het uitkeringen 
betreft die zij, wettelijk daartoe gehou
den zijnde, reeds tussen 28 januari 1980 
en 24 november 1981 uitbetaald had, 
werd de (globaal aangehouden) vorde
ring afgewezen ", 

terwijl overeenkomstig artikel 32 van 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874 elke 
rechtsvordering die voortvloeit uit een 
verzekeringspolis verjaart door verloop 
van drie jaren, te rekenen van de ge
beurtenis waarop zij is gegrond; overeen
komstig artikel 2244 van het Burgerlijk 
Wetboek een dagvaarding voor het ge
recht, een bevel tot betaling of een be
slag betekend aan hem die men wil be
letten de verjaring te verkrijgen, burger
lijke . stuiting vormen; eiseres bij dag
vaarding van 14 september 1979 de 
toekenning verzocht van een provisio
nele som van 150.000 frank gelet op de 
toen reeds uitgevoerde, door de rechters 
niet betwiste betalingen van 76.000, 
12.594, 19.969 en 50.000 frank (tesamen 
158.563 frank); eiseres nog voor elke 
rechterlijke beslissing op haar dagvaar
ding van 14 september 1979 bijkomende 
vergoedingskwijtschriften voorlegde ten 
bedrage van 339.297 en 94.187 frank (te
samen 423.484) frank, zoals door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk 
in haar vonnis van 6 oktober 1980 vast
gesteld, doch haar eis, in besluiten van 
31 januari 1980 beperkt hield tot een pro
visionele vergoeding van 150.000 frank, 
zoals door het Hof van Beroep vastge
steld; de dagvaarding de verjaring stuit 
voor de vordering die ze inleidt en voor 
de vorderingen die virtueel daarin begre
pen zijn; aldus de dagvaarding, strek
kend tot het bekomen van een regres, 
lastens de aansprakelijke voor een onge
val, van de door de verzekeraar aan 
slachtoffers uitgekeerde vergoedingen, 
de verjaring stuit van de vordering met 
betrekking tot de reeds v66r die dagvaar
ding uitgekeerde vergoedingen, doch ook 
van de vorderingen die vergoeding be
treffen die na de dagvaarding, doch v66r 
de sluiting van de debatten op dezelfde 
grondslag werden uitgekeerd; de dag
vaarding van 14 september 1979 bijge
volg niet aileen de stuiting van de verja
ring met zich meebracht van de vorde
ringen met betrekking tot de op dat 
ogenblik reeds verrichte betalingen ten 
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belope van 76.000, 12.594, 19.969 en 50.000 
frank, doch ook van de vordering met 
betrekking tot de v66r de sluiting der de
batten door overlegging van vergoedings
kwijtschriften bewezen en door de 
Rechtbank in haar vonnis van 6 oktober 
l98Q erkende, betalingen ten belope van 
3'39.297 en 94.187 frank; eiseres in haar 
" antWoordbesluiten " aanvoerde dat zij 
"iiJ. haar besluiten van 31 januari 1980 
reeds bewees dat zij meer dan 550.000 
'frank uitgaven had gedaan, doch voorlo
pig (wegens de registratierechten) haar 
vordering beperkte tot een provisie van 
150.000 frank"; het Hof van Beroep aldus 
niet wettig vermocht de vordering tot het 
bekomen van terugbetaling van uitge
keerde vergoedingen ten bedrage van 
1.329.632 frank, waaronder de niet be
twiste betalingen van 339.297 en 94.187 
frank, in haar geheel verjaard te verkla
ren, ook al ble~:Jf eiseres deze som in 
haar geheel terugvorderen, zodat het Hof 
van Beroep ten onrechte de vordering tot 
het bekomen van terugbetaling van door 
de verzekeraar aan slachtoffers uitge
keerde vergoedingeri ten bedrage van 
339.297 en 94.187 frank verjaard ver
klaarde (schending van artikel 32 van de 
Verzekeringswet en van artikel 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek), minstens geen 
antwoord verstrekte op de door eiseres 
in dat verband voorgedragen verweer
middelen (schending van artikel 97 der 
Grondwet) »; 

-- Overwegende dat het arrest con
stateert: 1. dat eiseres op 14 sep
tember 1979 de verweerder heeft ge
dagvaard tot betaling van « de 
provisionele som » van 150.000 frank 
die zij . aan de slachtoffers van een 
ongeval, door verweerder veroor
zaakt, had uitgekeerd; 2. dat zij in 
haar conclusie van 31 januari 1980 
voor de eerste rechter melding 
maakte van twee bijkomende beta
lin:gen van 339.297 frank en 94.187 
frank, maar haar vordering steeds 
beperkte tot << de provisionele som 
van 150.000 frank » met interest en 
kosten; 3. dat de eerste rechter het 
gevorderde hoofdbedrag toekende 
en zijn rechtsmacht betreffende dit 
hoofdbedrag voiledig uitoefende en 
aileen de vraag van de rente en de 
kosten aanhield; 4. dat de eiseres in 
september 1986 voor de eerste rech
ter de betaling vorderde van de be-

dragen die zij aan de benadeelde 
derden had uitgekeerd tussen 28 ja
nuari 1980 en 24 november 1981; 

Overwegende dat het middel hier
op neerkomt dat de dagvaarding 
van 14 september 1979 niet aileen 
de stuiting meebracht van de verja
ring met betrekking tot de op dat 
ogenblik reeds verrichte betalingen 
maar ook van de vordering betref
fende de bijkomende bedragen 
waarvan sprake in de conclusie van 
eiseres van 31 januari 1980; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 32 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen, elke 
rechtsvordering die voortvloeit uit 
een verzekeringspolis verj aard is 
door verloop van drie jaren, te reke
nen van de gebeurtenis waarop ze is 
gegrond; dat, · zo de verzekeraar de 
terugbetaling vordert van bedragen 
die hij gespreid in de tijd heeft uit
gekeerd aan de door de fout van de 
verzekerde benadeelde partij, de 
driejarige termijn moet worden ge
acht in te gaan vanaf de datum van 
elke uitkering die de verzekeraar 
heeft gedaan, nadat is uitgemaakt 
dat hij wettelijk verplicht was tot 
schadeloossteiling van de benadeel
de derde; 

Overwegende dat luidens artikel 
2244 van het Burgerlijk Wetboek de 
verjaring gestuit wordt << door_ een 
dagvaarding voor het gerecht, een 
bevel tot betaling, of een beslag be
tekend aan hem die men wil belet
ten de verjaring te verkrijgen »; 

Dat een dagvaarding de verjaring 
stuit voor de vordering die zij inleidt 
en voor de vorderingen die daarin 
virtueel zijn begrepen; dat een vor
dering ingesteld tot betaling van een 
deel van een schuld, die in haar ge
heel opeisbaar is, de verjaring stuit 
ten aanzien van het deel van de 
schuld dat niet onmiddellijk het 
voorwerp is van de vordering; 

Overwegende dat de dagvaarding 
de verjaring niet stuit voqr bedra
gen die de verzekeraar nog niet uit
keerde, die derhalve niet eisbaar 
waren en waarvoor de verj aringster-

1 
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mijn nog niet is ingegaan; dat de 
verjaring voor bedragen die na de 
dagvaarding en in de loop van het 
geding aan de benadeelden worden 
uitgekeerd, niet gestuit wordt door 
de dagvaarding maar wel door de 
conclusie die de verzekeraar neemt 
v66r de sluiting van het debat en 
waarin hij aanspraak maakt op be
taling of vaststelling van zijn recht; 

Overwegende dat de appelrechter, 
op grond van de door hem vastge
stelde omstandigheden dat de eise
res slechts « een provisionele som 
(vorderde) van 150.000 frank », die 
beantwoordde aan het bedrag van 
de gedane uitkeringen, en dat de ei
seres slechts « melding maakte » 
van bijkomende betalingen uitge
voerd nadat de zaak aanhangig was 
gemaakt, maar geen aanspraak 
maakte op betaling, zijn beslissing 
dat de vordering in september 1986 
ingesteld verjaard was, naar recht 
verantwoordt en het bedoelde ver
weer beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 januari 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Biitzler en Delahaye. 

Nr. 238 

3e KAMER - 13 januari 1992 

1° OVEREENKOMST - VEREISTEN 
TOESTEMMING - ARBEIDSOVEREENKOMST 
- SECt:LIERE PRIESTER - GODSDIENSTLE
RAAR. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDEN - BEGRIP - BESTAANSVEREISTEN 
- TOESTEMMING - SECULIERE PRIESTER -
GODSDIENSTLERAAR. 

1 o en 2° Uit algemene beschouwingen 
over de verplichtingen van een secu
liere priester tegenover zijn bisschop en 
over het beginsel van de scheiding van 
Kerk en Staat, vermag de rechter niet 
af te leiden dat een seculiere priester, 
als godsdienstleraar, zijn toestemming 
niet heeft kunnen geven om een ar
beidsovereenkomst te sluiten met de 
inrichtende macht, die een van de bis
schop onderscheiden persoon is (1). 
(Art. 1108 B.W.; art. 3 wet van 3 juli 
1978.) 

(NORGA T. , ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE 
L'EVECHE DE LIEGE ' V.Z.W.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9155) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1986 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 16, 97 van de Grondwet, 1108, 
1109, 1126, 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek en 3 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978; 

doordat het arrest, na te hebben beslist 
dat « de priester, als zodanig, zijn bur
gerlijke bekwaamheid niet verliest ( ... ) 
(en) een arbeidsovereenkomst (kan) slui
ten », eisers vordering tot betaling van 
een compensatoire opzeggingsvergoe
ding, vakantiegeld en schadevergoeding 
wegens niet-aangifte bij de R.V.S.Z. af
wijst op grand dat: « gelet op de bijzon
dere aard van de werkzaamheid, het te 
dezen uitsluitend gaat over het bewijs 
dat er tussen (eiser) en (verweerster), de 
inrichtende macht, een arbeidsovereen
komst bestaat, wat door aile middelen 
rechtens kan worden bewezen; luidens 
artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, 
en voor de geldigheid van een overeen-

(1) Zie Cass., 13 april 1981, A.R. nr. 3160 
(A.C., 1980-81, nr. 469); zie ook Cass. fr., 20 ju
ni 1991, Bull. civ., 1991, p. 195; Hoge Raad der 
Nederlanden, 14 juni 1991, N.J., 1992, nr. 173, 
p. 637 
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komst vier wezenlijke voorwaarden zijn 
vereist : - de toestemming van de partij 
die zich verbindt; - de bekwaamheid om 
contracten aan te gaan; - een bepaald 
voorwerp als inhoud van de verbintenis; 
- een geoorloofde oorzaak van de ver
bintenis; - te dezen, enkel de eerste 
voorwaarde van belang is, te weten het 
bestaan van de toestemming (van eiser) 
om met (verweerster) een arbeidsover
eenkomst voor bedienden te sluiten; hier 
moet echter worden gezegd, enerzijds, 
dat de verbintenis van de seculiere pries
ter als dusdanig, voor de katholieke 
godsdienst, erin bestaat zijn hele Ieven 
ten dienste te stellen van de Kerk, met 
alles wat zulks inhoudt, met name dat 
hij niet huwt, dat hij zich onvoorwaarde
lijk aan zijn bisschop onderwerpt; wat 
dit laatste betreft, zoals het openbaar mi
nisterie terecht opmerkt, de onderwer
ping de verplichting meebrengt tot aan
vaarding van alle opdrachten die de 
bisschop aan de priester geeft, en ook 
van diens beslissing om zodanige op
drachten te beeindigen; een katholiek 
priester aldus de opdracht moet aanvaar
den om godsdienstles te geven, zoals hij 
ook moet aanvaarden daarmee op te 
houden, dit alles volgens de beslissingen 
van de bisschop die daartoe de bevoegde 
religieuze overheid is; anderzijds, dat 
volgens artikel 16 van de Belgische 
Grondwet Kerk en Staat zijn gescheiden 
voor de benoeming en de installatie van 
de bedienaars van een eredienst; uit die 
grondwetsregel noodzakelijk volgt dat de 
Staat, en met name de rechtbanken en 
de rechterlijke orde, niet het recht heb
ben toezicht of controle te oefenen op de 
beslissingen van de bisschop, zowel over 
de opdrachten die zijn toevertrouwd aan 
priesters die aan hem zijn onderworpen, 
als over de eventuele intrekking van zo
danige opdrachten; krachtens diezelfde 
regel, evenmin en vooral geen enkel 
rechtscollege van de Staat enig recht van 
toezicht of controle heeft op de redenen 
van die beslissingen; gelet op wat vooraf
gaat, geenszins is bewezen dat (eiser) 
vrij heeft toegestemd om als godsdienst
leraar een arbeidsovereenkomst voor be
dienden met de v.z.w. (verweerster) te 
sluiten; zeker van geen toestemming 
sprake kan zijn, aangezien de uitvoering 
van de verbintenis, die noodzakelijk 
voortvloeit uit die toestemming, afhangt 
van een extern feit, namelijk de beslis
sing van de bisschoppelijke overheid die 
die opdracht kan beeindigen; ( ... ) uit de 
omstandigheden dat (eiser) van de v.z.w. 
(verweerster) bepaalde richtlijnen heeft 

ontvangen, onder andere, in verband met 
de werkuren, dat hij voor de uitvoering 
van zijn werk onder externe controle 
staat, alsmede dat de Staat hem voor 
zijn werk een wedde betaalde, niet valt 
a£ te leiden dat de betrokkene met (ver
weerster) een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten op grond van een verbintenis 
waarin hijzelf vrij heeft toegestemd; (ei
ser) niet bewijst dat hij zijn werk als 
godsdienstleraar anders uitvoerde dan in 
opdracht van zijn hierarchische overste, 
zodat het hoger beroep niet gegrond 
moet worden verklaard en het beroepen 
vonnis moet worden bevestigd >>, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 1108, 1109, 1126, 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek en 3 van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978, bui
ten de tekwerkstelling volgens een sta
tuut bij een publiekrechtelijke persoon, 
iedere werknemer die een bepaald werk 
tegen bezoldiging en onder het gezag 
van een ander persoon uitvoert, noodza
kelijk door een arbeidsovereenkomst is 
verbonden, ongeacht de wil van de par
tijen; zo het bestaan van een arbeids
overeenkomst, evenals ieder ander con
tract, onderstelt dat er geldig, dat wil 
zeggen vrij, een toestemming is gegeven, 
die toestemming aileen maar betrekking 
moet hebben op het werk, de bezoldiging 
en de gezagsverhouding en niet op de 
contractuele aard van de arbeidsbetrek
kingen; naar luid van artikel 1109 van 
het Burgerlijk Wetboek, een toestem
ming geldig is indien zijn niet door dwa
ling is gegeven, door geweld is afge
dwongen of door bedrog is verkregen; de 
onderwerping van een seculiere priester 
aan zijn bisschop geen dwaling, geweld 
of bedrog is waardoor de vrijheid om een 
toestemming te geven kan worden aan
getast; daaruit volgt dat uit geen wetsbe
paling kan worden afgeleid dat een secu~ 
liere priester, die zich ertoe verbonden 
heeft tegen bezoldiging onder het gezag 
van iemand anders te werken, niet door 
een arbeidsovereenkomst is verbonden, 
als niet is aangetoond dat de toestem
ming vrij is gegeven; het arrest dat vast
stelt, dat eiser een bepaalde werkzaam
heid heeft uitgeoefend, namelijk als 
godsdienstleraar bij verweerster, dat hij 
onder haar gezag werkte en bezoldigd 
was, maar eiser bovendien verplicht te 
bewijzen dat hij over de contractuele 
aard van de arbeidsverhouding vrij zijn 
toestemming heeft gegeven en uit het 
enkele feit dat dit bewijs niet is gele
verd, afleidt dat er geen arbeidsovereen
komst bestaat, zonder dat het vaststelt 
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dat er een gebrek in de toestemming is, 
niet naar recht is verantwoord (scherr
ding van alle in het middel aangewezen 
wetsbepalingen, behoudens artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, ook al diende eiser 
te bewijzen dat hij zijn toestemming 
heeft gegeven om krachtens een arbeids
overeenkomst te werken, die toestem
ming, ingevolge de artikelen 1108 van 
het Burgerlijk Wetboek en 3 van de wet 
van 3 juli 1978, in feite en naar alle om
standigheden eigen aan de zaak moet 
worden beoordeeld ten aanzien van de
gene die zich verbindt; noch artikel 16 
van de Grondwet, waarin het beginsel 
van de scheiding der machten tussen 
Kerk en Staat is neergelegd, noch het 
feit dat de bisschop opdracht kan geven 
om godsdienst te onderwijzen en die op
dracht ook kan intrekken, betekenen dat 
de seculiere priester die zodanige op
dracht aanvaardt, zulks niet kan doen in 
het kader van een arbeidsovereenkomst; 
het arrest dat als regel aanneemt dat 
een seculiere priester zodanige toestem
ming kan geven, uitsluit dat eiser een 
toestemming heeft gegeven enkel en ai
leen om redenen van algemene aard, te 
weten artikel 16 van de Grondwet, waar
in het beginsel van de scheiding der 
machten tussen Kerk en Staat is neerge
legd, en de bevoegdheid van de bisschop 
om aan priesters opdrachten te geven, 
waarbij dan aan eiser alle bekwaamheid 
wordt ontzegd om een arbeidsovereen
komst aan te gaan, tegenstrijdig is en 
derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); het arrest, bovendien, 
doordat het niet onderzoekt waarin de 
betrekkingen tussen eiser en verweer
ster, een van de bisschop onderscheiden 
persoon, in werkelijkheid bestonden, ten 
einde na te gaan of de eerstgenoeinde 
zich in feite vrij heeft verbonden om 
voor de tweede een bepaalde arbeid te 
verrichten onder bepaalde voorwaarden, 
tegen een bepaalde wedde maar om aan 
eiser zijn vordering te ontzeggen, enkel 
steunt op de in artikel 16 van de Grand
wet vervatte regel van de onderwerping 
van de geestelijkheid aan de bisschop en 
van de scheiding van Kerk en Staat, der
halve alle in het middel aangewezen 
wetsbepalingen, buiten artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben bevestigd dat « de priester, 

als zodanig, zijn burgerlijke be
kwaamheid niet verliest, algemerte 
beschouwingen geeft, enerzijds, over 
de verplichting van de seculiere 
priester om zich onvoorwaardelijk 
aan zijn bisschop te onderwerpen en 
al diens opdrachten te aanvaarden, 
alsmede zijn beslissing om die op" 
drachten te beeindigen, en, ander
zijds, over het in het artikel 16 van 
de Grondwet neergelegde · begh1sel 
van de scheiding van Kerk en Staat 
volgens hetwelk de Rechterlijke 
Macht zich niet mag bemoeien met 
de beslissingen van een bisschop; 

Overwegende dat het- arresf, dat 
uit die enkele algemene beschouwin
gen afleidt dat eiser zijn tciestem
ming niet heeft kunnen geven. om 
een arbeidsovereenkomst te, sluiten 
met verweerster, die een van de.bis
schop onderscheiden persoon is, 
zonder dat het aan de hand van de 
feitelijke gegevens nagaat of eiser 
zodanige toestemming had gegeven, 
de artikelen 1108 van het Burgerlijk 
Wetboek en 3 van de· Arbeidsover~ 
eenkomstenwet van 3 juli · -1978 
schendt; 

Dat het onderdeel, in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het, be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het uitspraak doet over de vrijwilli
ge tussenkomst van de vereniging 
zonder winstoogmerk « Hors _·les 
Murs »; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden geinaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. ' -· 

13 januari 1992 -3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - An-
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dersluidende conclusie (2) van de h. Le
clercq, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Draps en De Bruyn. 

Nr. 239 

3• KAMER - 13 januari 1992 

WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING 
- ADMINJSTRATIEF DOSSIER - WIJZIGING -
WIJZIGINGSAANGIFTE - BEGRIP. 

De controlekaarten van de werkloze en 
zijn verklaringen tijdens een verhoor 
door de diensten van de gewestelijke 

Noot arrest nr. 238 : 

(2) Het O.M. had tot vl'!rwerping geconclu
deerd. Het was van oordeel dat de in het twee
de onderdeel van bet middel aangevoerde te
genstrijdigheid voortvloeide uit de juridische 
inhoud van het begrip « toestemming inzake 
overeenkomsten », en dat zij dus derhalve 
geen tegenstrijdigheid was, die gelijk staat 
met een ontbreken van redenen, waardoor het 
vormschrift van art. 97 Gw. wordt geschonden. 
Volgens het O.M., was bet middel in zoverre 
niet ontvankelijk. Voor bet overige was het 
van oordeel dat het middel feitehjke grondslag 
miste. Volgens hem berustte het middel op de 
bewering dat in het bestreden arrest het niet
bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen 
eiser en verweerster was gegrond op redenen 
van !outer algemene aard en op het enkele feit 
dat het bewijs niet was geleverd dat eiser vrij 
zijn toestemming had gegeven in verband met 
de de contractuele aard van de arbeidsbetrek
kingen. Maar, zoals het O.M. opmerkte, het 
bestreden arrest erop wees dat « ( eiser) niet 
bewijst dat hij zijn werk als godsdienstleraar 
anders uitvoerde dan in opdracht van zijn 
hierarchische overste, nl. de bisschop », en die 
feitelijke overweging, waaruit het bestreden 
arrest afleidde dat er tussen eiser en verweer
ster, een van de bisschop onderscheiden per
soon, geen arbeidsovereenkomst bestond, niets 
te maken had met de vraag of er een toestem
ming inzake overeenkomsten bestond en geen 
reden van algemene aard was. Het O.M. was 
dan ook van oordeel dat het middel, in zoverre 
het ontvankelijk was, op een onjuiste uitleg
ging van het bestreden arrest berustte. 

werkloosheidsinspecteur zijn geen wij
zigingsaangifte van een gebeurtenis 
die een wijziging van het administra
tief dossier tot gevolg heeft, die de 
werkloze binnen een bepaalde termijn 
op een voorgeschreven formulier bij 
zijn uitbetalingsinstelling moet indie
nen (1). (Artt. 186, 189, en 190 Werk
loosheidsbesluit; artt. 103 en 104 (2), 
M.B. 4 juni 1964.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. BAUDINE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9194) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1990 door 
het Arbeidshof te Luik, gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 153, § 1, 186 en 190 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 be
treffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, waarvan het artikel 186 is 
gewijzigd bij artikel 36 van het konink
lijk besluit van 6 oktober 1978, 27, 28, 103 
en 104 van het ten tijde van de feiten 
toepasselijke ministerieel besluit van 4 
juni 1964 inzake werkloosheid, waarvan 
de artikelen 27 en 104 zijn gewijzigd res
pectievelijk bij de artikelen 7 en 23 van 
het ministerieel besluit van 1 december 
1978, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, nu vaststaat dat bij 
de berekening van de met ingang van 
1 september 1982 aan verweerder toege
kende werkloosheidsuitkeringen reke
ning is gehouden met de inkomsten uit 
de bijkomstige werkzaamheid die hij 
verklaart voort te zetten, met bevestiging 
van het beroepen vonnis beslist dat van
a£ 18 oktober 1982 de volledige werkloos
heidsuitkeringen moeten worden toege
kend op grond dat 1) de in het middel 
vermelde artikelen 103 en 104 van het 

Noten arrest nr. 239 : 

(1) Zie Cass., 13 april 1987, A.R. nr. 5586 
(A.C., 1986-87, nr. 484); G. DEMANET « L'inciden
ce de Ia crise economique sur l'admissibilite et 
l'indemnisation des ch6meurs », rede uitge
sproken op de plechtige openingszitting van 
2 sept. 1987 van het Arbeidshof te Bergen, nr. 
30. 

(2) Thans art. 94, M.B. 4 juni 1964. 
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ministerieel besluit van 4 juni 1964 als
ook iedere andere regel van sociaal recht 
elk formalisme bij de toepassing uitslui
ten; 2) dat te dezen de stempelkaarten 
van de maanden oktober en november 
1982 bewijzen dat verweerder zijn 
bijkomstige werkzaamheid volledig heeft 
stopgezet op 18 oktober 1982, en dat 
3) bovendien de administratie van eiser, 
die verplicht is te waken over de belan
gen van de sociaal verzekerden, na ver
weerder te hebben gehoord op 14 okto
ber 1982, diens werkelijke toestand had 
moeten onderzoeken, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, het arrest, nu bet 

beslist dat verweerder met ingang van 
18 oktober 1982 recht heeft op de volledi
ge werkloosheidsuitkeringen, aangezien 
uit de door hem overgelegde stempel
kaarten van de maanden oktober en no
vember 1982 blijkt dat hij zijn bijkomsti
ge werkzaamheid op die dag volledig 
had stopgezet, aan de stempelkaart de
zelfde gevolgen verbindt als aan de wijzi
gingsaangifte C8 bedoeld in artikel 186 
van bet koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 en de artikelen 103 en 104 van 
bet ministerieel besluit van 4 juni 1964, 
bijgevolg de beslissing niet naar recht 
verantwoordt en derhalve die wettelijke 
bepalingen schendt (schending van de 
artikelen 186 en 190 van bet koninklijk 
besluit van 20 december 1963 en schen
ding van de op het ogenblik van de fei
ten toepasselijke artikelen 103 en 104 
van bet ministerieel besluit van 
4 juni 1964); 

het arrest, bovendien, nu bet aan die 
kaart een betekenis toekent die zij niet 
heeft, aangezien de afstempelilng van de 
controlekaart die de uitbetalingsinstel
ling aan de volledig werkloze moet over
handigen, bet enkel mogelijk maakt na 
te gaan of de werkloze zich regelmatig 
op de werklozencontrole aanmeldt naar 
bet vereiste van de artikelen 153 van bet 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
en 27 van bet ministerieel besluit van 4 
juni 1964, de beslissing niet naar recht 
verantwoordt en derhalve de in het mid
del vermelde wettelijke bepalingen 
schendt (schending van aile in het mid
del vermelde wettelijke bepalingen, in
zonderheid de artikelen 153 van bet ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 en 
de op bet ogenblik van de feiten toepas
selijke artikelen 27 en 28 van bet minis
terieel besluit van 4 juni 1964); 

derde onderdeel, bet arrest, nu bet be
slist dat eiser door de verklaringen, die 

verweerder tijdens zijn verhoor door de 
inspectiediensten van eiser op 14 oktober 
1982 had afgelegd, op de hoogte was van 
de wijziging die zich in de toestand van 
verweerder had voorgedaan en dat hij, 
gelet op zijn verplichting om te waken 
over de belangen van de sociaal verze
kerden, derhalve de werkelijke toestand 
van verweerder nauwkeuriger had moe
ten onderzoeken, de algemene opzet van 
de in het middel vermelde bepalingen 
schendt, eiser een verplichting oplegt 
waarvan in deze bepalingen geen sprake 
is, de beslissing niet naar recht verant
woordt en derhalve de in bet middel ver
melde bepalingen schendt, inzonderheid 
de artikelen 186 en 190 van bet konink
lijk besluit van 20 december 1963 alsook 
de op het ogenblik van de feiten toepas
selijke artikelen 103 en 104 van het mi
nisterieel besluit van 4 juni 1964 : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 103 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 de werkloze, die el
ke gebeurtenis welke een wijziging 
van zijn administratief dossier mee
brengt ter kennis wil brengen, daar
van aangifte moet doen door middel 
van een formulier « wijzigingsaan
gifte » C.8; dat die aangifte boven
dien onderworpen is aan de bij arti
kel 104 van dat ministerieel besluit 
bepaalde termijnen; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
verweerder << door middel van de 
stempelkaarten van de maanden ok
tober en november 1982 het bewijs 
heeft geleverd dat hij zijn werk
zaamheid volledig had stopgezet op 
18 oktober 1982 », aan de controle
kaarten, uit de afstempeling waar
van enkel kan worden afgeleid dat 
de werkloze zich regelmatig heeft 
aangemeld op de werklozencontrole 
bedoeld in artikel 153 van het ko
ninklijk besluit van 23 december 
1963, dezelfde gevolgen verbindt als 
aan het C8 formulier; dat het aldus 
de in het onderdeel aangewezen be
palingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

te beslissen dat eiser moet « waken 
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over de belangen van de sociaal ver
zekerden », zodat eiser na het ver
hoor van verweerder op 14 oktober 
1982 << de werkelijke toestand van de 
betrokkene nauwkeuriger had moe
ten onderzoeken », aan eiser een 
verplichting oplegt waarvan in de 
reglementering geen sprake is en 
derhalve alle in dit onderdeel ver
melde bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

13 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Simont. 

Nr. 240 

3• KAMER - 13 januari 1992 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - ONTSTAAN VAN 
HET RECHT. 

Het recht op werkloosheidsuitkering kan 
eerst met de datum van de aanvraag 

om uitkering ontstaan en pas vanaf de 
aanvraag worden beoordeeld (1). (Art. 
185, Werkloosheidsbesluit) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. QUONIAM) 

(A.R. nr. 9204) 

13 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Simont. 

Nr. 241 

3• KAMER - 13 januari 1992 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - TEN 
ONRECHTE BETMLDE PRESTATIES - TERUG
VORDERING - ADMINISTRATIEKOSTEN - BE
GRIP. 

De verzekeringsinstelling kan niet ont
slagen worden van de boeking als ad
ministratiekosten van de bedragen van 
de ten onrechte betaalde prestaties die 
nog niet teruggevorderd zijn bij afloop 
van de reglementaire termijnen, zo
Jang de leidend ambtenaar van de 
Dienst voor administratieve controle 
van het R.l.Z.l. V. geen uitspraak heeft 
moeten doen over het gewettigd karak
ter van de niet-terugvordering. (Artt. 
97 en 124, § 1, Z.I.V.-wet; artt. 261 en 
262, K.B. 4 nov. 1963.) 

Noot arrest nr. 240 : 

(1) Cass., 28 dec. 1987, A.R. nr. 5832 (AC., 
1987-88, nr. 260). 
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(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. LANDSBOND VAN DE 

NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. 9263) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april 1990 door het 
Arbeidshof te Brussel, gewezen; 

Over het middel: 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 97 van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
de prestaties van deze verzekering 
die ten onrechte zijn betaald, wor
den teruggevorderd door de verzeke
ringsinstelling die ze heeft verleend; 
dat uit artikel 124 van die wet volgt 
dat de ten onrechte betaalde presta
ties die niet zijn teruggevorderd, in 
beginsel als administratiekosten 
worden beschouwd; dat in § 1 van 
dat artikel een uitzondering wordt 
gemaakt voor het geval dat het niet 
terugvorderen « als gewettigd is be
schouwd onder de voorwaarden en 
volgens de regels door de Koning 
bepaald »; 

Dat artikel 262, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963 ter uitvoering van voor
noemd artikel 124, § 1, de vereisten 
bepaalt die moeten zijn vervuld op
dat de verzekeringsinstelling zou 
ontslagen zijn van de boeking als 
administratiekosten van de bedra
gen die bij het verstrijken van de 
overeenkomstig artikel 261 bepaalde 
termijnen nog niet zijn teruggevor
derd; dat onder meer is vereist dat 
de niet-terugvordering << als gewet
tigd wordt beschouwd door de lei
dend ambtenaar van de Dienst voor 
administratieve controle » van eiser; 

Dat daaruit volgt dat de verzeke
ringsinstelling de vrijstelling niet 
kan genieten als bepaald in artikel 
262 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963, zolang de leidende 

ambtenaar geen uitspraak heeft 
moeten doen over het gewettigd ka
rakter van de niet-terugvordering, 
wat impliceert dat de verzekerings
instelling die deze vrijstelling wil 
genieten, dat verzoek in de eerste 
plaats bij de ambtenaar aanhangig 
dient te maken; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat verweerder, om arti
kel 262, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 te 
kunnen aanvoeren, geen desbetref
fend verzoek aan eiser hoeft te rich
ten, de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen 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 Arbeidshof te Luik. 

13 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten mrs. Houte
kier en Biitzler. 

Nr. 242 

2• KAMER - 14 januari 1992 

VERJARING - STRAFZAKEN - TERMIJNEN 
- STRAFVORDERING - VOORTGEZET MIS
DRIJF GEPLEEGD TUSSEN TWEE TIJDSTIPPEN, 
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ZONDER NADERE BEPALING - ONMOGELIJK
HEID VOOR HET HOF NA TE GAAN OF DE 
STRAFVORDERING AL DAN NIET VERJAARD 
WAS. 

Wanneer de bestreden beslissing de be
.. · klaagde veroordeelt wegens feiten ge

p]eegd tussen twee bepaalde tijdstip
pen zonder de tijdruimte tussen de 
verscheidene feiten te bepalen, en het 
Hoi aan de hand van de stukken waar-

.. op het vermag acht te slaan, niet kan 
' nagaan of· de strafvordering betreffen
. dtf:elk vroeger feit niet door verjaring 

was vervallen wanneer de daaropvol
gende feiten werden gepleegd, vernie
tigt het Hoi de veroordeling, met ver
wijzing (1). 

(VOESEN T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. ONDER
~IJS E.A.) 

ARREST 

(A.R. 4880) 

H~T HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Gabrielle 
Voesen: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 21, 22, 26, 27 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande · 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest al de ·aai:J. eiseres 
ten laste gelegde betichtingen bewezen 
verklaart, en haar uit hoofde van al deze 
feiten sainen v:eroordeelt tot een gevan

·'gentsstraf ·van: drie maanden met uitstel 
en tot een geldboete van .200 frank, ge- . 
bracht·op 12.000 frank, alsookc tot schade
vergoeding aan' de burgerlijke partijen, 

'· tei'wijl eiseres vervolgd wordt om de 
ten laste gelegde feiten te hebben ge
pleegd in de periode tussen 1 j anuari 
1975 en 7 mei 1985, de feiten de voortdu
Tende en achtereenvolgende uiting zijnde 
van eeri. -zelfde opzet; dat het bestreden 
. arrest oordeelt dat de bewezen verklaar
de feiten gepleegd zijn met een zelfde 

· (l)Cass., 17 Junl· '1987, A.R. nr. 5760 .(A.C., 
1986-87, nr. 635). 

opzet en vaststelt dat het laatste feit ge
pleegd werd op 7 mei 1985; dat het arrest 
verder geen precisering inhoudt van de 
data van de overige feiten die het voor
werp uitmaken van de strafvervolging; 
liat in geval van voortgezet misdrijf de 
verjaring begint te lopen vanaf het laat
ste feit, doch dat tussen de verschillende 
·feiten van de reeks die samen wegens 
eenheid van opzet een voortgezet mis
drijf vormen, geen tijdsspanne mag ver
lopen zijn gelijk aan de verjaringster
mijn, eventueel verlengd ingevolge stui
ting of schorsing; dat noch uit het arrest 
noch uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat tussen de 
verschillende bewezen verklaarde feiten 
die geacht worden samen een misdrijf 
uit te maken, geen termijn is verlopen 
gelijk aan de verjaringstermijn, eventu
eel verlengd ingevolge stuiting of schor
sing, zodat het Hof, gelet op de afwezig
heid van precisering - afgezien van het 
laatste feit - door het arrest van de da
ta van de verschillende aan eiseres ten 
laste gelegde feiten, in de onmogelijk
heid is om na te gaan of de strafvorde
ring uit hoofde van bepaalde van de aan 
eiseres ten laste gelegde feiten niet ver
vallen was door verjaring, en of de bur
gerlijke vordering uit hoofde van deze 
feiten werd ingesteld voor het verval van 
de strafvordering (schending van de in 
het middel aangehaalde wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat de uit een mis
drijf ontstane strafvordering, wan
neer zij reeds vervallen is door ver
jaring, niet kan herleven ten gevol
ge van de omstandigheid dat de 
dader een nieuw misdrijf pleegt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de strafrechter, op de strafvordering, 
ingesteld wegens verscheidene mis
drijven, de feiten niet kan onderzoe
ken die, behoudens stuiting of 
schorsing van de verjaring van de 
strafvordering, van de daarop vol
gende feiten gescheiden zijn door 
een langere tijdruimte dan de wette
lijke verjaringstermijn; 

Overwegende dat te dezen de fei
tenrechters oordelen dat de aan be
klaagde ten laste gelegde feiten, ge
situeerd in de periode tussen 
1 januari 1975 en 7 mei 1985, bewe
zen zijn en dat die feiten, gepleegd 
met een zelfde opzet in hoofde van 



426 HOF VAN CASSATIE Nr. 243 

eiseres, een voortgezet misdrijf ople
veren waarvan de verjaring van de 
strafvordering slechts een aanvang 
neemt vanaf het tijdstip van het 
laatste feit, namelijk 7 mei 1985 en 
het onderzoek ter terechtzitting van 
de correctionele rechtbank op 22 
april 1988 de verjaring rechtsgeldig 
heeft gestuit; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door eiseres niet aileen schul
dig te verklaren aan het laatste door 
haar gepleegd feit maar door ook de 
haar ten laste gelegde vroegere fei
ten te onderzoeken en bewezen te 
verklaren, zonder vooraf na te gaan 
welke tijdruimte tussen de verschei
dene feiten was verlopen en of de 
strafvordering betreffende elk vroe
ger feit niet door verjaring was ver
vallen wanneer de daaropvolgende 
feiten werden gepleegd, het toezicht 
van het Hof over de wettigheid van 
de beslissing met betrekking tot de 
vroegere feiten onmogelijk maakt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de tegen Gabrielle 
Voesen ingestelde strafrechtelijke 
en civielrechtelijke vorderingen; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de helft van de kosten van de voor
ziening van Gabrielle Voesen ten 
laste van de Staat en veroordeelt de 
verweerders Belgische Staat en de 
V.Z.W. Vriendenkring Koninklijk 
Lyceum R.M.S. 3, ieder in een vier
de van de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

14 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten mrs. 
Simont, Nelissen Grade, J. Vroninckx en 
Broekmans, Hasselt. 

Nr. 243 

2• KAMER - 14 januari 1992 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEWONE OPSCHORTING - IN
STEMMING VAN DE BEKLAAGDE. 

De rechter kan de opschorting van de 
veroordeling niet wettelijk gelasten 
zonder instemming van de verdachte 
(1). 

(MERCHIE T. ARCOMET P.V.B.A.) 

(A.R. nr. 5782) 

14 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijklui
dende conclusje van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten mrs. 
Houtekier en W. Mertens, Antwerpen. 

Nr. 244 

2• KAMER - 14 januari 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF 
ZAKEN - TERMIJN - DUUR, BEGIN EN EINDE 
- STRAFVORDERING - VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VONNIS IN HO
GER BEROEP GEWEZEN DAT ZIJN VERZET ON
GEDAAN VERKLAART - TERMIJN VAN VIJF
TIEN DAGEN INGAANDE DE DAG NA DE 
BETEKENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
door een beklaagde wordt ingesteld na 
het verstrijken van de termijn van 

Noot arrest nr. 243 : 

(1} Cass., 20 juli 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 
1411}. 
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vijftien vrije dagen die ingaat na de 
betekening van het in hager beroep 
gewezen vonnis waarbij het verzet on
gedaan wordt verklaard, ook al is de 
betekening niet aan de beklaagde in 
persoon gedaan (1). 

(SPADA T. • FOTOVRIENDEN \IAN VORSELAAR • 
V.Z.W. E.A.) 

(A.R. nr. 59~0) 

14 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
P. Cools, Antwerpen. 

Nr. 245 

2• KAMER - 14 januari 1992 

JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECH
TER DIE DE ZAAK VAN EEN MINDERJARIGE 
VAN MEER DAN ZESTIEN JMR UIT HANDEN 
HEEFT GEGEVEN - VOORLOPIGE TENUIT
VOERLEGGING BEVOLEN ..:._ BEVOEGDHEID 
OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE WETTIG
HEID OF DE REGELMATIGHEID VAN DE BE
SLISSING VAN DE JEUGDRECHTER. 

Wanneer de jeugdrechter overeenkom
stig art. 38 Jeugdbeschermingswet de 
zaak van een minderjarige die op het 
ogenblik van de feiten meer dan zes
tien jaar en minder dan achttien jaar 
oud was, uit handen heeft gegeven en 
hij met toepassing van art. 58 van die 
Wet de voorlopige tenuitvoerlegging 
van zijn .beslissing heeft bevolen, zijn 
de onderzoeksrechter, het onderzoeks
gerecht en het strafgerecht niet be-

Noot arrest nr. 244: 

(1) Cass., 26 feb. 1986, A.R. nr. 4716 (A.C., 
1985-86, nr. 411 ). 

voegd om uitspraak te doen over de 
wettigheid of de regelmatigheid van de 
beslissing van de jeugdrechter (1). 

(DE BIE) 

(A.R. nr. 6226) 

14 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal Advocaat mr. 
L.J. Martens, Gent. 

Nr. 246 

2• KAMER - 15 januari 1992 

1° WEGVERKEER - ART. 62, EERSTE LID, 
WEGVERKEERSWET - PROCES-VERBAAL MET 
BEWIJSKRACHT TOT HET TEGENDEEL IS BE
WEZEN - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE -
GRENZEN. 

2° BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN EEN 
PROCES-VERBAAL - TEGENBEWIJS - BEOOR
DELINGSVRIJHEID VAN DE RECHTER. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL MET BE
WIJSKRACHT TOT HET TEGENDEEL IS BEWE
ZEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN 
DE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN HET TE
GENBEWIJS. 

4° WEGVERKEER - ART. 62, EERSTE LID, 
WEGVERKEERSWET - GEBRUIK, DOOR DE 
VERBALISANT, VAN EEN TOESTEL OM HET 
MISDRIJF VAST TE STELLEN- TER PLAATSE 
AANWEZIGE VERBALISANT BEOORDE
LINGSVRIJHEID VAN DE FEITENRECHTER. 

Noot arrest nr. 245: 

(1) Cass., 13 mei 1981, A.R nr. 1710 (A.C., 
1980-81, nr. 522), met noot R.-A.D. 
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5° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 

- WEGVERKEER - VASTSTELLINGEN, DOOR 
DE.VERBALISANT GEDAAN MET BEHULP VAN 
EEN TOESTEL - WETTELIJKE BEWIJSWAAR
DE VAN DIE VASTSTELLINGEN - BEOORDE
LINGSVRIJHEID VAN DE FEITENRECHTER. 

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - WEGVERKEER - VASTSTEL
LINGEN, DOOR DE VERBALISANT GEDAAN 
MET BEHULP VAN EEN TOESTEL - ONAAN
TASTBARE BEOORDELING VAN DE WETTE
LIJKE BEWIJSWAARDE VAN DIE VASTSTEL
LINGEN. 

1°, 2° en 3° Krachtens art. 62, eerste lid, 
Wegverkeerswet, stellen de ambtena
ren en beambten van de overheid, 
door de regering aangesteld om toe
zicht te houden op de uitvoering van 
die wet, de overtreding van die we+ en 
van de reglementen betreffende de po
litie over het wegverkeer vast .door 
processen-verbaal die bewijs opleveren 
zolang het tegendeel niet is bewezen; 
de waarheid van de door de verbali
sant persoonlijk, binnen de per ken van 
die wettelijke opdracht, regelmatig ge
dane materiele vaststellingen moet 
door de rechter worden aangenomen 
zolang de belanghebbende partij de 
onjuistheid van die vaststellingen niet 
heeft aangetoond; wanneer het tegen
bewijs wordt ondernomen, beoordeelt 
de rechter op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van die gegevens (1). 

4°, 5° en 6° Geen enkele wettelijke of ver
ordenende bepaling verbiedt de ter 
plaatse aanwezige verbalisant een toe
stel te gebruiken om de snelheid van 
een voertuig vast te stellen; bij betwis
ting staat het aan de bodemrechter 
voor elk geval afzonderlijk de wette
lijke bewijswaarde te beoordelen van 
de vaststellingen die met behulp van 
een dergelijk toestel zijn gedaan; zoda
nige beoordeling, als zij van feitelijke 
aard is, is onaantastbaar (2). 

(1) Cass., 4 okt. 1988, A.R. nr. 2216 (A.C., 
1988-89, nr. 69) 

(2) Zie Cass., 16 april 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 924), 7 okt. 1963 (ibid., 1964, I, 124), 27 
april 1964 (ibid., 1964, I, 914), 8 juni 1964, twee 
arresten (ibid., 1964, I, 1062 en 1069), 21 juni 
1978 (A.C., 1978, 1228), 4 okt. 1988, A.R. nr. 
2216 (ibid., 1988-89, nr. 69), en 24 dec. 1991, 
A.R. nr. 4671 (ibid., 1991-92, supra, nr. 222); zie 
oak art. 34 van het wetsontwerp van 18 jan. 

(QUERU) 

. ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9140) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 april 1991 door dE! 
Correctionele Rechtbank te Bergen 
in hoger beroep gewezen; 

Over de door eiseres aangevoerde mid
delen, en waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Over het eerste, tweede en den~(] mid
del: 

b) In zoverre de middelen aimvoe
ren dat het jegens eiseres bewezen 
verklaarde misdrijf niet is aange
toond: 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 62, eerste lid, van de wet betref
fende de politie over het wegver
keer, de ambtenaren en beambten 
van de overheid, door de regering 
aangesteld om toezicht te houden op 
de uitvoering van deze wet, de over7 

treding van deze wet en van de rec 
glementen betreffende de politie 
over het wegverkeet · vaststellen 
door processen-verbaal, die bewijs 
opleveren zolang het tegendeel niet 
is bewezen; dat de rechter op onaan· 
tastbare wijze de bewijswaarde be
oordeelt van dE) gegevens die' t.ot · sta
ving van dat ' tegenbewijs word_en 
aangebracht; 

Dat geen enkele wettelijke. of re
glementaire bepaling de ter plaatse 

1990 tot wij ziging . ond,er .·. meer . v~n de Wegv:~r
keerswet ( Gedr. St., Kamer, .1989-90, nr. l06271) 
dat wettelijke bewijswaarde Wilde geven aan 
de met behuip van automatische·eiektronische 
toestellen zonder menseiijke aanwezigheid··ver
kregen bewijseiementeri· en de bezwaren,. die 
tegen het gebruik van. dergelijke toestellen 
door de politie werden geopperd in het Pade
ment (Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1062/7, 
biz. 128 tot 132; Gedr .. St., .Senaat, 1989-90, nr. 
96712, biz. 29-31 en 59'60; Eand: simaat, ·27 
maart 1991, biz. 1852-1857- en· biz. 1906-1908; 
Hand. Kamer, 28 maart 1991, biz. 2505-2507, 6 
juni 1991, biz. 3048-3049; openbare vergadering 
van de kamercommissie voor Justitie van 21 
nov. 1990, Hand. Kamer, biz. 3-8. 
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aanwezige verbalisant verbiedt een 
toestel te gebruiken om de snelheid 
van een voertuig vast te stellen; dat 
het bij geschil aan de bodemrechter 
staat voor elk geval de bewijswaar
de te beoordelen van de vaststellin
gen die met behulp van een derge
lijk toestel zijn gedaan en dat een 
dergelijke feitelijke beoordeling on
aantastbaar is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, om eiseres te veroordelen op 
een proces-verbaal steunt dat is op
gesteld door een bevoegd agent, die 
vaststelt dat eiseres met een snel
heid van 145 kilometer per uur reed 
op een plaats waar de snelheid tot 
120 kilometer per uur is beperkt; dat 
het vonnis zegt dat « dit proces-ver
baal bewijs oplevert tot bewijs van 
het tegendeel, welk bewijs te dezen 
niet wordt geleverd »; dat ten slotte 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, niet blijkt dat ei
seres kritiek heeft geoefend op de 
technische werking van het door de 
verbalisant gebruikte toestel; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus wettelijk hebben vastgesteld 
dat het aan eiseres ten laste gelegde 
misdrijf was aangetoond; 

Dat de middelen in dat opzicht 
niet kunnen worden aangenomen, 
en dat zij, in zoverre zij kritiek oefe
nen op de beoordeling van de feite
lijke gegevens door de bodemrech
ter, niet ontvankelijk zijn; 

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

15 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 247 

ze KAMER - 15 januari 1992 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTIONELE RECHTBANK - BESCHIK· 
KING VAN DE RAADKAMER DIE VERSCHIL· 
LENDE VERDACHTEN WEGENS MISDADEN EN 
WANBEDRIJVEN NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWIJST ZONDER VERZACH· 
TENDE OMSTANDIGHEDEN AAN TE NEMEN 
VOOR DE MISDADEN - ONBEVOEGDVERKLA· 
RING VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING -
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK 
GEWEZEN VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLA
R!NG - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - NIET· 
ONTV ANKELIJKHEID. 

1° Wanneer de raadkamer verdachten 
wegens misdaden en wanbedrijven, 
zonder aanneming van verzachtende 
omstandigheden voor de misdaden 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst en de correctionele rechtbank 
zich wegens samenhang voor het ge
heel onbevoegd verklaart, wordt door 
het Hof, op een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied, na te hebben vastge
steld dat op dat ogenblik geen enkel 
rechtsmiddel openstaat tegen de be
schikking en dat de beslissing van de 
correctionele rechtbank in kracht van 
gewijsde is gegaan zelfs t.a. v. een ver
dachte die niet voor de rechtbank is 
verschenen, maar die, bij gebrek aan 
belang, geen ontvankelijk rechtsmid
del kan instellen tegen die beslissing, 
dat uit de strijdigheid ervan een ge
schil over rechtsmacht is ontstaan dat 
de procesgang belemmert, dat de lei
ten samenhangend lijken te zijn en de 
onbevoegdverklaring verantwoord is, 
de beschikking vernietigd, en wordt de 
zaak door het Hof naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling verwezen (1). 

zo Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het verzet van de beklaagde te-

(1) Zie Cass., 25 nov. 1987, A.R. nr. 6294 
(A.C., 1987-88, nr. 189), 22 mei 1990, A.R. nr. 
4500 (ibid., 1989-90, nr. 555), en 20 nov. 1991, 
A.R. nr. 9416 (ibid., 1991-92, supra, nr. 149). 
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gen een bij verstek gewezen beslissing 
die vaststelt dat de rechter niet be
voegd is om van de strafvordering ken~ 
nis te nemen (2). (Artt. 151 en 187 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL IN ZAKE 
VERSTRAETE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9529) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied dat op 6 november 1991 door 
de procureur des Konings te Nijvel 
is ingediend en waarvan een voor 
eensluidend verklaard afschrift bij 
dit arrest is gevoegd; 

Overwegende dat tegen de be
schikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel kan wor
den aangewend en dat het vonnis 
van de rechtbank in kracht van ge
wijsde is gegaan, zelfs ten aanzien 
van Andre Berlamont, die niet voor 
de correctionele rechtbank is ver
schenen, maar die, bij gebrek aan 
belang, tegen die beslissing geen 
ontvankelijk beroep kan instellen; 
dat hun onderlinge tegenstrijdigheid 
een geschil van rechtsmacht doet 
ontstaan dat da rechtsgang belem
mert; 

Overwegende dat de in de telastleg
gingen A, B en C bedoelde feiten, 
zoals zij zijn gekwalificeerd, bij de 
artikelen 2bis, § 2, a en 3, tweede 
lid, van de wet van 24 februari 1921, 
met opsluiting worden gestraft en 
dat de feiten van de overige telast
leggingen samenhangend lijken te 
zijn; dat aangezien in de beschik
king van de raadkamer met betrek
king tot de telastleggingen A, B, C, 
geen verzachtende omstandigheden 
zijn vermeld, de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel onbevoegd was 
om van de zaak kennis te nemen; 

(2) Cass., 25 nov. 1987, A.R. nr. 6294 (A.C., 
1987-88, nr. 189). 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied; vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel van 12 maart 1990, in 
zoverre zij de voormelde verdachten 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde be
schikking; verwijst de zaak naar. het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

15 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 248 

1 e KAMER - 16 jaimari 1992 

REDENEN VAN VONNISSEN EN AR
RESTEN - OP CONCLUS!E - BURGER

LIJKE ZAKEN - DEBAT - CONCLUSIE - VON
NIS - ALVORENS RECHT TE DOEN - ONDER

ZOEKSMAATREGEL - GETU!GENISSEN -
VONNIS NA ONDERZOEK - VERPLICHTING 
VAN DE RECHTER. 

Doet de rechter uitspraak na een door 
hem bij vonnis alvorens recht te doen 
bevolen getuigenverhoor, dan moet hij 
antwoorden op de conclusie die de par
tijen v66r dat vonnis hebben genomen, 
voor zover die conclusie na dat getui
genverhoor nag ter zake dien(md is (1). 
(Art. 97 Gw.; art. 780 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 28 sept. 1987, A.R. n'r. 7872 
(A.C., 1987-88, nr 64). 
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(JACOBEUS T. COLOMBANA, MILANI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9112) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 juni 1990 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi in hager beroep gewezen; 

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

W at betreft het eerste en het 
tweede onderdeel: 

Overwegende dat de appelrechter 
niet hoefde te antwoorden op de in 
het eerste onderdeel aangewezen 
conlusie van eiser, die sedert het 
vonnis van 18 april 1988, dat het ge
tuigenverhoor beveelt, niet meer 
was weergegeven en die- niet · meer 
ter zake dienend was wegens de ge
tuigenissen die ingevolge dat vonnis 
zijn verkregen; dat het eerste onder
dee! bijgevolg niet kan worden aan
genomen; 

Overwegende dat het appelgerecht 
daarentegen diende te antwoorden 
op het subsidiaire verweer dat in 
het tweede onderdeel wordt bedoeld 
en dat eiser in dezelfde conclusie 
heeft verwoord, in zoverre daarin 
wordt betoogd dat, ongeacht de ge
loofwaardigheid van de genoemde 
getuigenissen, de hinder ten gevolge 
van de door de verweerders aan ei
ser toegeschreven toeeigening « bui
ten verhouding stand » tot de gevor
derd~ maatregel, te weten de af
braak van de werken; 

Overwegende dat geen overwe
ging van de bestreden beslissing de 
genoemde conclusie beantwoordt; 
dat het tweede onderdeel bijgevolg 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder het derde 
onderdeel te moeten onderzoeken 
dat tot geen ruimere cassatie ka~ 

leiden, vernietigt het bestreden von
nis in zoverre het de afbraak be
veelt van de muur die op de eigen
dom van de verweerders is opge
trokken, en uitspraak doet over de 
kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank . van Eerste Aanleg te 
Doornik, zitting houdend in hager 
beroep. · 

16 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
Hngsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 249 

1 e KAMER - 16 januari 1992 

BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ONROE
REND GOED - VERKOOP - VOORAFGAANDE 
AANMANING - TERMIJN - EEN MAAND -
WACHTIERMIJN - BEREKENING - TOEPAS
SELIJKE REGELS. 

De termijn van ten minste een maand, 
waarmee krachtens art. 1582, derde 
lid, Ger. W., in geval van uitvoerend be
slag op onroerend goed rekening moet 
worden gehouden, valt onder de regels 
van de artt. 52, 53 en 54 van dat wet
boek (1). (Artt. 1582, derde lid, en 1622, 
eerste lid, Ger.W.) 

(1) Cass., 20 juni 1974 (A.C., 1974, 1161); zie 
Cass., 3 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 211), en 9 
dec. 1988, A.R. nr. 5994 (ibid., 1988-89, nr. 217). 
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(QCERL: T. ~10:\'TA:»;ARI E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9176) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 september 1990 
gewezen door de beslagrechter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, uitspraak doende in laatste 
aanleg; 

Over het middel, ... 

Overwegende dat artikel 1582, der
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de ingeschreven schuld
eisers, degenen die een bevel heb
ben doen overschrijven en de schul
denaa.r ten minste een maand v66r 

·de verkoop aangemaand worden om 
inzage te nemen van de ver
koopsvoorwaarden en aanwezig te 
zijn l;>ij de toewijzing; dat naar luid 
van artikel 1622, eerste lid, van het
zelfde wetboek, de voornoemde 
wetsbepaling op straffe van nietig
heid geldt; 

Overwegende dat het vonnis be
slist « dat te dezen, tussen 31 augus
tus 1991, de datum van de aanma
ning, en 1 oktober 1990, de datum 
waarop de verkoop is vastgesteld, 
wei degelijk een termijn van een 
maand is verlopen en de bij artikel 
1582 V('tn het. Gerech~elijk Wetboek 
bepaalcle termij:i:J. inderdaad is nage
leefd; dat de aanmaning tot kennis-
neming .. van de .verkoopsvoorwaar-
d:en;.niet·nietiguis »; · ·• . 

(j, 

· · Dat het zijn! •oplossingo aldus ·ver
antwoordt: << in dit bijzorider •geval 
di~I;lt . te. worden overwogen qat he,t 
geeri ''termijn · .. oetreft . voor' .· het. 'ver
d~ht~n .. ~var). ,·, eei} ,.prq~eshandeling, 
maar ,een gewone wachttermijn die 
moet verlopen tussen .de aanmaning 
tot >·.kennisn:emirtg' · vart' . de ' ver
ko'opsvoorwaarden en de dag vastge
steld voor de verkoop;' dat 'het bere
kenen van de bij artikel 1582 vau 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
~erm,ij4 · bij'geyqlg ·riie.t m6et gebe'u
r~.d qver,~epkoin,stig. ,het voOrschrift 

van de artikelen 52 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek »; 

Overwegende dat de termijn van 
een maand v66r de verkoop, als be
paald bij artikel 1582, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, onder de 
in de artikelen 52, 53 en 54 van dat 
wetboek vermelde regels valt; 

Dat het vonnis bijgevolg, door zijn 
vorenvermelde redenen, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de vordering die 
ertoe strekt voor recht te doen zeg
gen dat de op 31 augustus 1990 aan 
eiseres betekende aanmaning tot 
kennisneming van de verkoopsvoor
waarden nietig is; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de beslagrechter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel, zitting houdend in laatste 
aanleg. 

16 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Dassesse en Simont. 

Nr. 250 

1 e KA}IER - 16 januari 1992 

1° BERUSTING- BURGERLIJKE ZAKE:\' -
, I;l.ECHTERLIJI(E BESLISSE\'G - CIT\"OERBARE 
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BESL!SSING - GEDEELTELljKE UITVOERING 
- BETALING VAN DE KOSTEN - GEVOLG. 

2° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -
RECHTERLIJKE BESLISSING - ADVOCAAT -
VOORWAARDE. 

3° ADVOCAAT - RECHTERLIJKE BESLIS
SING - BERUSTING - GELDIGHEID - VOOR
WAARDE. 

4° GERECHTSKOSTEN ...... BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - CASSA
TIEBEROEP - GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID - VERWERPING- MEMORIE VAN 
WEDERANTWOORD - KOSTEN. 

1° Berusting in een uitvoerbare rechter
lijke beslissing kan niet worden aige
leid uit de omstandighejd dat de ver
oordee]de partij de kosten heeit be
taald (1). (Art. 1045 Ger.W.) 

2° en 3° Berusting van een partij in een 
rechterlijke beslissing kan niet worden 
afgeleid uit brieven van de advocaat 
van die partij, wanneer deze aan haar 
raadsman geen bijzondere volmacht 
had gegeven om in die beslissing te 
berusten (2). (Art. 1045 Ger.W.) 

4° Bij niet aanneming van de grand van 
niet-ontvankelijkheid die een verweer
der tegen een voorziening in burger
lijke zaken heeft opgeworpen, moeten 
de kosten van de memorie van weder
antwoord in beginsel door die verweer
der worden gedragen en worden zij 
hem door het Hoi aangerekend (3). 
(Art. 1111, vierde lid, Ger.W.) 

(FRONCIONE, CAPELLI-RUSSI T. STAD VERVIERS) 

(AR. nr. 919~) 

16 januari 1992 - 1e kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: Mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van Mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Mevr. Draps. 

(1) Zie Cass., 27 juni 1991, A.R. nr. 3964 
(A.C., 1990-91, nr. 562). 

(2) en (3) Zie Cass., 18 dec. 1989, A.R. nr. 
6668 (A.C., 1989-90, nr. 248). 

Nr. 251 

1 e KAMER - 16 januari 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
BEVOEGDHEDEN VAN DE APPELRECHTER 
KENNISNEMING. 

2o HOGER BEROEP - BELASTI~GZAKE:<! 
- INKOMSTENBELASTI:<!GE:<! - VOORZIE:III~G 

VOOR HET HOF VA~ BEROEP - BEVOEGHE
DEN VAN DE APPELRECHTER - KE::\':\IS:\E
MING. 

1° en 2° Wanneer een belastingschuldige 
bij de gewestelijk directeur der directe 
belastingen twee aizonderlijke bez
waarschriiten heeit ingediend, waar
over de directeur bij aizonderlijke be
slissingen uitspraak heeft gedaan en 
de belastingschuldige slechts tegen e
en van die beide beslissingen van de 
directeur een voorziening heeft inge
diend, kan het hoi van beroep waarbij 
de voorziening aanhangig is gemaakt, 
niet naar recht uitspraak doen over de 
gegrondheid van het bezwaarschrii't 
waarover de directeur heeft beslist, 
maar dat, vermits daartegen geen 
voorziening was ingesteld, dus niet 
voor het hoi is gebracht (1). (Art. 278, 
eerste lid W.I.B.; art. 603, 1°, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - l\II:\1. V. FINA:\CIE~ 
T. ORBAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1121 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

spraak doet op de voorziening die 
verweerder krachtens artikel 278, 
eerste lid, van het W etboek van de 

(1) Zie Cass., 13 jan. 1984, A.R. nr. 4122, 
4 mei 1984, A.R. nr.4179 (A.C., 1983-84, nrs. 248 
en 509); 23 feb. 1990, A.R. nr. 6927 (ib1d., 
1989-90, nr. 384), en 5 okt. 1990, A.R. nr 6846 
(ibid., 1990-91, nr 59). 
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Inkomstenbelastingen heeft inge
diend tegen de beslissing van de ge
westelijk directeur der directe belas
tingen d.d. 24 juni 1988 houdende 
verwerping van een bezwaarschrift 
van 22 september 1987 inzake een 
aanslag in de personenbelasting en 
de aanvullende belastingen over het 
belastingjaar 1987; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, de beslissing van de 
directeur waartegen die voorziening 
was ingesteld, geen betrekking had 
op een bezwaarschrift van verweer
der inzake de onroerende voorhef
fing; dat in verband met verweer
ders bezwaarschrift inzake die voor
heffing een andere beslissing van 
de directeur, met als verwijzing 
98771/98772, is gewezen op 14 april 
1989; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door te zeggen << (dat) de voor
ziening gegrond is, in zoverre de 
aanslag ook is vastgesteld zonder 
rekening te houden met de vermin
dering van de belasting inzake on
roerende voorheffing » en door die 
aanslag nietig te verklaren, derhalve 
de artikelen 603, 1°, van het Gerech
telijk Wetboek en 278, eerste lid, 
van het W etboek van Strafvordering 
schendt; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
schending van die wetsbepalingen 
aanvoert, gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van het 
tweede onderdeel, dat niet tot rui
mere cassatie kan leideri, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
de aanslag in de onroerende -voor
heffing nietig verklaart en over de 
kosten uitspraak doet; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest; gelet op ar
tikel 293, § 2, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van -Beroep te Luik. 

16 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nr. 252 

1 e KAMER - 16 januari 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEZOLDIGING - BESTUURDER VAN EEN VEN
NOOTSCHAP - BELASTBARE GRONDSLAG -
BEDRIJFSVOORHEFFING - INHOUDING -
VERZUIM - GEVOLG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - BE
DRIJFSVOORHEFFING - INHOUDING - VER
ZUIM - GEVOLG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEZOLDIGING - BESTUURDER VAN EEN VEN
NOOTSCHAP - BELASTBARE BEZOLDIGING -
BEG RIP. 

1 o en 2° Uit de omstandigheid dat het Be
stuur van Financien niet aantoont dat 
een naamloze vennootschap, die op de 
aan een bestuurder betaalde bezoldi
ging geen bedrijfsvoorheffing heeft in
gehouden,, zich jegens hem heeft ver
bonden om die voorheffing in zijn 
plaats te betalen, valt niet naar recht 
af te leiden dat het bedrag van de be
drijfsvoorheffing niet in aanmerking 
komt bij de vaststelling van de belast
bare grondslag ten name van die be
stuurder (1). (Artt. 20, 2°, b, 180, 182 en 
183 W.I.B.) 

(1) In verband met de roerende voorheffing, 
zie Cass., 24 dec. 1968 (A.C., 1969, 405). 
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3° De als bedrijfsinkomsten belastbare 
bezoldiging van een bestuurder van 
een vennootschap omvat alle voordelen 
die deze onder welke vorm oak heeft 
verkregen en waarvan de oorsprong al 
dan niet rechtstteeks in de uitoefening 
van zijn bestuurdersmandaat te vinden 
is; het is niet noodzakelijk dat de aan 
de bestuurder betaalde bezoldiging de 
tegenprestatie is van een beroepswerk
zaamheid. (Artt. 20, 2°, b, 26, tweede 
lid, 2° en 27, § 1, tweede lid, 2°, W.I.B.) 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1124 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 september 1990 
door het Hof van Beroep te Luik in 
het Duits gewezen, en op het ver
zoekschrift tot cassatie in dezelfde 
taal; 

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter van het Hof van 28 
februari 1991, dat beveelt dat de 
rechtspleging ter zitting in het 
Frans zal worden gevoerd; 

Over het middel, ... 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder in 1982 bestuur
der was van de naamloze vennoot
schap H.K.F. en dat laatstgenoemde 
op de hem betaalde bezoldigingen 
geen bedrijfsvoorheffing heeft inge
houden, en vervolgens overweegt 
dat « het bestuur van financien niet 
aantoont dat de naamloze vennoot
schap zich jegens (verweerder) heeft 
verbonden om de bedrijfsvoorhef
fing in zijn plaats te betalen » en 
dat het « niet aantoont dat de be
weerde bezoldiging als betaling voor 
beroepswerkzaamheden is toege
kend »; 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
die eerste overweging niet naar 
recht kan worden afgeleid dat het 
bedrag van de bedrijfsvoorheffing 
niet in aanmerking komt bij de 
vaststelling van de belastbare grand
slag; 

Overwegende dat, anderzijds, in
gevolge de artikelen 26, tweede lid, 
2°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, gewijzigd bij arti
kel 5 van de wet van 8 augustus 
1980 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1979-1980, en 27, § 1, 
tweede lid, 2°, van dat wetboek, de 
als bedrijfsinkomsten belastbare be
zoldigingen inzonderheid de voorde
len van alle aard omvatten die de 
bestuurder behaalt uit hoofde of ter 
gelegenheid van de uitoefening van 
zijn mandaat; 

Overwegende dat uit de wetsge
schiedenis van de wet van 8 augus
tus 1990 blijkt dat de wetgever alle 
voordelen heeft willen belasten die 
onder welke vorm ook werden ver
kregen en waarvan de oorsprong al 
dan niet rechtstreeks in de uitoefe
ning van de beroepswer kzaamheid 
van de begunstigde te vinden is en, 
wanneer het een bestuurder van een 
vennootschap betreft, in de uitoefe
ning van zijn bestuurdersmandaat; 
dat het niet noodzakelijk is dat de 
aan de bestuurder betaalde bezoldi
ging de tegenprestatie is van een 
beroepswerkzaamheid; 

Overwegende dat het hof van be
roep bijgevolg, op grond van de 
voormelde overwegingen, zijn beslis
sing dat het bedrag van de bedrijfs
voorheffing, dat niet ten laste van 
verweerder is ingehouden, voor hem 
geen belastbaar voordeel uitmaakte, 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over het bedrijfs
verlies; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel 293, § 2, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, veroordeelt verweerder 
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in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het anders samen
gestelde Hof van Beroep te Luik, 
zitting houdend in het Duits. 

16 januari 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 

Nr. 253 

1 e KAMER - 17 januari 1992 

1° OVEREENKOMST - VERBINTENIS -
NIET-UITVOERING DOOR DE SCHULDENAAR
SCHADEVERGOEDING AAN DE SCHULDEISER 
- MORATOIRE INTEREST OP DE SCHADEVER
GOEDING- VEREISTE VAN INGEBREKESTEL
LING - BEGRIP. 

2° INTEREST - MORATOIRE INTEREST -
BURGERLIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST -
VERBINTENIS - NIET·U!TVOERING DOOR DE 
SCHULDENAAR - SCHADEVERGOEDING AAN 
DE SCHULDEISER - MORATOIRE INTEREST 
OP DE SCHADEVERGOEDING - VEREISTE 
VAN INGEBREKESTELLING - BEGRIP. 

3° INGEBREKESTELLING - BURGER
LUKE ZAKEN - OVEREENKOMST - VERBIN
TENIS - NIET-UITVOERING DOOR DE SCHUL
DENAAR - SCHADEVERGOEDING AAN DE 
SCHULDEISER - MORATOIRE INTEREST OP 
DE SCHADEVERGOEDING - VEREISTE VAN 
INGEBREKESTELLING - BEGRIP. 

4° ANATOCISME - ART. 1154 B.W. - INTE
REST OP VERVALLEN INTEREST VAN KAPITA
LEN - VEREISTEN - GERECHTEL!JKE AAN
MANING - BEGRIP - GEVOLG. 

1°, 2" en 3° Wanneer de schuldenaar aan 
zijn schuldeiser te kennen heeft gege
ven dat hij zijn verbintenis niet wil na
komen, is een ingebrekestelling niet 
meer vereist om moratoire interest op 

de aan de schuldeiser verschuldigde 
schadevergoeding te doen Jopen (1). 
(Art. 1146 B.W.) 

4° Vervallen interest van kapitalen kan 
slechts interest opbrengen ofwel ten 
gevolge van een gerechtelijke aanma
ning ofwel ten gevolge van een bijzon
dere overeenkomst, mits de aanma
ning of de overeenkomst betrekking 
heeft op interest die ten minste voor 
een geheel jaar verschuldigd is (2); de 
neerlegging van een conclusie ter grif
fie kan worden beschouwd als een 
handeling die gelijkwaardig is aan de 
bij art. 1154 B. W. vereiste gerechtelijke 
aanmaning, wanneer in die conclusie 
de aandacht van de schuldenaar wordt 
gevestigd op de kapitalisatie van de in
terest (3); niet naar recht verantwoord 
is de beslissing die interest op verval
len interesten toewijst voor een perio
de die voorafgaat aan het neer!eggen 
ter griffie van de conclusie waarbij 
zulks voor bet eerst is gevorderd. (Art. 
1154 B.W.) 

(STAD ANTWERPEN T. BELGISCHE STAAT -
STAATSSECRETARIS VOOR LEEFMILIEU EN 
MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE, DORR OLI-

VER N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7281) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 1139, 

{1) Zie: Cass., 20 dec. 1951 {A.C., 1952, 190), 
3 mei 1957 {ibid., 1957, 731), 24 maart 1972 
{ibid., 1972, 707); 24 april 1980 {ibid., 1979-80, 
nr. 540) en 29 nov. 1984, A.R: nrs. 6989, 7095 en 
7097 {ibid., 1984-85, nr. 203); D~; PAGB, dee! III, 
druk 1967, nr. 76; VAN 0MMESLAGHE, « Examen 
de jurisprudence {1974 a 1982) - Les obliga
tions » in R.C.J.B., 1986, biz. 33 tot 259, inz. nr. 
128, biz. 242-243. 

{2) Cass., 18 maart 1983, A.R. nr. 3592 (A.C., 
1982-83, nr. 402), 28 nov. 1985, A.R. nr. 7351 
(ibid., 1985-86, nr. 214), en 29 jan. 1990, A.R. 
nr. 8623 {ibid., 1989-90, nr. 332). 

{3) Cass., 18 juni 1981 {A. C., 1980-81, nr. 603).' 
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1145, 1146, 1153 en 1154 van het Burger
lijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 
1 mei 1953, en van het algemeen rechts
beginsel dies non interpellat pro homine, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming eiseres veroordeelt om aan 
tweede verweerster te betalen de sam 
van 4.630.459 frank, vermeerderd met de 
verwijlinteresten sedert 7 december 1977 
en de gerechtelijke interesten en voor 
recht zegt dat bij toepassing van artikel 
1154 van het Burgerlijk Wetboek de se
dert 7 december 1977 vervallen interes
ten vanaf deze datum interesten opleve
ren tot 16 oktober 1989, datum van 
neerlegging van de voor tweede verweer
ster genomen aanvullende beroepscon
clusies, op de gronden dat door de over
eenkomst eenzijdig te beeindigen en 
zulks op duidelijke en ondubbelzinnige 
wijze ter kennis van tweede verweerster 
bracht, deze niet gehouden was haar nag 
een ingebrekestelling te betekenen om 
de verwijlinteresten te doen !open; dat 
zij dan oak terecht aanspraak maakt op 
interesten vanaf 7 december 1977; dat 
anderzijds tweede verweerster terecht 
toepassing doet van artikel 1154 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat inderdaad de 
voorwaarden voor de toepassing van dit 
artikel te dezen vervuld zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, de verwijlin
tresten op een vergoeding voor schade 
ingevolge eenzijdige beeindiging van een 
overeenkomst, pas verschuldigd zijn te 
rekenen van de dag dat de schuldenaar 
wordt in gebreke gesteld tot betaling; dat 
het bestreden arrest ten onrechte beslist 
heeft dat tweede verweerder (lees : ver
weerster) niet gehouden was nog een in
gebrekestelling te betekenen om de ver
wijlinteresten te doen !open, !outer om
dat de eenzijdige beeindiging van de 
overeenkomst op duidelijk en ondubbel
zinnige wijze aan haar ter kennis ge
bracht werd; dat tweede verweerster 
door dit feit immers niet vrijgesteld 
werd van de verplichting omzelf haar 
schuldenaar in gebreke te stellen ten 
einde verwijlinteresten te doen !open 
(schending van de artikelen 1139, 
1145, 1146 en 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel); 

tweede onderdeel, vervallen interesten 
van kapitalen kunnen interesten opbren
gen ten gevolge van een gerechtelijke 
aanmaning; dat de intresten echter 
slechts interesten voortbrengen vanaf 
het ogenblik dat hun kapitalisatie in een 
gerechtelijke aanmaning werd gevor-

derd; dat tweede verweerster de kapitali
satie had gevorderd in haar aanvullende 
appelconclusie neergelegd op 16 oktober 
1989; dat het bestreden arrest derhalve 
ten onrechte beslist heeft dat sedert 7 
december 1977 vervallen interesten van
a£ deze datum interesten opleveren tot 
16 oktober 1989; dat de sedert 7 decem
ber 1977 vervallen interesten, ingevolge 
de gerechtelijke aanmaning van 16 okto
ber 1989 interesten konden voortbrengen 
(schending van de artikelen 1153 en 1154 
van het Burgerlijk Wetboek} , : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiseres de overeenkomst 
eenzijdig heeft verbroken en zulks 
op duidelijke en ondubbelzinnige 
wijze, namelijk bij aangetekende 
brief, ter kennis heeft gebracht van 
de N.V. Dorr Oliver; dat het hieruit 
afleidt dat deze laatste niet gehou
den was nog een ingebrekestelling 
te betekenen aan eiseres om de ver
wijlinterest op de verschuldigde 
schadevergoeding te doen !open; 

Overwegende dat interest op scha
devergoeding wegens niet-nakoming 
van de verbintenis, door de schulde
naar slechts is verschuldigd nadat 
hij in gebreke werd gesteld zijn ver
bintenis na te komen; dat echter de 
voorafgaande ingebrekestelling van 
de schuldenaar niet meer vereist is 
als deze aan zijn schuldeiser te ken
nen heeft gegeven dat hij zijn ver
bintenis niet wil nakomen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1154 van 

het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
vervallen interesten van kapitalen 
interesten kunnen opbrengen, ofwel 
ten gevolge van een gerechtelijke 
aanmaning ofwel ten gevolge van 
een bijzondere overeenkomst, mits 
de aanmaning of de overeenkomst 
betrekking heeft op interesten die 
ten minste voor een geheel jaar ver
schuldigd zijn; 

Overwegende dat de neerlegging 
van een conclusie kan worden be
schouwd als een handeling die ge-
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lijkwaardig is aan de bij voornoemd 
wetsartikel vereiste gerechtelijke 
aanmaning, wanneer in die conclu
sie de aandacht van de schuldenaar 
wordt gevestigd op de kapitalisatie 
van de interest; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
N.V. Dorr Oliver voor het eerst in 
haar aanvullende appelconclusie van 
16 oktober 1989, neergelegd ter grif
fie van het hof van beroep op 18 ok
tober 1989, de kapitalisatie van de 
interest vorderde; 

Dat derhalve het hof van beroep 
met toepassing van artikel 1154 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat « sedert 
7 december 1977 vervallen interes
ten vanaf deze datum interesten 
opleveren tot 16 oktober 1989, datum 
van neerlegging van de voor N.V. 
Dorr Oliver genomen aanvullende 
beroepsconclusies »; 

Dat het onderdeel gegrond is; · 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest enkel in zoverre het 
uitspraak doende over de vordering 
van de N.V. Dorr Oliver tegen eise
res « zegt voor recht dat bij toepas
sing van artikel 1154 B.W. de sedert 
7 december 1977 vervallen interes
ten vanaf deze datum interesten 
opleveren tot 16 oktober 1989, datum 
van neerlegging van de voor N.V. 
Dorr Oliver genomen aanvullende 
beroepsconclusies » en uitspraak 
doet over de kosten van deze vorde
ring; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres in 
negen tiende van de kosten; houdt 
de overige kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

17 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit" 
ter en verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen, waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, Nelissen Grade, Biitzler en 
Verbist. 

Nr. 254 

1 e KAMER - 17 januari 1992 

1° WATERS- ENIG ARTIKEL, LAATSTE LID, 
WET 17 JANUARI 1938 - WATERLEIDINGEN
WIJZIGINGSVOORWAARDEN- KOSTEN. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ART. 11 GW. - BEPALING VAN 
DE BILLIJKE VERGOEDING - MOGELIJKE 
SCHADE. 

1° De Staat, de provincies en de gemeen
ten hebben het recht om de met water
leidingen verband houdende werken 
op hun onderscheiden domein te doen 
wijzigen; a/s de wijzigingen worden 
vereist in het belang van de wegen, 
moet de kostprijs van die wijzigingen 
door de concessiehouder worden ge
dragen; die bepaling betreft zowel het 
openbaar als het prive-domein van die 
overheden maar vindt geen toepassing 
met betrekking tot een eigendom dat 
niet aan een van hen behoort. (Enig 
artikel, laatste lid, wet 17 januari 
1938.) 

2° Bij het bepalen van de billijke vergoe
ding waarop een watermaatschappij 
wier grand, waarin de moerbuis van 
de waterleidingen lag, ten algemenen 
nutte door de Staat is onteigend in het 
belang van de wegen, recht heeft, ver
mag de rechter rekening te houden 
met de omstandigheid dat de Staat; 
door de onteigening, het voorheen niet 
bestaande recht verkrijgt om, op grand 
van de wet van 17 januari 1938, de in
richting of het plan van aanleg aan de 
waterleiding evenals de daarmee ver
band houdende werken te doen wijzi
gen op kosten van de onteigende, en 
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derhalve ,aan de onteigende voorbe
houd te verlenen om later een vorde
ring in te Jeiden ten einde de geldsom 
te bepalen die het nadeel zal vergoe
den dat de onteigende zal lijden of ge
leden heeft door de mogelijke toepas
sing die de onteigenaar zal of heeft 
kunnen maken van de wet van 17 ja
nuari 1938 (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER· 
KEN, T. BRUSSELSE INTERCOMMUNALE WATER

MAATSCHAPPIJ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7400) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 11 van de Grondwet en van het enige 
artikel van de wet van 17 januari 1938 
betreffende de regeling van het gebruik 
door de openbare besturen, de verenigin
gen van gemeenten en de concessiehou
ders van openbare diensten of van dien
sten van openbaar nut, van de openbare 
domeinen van de Staat, van de provin
cien en van de gemeenten, voor het aan
leggen en onderhouden van leidingen en 
inzonderheid van gas- en waterleidingen, 
inzonderheid het laatste lid van dit arti
kel, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de wet van 17 j anuari 1938 
aan de intercommunales het recht geeft 
om op hun kosten, onder pleinen, wegen 
enz. mits toelating aile werken te laten 
uitvoeren die noodzakelijk, zijn voor de 
waterleidingen, dat deze werken evenwel 
geen buitenbezitsteiling tot gevolg heb
ben, dat in het laatste lid van het enig 
artikel van die wet " aan de Staat ( ... ) 
het recht wordt gegeven om, in aile ge-
val, op hun onderscheidelijk domein de 
door de intercommunales uitgevoerde 
werken te doen wijzigen >>, dat deze be
volen wijzigingen bovendien zuilen moe
ten geschieden op kosten van de inter
communale, dat nochtans deze wet niet 
spreekt over waterleidingen die gelegen 

(1) Zie, inzake het verlenen van voorbehoud 
bij het bepaleri van de vergoeding in geval van 
onteigening ten algemenen nutte, Cass., 16 
mei 1986, A.R. nr. 4954 (A.C., 1985-86, nr. 569). 

zijn op eigendommen van prive-perso
nen, beslist dat eiser " op grond van de 
wet van 17 januari 1938 en zolang (ver
weerster) zelf eigenaar was van de grond 
waarin haar moederbuis lag, aan (ver
weerster) niet de verplichting kon opleg
gen om deze waterleiding te verplaatsen, 
bijvoorbeeld in het belang van de wegen; 
dat deze toestand gewijzigd werd door 
de onteigening, waarbij het eigendoms
recht van (verweerster) is overgegaan op 
(eiser); dat (eiser), nu hij eigenaar is ge
worden van de grand waarin de moer
buis lag, (verweerster) heeft kunnen ver
plichten om deze leiding te verplaatsen; 
dat het recht om (verweerster) te ver
plichten de waterleiding te verplaatsen 
een recht is dat voortspruit uit de wet 
van 17 januari 1938 ( ... ); dat dit recht 
evenwel slechts in tweede orde ontstond 
nu (eiser) hiertoe vooreerst tot onteige
ning moest overgaan ... >>, en daaruit af
leidt " dat de billijke vergoeding, waarop 
(verweerster) recht heeft, bijgevolg niet 
aileen moet berekend worden naar rato 
van de waarde der onteigende vierkante 
meter grond, maar ook volgens het na
deel dat zij zal (lijden) door de mogelijke 
toepassing die (eiser) zal of heeft kun
nen maken van de wet van 18 (lees 17) 
januari 1938 », 

terwijl, eerste onderdeel, het enig arti
kel, laatste lid, van de wet van 17 j anua
ri 1938, boven nader aangeduid, bepaalt 
dat de Staat, de provincien en de ge
meenten in alle geval het recht hebben 
de schikkingen of het plan van een wa
terleiding te laten wijzigen alsook de 
werken die ermee verband houden, en 
bovendien een onderscheid maakt wat 
betreft de kostendekking van de aldus 
opgelegde werken; onder meer, wanneer 
de wijziging opgelegd is " in het belang 
van de wegen », deze kosten zullen ge
dragen worden door de maatschappij die 
de leidingen heeft aangelegd; ofschoon 
deze wet van 17 januari 1938 in principe 
de werken op het openbaar domein be
oogt, de bepaling van het laatste lid niet
temin oak toepasselijk is wanneer de 
Staat wijzigingen oplegt aan leidingen 
gelegen in een privaat domein, na te 
hebben beslist er wegenwerken uit te 
voeren die tot gevolg zullen hebben het 
pand tot openbaar gebruik te bestemmen 
en het aldus in het openbaar domein op 
te nemen; zulks in casu door de onteige
ning verwezenlijkt werd, en wel " in het 
belang van de wegen »; het laatste lid 
van het enig artikel van de wet van 17 
januari 1938 trouwens gewag maakt van 
" hun onderscheiden domein », welke 
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term zowel het prive- als het openbaar do
mein van de genoemde overheden om
vat; zodat het arrest ten onrechte aan de 
Staat het recht ontzegt om op grand van 
het meervermeld enig artikel, laatste lid, 
van de wet van 17 januari 1990 (scherr
ding van deze bepaling) zolang verweer
ster zelf eigenaar was van de grond 
waarin de leiding lag, haar de verplich
ting op te leggen om in het belang van 
de wegen de besproken waterleiding op 
eigen kosten te verplaatsen; 

tweede onderdeel, het arrest ten on
rechte beslist dat het recht van eiser om 
de waterleidingen te doen verplaatsen 
slechts ontstond « in tweede orde >>, en 
dat eiser eerst tot onteigening moest 
overgaan, waaruit afgeleid wordt dat het 
verwerven van dit recht mede in aan
merking genomen moet worden om de 
onteigeningsvergoeding te bepalen; im
mers het voorschrift van het meerver
meld laatste lid van het enig artikel van 
de wet van 17 januari 1938 voor verweer
ster de plicht kan meebrengen om leidin
gen te verplaatsen, ook op niet-onteigen
de gronden, waarvoor verweerster dan 
ook op eigen kosten had moeten instaan, 
wanneer de werken « in het belang van 
de wegen >> werden voorgeschreven; de 
onteigening op zichzelf op geen enkele 
wijze het recht aantastte dat verweerster 
uit hoofde van haar waterleiding kan 
doen gelden op het onteigend goed, en 
de onteigeningsvergoeding enkel die 
schade mag vergoeden die rechtstreeks 
en noodzakelijk door de onteigening 
wordt veroorzaakt; zodat het arrest, door 
de principiele toezegging aan verweer
ster van haar vordering nopens een ver
goeding voor de verplaatsingskosten van 
de besproken waterleiding, de betekenis 
van het meervermeld enig artikel, laat
ste lid, van de wet van 17 januari 1938 
miskent (schending van deze bepaling), 
en tevens aan verweerster een princi
pieel recht op vergoeding toekent voor 
een uitgave die niet het rechtstreeks en 
noodzakelijk gevolg is van de uitgevoer
de onteigening (schending van artikel 11 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het laatste lid 
van het enige artikel van de wet 
van 17 januari 1938 de Staat, de pro
vincies en de gemeenten het recht 
geeft om in alle geval op hun do
mein de schikkingen of het plan van 
een waterleiding en de werken die 
ermee verband houden, te doen wij
zigen; dat, krachtens die bepaling, 

als de wijzigingen vereist worden in 
het belang van de wegen, de kost
prijs van die wijzigingen door de 
concessiehouder moet worden ge
dragen; 

Dat die bepaling zowel het open
baar als het prive-domein van die 
overheden betreft, maar geen toe
passing vindt met betrekking tot 
een eigendom dat niet aan een van 
hen behoort; 

Dat uit die bepaling volgt dat de 
Staat, ten aanzien van een onroe
rend goed dat niet tot zijn domein 
behoorde, na de onteigening ervan 
het recht verkrijgt om zich in voor
komend geval op de vermelde bepa
ling te beroepen; dat zulks te dezen 
voor de onteigende eigenaar een 
verplichting doet ontstaan die tevo
ren niet bestond en die het recht
streeks en noodzakelijk gevolg is 
van de onteigening; dat de onteigen
de eigenaar derhalve krachtens arti
kel 11 van de Grondwet de aan dat 
gevolg verbonden kosten kan verha
len op de onteigenaar; 

Overwegende dat het arrest dat 
beslist dat zolang de grond waarin 
de moerbuis lag niet door de eiser 
was onteigend, de eiser aan ver
weerster niet de verplichting kon 
opleggen de waterleiding te ver
plaatsen in het belang van de wegen 
en dat ingevolge de onteigening de 
onteigende een v66r de onteigening 
niet bestaand nadeel « zal lijden 
door de mogelijke toepassing die (ei-
ser) zal of heeft kunnen maken van 
de wet van (lees :) 17 j anuari 1938 >>; 

zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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



Nr. 255 HOF VAN CASSATIE 441 

17 januari 1992 - 1 • kamer - Voorzit
ter en ·verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen, waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Claeys Bouuaert en Gerard. 

Nr. 255 

3• KAMER - 20 januari 1992 

1° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-

RING - RECHTSTREEKSE VORDERING - VER
JARING. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN. W.A.M.-VERZEKERING 
RECHTSTREEKSE VORDERING - VERJARING. 

3° ARBEIDSONGEVAL- ALGEMENE BE

GRIPPEN - AARD VAN DE WET - BEPALIN
GEN BETREFFENDE VORDERINGEN TEGEN

, OVER .DE AANSPRAKELIJKE DERDE. 

4° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE

VAL - BEPALINGEN BETREFFENDE VORDE
RINGEN TEGENOVER DE AANSPRAKELJ.JKE 
DERDE. 

1" en 2" De verjaring van de rechtstreek
se vbrdering van de benadeelde tegen 
de verzekeraar, bedoeld in artikel 6 
W.A.M.-wet, wordt geregeld door art. 
10 van die wet en niet door art. 26 wet 
17 april 1878, zelfs indien het feit 
waaruit de schade is ontstaan, een 
misdrijf is (1). 

3" en 4" De bej:Jalingen van de Arbeidson
.' gevallenwet betreffende de rechten die 

de getroffene of zijn rechthebbenden 
en de gesubrogeerde arbeidsongeval-

(1) Ben.GH., 21 dec. 1990, A 89/2 (Ben. jur., 
1990, dee! 11, 31, enz., R. W., 1990-91, 1082) met 
cone!. O.M.; Cass., 2 mei 1991, A.R. nr. 6207 
(A.C., 1990-91, nr. 454). 

lenverzekeraar kunnen doen gelden te
genover de voor het ongeval aanspra
kelijke derde, zijn niet van openbare 
orde of van dwingend recht (2). (Artt. 
46 en 47 Arbeidsongevallenwet.) 

(BELGISCH BUREAU VOOR DE AUTOVERZEKE
RAARS V.Z.W. T. GROEP EAGLE STAR - BRUS
SELSE MAATSCHAPPIJ 1821 N.V., FIDELITAS N.V.; 
GROEP EAGLE STAR - BRUSSELSE MAAT
SCHAPPIJ 1821 N.V. T. BELGISCH BUREAU VOOR 
DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W., FIDELITAS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7623) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 september 1989 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 16 oktober 1991, waarbij de 
zaken naar de derde kamer worden 
verwezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen gericht zijn tegen dezelfde be
slissing; dat de zaken moeten woren 
gevoegd; 

I. .Op de voorziening van het Bel
gisch Bureau voor de Autoverzeke
raars: 

Overwegende dat het geschil, vol
gens de vaststellingen van het ar
rest, betrekking heeft op de gevol
gen van een verkeersongeval dat 
zich voordeed op 13 maart 1978, 
waarbij betrokken waren : 1. Batley, 
verzekerde van eiseres, 2. Gyssels, 
verzekerd voor het aansprakelijk
heidsrisico door de N.V. Groep 
Eagle Star, 3. Feys, wiens werkge
ver verzekerd is bij de N.V. Groep 
Eagle Star voor arbeidsongevallen, 
4. Vermeersch, wiens werkgever 
verzekerd is voor arbeidsongevallen 
bij de N.V. Fidelitas; 

Dat, volgens het bestreden arrest, 
een arrest van 11 juni 1982 van het 

(2) Cass., 27 feb. 1989, A.R. nr. 6454 (A.C., 
1988-89, nr. 360) met cone!. O.M. 
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Hof van Beroep te Gent, dat had 
aangenomen dat Batley en Gyssels 
elk voor de helft aansprakelijk wa
ren voor de gevolgen van het onge
val, eiseres en de N.V. Groep Eagle 
Star als verzekeraar van de burger
lijke aansprakelijkheid van de res
pectievelijk Batley en Gyssels hoof
delijk veroordeelde om de N.V. Fide
Jitas te vergoeden, eiseres op vorde
ring van Feys en Vermeersch ver
oordeelde om de persoonlijke scha
de van laatstgenoemden te vergoe
den, en ten slotte eiseres, op vorde
ring van de N.V. Groep Eagle Star, 
veroordeelde tot terugbetaling van 
de helft van de helft van de vergoe
dingen betaald door de N.V. Groep 
Eagle Star in haar hoedanigheid 
van arbeidsongevallenverzekeraar; 

Dat het bestreden arrest vervol
gens vaststelt dat, nadat het arrest 
van 11 juni 1982 was gewezen, eens
deels, de N.V. Groep Eagle Star, als 
arbeidsongevallenverzekeraar van 
de werkgever van Feys, bijkomende 
bedragen vordert tegen eiseres, an
derdeels, eiseres, bij dagvaarding 
van 5 oktober 1983, de veroordeling 
vraagt van de N.V. Groep Eagle 
Star, als verzekeraar van de burger
lijke aansprakelijkheid van Gyssels, 
tot betaling van de helft van de ver
goedingen die zij aan Feys en Ver
meersch heeft uitbetaald; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het feit, waaruit de vorde
ring van eiseres is ontstaan, het 
misdrijf is van slagen en verwondin
gen toegebracht aan Daniel Ver
meersch en hieruit afleidt dat een 
dergelijke vordering niet meer dan 
vijf jaren na de feiten kon worden 
ingeleid; dat het op die gronden het 
verzoek van eiseres te mogen bewij
zen dat onderhandelingen gevoerd 
werden die de verjaring stuiten, af
wijst; 

Dat het middel betoogt dat, an
ders dan het anders aanneemt, de 
vordering van de verzekeraar van 
een aansprakelijke die de benadeel
de vergoedde, tegen de verzekeraar 

van een medeaansprakelijke los 
staat van de eventuele vordering te
gen de aansprakelijke en haar oor
zaak vindt in artikel 6 van de wet 
van 1 juli 1956, zodat de verjaring 
van de vordering enkel moet beoor
deeld worden op grond van artikel 
10 van de wet van 1 juli 1956; 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof in zijn arrest van 21 de
cember 1990, voor recht verklaart: 
<< De benadeelde verbeurt zijn in ar
tikel 6 van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen bedoelde eigen vorde
ring die met toepassing van artikel 
10 van dezelfde bepalingen nog niet 
verjaard is, niet doordat zijn civiel
rechtelijke vordering tegen de aan
sprakelijke met toepassing van de 
nationale wegeving verjaard zou 
zijn »; 

Dat hieruit voortvloeit dat, als de 
vordering ingesteld wordt door de 
benadeelde of door de in de plaats 
gestelde verzekeraar tegen de verze
keraar van de aansprakelijke, niet 
de termijn van vijf jaar maar deter
mijn van drie jaar toepasselijk is, 
ook al volgt de vordering uit een 
misdrijf begaan door de verzekerde 
van de verzekeraar tegen wie de 
vordering wordt ingesteld; 

Dat de appelrechters, in zoverre 
zij de vordering van eiseres tegen 
de verzekeraar van de aansprake
lijke afwijzen op grond dat ze 
krachtens de wet van 17 april 1878 
verjaard is, en zij aldus de toepas
sing van artikel 10 van de wet van 1 
juli 1956 uitsluiten, daardoor deze 
laatste wetsbepaling schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel, 

Overwegende dat de appelrechters 
de eis van de N.V. Fidelitas, arbeids
ongevallenverzekeraar van Ver
meersch, gegrond bevinden ten \:>elo
pe van 992.188 F, waaronder 420.000 
F als vergoeding voor blijvende in
validiteit; dat het arrest hierbij vast
stelt dat die laatste vergoeding toe
gekend wordt voor materiele schade; 
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Dat eiseres zelf voor de appelrech
ter de schade veroorzaakt door de 
arbeidsongeschiktheid van Daniel 
Vermeersch als materiele schade 
heeft gekwalificeerd; · 

Overwegende dat eiSeres derhalve 
een middel aanvoert dat zij niet aan 
de appelrechters heeft voorgelegd; 
dat dit middel betrekking heeft op 
wetsbepalingen die de getroffene of 
zijn rechthebbenden en de gesubro
geerde arbeidsongevallenverzeke
raar kunnen doen gelden tegenover 
de voor het ongeval aansprakelijke 
derde; dat, aangezien deze wetsbe
palingen niet van openbare orde of 
van dwingend recht zijn, het middel 
in zoverre nieuw en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
onder de nummers 7116 en 7623 in
geschreven op de algemene rol; ver
nietigt het bestreden arrest in zover
re het de vordering van de V.Z.W. 
Belgisch Bureau voor de Autoverze
keraars tegen de N.V. Groep Eagle 
Star tot terugbetaling van de helft 
van de aan Daniel. Vermeersch be
taalde bedragen ongegrond ver
klaart, alsmede in zoverre het uit
praak doet over de kosten; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
verklaart het arrest bindend voor 
Daniel Vermeersch; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt 
de eiseressen in de helft van de kos
ten van de N.V. Fidelitas; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

20 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever: de h. Verougstraete -

Gelijkluidende conclusie van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryze. 

Nr. 256 

3• KAMER - 20 januari 1992 

1° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRES
TEN - NIETIGHEDEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- EENTALIGHEID VAN DE BESLISSING
AANHALING IN EEN ANDERE TAAL. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BEPERKING VAN 
DE AANGEVOCHTEN BESLISSING IN DE VOOR
ZIENING. 

1° Geheel nietig is het arrest dat beslist 
op grand van een aanhaling in een an
dere taal dan die van de rechtspleging, 
wanneer de vertaling of de zakelijke 
inhoud ervan niet in de procestaal is 
weergegeven (1). (Artt. 24, 37 en 40 
Taalwet gerechtszaken.) 

2° Ook wanneer het arrest geheel nietig 
is, wordt de vernietiging in de regel 
niettemin beperkt tot de punten van 
de beslissing waartegen de voorziening 
is gericht (2). (Artt. 1082 en 1095 Ger. 
W.) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

In de drie zaken steunt het arrest op 
een in het Frans gesteld citaat zonder 
vertaling of weergave van de zakelijke 
inhoud. 

Volgens de rechtspraak van het Hof 
(3) worden daardoor de artikelen 27 en 

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

(3) Cass., 25 maart 1983, A.R. nr. 3653 (A.C., 
1982.-83, nr. 417), en 4 jan. 1990, A.R. nr. 6753 
(A.C., 1989-90, nr. 2.71). Zie ook Cass., 25 nov. 
1987, A.R. nr. 5869 (A.C., 1987-88, nr. 183). 
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34 van de Taalwet in gerechtszaken ge
schonden en zijn de arresten derhalve, 
krachtens artikel 40 van die wet, nietig. 

Deze zaken doen de vraag rijzen of die 
nietigheid zich in elk geval uitstrekt tot 
het ganse bestreden arrest. 

In de zaak 7607 steunt aileen de beslis
sing over het bestaan van de dringende 
reden - en dus ook de veroordeling tot 
betaling van de opzeggingsvergoeding -
op de uitsluitend in het Frans aangehaal
de ontslagbrief. Dat is daarentegen niet 
het geval met de beslissing over het 
recht op loon en vakantiegeld voor 6 en 
7 mei 1986. 

Weliswaar bevat de desbetreffende re
dengeving ook enkele citaten uit de 
Franse ontslagbrief; maar de eigenlijke 
grond van de desbetreffende beslissing 
ligt daarbuiten, namelijk in het gebrek 
aan bewijs van ontslag van 5 mei. 

In de zaak 7683 betoogt eiseres in het 
eerste onderdeel van het eerste middel 
ten onrechte dat het in het Frans geci" 
teerde arrest wordt ingeroepen tot sta
ving van de veroordeling tot betaling van 
een aanvullende opzeggingsvergoeding, 
van het verschil tussen verweerders pen
sioen en zijn wedde en van het verschil 
in kapitaalsuitkering. Naar dat arrest 
verwijst het arbeidshof aileen tot staving 
van de veroordeling tot betaling van een 
eindeloopbaanuitkering. Het eerste on
derdeel gaat dus uit van een verkeerde 
lezing van het arrest en mist derhalve 
feitelijke grondslag. In het tweede onder
dee! wordt daarentegen terecht aange
voerd dat laatstgenoemde veroordeling 
tot betaling van een eindeloopbaanuitke
ring mede steunt op een franstalig citaat 
uit de Journal des Tribunaux du Travail. 

In beide zaken maakt de Franse tekst 
die in aanmerking komt, aileen dee! uit 
van de motivering van een deel van de 
aangevochten veroordeling, met uitslui
ting van een ander dee!. 

In de zaak 7740 is de voorziening ge
richt tegen de enige veroordeling die het 
arrest bevat. Maar de eisers stellen· in 
hun verzoekschrift uitdrukkelijk dat zij 
niet de vernietiging vragen van de beslis
singen dat het hoger beroep ontvankelijk 
is, dat wijlen Blomme nooit partij was 
en dat architect Bauwens buiten de zaak 
wordt gesteld. 

In de zaken 7607 en 7683 wordt de 
voorziening niet uitdrukkelijk beperkt, 
maar volgt de beperking impliciet uit de 
middelen, die ofwel uitsluitend gericht 
zijn tegen bepaalde veroordelingen, of-

wel niet gericht zijn tegen bepaalde pun
ten van het bestreden arrest, bijvoor
beeld de ontvankelijkheid van het hoger 
beroep. 

Vraag is nu hoever de vernietiging in 
deze drie zaken reikt. 

* * 

Uitgangspunt van het antwoord op de
ze vraag is dat, volgens de rechtspraak 
van het Hof, de overtreding van de Taal
wet de nietigheid van de akte zqwel naar 
de inhoud als naar de vorm tot gevolg 
heeft (4). Die nietigheid is niet beperkt 
tot de beslissing die op de in het Frans 
gestelde passus van het arrest steunt. Zij 
betreft de akte in haar geheel, omdat 
daardoor afbreuk wordt gedaan aan de 
eentaligheid van de akte. 

Bij arrest van 19 december 1988 (5) 
heeft het Hof een voorziening geheel 
nietig verklaard, omdat een van de mid· 
delen steunde op een uitsluitend in het 
Frans gestelde brief. 

Dezelfde regel dient overeenkomstige 
toepassing te vinden op een arrest, waar
in een van de beslissingen mede gegrond 
is op een in het Frans gesteld motief. 

Het arrest van 4 januari 1990 (6), dat 
een arrest vernietigt wegens een in een 
andere taal gestelde aanhaling, doet 
daaraan geen afbreuk. Het stelt welis
waar vast dat (( het onderdeel van het ar
rest geheel berust op de inhoud » van 
een in het Frans gesteld stuk. Maar uit 
de motivering van het cassatiearrest 
blijkt niet dat het Hof anders zou beslist 
hebben, zo het oordeel van de rechters 
ook nog op andere motieven was ge
grond. 

* 

Is het arrest dat niet integraal in de 
taal van de rechtspleging is gesteld, 
krachtens artikel 40 van de .Taalwet in 
gerechtszaken geheel nietig, . dan volgt 
hieruit evenwel niet noodzakelijk dat het 
Hof het ganse arrest moet vernietigen. 

(4) Cass., 13 feb. 1984, A.R. nr. 4154 (A.C., 
1983-84, nr. 323); en 22 jan. 1988, j\;R.nrs.: 53'(9 
en 5638 (A.C., 1987-88, nr. 314). 

{5) A.R. nr. 6355 (A.C., 1988-89, nr. 234) met 
cone!. O.M. 

(6) A.R. nr. 6753 (A.C., 1989-90, nr. 271). 
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Als regel geldt dat maar kan worden 
vernietigd wat aangevochten wordt. 

Wanneer het arrest verscheidene pun
ten bevat, schrijft artikel 1082 van het 
Gerechtelijk Wetboek voor dat het ver
Zoekschrift nauwkeurig aangeeft tegen 
welke punten de voorziening is gericht. 

In de zaak 7740 hebben de eisers dit 
voorschrift stipt in acht genomen, wat 
veeleer uitzonderlijk is. Maar ook wan
neer dat niet het geval is, volgt de om
schrijving van het cassatieberoep door
gaans impliciet uit de middelen, zoals in 
de zaken 7607 en 7683. Hoe dan ook, de 
eiser dient zelf de grenzen van de beoog
de vernietiging te bepalen. Want artikel 
1095 van het Gerechtelijk Wetboek luidt 
dat het Hof aileen kennis kan nemen 
van de punten van de beslissing die in het 
inleidend verzoekschrift zijn aangege
ven. 

W eliswaar wordt, volgens de recht
spraak van het Hof, de vernietiging in 
bepaalde gevallen uitgebreid tot niet 
aangevochten beslissingen, bijvoorbeeld 
tot een beschikking of beslissing die het 
gevolg van de vernietigde beslissing is 
(7), bij onsplitsbaarheid van twee dicta 
(B) of tot een niet afscheidbaar beschik
kend gedeelte (9). 

Het betreft hier evenwel uitzonderin
gen (10) die de regel bevestigen dat het 
Hof niet kan vernietigen wat niet wordt 
aangevochten. Die regel geldt ook, wan
neer het niet bestreden gedeelte van het 
arrest nietig is. Want de nietigheid van 
het arrest op zichzelf volstaat niet om tot 
vernietiging te leiden. 

Hieruit volgt dat : 

- in de zaak 7607 de vernietiging 
moet worden beperkt tot de in het mid
del aangevochten punten; 

- in de zaak 7683 de vernietiging zich 
uitstrekt tot het ganse arrest, behalve tot 
de beslissing over de ontvankelijkheid 
van het hager beroep; 

(7) Cass., 15 jan. en 31 mei 1990, A.R. nrs. 
6898 en 8634 (A.C., 1989-90, hrs. 298 en 574). 

(8) Cass., 5 nov. 1990, A.R. nr. 8727 (A.C., 
1990-91, nr. 124). 

(9) Cass., 11 apnl 1988, A.R. nr. 6113 (A. C., 
1987-88, nr. 486). 

(10) Cass., 1 feb. 1991, A.R. nr. 6982 (A.C., 
1990-91, nr. 294). 

- in de zaak 7740 de door de eisers 
aangegeven punten van het arrest uit de 
vernietiging moeten worden gesloten. 

Binnen die grenzen concludeer ik tot 
de vernietiging. 

(Eerste zaak) 

(GB-INNO-BM T. DE MEUTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 7607) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 oktober 1990 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 24, 37 en 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken, 

doordat het bestreden arrest, na zich 
de feitelijke uiteenzetting van de eerste 
rechter, waarin de ontslagbrief van 7 
mei 1986, in het Frans gesteld, in exten
so werd aangehaald, te hebben toegeei
gend, besluit tot het teniet doen van het 
vonnis a quo, waarbij verweersters vor
dering strekkende tot het bekomen van 
een verbrekingsvergoeding wegens on
rechtmatige beeindiging van de arbeids
overeenkomst werd afgewezen, en, op
nieuw rechtdoende, eiseres veroordeelt 
om aan verweerster het bedrag van 
1.995.528 frank, hetzij 24 maanden bezol
diging, ten titel van verbrekingsvergoe
ding te betalen, dit bedrag te vermeerde
ren met de wettelijke intresten vanaf 8 
mei 1986 en met de gerechtelijke intres
ten vanaf de datum van de inleidende 
dagvaarding tot op de dag van de ef
fectieve betaling ervan, met dien ver
stande dat de verschuldigde intresten 
dienen berekend op het nettobedrag van 
voornoemde som, op grand " dat (ver
weerster) bij aangetekend brief d.d. 7 
mei 1986 onmiddellijk door (eiseres) ont
slagen werd wegens dringende reden, 
zonder enige vergoeding noch opzeg
gingstermijn; dat beide gedingvoerende 
partijen deze brief van onmiddellijk ant
slag in hun respectieve dossiers neerleg
gen en dat (eiseres) daarenboven de
ze tekst reproduceert in haar be
roepsconclusie (cfr.: deze beroepsconclu
sie, biz. 3-4); dat, enerzijds, het een 
vaststaande rechtspraak is dat de voor 
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de rechter ingeroepen redenen tot on
middellijk ontslag aileen deze mogen 
zijn vermeld in de ontslagbrief; dat het 
zwaarwichtig karakter van de aangehaal
de dringende reden zeer nauwkeurig 
moet worden aangeduid, zodat de rech
ter de gewichtigheid ervan kan onder
zoeken, evenals de overeenstemming van 
de v66r hem aangebrachte reden met die 
welke werden betekend; dat de dringen
de redenen ter verantwoording van het 
ontslag zonder opzegging in de ontslag
brief zo moeten worden uitgedrukt dat 
daardoor, enerzijds, de ontslagen werk
nemer op de hoogte gebracht wordt van 
de hem verweten feiten en, anderzijds, 
de rechter het ernstige karakter kan be
oordelen van de redenen aangevoerd in 
de brief en kan nagaan of ze dezelfde 
zijn als die welke v66r hem ingeroepen 
worden; dat (eiseres) zich derhalve strikt 
dient te houden aan de dringende rede
nen, door haar ingeroepen en omschre
ven in de onmiddellijke ontslagbrief van 
7 mei 1986; dat de beoordeling van de 
dringende reden tot de soevereine beoor
delingsmacht van de feitenrechter be
hoort (cfr., o.m.: art. 35, lid 1, A.O.W.; ... ); 
dat de rechter in geval van betwisting 
soeverein oordeelt of de aangewende fei
ten, rekening houdend met de concrete 
omstandigheden van de zaak, een drin
gende reden uitmaken en dat hij daarbij 
geenszins gebonden is door de opname 
in de individuele arbeidsovereenkomst of 
in het arbeidsregelement of algemene 
onderrichtingen of dienstorders, van een 
opsomming van feiten die als dringende 
reden kunnen ingeroepen worden, noch 
door de beoordeling van de verbrekende 
partij ( ... ); dat het arbeidshof derhalve 
soeverein beslist dat al de feiten die als 
dringende reden door (eiseres) werden 
ingeroepen in haar aangetekende brief 
d.d. 7 mei 1986, in casu geen fouten uit
maken van die aard om onmiddellijk en 
definitief alle professionele samenwer
king tussen partijen onmogelijk te rna
ken; dat de feitenrechter op onaantastba
re wijze in feite oordeelt of de tekortko
ming ernstig genoeg is en of zij de 
professionele samenwerking tussen 
werkgever en werknemer onmiddellijk 
en definitief onmogelijk maakt ( ... ); dat 
(verweerster) door (eiseres) op een on
rechtmatige wijze onmiddellijk ontslagen 
werd, waardoor (verweerster) recht heeft 
op een verbrekingsvergoeding, waarover 
hierna door het arbeidshof beslist wordt; 
dat het arbeidshof inderdaad beslist dat 
(verweerster) een kaderlid met meer dan. 
17 jaar onberispelijke dienst, niet onmid-

dellijk de zwaarste sanctie van het on
middellijk · ontslag zonder enige vergoe
ding of opzegging verdient; dat (eiseres) 
geen enkel bewijs voorlegt - of ook niet 
vraagt te mogen bewijzen -. dat (ver
weerster) - buiten de huidige door (eise
res) ingeroepen dringende reden - een 
slecht werkend personeelslid is geweest, 
waarover zij zich reeds sedert vele jaren 
te beklagen had; dat uit de onmiddellijke 
ontslagbrief d.d. 7 mei 1986 zelf blijkt 
dat (eise·res) zeer lang gewacht heeft om 
klaarheid te brengen in het gebruik van 
een wagen van de maatschappij (cfr.: 
' Cette ' negligence ' de votre · part est a 
nos yeux d'autant plus suspecte qu'elle 
remonte au 1.01.85, et cela malgre d'in
cessants rappels a ce sujet de la part de 
votre chef Monsieur Chabot depuis jan
vier 86. '; de heer Chabot - of zijn even
tuele voorganger -, .m.a.w. (eiseres) 
wacht een gans jaar om uitleg te vra
gen); dat (eiseres) het gebruik van de 
wagen voor privedoeleinden kon verbie
den, wat zij niet gedaan heeft ten gepas
te tijde; dat (eiseres) ook gebruik kon 
maken van art. 18, laatste lid, A.O.W., 
vermits (verweerster) de verschuldigde 
bedragen niet betwistte; dat (eiseres) een 
opzegging kon betekenen, bij tqepassing 
van art. 37, lid 2, A.O.W., met verplich
ting de opzeggingstermijn te presteren 
door (verweerster), dat het daarenboven 
bewezen is en vaststaat dat binnen 'GB
Inno-BM ' er geen enkele geschreven en 
duidelijke procedures noch termijn be
stonden betreffende het bijhouden van 
een ' Car Service Book ' en het terugbeta
len van privekilometers voor personeel
sleden die over een firmawagen beschik
ken; dat (verweerster) derhalve onrecht
matig onmiddellijk ontslagen werd door 
(eiseres), zoals supra door het arbeidshof 
reeds beslist werd in uitvoerige termen ", 
doch op het incidenteel hager beroep van 
eiseres besluit tot de bevestigiilg vim dit 
vonnis, in zoverre het betrekking had op 
het loonsaldo en vakantiegeld voor 6 en 
7 mei 1986, o.m. om de in het vonnis a 
quo aangehaalde redenen die de appel
rechter zich eigen maakten; dat dit von
nis terzake overwoog dat eiseres geen 
enkel bewijs !evert van het feit dat ver
weerster op 5 mei 1986 formeel werd af
gedankt en dit evenmin blijkt " uit de af
dankingsbrief van 7 mei waarin enkel 
wordt verwezen naar 'l'entretien de ce 5 
mai ' "; dat het feit " dat in de afdan
kingsbrief in fine wordt gesteld 'nous ne 
vous considerons plus comme membre 
de notre effectif a dater de ce 5 mai 1986 
au soir ' is ter zake niet dienend ", 
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terwijl de wet op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, waarvan de bepalingen 
zijn voorgeschreven op straffe van nie
tigheid, bepaalt dat de vonnissen en ar
resten worden gesteld in de taal van de 
rechtspleging, te weten de taal waarin de 
bestreden beslissing is gesteld, hetzij te 
dezen in het Nederlands; 

er weliswaar wordt aangenomen dat 
de letterlijke aanhaling in de akte van 
een stavingstuk, opgesteld in een andere 
taal dan deze van de akte, het eentalig 
karakter van deze akte niet wegneemt, 
voor zover evenwel de vertaling of de za
kelijke inhoud ervan in de procestaal is 
weergegeven; 

te dezen het arbeidshof in het bestre
den arrest niet aileen in extenso in de 
Franse taal, zonder vertaling, noch sa
menvatting van de inhoud in het Nedec 
lands, de ontslagbrief van 7 mei 1986 ci
teert tot precisering van de door eiseres 
ingeroepen dringehde rederten·, zulks 
door overname van. de feitelijke uiteen
zetting van de eerste rechter, enige 
weergave van de door eiseres als drin
gende redenen ingeroepen feiten, waarop 
het zijn beslissing laat steunen, doch bo
vendien bij het onderzoek van de zaak 
ten gronde inzake het voorhanden zijn 
van dringende redenen uitdrukkelijk een 
gedeelte van deze tekst citeert om hier
uit af te leiden dat de heer Chabot of 
diens eventuele voorganger, d.w.z. eise
res, vrij lang wachtten om uitleg te vra
gen, en mede op die grond tot de afwe
zigheid van dringende redenen te beslui
ten, zonder dat de zakelijke inhoud van 
dit citaat in het Nederlands, taal van de 
rechtspleging, wordt weergegeven, noch 
de vertaling van de tekst in het bestre
den arrest wordt opgenomen; 

op dezelfde wijze het arbeidshof de 
vordering met betrekking tot het achter
stallig loon voor 6 en 7 mei 1986 en het 
vakantiegeld toewijst door overname van 
de motieven van de eerste rechter dewel
ke de ontslagbrief van 7 mei 1986 gedeel
telijk in het Frans citeerde; 

zodat het arbeidshof door enerzijds in 
de feitelijke uiteenzetting van het bestre
den arrest de door eiseres aangevoerde 
dringende redenen, waarvan het bestaan 
en de zwaarwichtigheid aan de beoorde
ling van het arbeidshof werden voorge
legd, uitsluitend te omschrijven door de 
aanhaling in extenso van de ontslagbrief, 
in het Frans gesteld, zonder vertaling, 
noch weergave van de inhoud in de pro
cestaal, en zijn beslissing op dit bescheid 
te Iaten steunen en door anderzijds de 

verwerping der aangevoerde dringende 
redenen en dienvolgens de toewijzing 
van de vordering in betaling van een 
verbrekingsvergoeding, en de toewijzing 
van de vordering in betaling van achter
stallig loon en vakantiegeld voor 6 en 7 
mei 1986 te stoelen op aanhalingen uit 
deze brief, eveneens zonder vertaling, 
noch weergave van de inhoud in de pro
cestaal, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt en het bestreden 
arrest dienvolgens nietig is » : 

Overwegende dat het oordeel van 
het arrest over de opzeggingsvergoe
ding berust op de inhoud van de 
ontslagbrief van 7 mei 1986; 

Dat het arrest de feitelijke gege
vens van de zaak, zoals omschreven 
in het beroepen vonnis, << overneemt 
en ( ... ) uitdrukkelijk als herhaald en 
bevestigd beschouwt »; dat hieruit 
volgt dat de ontslagbrief in het ar
rest in het Frans is gesteld, zonder 
vertaling of weergave van de zake
lijke inhoud in het Nederlands; 

Dat het arrest derhalve niet ge
heel in de taal van de rechtspleging 
is gesteld en mitsdien de artikelen 
24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechts
zaken schendt; 

Dat deze wetsschending, krach
tens artikel 40, eerste lid, van de
zelfde wet, de nietigheid van de akte 
zowel naar de inhoud als naar de 
vorm tot gevolg heeft; dat het hele 
arrest derhalve nietig is; 

Dat de voorziening te dezen even
wei beperkt is tot de uitspraak over 
de dringende reden en de opzeg
gingstermijn en over het loon en het 
vakantiegeld voor 6 en 7 mei 1986; 
dat de vernietiging niet kan worden 
uitgebreid tot de niet aangevochten 
punten van de beslissing; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de dringende re-
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den en de opzeggingsvergoeding, 
over het loon en het vakantiegeld 
voor 6 en 7 mei 1986 en over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

20 januari 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur~generaal - Advocaat: mr. H. 
Geinger. 

( Tweede zaak) 

(SABENA T. VAN HAESENDONCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 7683) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 januari 1991 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikelen 97 van 
de Grondwet, in het bijzonder paragraaf 
1, 24, 37 en 40 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, 

doordat het aangevochten arrest de 
vorderingen van verweerder tot betaling 
van een aanvullende opzeggingsvergoe
ding ten belope van 29 maanden loon, 
van een vergoeding voor het verschil in 
bruto-loon en pensioen over de periode 
1 januari 1988 tot en met 1 november 
1992 en het verschil in kapitaal 
groepsverzekering bij uittreding op 1 no
vember 1987 en 1 november 1992, toe
wijst onder meer op de gronden dat "( ... ) 
het Arbeidshof de pertinente en oordeel
kundige overwegingen van (het) arrest 
Gorteman (Cour du travail Bruxelles, 4ie
me chambre, 24 januari 1990, en cause 
de Sabena c/ Jacques Gorteman) over
neemt en hier als herhaald en bevestigd 
beschouwt en toepast op onderhavig ge
val, nl. de hiernavolgende tekst in het 
bijzonder ", waarna een passus uit het 
betreffende aangehaalde arrest volgt, 
waarin in essentie wordt geconsidereerd 

dat de mogelijkheid voor manne!ijke per
soneelsleden om de beroepsactiviteiten 
verder te zetten na de leeftijd van 55 
jaar, voorzien in Bijlage V aan de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 
1980, geYncorporeerd is in de individuele 
arbeidsovereenkomst; dat het woord 
"kan ", dat wordt gebruikt in het eerste 
lid van deze Bijlage V taalkundig uiteen
lopende betekenissen kan hebben, zodat 
de kwestieuze bepa!ing in essentie dub
belzinnig is; dat zij derhalve geYnterpre
teerd dient te worden aan de hand van 
de gemeenschappelijke bedoeling van 
partijen; dat uit een door partijen aange
haalde passus uit een proces-verbaal van 
de vergadering van het Sub-paritair co
mite Sabena van 8 maart 1979 b!ijkt dat 
de vertegenwoordiger van de werkgever 
heeft verklaard dat " voor het mannelijk 
vliegend cabinepersoneel aangeworven 
voor 1 januari 1974, de leeftijd van 55 
jaar wordt gebracht naar 60 jaar, op 
vraag van het personeelslid, met of zon
der een carriere van 34 j aar " en dat de 
vakbondsafvaardiging deze verklaring 
aanvaardde in de volgende termen : " ak
koord voor 55 jaar met mogelijkheid 
voor de mannelijke personeelsleden om 
tot 60 jaar te gaan "; dat uit het ant
woord van de Minister van Verkeerswe
zen op een parlementaire vraag (nr. 76 
van 3 januari 1985), blijkt dat de moge
!ijkheid voor mannelijke personeelsleden 
om bij wijze van overgangsmaatregel 
hun loopbaan verder te zetten tot de 
leeftijd van 60 jaar slechts de vervulling 
van een enkele voorwaarde vereist, met 
name de aanvraag van het personeelslid; 
en tenslotte dat Sabena zich ten on
rechte beroept op het feit dat zij de vrij
heid moet behouden om te oordelen over 
de fysieke en psychische kwaliteiten van 
de betrokkenen, nu de gewone arbeids
overeenkomst in voege blijft tussen 55 
en 60 jaar en Sabena zich dus steeds 
kan beroepen op de artikelen 6, 1e en 6e 
lid, en 13, ingeval van ongeschiktheid om 
de functie van cabinepersoneel uit te oe
fenen, en zij niet bewijst dat (verweer
der) ongeschikt zou zijn om de functie 
van steward uit te oefenen; dat daaruit 
wordt afgeleid dat (verweerder) het recht 
bezat om binnen de grenzen van zijn ar
beidsovereenkomst zijn beroepsactivitei
ten te vervolgen tot 60 jaar; dat deze pas
sus in het aangevochten arrest als volgt 
(in het Frans) is weergegeven: ( ... ) 

en doordat het arrest de vordering van 
verweerder tot betaling van een bedrag 
van 2.700.805 frank als eindeloopbaanver
goeding gegrond verklaart, onder meer 
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op de gronden dat artikel 119 van het 
Verdrag van Rome tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
niet van toepassing is op de eindeloop
baanvergoeding, en ter staving van die 
beslissing verwijst naar een commen
taar, gepubliceerd in het tijdschrift Jour
nal des Tribunaux de Travail (1981, blz. 
157), waarin in essentie wordt betoogd 
dat nationale wettelijke of conventionele 
bepalingen met betrekking tot de vergoe
ding, die geen direct verband vertonen 
met de tewerkstelling uitgesloten zijn 
van het toepassingsgebied van artikel 
119; en dat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen in het derde 
arrest Defrenne (149/77, 15 juni 1978) 
heeft gepreciseerd dat de oplegging van 
bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals een 
leeftijdslimiet, zelfs al kunnen zij gevol
gen hebben op het vlak van de verdien
sten, niet binnen het toepassingsgebied 
van artikel 119 vallen, nu dit artikel pre
cies gegrond is op de nauwe band die be
staat tussen de aard van de arbeidspres
tatie en het bedrag van het salaris; dat 
deze passus in het aangevochten arrest 
als volgt is weergegeven : " Il ressort de 
cette definition que sont exclues du 
champ d'application de !'article 119 du 
Traite, les dispositions nationales, lega
les ou conventionnelles, concernant la re
muneration, qui n'ont pas un rapport di
rect avec l'emploi ". C'est ainsi que la 
Cour a precie dans le troisieme arret 
"Defrenne" (149177, 15 juin 1978), que la 
determination de certaines conditions 
d'emploi - comme la fixation d'une limi
te d'age particuliere - si elle peut avoir 
des consequences pecuniaires, ne rentre 
cependant pas dans le champs d'applica
tion de !'article 119 du Traite, cette dispo
sition etant precisement " fondee sur le 
lien etroit qui existe entre la nature de 
la prestation de travail et le montant du 
salaire ", 

terwijl, eerste onderdeel, een arrest op 
straf van nietigheid, in de taal van de 
rechtspleging moet worden opgesteld; 

het arrest ter staving van zijn beslis
sing dat verweerder gerechtigd is op een 
opzeggingsvergoeding, het verschil tus
sen zijn pensioen en de bruto-wedde die 
hij zou hebben verdiend en het verschil 
in kapitaaluitkering ten gevolge van de 
groepsverzekering, een uit~luitend in het 
Frans gestelde aanhaling uit een ander 
arrest opneemt, en daarvan geen verta
ling toevoegt waarin althans de zakelijke 
inhoud van de betreffende aanhaling is 
weergegeven; 

de in het Frans gestelde aanhaling een 
overweging uitmaakt van de appelrech
ters; 

zodat het arrest, nu het overwegingen 
bevat ter staving van zijn beslissing die 
niet in de processtaal zijn gesteld, in zijn 
geheel nietig is (schending van artikelen 
4, in het bijzonder paragraaf 1, 24, 37 en 
40 van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken), 

het arrest ten minste, in zoverre geen 
acht kan worden geslagen op de overwe
gingen ter staving van zijn beslissing die 
uitsluitend in het Frans zijn gesteld, uw 
Hof niet in staat stelt om na te gaan of 
zijn beslissing naar recht is verantwoord 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, een arrest op straf 
van nietigheid in de taal van de rechts
pleging moet worden gesteld, 

het aangevochten arrest ter staving 
van zijn beslissing dat een eindeloop
baanvergoeding niet onder het toepas
singsgebied van artikel 119 van het Ver
drag van Rome valt, een uitsluitend in 
het Frans gestelde passus uit de rechts
leer aanhaalt, en daarvan geen vertaling 
toevoegt waarin althans de zakelijke in
houd van de betreffende aanhaling is 
weergegeven; 

de in het Frans gestelde aanhaling een 
overweging uitmaakt van de appelrech
ters, of ten minste een nadere toelichting 
van een gedachte waarvan de zakelijke 
inhoud niet in de procestaal is weergege
ven; 

zodat het arrest, nu het overwegingen 
bevat ter staving van zijn beslissing die 
niet in de procestaal zijn gesteld, in zijn 
geheel nietig is (schending van artikelen 
4, in het bijzonder paragraaf 1, 24, 37 en 
40 van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken); 

het arrest ten minste, in zoverre geen 
acht kan worden geslagen op de overwe
gingen ter staving van zijn beslissing die 
uitsluitend in het Frans zijn gesteld, uw 
Hof niet in staat stelt om na te gaan of 
zijn beslissing naar recht is verantwoord 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) , : 

Overwegende dat het arbeidshof 
een in het Frans gestelde arrest 
aanhaalt tot staving van de veroor
deling van eiseres tot betaling van 
een « eindeloopbaanvergoeding » en 
niet, zoals het eerste onderdeel het 
aanvoert, tot staving van de veroor-
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deling van eiseres tot betaling van 
een aanvullende opzeggingsvergoe
ding, van het verschil tussen ver
weerders pensioen en de bruto-wed
de en van het verschil in kapitaal
uitkering; 

Dat het eerste onderdeel uitgaat 
van een verkeerde lezing van het 
bestreden arrest en derhalve feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het tweede on
derdeel terecht aanvoert dat het ar
beidshof een in het Frans gesteld ci
taat uit een tijdschrift aanhaalt tot 
staving van de veroordeling van ei
seres tot betaling van een « einde
loopbaanvergoeding »; 

Dat de motivering van het arrest 
mede berust op dat citaat, dat enkel 
in het Frans is aangehaald, terwijl 
de inhoud van dat citaat niet in het 
Nederlands, taal van de rechtsple
ging, is weergegeven; 

Dat, nu de voormelde reden in het 
Frans is gesteld, zonder vertaling of 
weergave van de zakelijke inhoud in 
het Nederlands, het arrest niet ge
heel in de taal van de rechtspleging 
is gesteld en derbalve de artikelen 
24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 
op bet gebruik der talen in gerecbts
zaken scbendt; 

Dat deze wetsschending, kracb
tens artikel 40, eerste lid, van de
zelfde wet de nietigheid van de akte 
zowel naar de inhoud als naar de 
vorm tot gevolg heeft; 

Dat derbalve niet aileen de in bet 
tweede onderdeel aangevocbten be
slissing, maar bet bele arrest nietig 
is; dat bet cassatieberoep evenwel 
niet opkomt tegen de beslissing over 
de ontvankelijkbeid van bet boger 
beroep; dat de vernietiging niet kan 
worden uitgebreid tot deze niet aan
gevochten beslissing; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest, bebalve in zoverre 

dit bet boger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van bet gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar bet Arbeids
bof te Antwerpen. 

20 januari 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade en Biitzler. 

(Derde zaak) 

(DELESALLE, LEPLAT T. LACANTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7740) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 18 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de bescbikking door de 
eerste voorzitter van bet Hof gena
men op 16 oktober 1991, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 24, 
37 en 40, eerste lid, van de wet van 15 ju
ni 1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, 

doordat het bestreden arrest beslist 
(pag. 3) " dat de voorwaarden voor toe
passing van artikel 1641 Burgerlijk Wet
hoek en de actio aestimatoria of quanti 
minoris voorhanden zijn ", derhalve eise
rs veroordeelt tot betaling, ieder voor de 
helft, aan verweerster van de som van 
206.874 F, vermeerderd met de gerechte
lijke rente vanaf 26 juni 1989, op grond 
van volgende motivering : " Er dient wel 
degelijk aangenomen te worden dat de 
voorwaarden voor toepassing van artikel 
1641 B.W. en de actio aestimatoria of 
quanti minoris voorhanden zijn; het ge
brek was wel in de kiem aanwezig op 
het ogenblik van de aankoop; de funde-
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ring van 1 meter was onvoldoende gelet 
op de grondsoort die bij een in ons land 
droge, maar daarom niet abnormale, zo
mer alsook bij het wegtrekken van water 
door bomen, volumeveranderingen on
dergaat die een gewone grand niet kent; 
er is geen kwade trouw in hoofde van 
(eisers) bewezen; (verweerster) beweerde 
zulks voor het eerst in beroepsgrieven; 
waar (verweerster) in beroepsgrieven 
ook voor het eerst gewag maakt van 
dwaling, zonder verdere conclusies hier
aan te verbinden, dient vastgesteld dat 
zij gekozen heeft de zaak te behouden 
en zich een gedeelte van de prijs te doen 
terugbetalen, welk gedeelte door deskun
dige wordt bepaald; de verkoopsvoor
waarden " ... le bien vendu est parfaite
ment connu de l'acquereuse qui n'en 
demande pas plus ample description ... " 
" ... le bien est vendu dans l'etat ou il se 
trouve " houden geen uitsluitsel in van 
de vrijwaringsplicht wegens verborgen 
gebreken ", 

terwijl bij toepassing van de artikelen 
24, 37 en 40, eerste lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken het arrest dat beslist op 
grand van een aanhaling in een andere 
taal dan die van de rechtspleging, nietig 
is, wanneer de vertaling of de zakelijke 
inhoud van die aanhaling niet in de pro
cestaal is weergegeven, 

zodat het bestreden arrest, nu het be
slist " dat de voorwaarden voor toepas
sing van artikel 1641 B.W. en de actio 
aestimatoria of quanti minoris voorhan
den zijn " (pag. 3) en daartoe noodzake
lijk steunt op de inhoud van "ver
koopsvoorwaarden " die enkel in het 
Frans zijn aangehaald terwijl de inhoud 
van dat citaat niet in het Nederlands, 
taal van de rechtspleging, is weergege
ven, schending inhoudt van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen » : 

Overwegende dat het arrest, na 
het hoofdverweer van de eisers te 
hebben verworpen, hun subsidiair 
verweer verwerpt op grond van de 
inhoud van de « verkoopsvoorwaar
den », die enkel in het Frans zijn 
aangehaald, terwijl de inhoud van 
dat citaat niet in het Nederlands, 
taftl van de rechtspleging, is weerge
geven; 

Dat, nu de voormelde reden in het 
Frans is gesteld, zonder vertaling of 
weergave van de zakelijke inhoud in 
het Nederlands, het arrest niet ge
heel in de taal van de rechtspleging 
is gesteld en derhalve de artikelen 
24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechts
zaken schendt; 

Dat deze wetsschending, krach
tens artikel 40, eerste lid, van de
zelfde wet, de nietigheid van de akte 
zowel naar de inhoud als naar de 
vorm tot gevolg heeft; dat het hele 
arrest derhalve nietig is; dat het ver
zoekschrift tot cassatie evenwel aan
geeft tegen welke punten van het 
bestreden arrest de voorziening niet 
is gericht; dat de vernietiging niet 
kan worden uitgebreid tot de punten 
die de eisers niet bestrijden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het beslist dat het hoger beroep ont
vankelijk is, dat wijlen Blomme 
geen partij was en dat Arsl'me Bau
wens buiten de zaak wordt gesteld; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be-
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

20 januari 1992 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryze. 
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Nr. 257 

3• KAMER - 20 januari 1992 

1° ARBEIDSVOORZIENING - ARBEIDS
BEMIDDELING - POOL VAN DE ZEELIEDEN 
TER KOOPVAARDIJ - INSCHRIJVING - IN

TREKKING - TIJDELIJKE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID. 

2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - CASSA
TIEGEDING- POOL VAN DE ZEELIEDEN TER 
KOOPVAARDIJ - INTREKKING VAN DE 
INSCHRIJVING IN DE POOL - CASSATIEBE
ROEP VAN DE POOL. 

1° De inschrijving van de zeeman in de 
Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij 
kan worden ingetrokken, wanneer hij 
tijdelijk Jichamelijk of geestelijk niet 
geschikt is voor het uitoefenen van 
zijn beroep. (Art. 14, § 2, 1°, K.B. 9 
april 1965; art. 1, § 1, M.B. 17 jan. 
1980.) 

2° Wanneer het Hof, na de voorziening 
van de Pool van de Zeelieden ter 
Koopvaardij te hebben ingewilligd, een 
beslissing vernietigt over een vorde
ring van de zeeman betreffende de in
trekking van zijn inschrijving in de 
Pool, veroordeelt het eiser in de kosten 
(1). (Art. 4 wet 25 feb. 1964; artt. 580, 
2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

(POOL VAN DE ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ 
T. VANDE WIJNGAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7648) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1990 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het tweede onderdeel van het 
tweede middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 3 en 4 van 
de wet van 25 februari 1964 houdende in
richting van een Pool van de zeelieden 
ter koopvaardij, 14, § 2, 1°, van het ko-

(1) Cass., 2 feb. 1987, A.R. nr. 5492 (A.C., 
1986-87, nr. 319) met cone!. O.M. 

ninklijk besluit van 9 april 1965 betref
fende de Pool van de zeelieden ter koop
vaardij en 1, § 1, 2 en 3, van het 
Ministerieel Besluit van 17 januari 1980 
waa~bij de lichamelijke en geestelijke 
vere1sten worden bepaald die gevergd 
worden om als zeeman (man of vrouw) 
of shoreganger (man of vrouw) te kun
nen ingeschreven worden in de Pool van 
de zeelieden ter koopvaardij, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de oorspronkelijke vordering 
van verweerder ontvankelijk en gegrond 
verklaart en bijgevolg de beslissing van 
(14 lees :) 13 februari 1984 van het Be
heerscomite van eiser teniet doet en 
voor recht zegt dat verweerder op 13 fe
bruari 1984 ingeschreven diende te blij
ven als zeeman in de Pool van de Zeelie
den ter Koopvaardij op volgende gran
den: "In zijn verslag van 23 december 
1984 formuleerde Dr. Debandt het be
sluit : Gezien de twee vermelde epilep
tische crisissen, gepaard gaande met dui
delijke E.KG.-afwijkingen, is de (ver
weerder) tijdelijk werkonbekwaam en 
dus op lichamelijk gebied niet geschikt 
om als zeeman op een schip te werken 
( ... ) ( ... ) In zijn verslag van 26 mei 1989 
besluit Dr. Debandt: ( ... ) Op 13 februari 
1984 was (verweerder) inderdaad niet in 
staat om op een schip te varen en te 
werken gezien de laatste epileptische cri
sis van 30 juli 1983 ( ... ). ( ... ) Oak het ar
gument dat de deskundige in zijn ver
slag, tot tweemaal toe, heeft gezegd dat 
(verweerder) op 13 februari 1984 niet in 
staat was om op een schip te varen en te 
werken gezien de epileptische crisissen 
en dat daardoor op zichzelf reeds niet 
voldaan was aan de voorwaarden van ar
tikel1, § 1, 2°, van het M.B. van 17.1.1990 
(de vereiste goede gezondheid om zijn 
beroepstaken als zeeman uit te oefenen) 
kan niet weerhouden worden. De des
kundige heeft ook daarover zijn advies 
gegeven; hij stelt vast dat (verweerder) 
op 13 februari 1984 niet in staat was om 
op een schip te varen en te werken, 
waardoor sinds die datum en voor een 
termijn van twee jaar, een werkonbe
kwaamheid bestond op medisch gebied 
die thans evenwel niet meer bestaat: 
Oak op die grand is er geen reden om de 
inschrijving in de Pool blijvend in te 
trekken. ", 

terwijl ( ... ) luidens artikel 14, § 2, 1°, 
van het koninklijk besluit van 9 april 
1965 betreffende de Pool van de zeelie
den ter koopvaardij de intrekking van de 
inschrijving in de Pool door het beheers-



Nr. 257 HOF VAN CASSATIE 453 

comite van eiser kan beslist worden ten 
aanzien van " de ingeschreven welke be
vonden worden lichamelijk of geestelijk 
ongeschikt te zijn voor het vervullen van 
het voorheen gewoonlijk waargenomen 
beroep "; dat, luidens het bepaalde in ar
tikel 1, § 1, van het Ministerieel Besluit 
d.d. 17/1/1980 waarbij de lichamelijke en 
geestelijke vereisten worden bepaald die 
gevergd worden om als zeeman (man of 
vrouw) of shoreganger (man of vrouw) te 
kunnen ingeschreven worden in de Pool 
van de zeelieden ter koopvaardij, "om 
als zeeman (man of vrouw) of shoregan
ger (man of vrouw) in de Pool van de 
zeelieden ter koopvaardij te kunnen in
geschreven worden of blijven de kandi
daat aan de volgende voorwaarden 
(moet) voldoen: 1. ( ... ) 2. Een goede ge
zondheidstoestand hebben die toelaat 
volledig, op zee of in de shoregang, de 
taken uit te oefenen die passend zijn 
voor het beroep. 3. Vrij zijn van kwalen, 
chronische of in evolutie, die een gevaar 
kunnen opleveren voor de eigen gezond
heid of de gezondheid van andere werk
nemers of die, wat de zeelieden betreft, 
tijdens het verblijf op zee kunnen verer
geren "; dat het bestreden arrest, onder 
vermelding en aanvaarding van de be
sluiten van deskundige Debandt, terzake 
heeft aangenomen dat verweerder op 
13 februari 1984 niet geschikt zegge li
chamelijk niet in staat was om als zee
man op een schip te varen en te werken 
gezien de epileptische crisissen die hij 
doormaakte; dat het bestreden arrest al
dus impliciet doch zeker heeft aangeno
men dat (1) verweerder op 13 februari 
1984 lichamelijk ongeschikt was voor bet 
vervullen van het voorheen door hem ge
woonlijk waargenomen beroep van zee
man (leerling-matroos) en dat (2) ver
weerder dus a fortiori niet voldeed aan 
de voorwaarde van een goede gezond
heidstoestand die hem moest toelaten op 
zee de taken uit te oefenen die passend 
zijn voor dat beroep; dat het bestreden 
arrest gelet op de duidelijke inhoud van 
voormelde, in uitvoering van de artikelen 
3 en 4 van de wet van 25 februari 1965 
houdende inrichting van een Pool van de 
Zeelieden ter Koopvaardij, wettelijke be
palingen, op basis van de hierboven 
weergegeven vaststellingen en beslissin
gen, dan ook niet wettig kon zeggen voor 
recht dat verweerder op 13 februari 1984 
ingeschreven diende te blijven als zee
man in de Pool van de Zeelieden ter 
Koopvaardij (schending van de artikelen 
3 en 4 van de wet van 25 februari 1965 
houdende inrichting van een Pool van de 

Zeelieden ter Koopvaardij, 14, § 2, 1° van 
het koninklijk besluit van 9 april 1965 
betreffende de pool van de zeelieden ter 
koopvaardij en 1, § 1, 2. en 3. van bet Mi
nisterieel Besluit van 17 januari 1980, 
waarbij de lichamelijke en geestelijke 
vereisten worden bepaald die gevergd 
worden om als zeeman (man of vrouw) 
of shoreganger (man of vrouw) te kun
nen ingeschreven worden in de Pool van 
de zeelieden ter koopvaardij) • : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 14, § 2, 1°, van het koninklijk 
besluit van 9 april 1965 betreffende 
de Pool van de Zeelieden ter Koop
vaardij, het beheerscomite over de 
intrekking van de inschrijving in de 
Pool kan beslissen ten aanzien van 
« de ingeschrevenen welke bevon
den worden lichamelijk of geestelijk 
ongeschikt te zijn voor het vervullen 
van het voorheen gewoonlijk waar
genomen beroep »; dat, wanneer tot 
intrekking is beslist, het aan de be
trokkene vrij staat nadien zijn her
inschrijving te vragen; 

Overwegende dat het arrest, met 
vermelding en aanvaarding van de 
besluiten van de deskundige, oor
deelt dat verweerder « op 13 februa
ri 1984 inderdaad niet in staat was 
om op een schip te varen en te wer
ken, waardoor sinds die datum en 
voor een termijn van twee jaar, een 
werkonbekwaamheid bestond op 
medisch gebied, die thans niet meer 
bestaat »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat er « op die grond 
( ... ) geen reden (was) om de inschrij
ving in de Pool blijvend in te trek
ken » omdat verweerder « niet lijdt 
aan epilepsie in de zin van het M.B. 
van 17.1.1980 •, de beslissing van het 
beheerscomite van 14 februari 1984 
waarbij de inschrijving van verweer
der om medische redenen werd in
getrokken, teniet te doen en voor 
recht te zeggen dat verweerder << op 
13 februari 1984 ingeschreven dien
de te blijven als zeeman in de Pool 
van de Zeelieden ter Koopvaardij », 
de in het onderdeel aangevoerde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

_--_T-
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het hoger beroep van verweerder 
ontvankelijk wordt verklaard; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Gent. 

20 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaten: mrs. 
Houtekier en Nelissen Grade. 

Nr. 258 

3• KAMER - 20 januari 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING - GEVOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING - VERKORTE OPZEGGINGS
TERMIJN - BEDIENDE DIE EEN ANDERE 
DIENSTBETREKKING HEEFT GEVONDEN -
AARD VAN DE BEEINDIGING. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- UITWINNINGSVERGOEDING - BEEINDI
GING DOOR DE HANDELSVERTEGENWOOR
DIGER MET VERKORTE OPZEGGINGSTERMIJN. 

1 o . De door een partij opgezegde arbeids
overeenkomst blijft voortbestaan tot 
het verstnjken van de in de opzegging 
bepaalde termijn (1). 

(1), (2) en (3) Cass., 26 nov. 1990, A.R. nr. 
7224 (A.C., 1990-91, nr. 165) met cone!. O.M. 

2° Wanneer de door de werkgever opge
zegde bediende die een andere dienst
betrekking heeft gevonden, een einde 
aan de arbeidsovereenkomst maakt 
met verkorte opzeggingstermijn, wordt 
de termijn van de door de werkgever 
gegeven opzegging niet verkort, maar 
eindigt de overeenkomst als gevolg 
van de door de bediende gegeven op
zegging bij het verstrijken van de door 
deze in acht genomen opzeggingster
mijn (2). (Art. 84 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

3° De handelsvertegenwoordiger die met 
toepassing van art. 84 Arbeidsovereen
komstenwet een einde aan de arbeids
overeenkomst maakt met verkorte op
zeggingstermijn, heeft geen recht op 
een uitwinningsvergoeding (3). (Art. 
101 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(DECAUVILLE N.V. T. NAUWELAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7684) 

20 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 259 

3• KAMER - 20 januari 1992 

1° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL
LEGES - RECHTSPLEGING - HERKEURINGS
RAAD - INZAGE VAN HET DOSSIER. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
DIENSTPLICHTZAKEN - HERKEURINGSRAAD 
- INZAGE VAN HET DOSSIER. 
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1 o en 2° De dienstplichtige mag aan de 
herkeuringsraad inzage van zijn dos
sier vragen (1); hij mag zich bij de in
zage laten bijstaan of vertegenwoordi
gen door een advocaat of een gevol
machtigde die geen doctor in de ge
neeskunde is. (Art. 43, § 2, Dienst
plichtwet.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 792 N) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 26 september 1991 
door de herkeuringsraad van de pro
vincie West-Vlaanderen gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : « schending van 
artikel 43, inzonderheid paragraaf 2 (zo
als gewijzigd door art. 15 van de wet van 
1 december 1976 tot wijziging van de 
dienstplichtwetten) van de dienstplicht
wetten, (en) het algemeen rechtsbeginsel 
van de rechten van de verdediging ( ... ), 

doordat de herkeuringsraad in de be
streden beslissing, rechtdoende op de 
vraag van eiser tot inzage van het dos
sier, dat aan de herkeuringsraad voor
ligt, door zijn huidige advocaat, alvorens 
een beslissing over zijn lichamelijke ge
schiktheid voor militaire dienst zou wor
den genomen, deze vraag afwijst, op 
grond van de overwegingen dat, "waar 
de wetgever bij het vaststellen der regels 
voor de uitoefening van het recht van 
verdediging inzake dienstplicht niet 
meer de bijstand van een advocaat ver
meldt, en duidelijk geopteerd heeft voor 
de tussenkomst van een dokter in de ge
neeskunde " zulks impliceert " dat het in
zagerecht ongetwijfeld voorbehouden · is 
aan de verzoeker of die dokter in de ge
neeskunde, en niet voor een advocaat, 
wiens inzage trouwens volkomen on
werkdadig zou zijn, vermits die advocaat 
zijn bijstand ter zitting niet kan verle
nen "; dat in de bestreden beslissing van 
26 september 1991 voor de verwerping 
van voornoemd inzagerecht wordt over
wogen dat het feit dat eiser, ondanks de 
toegestane termijn voor inzage __ door 

(1} Zie Cass., 14 okt. 1991, A.R. nr. M 786 N, 
supra, nr. 89. 

hemzelf of een dokter in de geneeskun
de, geen geneesheer bereid heeft gevon
den om inzage te nemen van eisers dos
sier op het secretariaat van de herkeu
ringsraad, en het feit dat eiser gezegd 
inzagerecht door een dokter in de ge
neeskunde eigenlijk ook niet wenst, niet 
kan noch mag gelden als " rechtvaardi
ging ", vermits dit de eigen beslissing uit
maakt van eiser; dat de voornoemde be
streden beslissing besluit dat eiser slecht 
geplaatst is om te stellen dat zijn rech
ten van verdediging zouden geschonden 
zijn, temeer daar "is voldaan aan het be
paalde bij artikel 43, paragraaf 2, van de 
dienstplichtwetten ", 

terwijl, waar uit artikel 43, paragraaf 2 
van de dienstplichtwetten, .zoals gewij
zigd, en de voorbereidende werken van 
de voornoemde wet van 1 december 1976, 
blijkbaar moet afgeleid worden dat o.a. 
advocaten dienstplichtigen niet meer 
kunnen bijstaan of vertegenwoordigen 
ter zitting van de herkeuringsraden, de
ze uitzonderingsbepaling restrictief en 
niet per analogiam moet worden toege
past; dat dit wetsartikel inderdaad enkel 
de bijstand en vertegenwoordiging van 
- en het pleidooi voor - dienstplichti
gen ter zitting van de herkeuringsraden 
regelt; dat noch uit deze of een andere 
wettelijke bepaling of de voorbereidende 
werken van de wet van 1 december 1976, 
ean vaste wil van de wetgever kan wor
den afgeleid om het inzagerecht van dos
siers betreffende procedures, aanhangig 
voor de herkeuringsraad, te verbieden 
voor andere gevolmachtigden dezer 
dienstplichtigen dan doctors in de ge
neeskunde; dat er dan ook geen wette
lijke basis voorhanden is om de herkeu
ringsraad in de bestreden beslissing toe 
te Iaten art. 43, paragraaf 2 der dienst
plichtwetten aldus per implicatie of per 
analogie te interpreteren; dat verder ei
ser zich, in tegenstelling met wat gesteld 
wordt in de voorlaatste alinea op pagina 
1 van de bestreden beslissing, geenszins 
te rechtvaardigen heeft omtrent het feit 
dat hij, voor het uitoefenen van het hier
boven genoemde inzagerecht, op een an
dere gevolmachtigde dan een doctor in 
de geneeskunde - in casu een advocaat 
- beroep wenst te doen; dat de rechten 
van de verdediging hierdoor geschonden 
zijn, vermits eiser het recht werd ontno
men zijn verweer te voeren zoals hij het 
wenst (schending van de artikelen 43, 
paragraaf 2, van de dienstplichtwetten, 
alsmede van het algemeen rechtsbegin-
sel van de rechten van verdediging) » : 
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Overwegende dat, luidens artikel 
43, § 2, van de Dienstplichtwet, de 
herkeuringsraad de "aanvraag van 
de betrokkene niet onontvankelijk 
(mag) verklaren zonder de betrokke
ne te hebben opgeroepen om hem, 
of zijn gevolmachtigde, die doctor in 
de geneeskunde moet zijn, te horen 
en het hem mogelijk te maken een 
memorie of verweerschrift in te die
nen »; 

Dat blijkens die bewoordingen de 
in die bepaling vervatte regeling in
zake de vertegenwoordiging van de 
dienstplichtige aileen toepassing 
vindt wanneer de dienstplichtige of 
diens gevolmachtigde door de her
keuringsraad wordt gehoord; 

Dat, nu het de dienstplichtige mo
gelijk moet zijn een memorie of ver
weerschrift bij de herkeuringsraad 
in te dienen, inzonderheid na inob
servatiestelling en ook ingeval hij 
dan niet wordt opgeroepen omdat de 
herkeuringsraad een nieuwe ver
schijning nodeloos acht, hij daartoe 
inzage mag vragen van het dossier; 
dat hij zich bij die inzage kan laten 
bijstaan of vertegenwoordigen door 
een advocaat of door een gevol
machtigde die geen doctor in de ge
neeskunde is; 

Dat de herkeuringsraad, door an
ders te oordelen, voormelde bepa
ling schendt en het recht van verde
diging miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de herkeuringsraad van de provincie 
Oost-Vlaanderen. 

20 januari 1992 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Litaer, Kortrijk. 

Nr. 260 

2• KAMER - 21 januari 1992 

ONTVOERING VAN EEN KIND - RECH
TERLIJKE BESLISSING INZAKE BEWARING 
VAN EEN KIND- VERZOEK TOT HERZIENING 
- GELDING VAN DE EERSTE BESLISSING. 

Voor de toepassing van art. 369bis Sw. 
blijft de rechterlijke beslissing inzake 
bewaring van een kind gelden tot op 
het ogenblik dat ze wordt gewijzigd bij 
een nieuwe rechterlijke beslissing die 
ofwel bij voorraad uitvoerbaar wordt 
verklaard, ofwel in kracht van gewijs
de is gegaan (1). 

(P ... ) 

21 januari 1992 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 261 

2• KAMER - 21 januari 1992 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - GE
VOLGEN VAN DIT HOGER BEROEP- VRIJWIL
LIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ MET DE BE
KLAAGDE IN SOLIDUM VEROORDEELD TE
GENOVER DE BURGERLIJKE PARTIJ - INCI
DENTEEL HOGER BEROEP. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - BESLISSING OVER EEN BURGER-

Noot arrest nr. 260 : 

(1) Zie : Cass., 1 feb. 1977 (A.C., 1977, 611). 



- ---------- ---T 

Nr. 261 HOF VAN CASSATIE 457 

LIJKE RECHTSVORDERING DIE NIET BIJ DE 
RECHTER AANHANGIG WAs-~ VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° Ingevolge het hager beroep van de be
klaagde tegen de beslissing waarbij hij 
met de vrijwillig tussengekomen partij 
t.a. v. de burgerlijke partij in solidum 
tot schadevergoeding wordt veroor
deeld, is de vrijwillig tussengekomen 
partij niet ontheven van het verval we
gens het niet instellen van hager be
roep binnen de wettelijke termijn en 
mag zij evenmin incidenteel hager be
roep instellen (1). 

2° Wanneer een beslissing in hager be
roep wordt vernietigd omdat de appel
rechter heeft beslist over een burger
lijke rechtsvordering die bij hem niet 
aanhangig gemaakt was, wordt de ver
nietiging uitgesproken zonder verwij
zing (2). 

(FRANSEN T. ENGELEN, AXA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5015) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1990 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat het arrest nog 
enkel uitspraak doet over de door 
eiseres tegen de verweerders gestel
de civielrechtelijke vordering; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen verweerster : 

Over het eerste middel : « schending 
van artikel 203, § 4, van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat hager beroep ingesteld werd 
door de eerste verweerder, overweegt 
" dat de vrijwillig tussengekomen partij 
N.V. Le Patrimoine (thans tweede ver
weerster in cassatie) bij besluiten impli
ciet incidenteel beroep aantekende (geen 

(1) Cass., 14 april 1975 (A.C., 1975, 897). 

(2) Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr. 5268 (A.C., 
1986-87, nr. 89). 

hoofdberoep) ", en verder beslecht: "Ont
vangt ( ... ) de incidentele beroepen ( ... ) ", 
dus oak het incidenteel beroep van twee
de verweerster, en daarop rechtdoende 
de vordering van eiseres met betrekking 
tot de vergoeding voor verloskundige 
schade en tot het voorbehoud voor toe
komstige uitgaven afwijst en de kosten 
ten hare laste legt, 

terwijl, nu er in eerste aanleg geen 
vordering bestond tussen eerste en twee
de verweerders, de tweede geen inciden
teel beroep kon instellen tegen het 
hoofdberoep van de eerste, en evenmin 
een incidenteel beroep kon instellen te
gen het incidenteel beroep van eiseres; 
dat met name artikel 203, § 4, van het 
Wetboek van Strafvordering enkel aan 
de gedaagde in hager beroep toelaat inci
denteel beroep in te stellen, en meer be
paald aan die gedaagde tegen wie het 
hoofdberoep is gericht; dat het hoofdbe
roep van eerste verweerder enkel gericht 
was tegen eiseres en tegen de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten, ziek
teverzekeraar van eiseres, en er tegen 
tweede verweerster geen enkel hoofdbe
roep was gericht; dat het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt van 
30 juni 1989 aldus in kracht van gewijsde 
is getreden ten aanzien van tweede ver
weerster, zodat het arrest enkel met mis
kenning van de vermelde wetsbepaling 
het zogenaamd incidenteel beroep van 
tweede verweerster heeft kunnen ont
vangen en daarop rechtdoende, oak ten 
overstaan van tweede verweerster de 
vordering van eiseres met betrekking tot 
de schadepost van 200.000 frank en het 
voorbehoud van toekomstige uitgaven 
heeft kunnen verwerpen (schending van 
de artikelen 203, § 4, van het Wetboek 
van Strafvordering) » : 

Overwegende dat de eerste rech
ter de civielrechtelijke vordering 
van eiseres, burgerlijke partij, tegen 
verweerster, vrijwillig tussengeko
men partij, strekkende tot het beko
men van een schadevergoeding en 
het verlenen van voorbehoud omdat 
eiseres niet normaal kan bevallen, 
gegrond verklaart tot beloop van 
200.000 frank voor verloskundige 
schade en voorbehoud verleent 
« voor de kosten voortvloeiend uit 
de uit te voeren keizersnede en de 
eventuele morele schade »; 

Overwegende dat enkel verweH
der hoger beroep heeft ingesteld te-
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gen de beslissing van de eerste 
rechter; 

Overwegende dat dit hoger beroep 
de civielrechtelijke vordering van ei
seres tegen verweerster niet voor de 
rechter in hoger beroep aanhangig 
heeft gemaakt; dat derhalve het 
door verweerster op de terechtzit
ting ingestelde incidenteel beroep 
tegen de civielrechtelije vordering 
van eiseres niet ontvankelijk was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest: beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt de verweerders in 
de kosten; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing wat de vernietiging 
ten aanzien van verweerster betreft; 
verwij st de zaak voor het overige 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

21 januari 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 262 

2e KAMER - 21 januari 1992 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET, 
ART. 62, EERSTE LID - PROCESSEN-VERBAAL 
MET WETTELIJKE BEWIJSWAARDE TOT BE
WIJS VAN HET TEGENDEEL- DRAAGWIJDTE 
- SNELHEIDSOVERTREDING - VASTSTEL
LING MET TECHNISCHE APPARATUUR. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GECHRIFTEN 
- WEGVERKEER - PROCESSEN-VERBAAL 
MET WETTELIJKE BEWIJSWAARDE TOT BE
WIJS VAN HET TEGENDEEL - DRAAGWIJDTE 
- TECHNISCHE APPARATUUR - SNELHEIDS
OVERTREDING. 

1 o en 2° De bijzondere bewijswaarde die 
bij art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet 
gehecht wordt aan de in die bepaling 
bedoelde processen-verbaal, betreft ai
leen de materiele, zintuiglijke vaststel
lingen die door de daartoe bevoegde 
personen zelf werden gedaan en niet 
de registraties inzake verkeer door 
technische apparatuur (1). 

(FREI) 

ARREST 

(A.R. nr. 5332) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 januari 1991 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van artikel 62 van de 
Wegverkeerswet; 

Overwegende dat de appelrech
ters hun beslissing stoelen op een 
motivering die uitgaat van het gege
ven dat het proces-verbaal nr. V 509 
van 30 september 1989 tot bewijs 
van het tegendeel het bewijs ople
vert « van het feit dat deze verbali
sant via een radartoestel heeft vast
gesteld dat (eiser) te snel reed », dat 
« het aan (eiser toekomt) het bewijs 
te leveren dat de (te zijnen laste) 
vastgestelde ver keersovertreding 
niet naar recht bewezen kan worden 
verklaard via het voorliggende P.V. 
nr. V 509 » en dat eiser dit tegenbe
wij s niet !evert; 

Overwegende dat de bijzondere 
bewij swaarde - tot bewij s van het 
tegendeel - van in een proces-ver
baal opgenomen gegevens slechts de 
door een verbalisant persoonlijk ge-

(1) Cass., 24 dec. 1991, A.R. nr. 4671, supra, 
nr. 222. Zie Cass., 15 jan. 1992, A.R. nr. 9140, 
supra, nr. 246. 
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dane materiele zintuiglijke vaststel
lingen omtrent de samenstellende 
elementen van het misdrijf en de 
aanklevende omstandigheden be
treft; 

Overwegende dat dat de registra
ties inzake verkeer door technische 
apparatuur geen zintuiglijk-materie
le vaststellingen van een verbalisant 
zijn die bijzondere bewijswaarde ge
nieten; het door de verbalisant van 
het toestel afgelezen en in het pro
ces-verbaal vermelde tesultaat heeft 
wel bewijswaarde tot bewijs van het 
tegendeel voor de resultaatsaanwij
zing als dusdanig, maar niet voor de 
juistheid van dit resultaat, dat 
slechts bewijswaarde als inlichting 
kan hebben; 

Overwegende dat de appelrechters 
door uit te gaan van het gegeven 
dat door het kwestieuze proces-ver
baal tot bewijs van het tegendeel 
wordt bewezen « dat (eiser) te snel 
reed » de regels inzake de aan pro
cessen-verbaal toekomende bewijs
waarde miskennen; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen, die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwij st de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren, zitting 
houdende in hoger beroep. 

21 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Anders
luidende conclusie (2) van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Segers, Hasselt. 

(2) Ret O.M. meende te dezen dat, nu het 
aanwenden van technische apparatuur niet 
verboden is, de met behulp van instrumenten 
gedane vaststellingen van snelheidsovertredin
gen de bijzondere wettelijke bewijswaarde ge
nieten (Cass., 8 juni 1964, Bull. en Pas., 1964, I, 
1069; Cass., 15 jan. 1992 A.R. nr. 9140, supra, 
nr. 246). 

Nr. 263 

2e KAMER - 21 januari 1992 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - VEROORDELING VAN 
EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN ANDER MIS
DRIJF DAN DATGENE WAARVOOR HIJ WAS 
VERVOLGD - VEREISTEN. 

2° WAREN EN GOEDEREN (MIS- . 
BRUIK IN DE HANDEL VAN) -
LEURHANDEL ZONDER VOORAFGAANDE VER
GUNNING - UITOEFENING VAN DE AMBULAN

TE ACTIV!TEITEN - VERSCHIL. 

1° De rechter kan de beklaagde aileen 
dan veroordelen wegens een ander 
misdrijf dan dat waarvoor hij werd 
vervolgd, als hij vaststelt, ofwel dat 
het aldus in aanmerking genomen feit 
hetzelfde is als dat waarop de vervol
ging gegrond was, of daarin begrepen 
was, en dat de beklaagde werd ver
zocht verweer te voeren tegen de nieu
we kwalificatie, ofwel dat de beklaag
de vrijwillig verschenen was wegens 
het afzonderlijke, tegen hem in aan
merking genomen feit of hiervoor 
werd gedagvaard (1). 

2° De begrippen « ambulante activiteit » 
uit art. 10, 1°, wet 13 aug. 1986 en 
« Jeurhandel » uit art. 10, 1°, K.B. nr. 
82 van 28 nov. 1939 (2) wijken aanmer
kelijk af van elkaar (3). 

(PONJEE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5404) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel van eisers ver
zoekschrift, waarvan een door de griffier 
van het Hof voor eensluidend verklaarde 

(1) en (3) Cass., 6 mei 1987, A.R. nr. 5665 
(A.C., 1986-87, nr. 520, en R.D.P., 1987, 854, met 
noot J.S.) 

(2) K.B. nr. 82 van 28 nov. 1989 is opgeheven 
sedert 30 nov. 1987. 
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kopie aan dit arrest is gehecht en daar
van deel uitmaakt : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd om: << te 9140 Zele op 3 mei 
1988 bij inbreuk op artikel 10/1 K.B. 
82 van 28 november 1939 leurhandel 
te hebben uitgeoefend zonder voor
afgaandelijke toelating te hebben 
bekomen van de Minister van Eco
nomische Zaken en Middenstand »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 11 van de wet van 13 augustus 
1986 betreffende de uitoefening van 
de ambulante activiteiten het ko
ninklijk besluit nr. 82 van 28 novem
ber 1939 houdende reglementering 
van de leurhandel, bekrachtigd door 
de wet van 16 juni 1947, werd opge
heven, met uitwerking op 30 novem
ber 1987, zoals bepaald door artikel 
2 van het koninklijk besluit van 29 
oktober 1987 tot regeling van de in
werkingtreding van de wet van 13 
augustus 1986 betreffende de uitoe
fening van de ambulante activitei
ten; dat de laatstgenoemde wet op 
zelfde datum in werking trad; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser schuldig verklaren en veroor
delen tot een straf op onder meer • 
volgende grond : << Door het onder
zoek en de behandeling van de zaak 
voor het Hof is de tenlastelegging 
bewezen gebleven. Anders dan om
schreven in het bestreden vonnis le
vert de tenlastelegging geen inbreuk 
op op het K.B. van 28 november 
1939 doch op de artikelen 1 en 10-1° 
van de Wet van 13 augustus 1986 be
treffende de uitoefening van de am
bulante activiteiten »; 

Overwegende dat, zoals uit het bo
venstaande blijkt, de appelrechters 
oordelen dat eiser het feit pleegde 
op 3 mei 1988, toen het koninklijk 
besluit nr. 82 van 28 november 1939 
niet meer en de wet van 13 augus
tus 1986 reeds van kracht was; 

Overwegende dat het begrip << am
bulante activiteit » van artikel 10.1 o 

van de wet van 13 augustus 1986 en 
het begrip << leurhandel » van artikel 
10.!0 van het koninklijk besluit nr. 
82 van 28 november 1939 van elkaar 

aanmerkelijk afwijken zoals blijkt 
uit de vergelijking van artikel 2. van 
voornoemde wet en artikel 2 van 
voornoemd koninklijk besluit; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen wegens overtre
ding van artikel 10.1° van de wet 
van 13 augustus 1986 en uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor dit 
wanbedrijf, waarvan de bestandde
len verschillen van datgene waar
voor hij aanvankelijk werd gedag
vaard, hetzij vrijwillig is verschenen 
hetzij werd gedagvaard; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwij st de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

21 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. F. 
Maes, Dendermonde. 

Nr. 264 

2• KAMER --: 22 januari 1992 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - APPELGE 
RECHT- REDENGEVI:XG- REDEKEN VAN DE 
EERSTE RECHTER- OVERKEMlNG- BEGRIP 
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2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - KEU
ZE - REDENEN - ART. 195, TWEEDE LID, SV. 

1 o Wanneer in een arrest een veroorde
lende beslissing van de correctionele 
rechtbank wordt bevestigd op grand 
dat « de door de eerste rechter opge-
Jegde gevangenisstraf en geldboete een 
wettige en passende sanctie opleveren 
voor het misdrijf van de beklaagde », 
neemt dat arrest de motivering over 
waarop het beroepen vonnis die beslis
sing grand (1). (Art. 97 Gw.) 

2° Aan de bijzondere motiveringsver
plichting van art. 195, tweede lid, Sv. 
wordt niet voldaan door het arrest dat 
noch door een eigen Jnotivering, doch 
door overneming van die van de eerste 
rechter, de redenen vermeldt waarom 
het hof van beroep, binnen de vrije be
oordeling die de wet hem daarbij over
laat, die bepaalde straf heeft uitgespro
ken (2). (Art. 2 wet van 27 april1987.) 

(JEGUIRIM) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9309 ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 195, tweede lid, en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest de beslissing waar
bij eiser wegens het opzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen wordt 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
een maand (met uitstel gedurende drie 
jaar) en een geldboete van 100 frank( x 
60) of een vervangende gevangenisstraf 
van tien dagen uitsluitend grand op de 
overweging « dat de door de eerste rech
ter uitgesproken gevangenisstraf en 

(1) Zie Cass., 29 april 1974 (A.C., 1974, 946); 
10 dec. 1974 (ibid., 1975, 431); 12 feb. 1985, A.R. 
nr. 8901 (ibid., 1985, .nr. 349); 15 nov. 1988, A.R. 
nr. 2425 (ibid., 1988-89, nr. 154). 

(2) Zie Cass., 14 dec. 1988, A.R. nr. 6702 
(A.C., 1988-89, nr. 224); 14 nov. 1989, A.R. nr. 
3304 (ibid., 1989-90, nr. 160); 18 sept. 1991, A.R. 
nr. 9365 (ibid., 1991-92, supra, nr. 34). 

geldboete een wettige en passende 
sanctie zijn voor het misdrijf van de be
klaagde », 

terwijl, overeenkomstig artikel 195, 
tweede lid, gewijzigd bij de wet van 27 
april 1987, ieder veroordelend vonnis 
nauwkeurig, maar op een wijze die be
knopt mag zijn, de redenen vermeldt 
waarom de rechter, als de wet hem daar
toe vrije beoordeling overlaat, dergelijke 
straf of dergelijke maatregel uitspreekt, 
en bovendien de strafmaat rechtvaardigt 
voor elke uitgesproken straf of maatre
gel, met de bedoeling de straf beter aan 
te passen aan het concrete geval en ste
reotiepe formulering te voorkomen; die 
regel, krachtens artikel 211 van het Wet
hoek van Strafvordering van toepassing 
is op de vonnissen, gewezen in hager be
roep; artikel 398 van het Strafwetboek 
bepaalt dat hij die opzettelijk verwon
dingen of slagen toebrengt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van acht da
gen tot zes maanden en met een geld
boete van 26 frank tot 100 frank of met 
een van die straffen alleen; het arrest, 
nu het zonder nadere verwijzing naar de 
motivering van de eerste rechter alleen 
stelt dat de straf voor het misdrijf van 
eiser een wettige en passende sanctie is, 
zonder evenwel aan te geven waarom 
het zowel een gevangenisstraf als een 
geldboete uitspreekt, ofschoon de wet de 
mogelijkheid bood slechts een van die 
straffen op te leggen, en zonder de straf
maat voor elk van de straffen te recht
vaardigen, tekortkomt aan de verplich
ting tot motivering van de straf, die 
wordt voorgeschreven bij artikel 195 van 
het Wetboek van Strafvordering, dat 
krachtens artikel 211 van het Wetboek 
van Strafvordering ook van toepassing is 
in hoger beroep; het dus de in het mid
del vermelde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de gevangenisstraf van een 
maand met uitstel en de geldboete 
van 100 frank verantwoordt op 
grond « dat, gelet onder meer op de 
omstandigheid dat beklaagde geen 
gerechtelijk verleden heeft en dat 
de feiten die zich hebben afgespeeld 
in de passionele sfeer van echtelijke 
spanningen reeds lang geleden ge
beurd zijn, de hierna gepreciseerde 
gevangenisstraf en geldboete, die in 
verhouding staan zowel tot de ernst 
van de misdrijven als tot het straf
baar gedrag van Jeguirim, een pas-
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sende sanctie zijn voor de begane 
fouten »; 

Overwegende dat het arrest die 
beslissing bevestigt op grand dat 
« de door de eerste rechter uitge
sproken gevangenisstraf en geldboe
te een wettige en passende sanctie 
zijn voor het misdrijf van de be
klaagde " en aldus de motivering 
waarop het beroepen vonnis die be
slissing grondt overneemt; 

Overwegende dat het arrest noch 
in zijn eigen motivering noch door 
overneming van de motivering van 
de eerste rechter de redenen ver
meldt van de keuze die het hof van 
beroep heeft gemaakt tussen de ver
schillende straffen die de wet toeliet 
uit te spreken; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring; 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 dra 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

22 januari 1992 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, · voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van m~vr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 265 

2• KAMER - 22 januari 1992 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BEHA!\DELING - VON!\IS 

- UITSPRAAK - RECHTSCOLLEGE - ANDE
RE SAMENSTELLING - GEVOLG. 

Nietig is het vonnis, uitgesproken door 
drie rechters van wie er een de te
rechtzitting niet heeft bijgewoond 
waarop de zaak is behandeld (1). (Art. 
779, eerste lid, Ger.W.) 

(KOOP, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BUURT
SPOORWEGEN T. MAERTENS, LANDSBOND DER 

CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

(A.R. nr. 9377) 

22 januari 1992 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps, 
Ranselot en Gregoire, Luik. 

Nr. 266 

2" KAMER - 22 januari 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - EISERS EN VERWEERDERS -
STRAFVORDERING - OPENBAAR MINISTERIE 
- DRAAGWIJDTE VAN ZIJN CASSATIEBEROEP 
- BEPERKING. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - CASSA
TIEBEROEP - DRAAGWIJDTE :_ BEPERKING. 

3° STRAF - VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN - CONTRA VENTIONALISERING - TOE
PASSELIJKE STRAF. 

1 o en 2" De regel volgens wellre het Hoi, 
op het cassatieberoep van het O.M. in 
strafzaken, kennis neemt van alle on-

N oot arrest nr _ 26.5 : 

(1) Cass., 12 jan. 1989, A.R. nr. 2622 (A.C., 
1988-89, nr. 278); zie Cass., 9 okt. 1990, A.R. nr. 
3815 (ibid., 1990-1991, nr. 71). 
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wettigheden van het bestreden arrest 
of vonnis (1), staat niet eraan in de 
weg dat het O.M. zijn cassatieberoep 
vermag te beperken en aan _het Hoi, 
enkel de kennisneming opdraagt van 
een telastlegging waarvoor de feiten- . 
rechter een afzonderlijke straf heeft 
uitgesproken (2). (Impliciet.) 

3° Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandighe
den, de verdachte wegens een wailbe
drijf verwijst naar de politierechtbank, 
mogen noch die rechtbank noch de 
correctionele rechtbank in hager be
roep de beklaagde wegens dat misdrijf 
veroordelen tot een correctionele straf 
(3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVlERS 
T. BRUGNETTI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. hr. 9399 ) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 september 1991 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot de telastlegging 1, 
aangezien eiser in zijn verklaring 
van voorziening preciseerde dat hij 
cassatieberoep instelde « wegens de 
onwettige straf ( een geldboete van 
200 frank) die was opgelegd uit 

(1) Cass., 5 april 1932 (Bull. en Pas., 1932, I, 
240) en 6 juni 1939 (ibid., 1939, I, 291). 

(2) Cass., 30 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
554), redenen. 

In een noot H., Cass., 18 dec. 1922 (Bull. en 
Pas., 1923, I, 122), inz. biz. 124, 1 • kol., vermeldt 
de auteur dat « le ministere public ne peut li
miter son pourvoir » en hij verwijst daarbij 
naar het arrest van het Hof van 16 juni 1902 
(ibid., 1902, I, 279) en de cone!. van eerste ad
vocaat Van Schoor. Deze heeft evenwel gepre
ciseerd (biz. 279, 2• kolom) dat het Hof, op het 
cassatieberoep van het O.M., kennis neemt 
van « Ia condamnation tout entiere, sur le chef 
de prevention, objet de sa critique ». En het ar
rest (biz. 282, 1• kol.) begint met de vaststel
ling dat het cassatieberoep « n'est pas limite a 
un des chefs de prevention ». 

(3) Cass., 26 maart 1991, AR. nr. 4395 (A.C., 
1990-91, nr. 403). 

hoofde van het misdrijf niE!t-verze
kering »; 

Over dat middel : 
Overwegende dat de correctionele 

rechtbank, nu zij verweerder een cor
rectionele straf oplegt wegens een mis
drijf waarvoor een niet vernietigde 
beschikking van contraventionalise
ring is gewezen, een onwettige straf 
uitspreekt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het ver
zoekschrift van eiser waaruit niet 
blijkt dat het met toepassing van ar
tikel 422 van het Wetboek van Straf
vordering is neergelegd ter griffie 
van de correctionele rechtbank, ver
nietigt het bestreden vonnis in zo
verre het uitspraak doet over de te
lastlegging 1; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, zitting houdende 
in hoger beroep. 

22 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelljkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 267 

2• KAMER - 22 januari 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HAKDHA

VING - WETTIGHEID - REDEKEN 
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De handhaving van de voorlopige hechte
nis van een verdachte wegens vol
strekte noodzakelijkheid voor de open
bare veiligheid wordt door het arrest 
naar recht verantwoord als het, na te • 
hebben gewezen op de ernstige aan
wijzingen van schuld tegen die ver
dachte, de feitelijke omstandigheden 
van de zaak en die welke eigen zijn 
aan de persoonlijkheid van de ver
dachte vermeldt en daaruit afleidt dat 
diens hechtenis moet worden gehand
haafd, gelet niet alleen op de uitzon
derlijke ernst van de feiten, maar oak 
op het gevaarlijk karakter van die per
soon dat door geen alternatieve maat
regelen kan worden verholpen (1). 
(Artt. 16, inz. § 5, en 23, inz. 4°, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(BOUGNET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9653) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling, rechtdoende als rechtscolle
ge waarnaar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
d.d. 27 december 1991 (2); 

Over het middel, aangevoerd in de 
memorie waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat er tegen verdachte ernsti
ge aanwijzingen bestaan dat hij 
deelgenomen heeft aan een bende
actie die geleid heeft tot de dood 
van een man en waarbij drugs wer
den gebruikt, welke feiten door het 

(1) Zie Cass., 18 dec. 1990, A.R. nr. 5131, 13 
maart 1991, A.R. nr. 8947 (A.C., 1990-91, nrs. 
209 en 364), en 25 sept. 1991, A.R. nr. 9388 
(ibid., 1991-92, supra, nr. 48). 

(2) Niet gepubliceerd. 

arrest als uitzonderlijk ernstig wor
den bestempeld; dat het daarna, met 
opgave van eigen gronden en met 
overneming van de motivering van 
de vordering van het openbaar mi
nisterie, preciseert dat verdachte 
geen vaste inkomsten heeft en ver
slaafd is aan hard-drugs en dat het 
uitermate misdadig milieu waarin 
de verdachte verkeert aldus de 
handhaving van diens hechtenis 
noodzakelijk maakt, gelet niet ai
leen op de uitzonderlijke ernst van 
de feiten, maar tevens gelet op het 
gevaarlijk karakter van zijn persoon 
dat door geen alternatieve maatre
gelen kan worden verholpen; 

Dat het aldus melding maakt van 
de feitelijke omstandigheden van de 
zaak en van die welke eigen zijn 
aan de persoonlijkheid van de ver
dachte, welke omstandigheden de 
voorlopige hechtenis op het ogenblik 
van de beslissing wettigen gelet op 
de volstrekte noodzakelijkheid voor 
de openbare veiligheid; 

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

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

22 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal -- Advocaat : mr. Pied
boeuf. 
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Nr. 268 

1" KAMER - 23 januari 1992 

1° OPENBAAR MINISTERIE - MEDE TE 
DELEN ZAKEN - BELASTINGZAKEN - AD
VIES- VORM. 

2° NIEUWE VORDERING - BELASTING
ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN 
DE VORDERING - BEGRIP. 

3° VENNOOTSCHAP - GEMEENSCHAPPE
LIJKE REGELS - HANDELSVENNOOTSCHAP
PEN - VEREFFENING - BEGINSEL VAN GE
LIJKHEID VAN DE SCHULDE\SERS - DRAAG
WIJDTE. 

4° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VEREF
FENING - BEGINSEL VAN OELIJKHEID VAN 
DE SCHULDEISERS - DRAAGWIJDTE. 

5° VENNOOTSCHAP - GEMEENSCHAPPE
LIJKE REGELS - HANDELSVENNOOTSCHAP
PEN - VEREFFENING - BEGINSEL VAN GE
LIJKHEID VAN DE SCHULDEISERS - INKOM
STENBELASTINGEN - RECHTEN EN VOOR
RECHTEN VAN DE SCHATKIST - BESLAG 
ONDER DERDEN - WETTELIJKE HYPOTHEEK 
- INSCHRIJVING - ARTT. 324 TOT 326 W.l.B. -
GEVOLGEN. 

6° INKOMSTENBELA,STINGEN 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE SCHAT
KIST - VENNOOTSCHAP - HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - BESLAG 
ONDER DERDEN - WETTELIJKE HYPOTHEEK 
- INSCHRIJVING - ARTT. 324 TOT 326 W.l.B. -
GEVOLGEN. 

7° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- INKOMSTENBELASTINGEN - RECHTEN EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VEN
NOOTSCHAP - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
- VEREFFENING - WETTELIJKE HYPOTHEEK 
- INSCHRIJVING - ART. 326, DERDE LID, 
W.l.B. - GEVOLGEN. 

S0 BESLAG - INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTE;>J EN VOORRECHTEN VAN DE SCHAT
KIST - VEN;>JOOTSCHAP - HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN - VEREFFENING - BESLAG 
0!\DER DERDEN - ARTT 325 EN 326, EERSTE 
LID, W I.B. - GEYOLGEN 

1 o Het O.M. waaraan, overeenkomstig 
art. 764, eerste lid, 1(}', Ger. W., kennis 
is gegeven van een zaak, kan volstaan 
met het advies dat de zaak niet mede
deelbaar is aan het O.M. (1). 

2° De vordering die door een belasting
plichtige wordt geformuleerd in zijn 
conclusie voor het hof van beroep, 
waarbij een voorziening tegen een be
slissing van de directeur van de belas
tingen aanhangig is, is geen nieuwe 
vordering wanneer die vordering virtu
eel in de oorspronkelijke vordering 
was begrepen (2). (Artt. S07 en 1042, 
Ger.W.) 

3° en 4° Bij vereffening van een handels
vennootschap staat het in art. 184 Ven
nootschappenwet vervatte beginsel van 
gelijkheid van de schuldeisers eraan in 
de weg dat schuldeisers wier schuld
vordering niet door een bijzonder voor
recht of een zakelijke zekerheid is ge
waarborgd, individuele daden van ten
uitvoerlegging stellen waardoor af
breuk wordt gedaan aan de rechten 
van de andere schuldeisers (3). 

5°, 6°· 7° en so Het beslag onder derden 
dat de ontvanger van belastingen op 
grand van de artt. 325 en 326, eerste 
lid, W.LB., legt op de bedragen en 
waarden die de notaris onder zich 
houdt voor rekening of ten bate van 
een handelsvennootschap in vereffe
ning, evenals de inschrijving van de 
wettelijke hypotheek van de Schatkist 
in het bij art. 326, derde lid, van dat 
wetboek bepaalde geval, zijn welis
waar uit hun aard bewarende maatre
gelen, maar worden geacht geen uit
werking te hebben wanneer zij het 
normaal verloop van de vereffening 
verstoren en afbreuk doen aan de 
rechten van de samenlopende schuldei
sers (4). 

(1) Zie Cass., 13 juni 1980, (A.C., 1979-80, nr. 
641); Pand vo << Communication au ministere 
public ,, nr. 69; J. MATTHYS, Openbaar Ministe
rie, A.P.R., biz. 189, nr. 378; J. LAEl'iE:IIS, noot 
onder Antwerpen, 31 mei 1977, R. W., 1977-1978, 
kol. 841 en 842. 

(2) Cass., 9 maart 1972 (A.C., 1972, 650); 29 
maart 1984, A.R. nr. 6971, (ibid., 1983-84, nr. 
441); 4 mei 1990, A.R. nr. 7010 (ibid., 1989-90. 
nr. 518). 

(3) en (4) Zie de cone!. 0.1\I. 111 Bull. en Pas. 
1991, I, nr. 268. 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. GENERAL ITALBE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9044) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 138, tweede lid, 764, inzon
derheid eerste lid, 10°, 766, 767, 780, in
zonderheid eerste lid, 1° en 4°, en 1138, 
inzonderheid 5°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest is gewezen zonder 
het advies van het openbaar ministerie 
over ht;!t aan de appelrechters voorgeleg
de geschil; dat het arrest vaststelt dat de 
zaak, bij een heropening van de debat
ten, opnieuw ab initio in tegenwoordig
heid van het openbaar ministerie is be
handeld, dat het « geen advies over de 
grond van de zaak heeft gegeven » en 
dat « andersluidend advies », dat in het 
dictum van het arrest wordt vermeld, be
trekking had op de door de partijen aan
gevoerde en door het openbaar ministe
rie ontkende verplichting om hem de 
zaak mede te delen, 

terwijl uit de vaststellingen van het ar
rest volgt dat de vordering betrekking 
had op beslagen onder derden en op een 
hypothecaire inschrijving om de inning 
van belastingen te verzekeren; het ar
rest, met een juiste toepassing van de 
desbetreffende wetsbepalingen, oordeelt 
dat het hier vorderingen in belastingza
ken betreft in de zin van artikel 764, eer
ste lid, 10°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, nu de wet geen onderscheid maakt 
naargelang de vordering betrekking 
heeft op de vaststelling van de belasting 
dan wel op de moeilijkheden bij de in
ning ervan; derdelijke vorderingen op 
straffe van nietigheid voor advies aan 
het openbaar ministerie dienden te wor
den medegedeeld; het advies van het 
openbaar ministerie, in de zin van de be
palingen van de artikelen 138, tweede 
lid, 764, 766, 767 en 780 van het Gerech
telijk Wetboek, een advies over de zaak 
zelf is en geen advies over de verplich
ting van de rechters om de zaak aan het 
openbaar ministerie mede te delen; het 
arrest, door uitspraak te doen over vor
deringen in belastingzaken, niettegen
staande het ontbreken van het advies 

van het openbaar ministerie nopens de 
ontvankelijkheid en de gegrondheid van 
die vorderingen, en door aileen een « an
dersluidend advies » van het openbaar 
ministerie inzake de mededeelbaarheid 
van de zaak te vermelden, aan nietigheid 
lijdt: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de bij het hof van beroep 
aanhangig gemaakte vordering een 
vordering in belastingzaken is in de 
zin van artikel 764, eerste lid, 10°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, en 
dat zij bijgevolg, ingevolge die bepa
ling, op straffe van nietigheid aan 
het openbaar ministerie diende te 
worden medegedeeld; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat de zaak op de voor de herope
ning van de debatten vastgestelde 
zitting opnieuw in haar geheel werd 
behandeld in tegenwoordigheid van 
een magistraat van het openbaar 
ministerie, dat de partijen hebben 
uiteengezet dat de zaak aan het 
openbaar ministerie diende te wor
den medegedeeld, maar dat het 
openbaar ministerie een anderslui
dend advies heeft gegeven en bijge
volg heeft nagelaten zijn advies over 
de grond van de zaak te geven; 

Overwegende dat de zaak, zoals 
blijkt uit die vermeldingen, overeen
komstig voormeld artikel 764, eerste 
lid, 10°, aan het openbaar ministerie 
werd medegedeeld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 807 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
de hypothecaire inschrijving van 30 juli 
1986 na de invereffeningstelling van ver: 
weerster niet gerechtvaardigd was en ei
ser veroordeelt om haar het bedrag van 
169.484 frank terug te geven waarvoor 
die inschrijving door de ontvanger van 
de directe belastingen te Ganshoren was 
genomen, op grond: « ... dat de inschrij
ving, op het ogenblik van de betekening 
van het gedinginleidend exploot op 20 ju
ni 1986, nog niet was genomen; dat zij op 
30 juli 1986 werd genomen; dat (verweer
ster) in haar conclusie van 14 augustus 
1986 vroeg dat de opheffing van het be
slag zou worden bevolen, waardoor de 
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inscbrijving niet zal kunnen worden ge
nomen; ... dat (verweerster) zicb aldus op 
vaststaande wijze beeft verzet tegen bet 
nemen van een inscbrijving door bet be
stuur van de belastingen; ... dat zij in bo
ger beroep zicb ertoe beperkt die verde
ring te berbalen, ook al wijzigt zij de 
bewoordingen ervan, gelet op de scbrap
ping die intussen is gebeurd », 

terwijl uit artikel 807 van bet Gerecb
telijk Wetboek volgt dat de vordering die 
bij de recbter aanbangig is gemaakt, in 
de loop van bet geding niet uitgebreid 
nocb gewijzigd mag worden tenzij de 
nieuwe conclusie berust op een feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd; die 
regel ingevolge artikel 1042 van bet Ge
recbtelijk Wetboek in boger beroep van 
toepassing is; de bypotbecaire inscbrij
ving, volgens de vaststellingen van bet 
arrest, na de gedinginleidende dagvaar
ding is genomen en bijgevolg daarin niet 
is aangevoerd; verweerster, zelfs na de 
inscbrijving van de byptobeek, in eerste 
aanleg aileen de opbeffing van bet be
slag beeft gevraagd en aileen beeft vast
gesteld dat die opbeffing « de inscbrij
ving van de bypotbeek (zou verbinde
ren) "• zonder zicb evenwel te verzetten 
tegen de reeds genomen inscbrijving en 
aan te voeren dat zij onrecbtmatig was; 
de voor bet eerst in boger beroep gefor
muleerde vordering, die ertoe strekt voor 
recbt te doen zeggen dat die inscbrijving 
ten onrecbte is genomen, bijgevolg als 
een nieuwe vordering dient te worden 
bescbouwd en de appelrecbter, door die 
vordering aan te nemen, de bepalingen 
van de artikelen 807 en 1042 van bet Ge
recbtelijk Wetboek beeft gescbonden: 

Overwegende dat verweerster, 
naar luid van haar exploot van ver
zet tegen het beslag onder derden 
dat door de ontvanger van de di
recte belastingen te Ganshoren was 
gelegd in handen van een notaris 
die belast was met het opmaken van 
de authentieke akte van een ver
koop van een onroerend goed door 
verweerster aan een derde, en naar 
luid van haar conclusie voor de eer
ste rechter, had aangevoerd dat dit 
beslag onwettig was, inzonderheid 
op grand dat door de invereffening
stelling van de vennoootschap samen
loop tussen de schuldeisers was ante 
staan, dat de in artikel 184 van de 
gecoordineerde wetten op de han-

delsvennootschappen vervatte regel 
van gelijkheid van de schuldeisers 
eraan in de weg staat dat een 
schuldeiser, zoals de fiscus, oak al 
had hij een algemeen voorrecht, da
den van uitvoering stelt waardoor 
afbreuk zou worden gedaan aan de 
rechten van de andere schuldeisers, 
dat de ontvanger van de directe be
lastingen dus genoegen dien(ie te 
nemen met de persoonlijke aanspra
kelijkheid van de vereffenaar, als 
bepaald bij artikel 186 van de ge
noemde wetten, waardoor hij we
gens zijn algemeen voorrecht verze
kerd was van betaling, en dat bijge
volg de opheffing van dat beslag 
diende te worden bevolen « wat de 
inschrijving van de hypotheek (zou) 
beletten >>; dat de in die conclusie 
bedoelde inschrijving van de hypo
theek, die was van de wettelijke hy
potheek van de Schatkist, bedoeld 
in de artikelen 325 en 326, derde lid, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen; 

Overwegende dat verweerster, 
naar luid van haar op 19 juli 1989 
ter griffie van het hof van beroep 
neergelegde conclusie, heeft betoogd 
dat de door de ontvanger van de di
recte belastingen genomen hypothe
caire inschrijving onrechtmatig en 
onwettig was, op grand dat die 
inschrijving alleen beoogde hem een 
voorbarige betaling te doen toeken
nen ten koste van de andere bevoor
rechte en niet-bevoorrechte schuld
eisers, dat de inschrijving van die 
hypotheek bepaalde vereffeningsver
richtingen waarvoor nag geld be
schikbaar diende te blijven, kon 
doen mislukken, dat die verrichtin
gen in het algemeen belang van de 
schuldeisers gebeurden, in de eerste 
plaats van de Staat zelf, dat die 
inschrijving een onevenwicht in
hield tussen het aan de Staat ver
leende voordeel en het nadeel dat 
door het geheel van de schuldeisers 
werd geleden en dat zij bijgevolg 
een misbruik van recht uitmaakte; 

Overwegende dat uit die stukken 
volgt dat de in verweersters conclu
sie vervatte vordering inzake het on-
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rechtmatig en onwettig karakter 
van de door de ontvanger van de di
recte belastingen genomen hypothe
caire inschrijving virtueel in haar 
oorspronkelijke vordering strekken
de tot opheffing van het door dezelf
de ontvanger gelegde beslag onder 
derden was begrepen; 

Dat daaruit volgt dat het hof van 
beroep, door te beslissen dat die 
vordering strekkende tot vaststel
ling van de onwettigheid van die hy
pothecaire inschrijving ontvankelijk . 
is, de artikelen 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 184, 186 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, dat is titel IX van hoek I van 
het Wetboek van Koophandel, 447 van 
het Wetboek van Koophandel, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 324, 325, 326, 327, 328 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, 1445, 1539 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
eisers beslagen onder derden op 10 en 13 
jtmi 1986 en de hypothecaire inschrijving 
van 30 juli 1986, na verweersters inveref
feningstelling niet verantwoord waren, 
en eiser veroordeelt tot teruggave van de 
bedragen van 169.484 frank en 130.516 
frank aan verweerster, op grond: « ••• (ei
sers) algemeen voorrecht geconfronteerd 
wordt met de toestand van samenloop 
tussen de schuldeisers ten gevolge van 
(verweersters) in vereffeningstelling; dat 
die samenloop ook geldt voor de schuld
eisers die, zoals (eiser), een algemeen 
voorrecht hebben ... ; dat het beginsel van 
gelijkheid, vastgelegd in artikel 184 van 
de gecoi:irdineerde wetten op de handels
vennootschappen in de weg staat aan da
den van uitvoering door een schulde
naar, zelfs als hij een algemeen voor
recht bezit, waardoor afbreuk zou wor
den gedaan aan de rechten van de 
andere schuldeisers ... ; dat de schuldei
ser zich tot de vereffenaar moet wenden 
om betaling te krijgen ... onverminderd 
de toepassing van artikel 186 van de ge
coi:irdineerde wetten op de handelsven
nootschappen; ... dat het aan de beslag
rechter staat na te gaan of de invorde
ringen afbreuk kunnen doen aan de 
rechten van de andere schuldeisers of 

het normale verloop van de vereffening 
kunnen belemmeren "• en na, in de uit
eenzetting van de feiten, te hebben vast
gesteld : « uit de door partijen overge
legde dossiers kan niet duidelijk worden 
opgemaakt wat de huidige stand van de 
vereffening is; vast staat evenwel dat de 
vereffenaar niet naar rato van de gele
verde prestaties werd vergoed en dat 
voor die veref£ening aanzienlijke kosten 
zijn gemaakt », op grond: « ... dat het 
voorrecht van de gerechtskosten dat de 
vereffenaar geniet voor (eisers) voor
recht gaat; dat de vereffenaar op 25 
maart 1988 over een bedrag van 101.834 
frank beschikte ... ; dat dit bedrag duide-
lijk niet volstaat om de vereffening vlot 
te Iaten verlopen en de vele desbetref
fende uitgaven te dekken; ... dat de ont
vangers van de directe belastingen, ook 
a! zijn zij krachtens de wet van 15 mei 
1846 op de Rijkscomptabiliteit persoon
lijk aansprakelijk voor de inning van de 
verschuldigde belasting en dienen zij de 
in de belastingwet vastgelegde innings
middelen aan te wenden, de regels inza
ke samenloop bij vereffening evenwel 
niet mogen miskennen; ... dat de litigieu
ze beslagen niet verantwoord waren, 
aangezien zij afbreuk deden aan het nor
maal verloop van de vereffening; ... (dat), 
om dezelfde redenen, ... de inschrijvin
gen genomen door de ontvanger te Gans
horen na de invereffeningstelling van de 
vennootschap (verweerster), de toepas
sing van de wet inzake de samenloop 
tussen bevoorrechte schuldeisers niet in 
de weg kan staan; ... dat de wet van 20 
juli 1978 inderdaad, voor het bestuur van 
de belastingen, het in artikel 447 van het 
Wetboek van Koophandel bepaalde ver
bod om zijn hypotheek in te schrijven na 
het vonnis van faillietverklaring, heeft 
opgeheven; dat die uitzondering op de al
gemene regel van samenloop na faillisse
ment op beperkende wijze moet worden 
uitgelegd en niet tot het gerechtelijk ak
koord kan worden uitgebreid ... ; dat zij 
evenmin kan worden uitgebreid tot de 
algemene regel van de samenloop die 
ontstaat bij vrijwillige invereffeningstel
ling van een vennootschap », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 325 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bepaalt dat : « Indien het belang 
van de Schatkist zulks vereist, door de 
ontvangers aan de notaris, v66r het ver
strijken van de twaalfde werkdag vol
gend op de verzending van het bericht 
(van de notaris die gevorderd is om een 
akte op te maken die de vervreemding 
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van een onroerend goed tot voorwerp 
heeft) bedoeld in artikel 324 en bij een 
ter post aangetekende brief, kennis 
wordt gegeven van het bedrag van de be
lastingen en bijbehoren die aanleiding 
kunnen geven tot inschrijving van de 
wettelijke hypotheek van de Schatkist op 
de goederen welke het voorwerp van de 
akte zijn >>; artikel 326 van hetzelfde wet
hoek bepaalt dat: « Wanneer de in arti
kel 324 bedoelde akte verleden is, de in 
artikel 325 bedoelde kennisgeving als be
slag onder derden in handen van de no
taris geldt op de bedragen en waarden 
die hij krachtens de akte onder zich 
houdt voor rekening of ten bate van de 
belastingschuldige. Daarenboven, enz. >>; 
de wettelijke hypotheek, geregeld bij de 
artikelen 316 tot 323 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen om de be
taling van de directe belastingen en hun 
bijbehoren te verzekeren, door de ont
vanger van de directe belastingen te 
Ganshoren is ingeschreven overeenkom
stig de artikelen 318 en 319 van dat wet
hoek, die bepalen dat « die hypotheek 
wordt ingeschreven op verzoek met de 
met de invordering belaste ontvanger >> 
en dat « (die) inschrijving plaats heeft, 
niettegenstaande verzet, betwisting of 
beroep •; zo de in artikel 325 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bedoelde kennisgeving geldt als beslag 
onder derden in handen van de notaris, 
het een bewarend beslag onder derden 
betreft in de zin van artikel 1445 van het 
Gerechtelijk Wetboek en niet een uitvoe
rend beslag onder derden in de zin van 
artikel 1539 van hetzelfde wetboek; de 
bewarende maatregelen, die deze kennis
geving en ook de inschrijving van de 
wettelijke hypotheek uitmaken, aan de 
ontvangers van de directe belastingen 
worden opgelegd door de bepalingen van 
openbare orde van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; het staat aan de 
notaris die belast is met de verdeling 
van de opbrengst van de verkoop en aan 
de vereffenaar die belast is met de uit
voering van zijn mandaat ingevolge arti
kel 186 van de gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, te waken 
over de betaling van de schulden van de 
vennootschap met eerbiediging van de 
rangorde van de voorrechten en hyptohe
ken, overeenkomstig artikel 184 van de 
genoemde wetten; de appelrechters aldus 
niet wettelijk hebben kunnen beslissen 
dat eiser, door de voormelde bewarende 
beslagen onder derden en de hypothecai
re inschrijving, daden van tenuitvoerleg
ging had gesteld; zij hoe dan ook niet 

konden beslissen dat die beslagen onder 
derden en die hypothecaire inschrijving 
een misbruik van recht uitmaakten en 
afbreuk deden aan de samenloop van de 
schuldeisers en aan hun gelijkheid bij 
vrijwillige vereffening, terwijl die maat
regelen aan de ontvangers van de belas
tingen « in het belang van de Schatkist • 
zijn opgelegd door bepalingen van open
bare orde van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (schending van de 
artikelen 316 tot 323, inzonderheid 316, 
317, 318, 319 en 323 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 324 tot 328, in
zonderheid 325 en 326 van hetzelfde wet
hoek, 1445 en 1539 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 184 en 186 van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen); 

tweede onderdeel, geen van de bepa
lingen van de artikelen 316 tot 318 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen de inschrijving van de wettelijke hy
potheek na de vrijwillige invereffening
stelling van een vennootschap verbiedt; 
het arrest uit het verbod, dat volgt uit ar
tikel 447 van het Wetboek van Koophan
del, om een hypotheek in te schrijven na 
een vonnis van faillietverklaring, niet 
wettig heeft kunnen afleiden dat dit ver
bod ook betrekking had op een hypothe
caire inschrijving na de vrijwillige inver
effeningstelling en dat het opheffen van 
het genoemde verbod bij de wet van 20 
juli 1978 houdende wijziging van artikel 
318 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, in zoverre het betrekking 
had op de inschrijving van de wettelijke 
hypotheek, op beperkende wijze dient te 
worden uitgelegd en niet kan worden uit
gebreid tot het geval van de invereffe
ningstelling, terwijl dat verbod geen be
trekking heeft op dat geval en het stelsel 
van de vereffening trouwens geenszins 
kan worden gelijkgesteld met dat van 
het faillissement waarin het verbod van 
individuele daden van tenuitvoerlegging, 
dat aan de schuldeisers wordt opgelegd, 
samenhangt met het ontnemen van het 
beheer aan de gefailleerde, en niet ge
grond is, zoals bij de vrijwillige inveref
feningstelling, op de schending van de 
rechten van de andere schuldeisers 
(schending van artikelen 316 tot 328 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en 44 7 van het W etboek van Koop
handel); 

derde onderdeel, de appelrechters het 
bestaan van een schending van de rech
ten van de andere schuldeisers niet kon
den afleiden uit de enkele overwegingen 
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« dat de vereffenaar op 25 maart 1988 
over een bedrag van 101.834 frank be
schikte "• « dat dit bedrag duidelijk niet 
volstaat om de vereffening vlot te laten 
verlopen en de vele desbetreffende uitga
ven te dekken >> en « dat evenwel ... vast
staat dat de vereffenaar niet naar rato 
van de geleverde prestaties werd ver
goed en dat voor die vereffening aan
zienlijke kosten zijn gemaakt >>, terwijl 
zij ook hadden vastgesteld dat « uit de 
door de partijen overgelegde dossiers 
niet precies (kon) worden opgemaakt 
wat de huidige toestand van de vereffe
ning (was) >>; uit die tegenstrijdige en 
zelfs dubbelzinnige overwegingen, in zo
verre daaruit niet kan worden opge
maakt of de appelrechters hun vaststel
ling inzake de gelden waarover de veref
fenaar beschikte, hebben gegrond op 
hun persoonlijke informatie dan wel op 
gegevens die hun regelmatig zijn overge
legd, volgt dat de beslissing omtrent het 
bestaan van een zogezegde schending 
van de rechten van de andere schuldei
sers en het dientengevolge aannemen 
van verweersters rechtsvordering, noch 
regelmatig met redenen omkleed noch 
naar recht verantwoord is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet en van 
artikel 184 van de gecoiirdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen) : 

Wat betreft de drie onderdelen sa
men: 

Overwegende dat de wederkerige 
rechten van de schuldeisers wier 
schuldvordering v66r de invereffe
ningstelling is ontstaan, vanaf de in
vereffeningstelling van een vennoot
schap op onherroepelijke wijze zijn 
vastgesteld; dat vanaf dat ogenblik 
het in artikel 184 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsven
nootschappen vervatte beginsel van 
gelijkheid van de schuldeisers in de 
weg staat aan individuele daden van 
tenuitvoerllegging door de schuldei
sers wier schuldvordering niet door 
een bijzonder voorrecht of een zake
lijke zekerheid is gewaarborgd, 
waardoor afbreuk zou worden ge
daan aan de rechten van de andere 
schuldeisers; 

Overwegende dat het beslag onder 
derden dat, op grond van de artike
len 325 en 326, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin-

gen door de ontvan,ger van de belas
tingen was gelegd, geen daad van 
tenuitvoerlegging was maar een be
warende maatregel tot bescherming 
van de rechten van de Schatkist; 

Dat, zoals blijkt uit artikel 318, 
tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, de inschrij
ving van de wettelijke hypotheek, in 
de gevallen bepaald in de artikelen 
324 tot 333 van dat wetboek, onder
stelt dat de rechten van de Schat
kist in gevaar verkeren, wat aan
geeft dat de inschrijving van die 
hypotheek eveneens het kenmerk 
van een bewarende maatregel heeft; 

Maar overwegende dat die maat
regelen evenwel moeten worden ge
acht geen uitwerking te hebben 
wanneer zij, zoals de bestreden be
slissing vaststelt, het normaal ver
loop van de vereffening verstoren 
en afbreuk doen aan de rechten van 
de samenlopende schuldeisers; 

Dat het hof van beroep, bijgevolg, 
zonder dat zijn arrest aan de in het 
derde onderdeel aangeklaagde te
genstrijdigheid of dubbelzinnigheid 
lijdt, zijn beslissing tot veroordeling 
van de Belgische Staat om aan ver
weerster de aangewezen bedragen 
terug te geven, naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 januari 1991 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick. 
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Nr. 269 

1 e KAMER - 23 januari 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
STUKKEN MET BETREKKING TOT DE BETWIS
TING - NEERLEGGING TER GRIFFIE- LAAT
TIJD!GHEID - SANCTIE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE MID
DELEN - BELASTINGZAKEN - INKOMSTEN
BELASTINGEN - VOORZIENINGEN VOOR HET 
HOF VAN BEROEP - NIEUWE STUKKEN -
NEERLEGGING. 

30 CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE 

VERMELDINGEN - BELASTINGZAKEN -
NIET-VERMELDING VAN DE GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING - IN
KOMSTENBELASTINGEN VOORZIENING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP - STUKKEN 
MET BETREKKING TOT DE BETWISTING 
LAATTIJDIGE · NEERLEGGING. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

E.V.R.M. - BELASTINGRECHT - DRAAGWIJD
TE. 

6o RECHTEN VAN DE MENS - ART. 14 

l.V.B.P.R. - BELASTINGRECHT - DRAAGWIJD
TE. 

1 o Noch art. 281 W.I.B. noch enige ande
re wetsbepaling bepalen een termijn 
waarbinnen de directeur der belastin
gen de stukken m.b.t. de betwisting ter 
griffie van bet hoi van beroep moet 
neerleggen en waarvan niet-inacbtne
ming tot nietigheid van de rechtsple
ging zou leiden of verwijdering van die 
stukken uit de debatten noodzakelijk 
zou maken (1). 

2° Wanneer de eiser voor bet hoi van be
roep niet beeft verklaard dat bij ge
bruik wilde maken van nieuwe stuk
ken, waartoe art. 282 W/.B. hem bet 
recht geeft, is bet middel uit schending 
van die wetsbepaling, dat, in dat op-

. (1) Cass., 8 · sept. 1972 (A. C., 1973, 29) en 2 
dec. 1991, A.R. nr. F 1898 N (ibid., 1991-92, nr. 
175). 

zicht, de openbare orde niet raakt, 
nieuw en niet onvankelijk. 

3° Niet ontvankelijk is bet middel dat, 
tot staving van een cassatieberoep in 
belastingzaken, zich ertoe beperkt 
scbending van bet grondbeginsel van 
een goede recbtsbedeling aan te voe
ren, zonder de gescbonden wetsbepa
lingen nader aan te geven (2). 

4° Uit de enkele omstandigbeid dat de 
directeur der belastingen niet overeen
komstig art. 281 W.I.B. de stukken 
m.b.t. de betwisting onmiddellijk na 
ontvangst van de betekening van de 
voorziening voor bet bof van beroep 
heeft neergelegd, volgt niet noodzake
lijk dat bet recht van verdediging van 
de belastingplichtige is gescbonden (3). 

5° en 6° Noch art. 6.1 E. V.R.M. noch art. 
14 I. V.B.P.R. zijn van toepassing op de 
gescbillen over rechten en verplicbtin
gen in belastingzaken, tenzij de recbts
pleging in belastingzaken Jeidt of kan 
leiden tot een naar aanleiding van een 
strafvordering uitgesproken straf in de 
zin van die bepalingen (4). 

(LEBRUN, LAGNEAU 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1125 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

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

Over het eerste middel : 
W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 281, eer

ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalt dat on-

(2) Cass., 24 mei 1978 (A.C., 1978, 1129); zie 
Cass., 5 maart 1990, A.R. nr. 8725 (ibid., 
1989-90, nr. 404). 

(3) Cass., 18 sept. 1972 (A.C., nr. 1973, 29). 

(4) Zie Cass., 20 april 1990, A.R. nr. F 1163 N 
(A.C., 1989-90, nr. 490). 
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middellijk na ontvangst van de bete
kening van het beroep, de directeur 
der belastingen een eensluidend ver
klaarde uitgifte van de bestreden 
beslissing, alsmede al de stukken 
met betrekking tot de betwisting, 
ter griffie van het hof van beroep 
neerlegt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de directeur van de belas
tingen pas op de pleitzitting de ken
nisgeving van de aanslag van 
ambtswege d.d. 23 juni 1986, waarop 
de aanslag berust ( ... ) en van de 
brieven van 27 juni 1986 en 30 juni 
1986 heeft neergelegd »; 

Overwegende dat noch voornoemd 
artikel 281, noch enige andere wette
lijke bepaling een termijn bepalen 
waarbinnen de directeur van de be
lastingen de stukken met betrek
king tot de betwisting moet neerleg
gen, en waarvan de niet-inachtne
ming zou leiden tot de nietigheid 
van de rechtspleging of de verwijde
ring van die stukken uit het debat 
noodzakelijk zou maken; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de eisers voor 

het hof van beroep niet hebben be
toogd dat zij gebruik wilden maken 
van nieuwe stukken, waartoe artikel 
282 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen hen het recht geeft 
na de neerlegging van de in het 
middel aangewezen stukken door de 
directeur van de belastingen; 

Dat het onderdeel, dat de openba
re orde niet raakt, nieuw en bijge
volg niet ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
In zoverre het onderdeel de mis

kenning van « het grondbeginsel 
van een goede rechtsbedeling » aan
voert: 

Overwegende dat het middel dat 
zich ertoe beperkt de miskenning 
van het << grondbeginsel van een 
goede rechtsbedeling » aan te voe-

ren, zonder de geschonden wetsbe
palingen te preciseren, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat het voor het 
overige aan het hof van beroep staat 
in feite te beoordelen of de vertra
ging van de directeur van de belas
tingen, bij het neerleggen van de 
stukken met betrekking tot de be
twisting, het recht van verdediging 
van de belastingplichtige schaadt; 

Overwegende dat het arrest dien
aangaande zegt dat de bepaling van 
artikel 281 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen << ertoe strekt 
verrassingen uit te sluiten, en wil 
beletten dat er voor het hof van be
roep gegevens worden voorgelegd 
waardoor het debat tot een niet-ge
kende materie wordt uitgebreid, bui
ten de grenzen van hetgeen bij het 
hof aanhangig is gemaakt; ( ... ) dat 
zulks te dezen niet het geval is, in
zoverre er geen twijfel over bestaat 
dat de (eisers) wel degelijk die ken
nisgeving van de aanslag van 
ambtswege hebben ontvangen, en 
zij tijdig kennis ervan hebben kun
nen nemen, aangezien zij in hun 
bezwaar of hun beroep uitdrukkelijk 
daarnaar verwijzen en de inhoud er
van betwisten; ( ... ) dat zulks even
zeer geldt voor de gelijktijdige neer
legging van de brieven van 27 juni 
1986 en 30 juni 1986, in zoverre het 
een briefwisseling betreft tussen de 
hoofdcontroleur te Bouillon en de 
gevolmachtigde van de eisers, die 
bovendien heeft erkend dat hij op 
29 juli 1988 kennis heeft genomen 
van het dossier (zie stuk IV, 3R) »; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
hof van beroep uit die vermeldingen 
heeft kunnen afleiden dat het recht 
van verdediging van de eisers niet 
werd miskend door de neerlegging, 
op de terechtzitting, van het bericht 
van ambtshalve aanslag daterend 
van 23 juni 1986 en van de brieven 
van 27 en 30 juni 1986; 

Dat, anderzijds, uit diezelfde ver
meldingen volgt dat het hof van be
roep, het beroep niet heeft afgewe
zen op grond van een exceptie die 
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niet voor het hof was aangevoerd, in 
de zin van artikel 774, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, maar 
op grond van feitelijke omstandighe
den die aan 's hofs beoordeling wa
ren onderworpen; 

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

Over het tweede middel : 
Overwegende dat artikel 26 van 

het Internationaal Vedrag betreffen
de de burgerlijke en politieke rech
ten van 19 december 1986 de gelijk
heid van alle personen voor de wet 
en het recht op een gelijke bescher
ming door de wet, zonder discrimi
natie, vastlegt; 

Dat de eisers niet aanwijzen 
waarin het arrest die bepaling zou 
schenden; 

Overwegende dat noch artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, noch arti
kel 14 van het voormelde Verdrag 
van toepassing zijn op de geschillen 
over rechten en verplichtingen in 
belastingzaken, tenzij een rechtsple
ging in belastingzaken leidt of kan 
leiden tot een naar aanleiding van 
een strafvordering uitgesproken 
straf in de zin van die bepalingen; 
dat het middel niet aanvoert dat een 
dergelijke rechtspleging ten laste 
van de eisers is gevoerd; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

23 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Bruyn. 

Nr. 270 

1 e KAMER - 23 januari 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-

SLAGPROCEDURE - AANSLAG VAN AMBTS
WEGE - MOGELIJKHEID - ONVOLLEDIGE OF 
ONREGELMATIGE AANGIFTE. 

In geval van onvolledige of onregelmati
ge aangifte kan het bestuur de belas
ting ten kohiere brengen zonder daar
toe een beroep behoeven te doen op de 
procedure van aanslag van ambtswege, 
wat voor het bestuur slechts een moge
lijkheid en geen verplichting is (1). 

(DEBRUYNE, BUYSSE 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1148 F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 256 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 
44 van de wet van 3 november 1976, die 
van toepassing is op het aanslagjaar 
1985, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
het bestuur, na een onregelmatigheid in 
de aangifte te hebben vastgesteld, te de
zen het niet aanbrengen van de vermel
ding « gelezen en goedgekeurd , op de 
door een derde ingevulde aangifte, het 
recht had om de belasting binnen de bij 
artikel 259 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen vastgestelde termij
nen ten kohiere te brengen op basis van 
de gegevens in de aangifte, als zij daarin 
alle elementen vond om dat te doen, zon
der dat zij verplicht was over te gaan tot 
een aanslag van ambtswege in de zin 
van artikel 256 van dat wetboek, en dat 
de vastgestelde onregelmatigheid aileen 
tot gevolg had dat de bij artikel 259 van 
dat wetboek voorgeschreven termijnen 
van toepassing werden in de zaak, 

(1) Cass., 12 jan. en 23 maart 1948 (A.C., 
1948, biz. 17 en 178). 
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terwijl, eerste onderdeel, de aanslag 
van ambtswege, bedoeld in artikel 256 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, wordt vastgesteld in het geval 
dat de belastingplichtige verzuimd heeft 
een aangifte in te dienen binnen de wet
telijke termijn alsook in het geval dat hij 
verzuimd heeft om het vormgebrek of de 
vormgebreken van zijn aangifte te her
stellen binnen de hem met dat doel toe
gestane termijn, nu een aangifte die 
door een vormgebrek is aangetast ge
lijkstaat met niet-aangifte; het hof van 
beroep bijgevolg niet zonder het boven
genoemde artikel 256 te schenden wettig 
kon beslissen dat het bestuur de belas
ting ten kohiere kon brengen zonder 
noodzakelijkerwijze te moeten overgaan 
tot de aanslag van ambtswege en dat de 
vastgestelde onregelmatigheid enkel tot 
gevolg had dat de bij artikel 259 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalde termijnen van toepassing wer
den, in plaats van de termijnen bepaald 
bij de artikelen 258 en 264 van dat wet
hoek; 

tweede onderdeel, het bestuur, alvo
rens de aanslag van ambtswege te vesti
gen, de redenen hiervan, het bedrag van 
de inkomsten en de overige gegevens 
waarop de aanslag zal berusten, alsook 
de wijze van vaststelling van die inkom
sten en gegevens, aan de belastingplich
tige ter kennis moet brengen bij ter post 
aangetekend schrijven; het hof van be
roep bijgevolg niet wettig kon beslissen 
dat het bestuur, na onderzoek van de on
regelmatigheid, het recht had om de be
lasting ten kohiere te brengen binnen de 
bij artikel 259 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalde termij
nen, nu hierdoor de procedure zelf van 
de aanslag van ambtswege werd verward 
met de termijnen waarbinnen de aanslag 
van ambtswege mag worden vastgesteld : 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat, wanneer, zoals 

te dezen, een aangifte in de belas
ting op de natuurlijke personen on
volledig of onregelmatig is, het be
stuur de belasting ten kohiere mag 
brengen binnen de bij artikel 259, 
eerste lid, van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen bepaalde ter
mijnen, zonder dat het een beroep 
hoeft te doen op de aanslag van 
ambtswege die voor het bestuur 
slechts een mogelijkheid en geen 
verplichting is; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
door uitspraak te doen zoals het ge
daan heeft en zoals het middel 
weergeeft, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht 

Over het tweede middel, ... 

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

23 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Tournicourt, Brussel. 

Nr. 271 

1 e KAMER - 24 januari 1992 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
EINDE - OPZEGGING - VERLENGING. 

De bij art. 58 Pachtwet bedoelde verlen
ging beoogt het verstrijken van de in 
die bepaling vermelde opzeggingster
mijnen te doen samenvallen met de 
dag en de maand die overeenstemmen 
met die waarop het gebruik van het 
verpachte goed door de pachter vol
gens de overeenkomst ten einde loopt; 
aileen wanneer die dag niet kan wor
den bepaald, komt het plaatselijk ge
bruik daarvoor in aanmerking (1). 

(1) Zie cone!. O.M. 
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(DEBUSSCHERE, POLLET T. AMPE & DEVOS) 

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in 
substantie gezegd: 

Uit het bestreden' vonnis blijkt dat ei
sers die te dezen de verpachters zijn, op 
6 oktober 1987 aan verweerders de pacht 
hebben opgezegd tegen de datum van 1 
april 1991, om daarna zelf het verpachte 
goed te kunnen exploiteren. Ze namen 
daarbij de in dit geval voorgeschreven 
opzeggingstermijn van ten minste twee 
jaar in acht. Volgens de pachtovereen
komst is de betreffende pacht ingegaan 
op 1 april 1973 voor een termijn van 
achttien jaar, zodat hij afliep op de da
tum waartegen de opzegging werd ge
daan. 

Verweerders deden voor de eerste 
rechter gelden dat de opzegging enkel 
geldig kon verklaard worden tegen 1 ok
tober 1991, nu de pachtovereenkomst 
geen datum voor het vertrek van de 
pachter bepaalt en die datum derhalve, 
krachtens art. 58 van de Pachtwet, val
gens het plaatselijk gebruik diende te 
worden vastgesteld, te dezen op 1 okto
ber 1991. 

Gezegd art. 58 van de Pachtwet be
paalt dat de datum waartegen opzegging 
is gedaan ( ... ) in voorkomend geval der
wijze wordt verschoven dat het gebruik 
eindigt op de datums voor het vertrek 
bepaald door de pacht of, bij gebreke 
daarvan, door het plaatselijk gebruik. 

De eerste rechter verklaarde de opzeg
ging tegen 1 april 1991 geldig op grond 
dat de duur van de pacht duidelijk was 
overeengekomen en op 31 maart 1991 
verstreken was. 

De appelrechter besliste evenwel dat 
de opzegging pas tegen 1 oktober 1991 
geldig was, op grond dat de pachtover
eenkomst, die, weliswaar verviel op 1 
april 1991, geen datum voor het vertrek 
van de pachter bepaalde en die datum 
derhalve, krachtens art. 58 van de Pacht
wet, volgens het plaatselijk gebruik dien
de te worden vastgesteld. 

In het enige middel voeren eisers aan 
dat de in de pachtovereenkomst bepaal
de vervaldatum van de pacht de datum 
voor het vertrek van de pachter is, daar 
de pachtperiode beantwoordt aan de ge
bruiksperiode van het goed door de 
pachter, zodat het bestreden vonnis, door 
de datum van het vertrek van de pachter 
te bepalen volgens het plaatselijk ge
bruik de artt. 4, tweede lid, en 58 van de 
Pachtwet schendt. 

Gezegd art. 4 betreft de pachttijd. De 
pachttijd, zo bepaalt het eerste lid van 
dat artikel, wordt vastgesteld door de 
partijen : hij mag niet korter zijn dan ne
gen jaar. Is een kortere tijd bedongen, 
dan wordt hij van rechtswege op negen 
jaar gebracht. Het tweede lid voegt daar
aan toe : bij gebreke van geldige opzeg
ging wordt de pacht van rechtswege ver
lengd voor opeenvolgende periodes van 
negen jaar bij het eindigen van de ge
bruiksperiode, zelfs indien de duur van 
de eerste gebruiksperiode !anger is ge
weest dan negen jaar. 

De bepaling van art. 58 van de Pacht
weg gaat terug tot art. 1775 van het B.W. 

Dit artikel werd door art. 7 van de wet 
van 7 maart 1929 vervangen, voor zover 
te dezen van belang, door de volgende 
tekst: 

« Niettegenstaande elk strijdig beding 
of gebruik, neemt de pacht van landei
gendommen, waarvan de duur bepaald 
wordt door de wet of door de pacht, 
slechts een einde, mits opzegging wordt 
gedaan ten minste twee jaar v66r het 
verstrijken ervan. 

Wanneer de pacht geen bepaalde duur 
heeft, neemt zij slechts een einde, mits 
een opzegging wordt gedaan ten minste 
twee jaar v66r het tijdstip bepaald voor 
het vertrek. 

In voorkomend geval, wordt de termijn 
derwijze verlengd dat het gebruik ein
digt op de datums voor het vertrek vast
gesteld door de pacht of, bij gebreke van 
pacht, door het plaatselijk gebruik. ( ... ) ». 

Uit het onderzoek van de parlementai
re voorbereiding en meer in het bij zon
der van de Parlementaire Handelingen 
van de zitting van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers van 6 feb. 1929, 
blijkt dat het derde lid van art. 7 van de 
wet van 7 maart 1929, dat begint met de 
woorden « In voorkomend geval ,,, 
slechts slaat op het tweede lid - dat 
handelt over het geval waarbij de pacht 
geen bepaalde duur heeft - en niet op 
het eerste lid dat handelt over pacht 
waarvan de duur bepaald wordt door de 
wet of door de pachtovereenkomst (2). 

Art. 1775, zoals het werd gewijzigd 
bij art. 7 van de wet van 7 maart 1929, 
werd naderhand andermaal gewijzigd bij 
art. 14 van de wet van 7 juli 1951 en luid
de toen, in zoverre te dezen van belang, 
als volgt : « Niettegenstaande elk strijdig 

{2) Hand., Kamer, 6 feb. 1929, 586 en 652. 
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beding of gebruik, neemt de pacht van 
landeigendommen slechts een einde mits 
opzegging gedaan wordt ten minste twee 
jaar v66r het verstrijken van de pacht. 
Bij voorkomend geval wordt de termijn 
derwijze verlengd, dat het gebruik ein
digt op de datums voor het vertrek vast
gesteld door de pacht of, bij gebreke van 
pacht, door het plaatselijk gebruik ( ... ) >>. 

Hoewel het in de vroegere tekst ge
maakte onderscheid naargelang het ging 
om een pacht met bepaalde duur dan 
wel om een pacht met onbepaalde duur 
door de wetswijziging van 1951 is wegge
vallen, werden de woorden « in voorko
mend geval » in de nieuwe tekst be
waard. Er werd aan die termen geen 
andere betekenis toegekend dan ze reeds 
hadden onder het stelsel van art. 1775 
B.W., als gewijzigd door art. 7 van de 
wet van 7 maart 1929. 

Die kwestie kwam nog even ter sprake 
naar aanleiding van een vraag gesteld 
door de heer Philippart aan de verslag
gever op de vergadering van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers op 21 
maart 1951 en luidende als volgt: 

« Je voudrais demander au rapporteur 
ce qu'il entend, in fine du troisieme alin
ea de !'article 14, par les mots .. a de
faut" », waarop de heer Dicry antwoord
de : << Le texte critique par M. Philippart 
est extrait entierement de !'article 1775 
du Code civil. Ces mots indiquent done 
qu'il s'agit du cas oil la date n'est pas fiJ~:
ee dans le bail » (3). 

De bedoelde bepaling werd opgenomen 
in de Pachtwet van 4 november 1969, als 
§ 12 gewijd aan de Algemene bepalingen, 
onder artikel 58. 

In het verslag dat namens de verenig
de commissies voor de justitie en de 
landbouw uitgebracht werd door de H. 
Vandekerckhove, wordt desaangaande 
gezegd: << C. Verlenging van opzeggings
datum. In artikel 1775, lid 2, werd een al
gemene doch vage formule gebruikt. Nu 
worden de toepassingsgevallen nauwkeu
rig en met aanduiding van de artikels 
aangegeven » (4). 

Zo werd artikel 58 toepasselijk ver
klaard voor de opzeggingen gedaan met 
toepassing van de artikelen 11, 2 en 3, 
14, eerste lid, 38, 39 of 40. 

Rekening houdende met de wijzigin
gen van die artikelen door de wet van 

(3) Hand., Kamer, 21 maart 1951, 3. 

(4) Gedr. St., Senaat, 1964-1965, nr. 295, 51. 

7 november 1988, gaat het om de volgen
de opzeggingen : 

1. de opzegging door de verpachter bij 
het verstrijken van elke pachtperiode 
met een opzeggingstermijn van ten min
ste twee jaar en ten hoogste vier jaar in 
de gevallen bedoeld in art. 7. 1° tot 8°; 

2. de opzegging door de verpachter ge
durende elk van de opeenvolgende pacht
periodes, met uitsluiting van de eerste 
en de tweede, met een opzeggingster
mijn van ten minste drie jaar en ten 
hoogste vier jaar (art. 8, § 1); 

3. de opzegging door de verpachter op 
het einde van de pacht van minstens 27 
jaar, met een opzeggingstermijn van ten 
minste drie jaar en ten hoogste vier jaar 
(art. 8, § 2); 

4. de opzegging door de pachter inge
volge een opzegging met een opzeggings
termijn van ten minste een jaar overeen
komstig art. 14, eerste lid; 

5. de ingevolge het overlijden van de 
pachter door de verpachter gedane op
zegging binnen een jaar na dat overlij
den en met uitwerking twee jaar na de 
kennisgeving, overeenkomstig de artt. 38 
en 39; 

6. de opzegging door de erfgenamen of 
rechtverkrijgenden van de overleden 
pachter binnen een jaar na het overlij
den en met een termijn van ten minste 
drie maanden, overeenkomstig art. 40 
van de wet. 

Met betrekking tot de gevolgen van 
het overlijden van de pachter wordt in 
het verslag namens de verenigde com
missies voor de justitie en de landbouw 
door de H. Vandekerckhove gezegd: 

« Indien de verpachter zich het recht 
tot opzegging heeft voorbehouden, moet 
hij zijn besluit tot opzegging tijdig be
kend maken. De periode van onzeker
heid mag maximum een j aar duren te 
rekenen vanaf de overlijdensdag van de 
pachter. Betekent hij opzegging dan zal 
deze ingaan twee voile jaren na de ken
nisgeving (desgevallend verlengd tot de 
vervaldag van de pacht of bij gebreke 
aan bekende vervaldag naar plaatselijk 
gebruik - zie artikel 58) ». (5). 

Die zienswijze sluit aan bij hetgeen in 
hetzelfde verslag wordt gezegd over de 
duur van de opzeggingstermijn in het al
gemeen : << De vervaldag is de dag waar
op de pacht eindigt. Is deze niet bij ge
schrift bepaald, dan is het de dag 

(5) Gedr. St., Senaat, 1964-1965, nr. 295, 43. 
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overeenstemmend met de gebruiken van 
de streek » (6). 

Artikel 58 brengt aldus slecbts een be
perkt correctief aan de duur van de op
zeggingstermijnen. 

De eruit voortvloeiende verlenging be
oogt bet verstrijken van die termijnen te 
doen samenvallen met de dag en de 
maand die beantwoorden aan diegene 
waarop bet gebruik vari bet verpacbte 
goed door de pacbter volgens de overeen
komst ten einde loopt. 

Aileen wanneer die dag niet kan be
paald worden volgens de pacbtovereen
komst wordt bet plaatselijk gebruik 
daarvoor in aanmerking genomen. 

Op die manier wordt de datum waarte
gen de pacbter bet goed effectief moet 
verlaten vastgesteld. 

Door de datum voor bet vertrek van de 
pacbter volgens bet plaatselijk gebruik 
te bepalen op 1 oktober 1991, en door te
vens vast te stellen dat de pacbt volgens 
de overeenkomst verviel op 1 april 1991, 
scbendt de appelrechter artikel 58 van 
de Pacbtwet. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. Nr. 7277) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 december 1989 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Veurne in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« scbending van de artikelen 4, tweede 
lid, en 58 van de wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de pacbtwetgeving 
en van de wetgeving betreffende bet 
recbt van voorkoop ten gunste van buur
ders van landeigendommen, opgenomen 
in bet Burgerlijk Wetboek onder hoek 
III, titel VIII, afdeling III, luidend " Re
gels betreffende de pacht in bet bijzon
der" (bierna de Pacbtwet genoemd), 

doordat het bestreden vonnis het von
nis a quo vernietigt in zover het de 
pacbtopzeg, uitgaande van eisers, geldig 
en van waarde verklaart tegen 1 april 
1991 en verweerders veroordeelt tot de 
procedurekosten, en opnieuw recbtspre
kend deze pacbtopzeg geldig en van 
waarde verklaart tegen 1 oktober 1991 

(6} Gedr. St., Senaat, 1964-1965, nr 295, 25. 

en eisers veroordeelt tot aile procedure
kosten op volgende gronden : " De liti
gieuze pacbtopzeg is in toepassing van 
art. 7, 1°, P.W. gegeven tegen bet einde 
van de lopende - zijnde de eerste -
pacbtperiode met inacbtneming van de 
door art. 11, 2, P.W. bepaalde termijn. 
(Verweerders) Iaten gelden dat de eind
datum van de opzeg overeenkomstig art. 
58 P.W. moet verscboven worden tot 1 
oktober 1991, zijnde de door bet gebruik 
bepaalde vertrekdatum. Art. 58 P.W. 
voorziet dat de datum waartegen opzeg
ging is gedaan met toepassing van !'l:rt. 
11 2, in voorkomend geval derwJJze 
w~rdt verscboven dat bet gebruik eindigt 
op de datum voor bet vertrek bepaald 
door de pacbt of, bij gebreke daarvan, 
door bet plaatselijk gebruik. Het princi
pe van de verscbuiving van de eindd~
tum was reeds, zij bet in een andere h
bellering, ingescbreven in bet vroegere 
art. 1775, tweede lid, B.W. Onder "voor
komend geval " moet worden begrepen 
bet geval dat opzegging is gegeven voor 
een datum die voorafgaat aan de datum 
die in de pacbtovereenkomst voorzien is 
of bij ontstentenis daarvan door het 
plaatselijk gebruik bepaald wordt voor 
bet vertrek van de pacbter. Uit bet 
pacbtcontract d.d. 1 april 1973 kan wei 
de vervaldatum van de pacbt worden af
geleid, vermits en de ingangsdatum en 
de duur expliciet is bepaald. De vertrek
datum valt evenwel niet noodzakelijker
wijze samen met de vervaldatum van 
een pachtperiode. Wanneer de datum 
waartegen de opzegging is gegeven, oak 
al valt die samen met de vervaldatum 
van de pacbtperiode, voorafgaat aan de 
vertrekdatum, die betzij conventioneel, 
betzij bij ontstentenis van een conven
tionele bepaling door bet plaatselijk ge
bruik bepaald is, vindt art. 58 P.W. toe
passing. In het pacbtcontract d.d. 1 april 
1973 is geen vertrekdatum bepaald, zodat 
deze volgens het plaatselijk gebruik 
moet worden vastgesteld op 1 oktober. 
Bijgevolg moet de in de litigieuze opze~ 
vooropgestelde einddatum van 1 apnl 
1991 in toepassing van art. 58 P.W. ver
schoven worden naar 1 oktober 1991 ", 

terwijl de datum voor bet vertrek van 
de pachter bepaald is door de pacht in
dien de pacbtovereenkomst de vervalda
tum van de pacht bepaalt : de pachtpe
riode is immers de gebruiksperiode (zie 
artikel 4, tweede lid, van de Pachtwet), 
zodat op het einde van die periode de 
pachter dient te vertrekken in geval van 
opzeg, en terwi,1l, zoals vastgesteld door 
het bestreden vonnis, de datum waarte-
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gen eisers opzegging hebben gedaan sa
menvalt met de vervaldatum van de 
pacht, zoals die datum blijkt uit het 
pachtcontract, zodat het bestreden von
nis, door te beslissen dat de pachtover
eenkomst, die de vervaldag van de pacht 
vaststelt, niet de vertrekdatum bepaalt, 
en door bijgevolg de datum waartegen 
opzegging is gedaan te verschuiven naar 
de datum voor het vertrek bepaald door 
het plaatselijk gebruik, een schending 
inhoudt van de artikelen 4, tweede lid, 
en 58 van de Pachtwet » : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het beroepen vonnis 
blijkt dat de pachtovereenkomst van 
1 april 1973 bepaalt dat de pacht in
gaat op 1 april 1973 voor een duur 
van achttien opeenvolgende jaren; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de eisers, verpachters, op 
6 oktober 1987 opzegging van de 
pacht hebben gedaan voor eigen ge
bruik, overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 7, 1°, van de Pacht
wet en met inachtneming van de in 
artikel 11, 2 van die wet bepaalde 
termijn, tegen de datum van 1 april 
1991; 

Overwegende dat het vonnis de 
beslissing dat, met toepassing van 
artikel 58 van de Pachtwet, de voor
opgestelde datum van 1 april 1991 
moet worden verschoven naar 1 ok
tober 1991, baseert op de overwegin
gen dat « uit de pachtcontract d.d. 1 
april 1973 ( ... ) wel de vervaldatum 
van de pacht (kan) worden afgeleid, 
vermits Em de ingangsdatum Em de 
duur expliciet is bepaald (. .. ); de ver
trektdatum ( ... ) evenwel niet noodza
kelijkerwijze samenvalt met de ver
valdatum van een pachtperiode; ( ... ); 
in het pachtcontract d.d. 1 april 
1973 ( ... ) geen vertrekdatum is be
paald, zodat deze volgens het plaatse
lijk gebruik moet worden vastgesteld 
op 1 oktober •; 

Overwegende dat artikel 58 van 
de Pachtwet bepaalt dat de datum 
waartegen opzegging is gedaan met 
toepassing van onder meer artikel 
11, 2 van de wet, in voorkomend ge
val derwijze wordt verschoven dat 
het gebruik eindigt op de datum 

voor het vertrek bepaald door de 
pacht of, bij gebreke daarvan, door 
het plaatselijk gebruik; 

Overwegende dat de bedoelde ver
lenging beoogt het verstrijken van 
de vermelde opzeggingstermijn te 
doen samenvallen met de dag en de 
maand die overeenstemmen met 
diegene waarop het gebruik van het 
verpachte goed door de pachter val
gens de overeenkomst ten einde 
loopt; 

Dat het slechts is wanneer die 
dag niet kan worden bepaald · dat 
het plaatselijk gebruik daarvoor in 
aanmerking komt; 

Overwegende dat, nu uit wat voor
afgaat blijkt dat de opzegging der
wijze werd gedaan dat het gebruik 
eindigt op de datum bepaald door de 
pachtovereenkomst; de appelrechter 
op grond van die vaststellingen niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat 
de door eisers vooropgestelde datum 
van 1 april 1991 moest worden ver
schoven naar de datum van 1 okto
ber 1991; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te leper, 
zitting houdende in hoger beroep. 

24 januari 1992 - 1e kamer - Tloorzit
ter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -,-
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Van Ommeslaghe. 
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Nr. 272 

3" KAMER - 27 januari 1992 

1o RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - WERKNEMERS - VERGOEDING 
WEGENS INVALIDITEIT- ITALIAANS INVALI
DITEITSPENSIOEN. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - WERKNEMERS - VERGOEDING 
WEGENS INVALIDITEIT- BEGRIP. 

3° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - WERKNEMERS - TOEKENNINGS
VOORWAARDEN - GENOT VAN BEPAALDE 
VERGOEDINGEN - GEVOLGEN. 

1 o In de regel is een Italiaans invalidi
teitspensieon een vergoeding wegens 
invaliditeit die in de weg staat aan de 
betaling van een Belgisch overlevings
pensioen (1). (Art. 25 K.B. nr. 50 van 
24 okt. 1967, zoals het luidde in 1977.) 
(2) 

2° De vergoeding wegens invaliditeit die 
in de weg staat aan de betaling van 
een overlevingspensioen is de vergoe
ding waardoor een algehele of een ge
deeltelijke ongeschiktheid wordt her
steld (3). (Art. 25 K.B. nr. 50 van 24 
okt. 1967). 

3° Het genot van bepaalde vergoedingen 
brengt voor de overlevende echtgenoot 
niet mee dan hij elk recht op een over
levingspensioen verliest, maar heeft 

(1) Zie H.v.J. 6 okt. 1987, arrest Stefanutti, 
Jur. H.v.J., 1987, p. 3855, met v66r dat arrest 
het rapport ter terechtzitting van de rechter
rapporteur Bahlmann, inz. p. 3863 en 3864, 
met cone!. adv.-gen. Lenz, inz. p. 3871; P. 
DENIS, Droit de Ia securite sociale, 4de uitg., 
Brussel, 1983, nr. 527. 

(2) Zie later K.B. van 21 dec. 1967, art. 64bis, 
en inz. K.B. van 30 maart 1981, art. 6; K.B. van 
15 juni 1983, art. 2; K.B. van 4 dec. 1990, artt. 
31 en 50, § 2, 1". 

(3) Zie Cass., 17 sept. 1985, A.R. nr. 7138 
(A.C., 1984-85, nr. 49); 1 juni 1987, ver. k., A.R. 
nr. 7767 (ibid., 1986-87, nr. 589) met cone!. eer
ste adv.-gen. Duchatelet bij dat arrest. 

tot gevolg dat het een recht onder op
schortende voorwaarde wordt (4). (Art. 
25 K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967). 

(STEFANUTTI 
T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9193) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1989 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 16, § 1, en 25 van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers, zoals het in 
vigeur was voordat de draagwijdte ervan 
is gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 30 maart 1981 en van 15 juni 1983 
houdende invoering van een artikel 
64bis, eerste en tweede lid, in het ko
ninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, 52 van voormeld 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, nadat het arrest van 21 juni 
1985 had vastgesteld dat eiseres geboren 
was op 27 maart 1919 en dat zij een per
soonlijk Italiaans invaliditeitspensioen 
genoot, het bestreden arrest beslist dat 
zij, krachtens artikel 25 van het konink
lijk besluit nr. 50, v66r de leeftijd van 60 
jaar, geen recht heeft op een overle
vingspensioen en evenmin op een gedeel
te van zodanig pensioen: « ( ••• ) dat uit 
(het arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen in ant
woord op de prejudiciele vragen volgt 
dat (verweerder) bij het onderzoek van 
het recht van (eiseres) op een overle
vingspensioen, rekening mocht houden 
met de bepalingen van artikel 25 van het 
koninklijk besluit nr. 50 en met het Ita
liaans invaliditeitspensioen en dat de 
buitenlandse uitkeringen volgens de Bel
gische wet moeten worden gekwalifi
ceerd; ( ... ) volgens de Belgische wetge
ving moet worden aangenomen dat de 

(4) Zie cone!. eerste adv.-gen. Duchatelet bij 
Cass., 1 juni 1987, ver. k., A.R. nr. 7767, Bull. 
en Pas., 1987, I, p. 1100; DE PAGE, Traite, I, 3de 
dr., Brussel, 1962, nrs. 134 en 153. 
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invaliditeitsuitkeringen eindigen en ver
vangen worden door ouderdomsuitkerin
gen zodra de pensioengerechtigde leef
tijd is bereikt (artikel 60 van de wet van 
9 augustus 1963, artikel 1, § 3, van het 
koninklijk besluit van 19 november 
1970); dat (verweerder) bij de vaststelling 
van de rechten op grond van het nation
aal recht dus terecht artikel 25 van het 
koninklijk besluit nr. 50 heeft toege
past "• 

terwijl artikel 25 van het koninklijk 
besluit nr. 50, zoals het ten tijde van het 
geschil gold, bepaalde dat « het rust- en 
overlevingspensioen slechts uitbetaal
baar zijn zo de gerechtigde geen be
roepsarbeid uitoefent en zo hij geen ver
goeding geniet wegens ziekte, invaliditeit of 
werkloosheid, bij toepassing van een 
Belgische of van eenbuitenlandse wetge
ving inzake sociale zekerheid »; artikel 
52 van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967 bepaalt dat het overlevings
pensioen niet kan worden gecumuleerd 
met « een of meer rustpensioenen of als 
zodanig geldende voordelen, toegekend 
krachtens een Belgische of buitenlandse 
wetgeving "• tenzij in . de mate als die 
bepaling voorschrijft; geen rekening be
hoeft te worden gehouden met de wijzi
gingen die . bij de koninklijke besluiten 
van 30 maart 1981 en van 15 juni 1983 in 
de toepasselijke wet zijn aangebracht, 
maar .daarentegen de draagwijdte van 
artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 
50 dient te worden beoordeeld op grond 
van de bepalingen die gedurende het be
wuste tijdvak bestonden en de regeling 
van het overlevingspensioen: vaststelden; 
artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 50 bepaalt: « Het overlevingspensi
oen gaat ten vroegste in op ·de eerste dag 
van de maand die volgt op deze tijdens 
welke de langstlevende echtgenoot 45 
jaar wordt, tenzij deze het bewijs Ievert 
van een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van ten minste 66 pet. »; uit die bepaling 
volgt da:t, in de regeling van het konink
lijk besluit nr. 50 tijdens het bewuste 
tijdvak, het bestaan van . bedrijfsinkom
steh of van· een vergoeding we gens ziek
te·- of invaliditeit die de inkomsten uit ar~ 
beid volledig vervangt (d.w.z. die ten 
minste 66 pet. van de arbeidsgeschikt
heid bedraagt) de reden is die de uitbetac 
ling van ·het overlevingspensioen in de 
weg staat;· en niet- ieder invaliditeitspen
sioen dat ter vergoeding van een gedeel
telijke arbeidsongeschiktheid krachtens 
een buitenlandse wetgeving wordt toege
kend; bovendien; v66r de wijzigingen bij 

de koninklijke besluiten van 30 maart 
1981 en van 15 juni 1983 houdende invoe
ring van artikel 64bis, eerste en tweede 
lid, in het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967, geen enkele bepaling belet
te dat als een rustpensioen of ouderdoms
pensioen werd beschouwd het invaliditeits
pensioen, toegekend ingevolge een bui
tenlandse wetgeving, dat niet kan wor
den omgezet in een ouderdoms
pensioen en waarvan de gerechtigde 
geen afstand kon doen wanneer de ge
rechtigde de bij die wetgeving vastgestel
de pensioengerechtigde leeftijd had be
reikt; 

eruit volgt dat, eerste onderdeel, het 
overeenkomstig de Italiaanse sociale-ze
kerheidswetgeving toegekende invalidi
teitspensioen dat, krachtens die wetge
ving, afhangt van een gedeeltelijke inva
liditeit en van de verzekeringstijdvak
ken, en dat niet wordt omgezet in een 
rust- ouderdoms- of ancienniteitspen
sioen wanneer de gerechtigde de bij die 
wetgeving vastgestelde pensioengerech
tigde leeftijd bereikt, en waarvan niet 
kan worden afgezien, voor begunstigde 
die bij die wetgeving vastgestelde pen
sioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, 
geen « vergoeding wegens invaliditeit 
is », in de zin van artikel 25 van het ko
ninklijk besluit nr. 50, zoals het gold 
voordat de draagwijdte erv:a¢' is gewij
zigd bij de koninklijke besluiten van 30 
maart 1981 en van 15 juni 1983 houdende 
invoering van een artikel 64bls in het ko
ninklijk besluit van 21 december 1967, 
maar een voordeel dat als ouderdoms
pensioen geldt in de zin van artikel 52 
van laatstgenoemd koninklijk besluit; 
het arrest, dat zonder onderzoek van het 
middel van eiseres, volgens hetwelk zij 
de leeftijd had bereikt om re(.!ht te heb
ben op toekenning van een ouderdoms
pensioen krachtens de wetgeving die haar 
recht gaf op het invaliditeitspensioen 
(concl. blz. 3), beslist dat eiseres geen 
recht heeft op een overlevingspensioen 
en evenmin op een deel van zodanig pen
sioen voordat de in Belgie voor het pen
sioen vastgestelde leeftijd is bereikt, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) en evenmin naar recht is verant
woord (schending van de artikelen 16, 
§ 1, en 25 van het koninklijk besluit nr. 
50 ·en 52 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967); 

tweede onderdeel, een overeenkomstig 
de Italiaanse wetgeving toegekend invali
diteitspensioen dat enkel wegens een ge-
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deeltelijke arbeidsongeschiktheid is toe
gekend en derhalve niet volledig het 
inkomen uit arbeid vervangt, geen « ver
goeding wegens invaliditeit » is, in de zin 
van artikel 25 van het koninklijk besluit 
nr. 50, zoals het in vigeur was voordat de 
draagwijdte · ervan is gewijzigd bij de ko
ninklijke besluiten van 30 maart 1981 en 
van 15 juni 1983; het arrest dat, zonder 
te onderzoeken of het invaliditeitspen
sioen van eiseres een algehele of gedeel
telijke ongeschiktheid vergoedt, beslist 
dat eiseres, viregens dat invaliditeitspen
sioen, geen recht heeft op een overle
vingspensioen, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) en evenmjn naar recht 
is verantwoord (schending van de artike
len 16, § 1, en 25 van het koninklijk be
sluit nr. 50) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

In zoverre het onderdeel schen
ding aanvoert van de artikelen 16, 
§ 1, 25 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 : 

Overwegende dat artikel 25 van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen voor werk
nemers onder meer bepaalt dat het 
overlevingspensioen slechts uitbe
taalbaar is zo de gerechtigde geen 
vergoeding geniet wegens invalidi
teit bij toepassing van een Belgische 
of van een buitenlandse wetgeving 
inzake sociale zekerheid; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 16, § 1, tweede lid, van het in 
het middel bedoelde koninklijk be
sluit nr. 50 met artikel 25 geen ver
band houdt; dat daarin geen mel
ding wordt gemaakt van een recht 
op ongeschiktheidsvergoeding maar 
dat daarin iets anders wordt beoogt, 
vermits die bepaling afwijkt van de 
voorgeschreven minimumleeftijd 
voor de toekenning van het overle
vingspensioen, ten gunste van de 
overlevende echtgenoot die het be
wijs levert van een blijvende ar
beidsongeschiktheid van ten minste 
66 pet.; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eisers een invaliditeitspen-

sioen ontvangt overeenkomstig de 
ltaliaanse wetgeving; dat het erop 
wijst dat volgens de Belgische wet
geving de krachtens die wetgeving 
toegekende invaliditeitsvergoedin
gen worden geweigerd vanaf de lee£-. 
tijd van 60 jaar als de gerechtigde 
een vrouw is; dat het arrest, dat 
naar de Belgische wetgeving ver
wijst om te beslissen dat het 
invaliditeitspensioen v:(\n eiseres 
v66r die leeftij d diende te worden 
beschouwd. als een vergoeding we
gens invaliditeit in de zin van arti
kel 25 van het koninklijk besluit nr, 
50, en dat eiseres derhalve v66r rlie· 
leeftijd geen recht had op een over
levingspensioen, geen van de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schi:mdt; · 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 25 van 

het koninklijk besluit nr. 50 van .24 
oktober 1967 geen onderscheid 
maakt naargelang de erin vermelde 
vergoedil;lg wegens invaliditeit een· 
a~gehele of een gedeeltelijke onge
schiktheid vergoedt; dat, zoals uit 
het antwoord op het eerste onder
dee! blijkt, de bepaling van artikel 
16, § 1, van het koninklijk besluit nr. 
50 geen verb and· houdt met artikel 
25 en. dus niet rechtsgeldig kan wor
den aangevoerd om laatstvermelcl, 
artikel uit te leggen; 

Dat het arbeidshof bijgevolg niet 
behoefde te onderzoeken of het in
validiteitspensioen van eiseres een 
algehele of een gedeeltelijke onge
schiktheid vergoedt; 

Dat het onderdeel iaalt naar 
recht; 

Over bet tweede middel : schending 
van de artikelen 25 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers,. 51 van het Verdrag 
van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
1957, 12, .46 en 49 van verordening nr. 
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1408/71 van de Raad betreffende de toe
passing van de sociale zekerheidsregelin
gen op·loontrekkenden en zelfstandigen, 
alsmede op hun gezinsleden die zich bin
nen de Gemeenschap verplaatsen, en 7, 
1, b, van verordening nr. 574/72 van de 
Raad tot vaststelling van de wijzen van 
toepassing van Verordening (EEG), nr. 
140817i betreffende de toepassing van de 
sociale zekerheidsregeling op werkne
mers, en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen, 

door(iat het bestreden arrest, dat vast
stelt dat eiseres een Italiaans invalidi
teitspensioen geniet, beslist dat zij geen 
recht heeft op een overlevingspensioen 
en evenmin op een op basis van artikel 
46 van verordening nr. 1408/71 berekend 
pensio~n, op grond onder meer « ( ••• ) dat 
bij het onderzoek van de rechten van (ei
sers) op basis van de Europese verorde
ningen, rekening moet worden gehouden 
met de overwegingen 12 en 13 van het 
arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen die als volgt 
luiden : 12. Met betrekking tot de toepas
sing van de bepalingen van dat artikel 
46, volgt uit de laatste zin van artikel 
12.2 van Verordening nr. 1408/71 dat de 
bepalii:J.gen inzake vermindering, schor
sing of intrekking waarin de · wetgeving 
van een Lid-Staat voorziet in geval van 
samenloop van een uitkering met andere 
uitkerihgen van sociale zekerheid, niet 
van toepassing zijn indien de betrokkene 
gelijksoortige uitkeringen bij invaliditeit, 
ouderdom of overlijden geniet. Volgens 
vaste 'rechtspraak van het Hof (arrest 
van 5 juli 1983, Valenti, 171/82, Jurispr. 
p/2157), moeten uitkeringen van sociale 
zekerheid als gelijksoortig worden aan
gemerkt wanneer het voorwerp en de 
doelstelling alsook de berekeningsgrond
slag en de toekenningsvoorwaarden er
van identiek zijn. 13. Daarbij moet wor
den opgemerkt dat aan dit vereiste 
alleszins niet is voldaan wanneer de uit
keringen verband houden met verschil
lende beroepsloopbanen en dus met ver
schillende verzekeringstijdvakken; dit is 
het geval bij een persoonlijk invalidi
teitspensioen uit hoofde van de beroep
sloopbaan die de begunstigde zelf ver
vuld heeft in een Lid-Staat en, ander
deels, een overlevingspensioen uit hoof
de . van de beroepsloopbaan die 
de overleden echtgenoot van de 
begunstigde in een andere Lid-Staat 
heeft vervuld. Waar de laatste zin 
van artikel 12.2 van Verordening nr. 
12408/71 niet van toepassing is, kunnen, 

ingevolge de eerste zin van artikel 12.2, 
de nationale anti-cumulatiebepalingen 
ook in het kader van de regeling van ar
tikel 46 van Verordening nr. 1408/71 aan 
de begunstigde worden tegengeworpen; 
( ... ) dat artikel 7.1 van Verordening nr. 
574/72 slechts kan worden toegepast als 
het recht is ingegaan; dat de toepassing 
van artikel 25 (van het koninklijk besluit 
nr. 50) tot gevolg heeft dat er geen recht 
ingaat op een van bij het begin niet uit
betaalbare uitkering; dat er dus geen 
sprake is van schorsing van het recht; 
( ... ) dat eiseres zich krachtens artikel 49 
van verordening nr. 1408/71, voor de 
communautaire berekening, niet kan be
roepen op enige overlevingsuitkering, 
aangezien niet voldaan is aan de voor
waarden gesteld om het recht te doen in
gaan "• 

terwiJ1, eerste onderdeel, luidens arti
kel 25 van bet koninklijk besluit nr. 50 
het overlevingspensioen slechts uitbe
taalbaar is zo de gerechtigde geen ver
goeding wegens invaliditeit geniet; die 
bepaling geen betrekking heeft op bet 
ingaan van het recht op het overlevings
pensioen en enkel verband houdt met de 
uitoefening ervan, die geschorst is wan
neer de gerechtigde een vergoeding we
gens invaliditeit geniet; bet arrest, dat 
oordeelt dat artikel 7.1, b, van Verorde
ning nr. 574/72 niet toepasselijk is omdat 
er « geen recht ingaat op een van bij het 
begin niet uitbetaalbare uitkering », der
halve niet naar recht is verantwoord 
(schending van artikel 25 van het ko
ninklijk besluit nr. 50 en van artikel 7.1. 
b, van verordening nr. 574/72); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 25 van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 onder meer bepaalt dat 
het overlevingspensioen slechts uit
betaalbaar is zo de gerechtigde geen 
vergoeding wegens invaliditeit ge
niet; 

Dat artikel 7.1, van verordening 
(EEG) nr. 574/72 van 21 maart 1972 
toepasselijk is wanneer « de recht
hebbende op een krachtens de wet
geving van een Lid-Staat verschul
digde uitkering eveneens recht heeft 
op uitkeringen krachtens de wetge
vingen van een of meer andere Lid
Staten »; 
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Dat artikel 49 van verordening 
(EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 
de mogelijkheid in aanmerking 
neemt dat « de betrokkene op een 
bepaald tijdstip niet voldoet aan de 
voorwaarden welke door de wette
lijke regelingen van alle Lid-Staten 
waaraan hij onderworpen is ge
weest, voor het recht op uitkeringen 
werden gesteld »; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat arrest 7.1 van Verordening nr. 
574/72 slechts kan worden toegepast 
als het recht is ingegaan; dat de toe
passing van artikel 25 tot gevolg 
heeft dat er geen recht ingaat op 
een van bij het begin niet uitbetaal
bare uitkering ( ... ), dat (eiseres) zich 
krachtens artikel 49 van Verorde
ning nr. 1408171, voor de communau
taire berekening, niet kan beroepen 
op enige overlevingsuitkering, aange
zien niet voldaan is aan de voor
waarden gesteld om het recht te 
doen ingaan »; 

Overwegende dat uit de verwijzin
gen naar de voormelde artikelen 7 
en 49 blijkt dat het arbeidshof erop 
wijst dat eiseres van bij het begin 
geen recht had op het overlevings
pensioen, aangezien zij niet voldeed 
aan de vereisten voor het recht op 
die uitkering; 

Dat het arrest, dat zegt dat de toe
passing van artikel 25 van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 okto
ber 1967 « tot gevolg heeft dat er 
geen recht ingaat op (de} van (bij) 
het begin niet uitbetaalbare uitke
ring (van het overlevingspensioen) » 

geen van de in het onderdeel aange
wezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 

tweede lid, van het Gerechtelijk 
VVetboek, veroordeeli verweerder in 
de kosten. 

27 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps 
en Simont. 

Nr. 273 

3• KAMER - 27 januari 1992 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - TUCHT
ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - APOTHE
KER - TUCHTVERVOLGING VOOR DE PROVIN
CIALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHE
KERS. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - VORMEN - OVERLEGGING 
VAN MEMORIES - MEMORIE VAN TOELICH
TING - TERMIJN - VORDERING TOT ONT
TREKKING VAN DE ZAAK AAN DE PROVIN
CIALE RAAD VAN DE ORDE VAN ApOTHE
KERS. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - ALGE
MENE BEGRIPPEN- ONTTREKKING VAN EEN 
ZAAK AAN DE RECHTER - MEMORIE VAN 
TOELICHTING - OVERLEGGING - TERMIJN. 

1" Wanneer de omstandigheden bij een 
apotheker tegen wie tuchtvervolging is 
ingesteld voor een provinciale raad 
van de Orde van Apothekers, wettige 
verdenking kunnen doen ontstaan om
trent de volstrekte objectiviteit en on
partijdigheid van de te wijzen beslis
sing, onttrekt het Hoi de zaak aan die 
provinciale raad en verwijst ze naar de 
raad van een andere provincie (1). 
(Artt. 648, 2", 650 en 658 Ger.W.) 

(1) Cass., 30 april 1990, A.R. nr. 7164 (A.C., 
1989-90, nr. 514). 
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2° eri ao De bij art. 1087 Ger. W. gestelde 
termijn van vijftien dagen om een me
marie van toelichting over te Jeggen, is 
niet toepasselijk inzake onttrekking 
van de zaak aan de rechter. (Artt. 65a 
en 654 Ger.W.) (Impliciet.) 

(B ... ) 

(A.R. nr. 9214) 

27 januari 1992 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lahaye. 

N'r: .274 

a• KAMER - 27 januari 1992 

RECHTBANKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN 

~ UITSPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN 
ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING - BE
SLISSING GEGROND ·(Jp RECHTSPRAAK. 

De rechter die zijn oordeel Jaat steunen 
op de i'echtspraak, zonder te zeggen 
waarom hij zich daarbij aansluit, geeft 
aan die rechtspraak een algemene en 
als regel geldende draagwijdte en 

· schendt derhalve art. 6 Ger. W. (1) 

(DE KE.ULENEER T. LACROIX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9242) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonni~, op 28 november 1990 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Namen in hoger beroep gewe
z~n; 

(1) Cass., 13 feb. 1984, A.R. nr. 4121 (A.C., 
1983-84, nr. 321); zie Cass., 12 dec. 1985, A.R. 
nr. 7373 (ibid., 1985-86, nr. 254). 

Gelet op de beschikking van 31 
oktober 1991 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1729 van het Burgerlijk Wetboek en 6 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na voor 
recht te hebben gezegd dat eiser door de 
aangifte alleen aan de fiscus van een ge
deeltelijk gebruik voor beroepsdoelein
den van het gehuurde gebouw, de be
stemming van het goed, zoals die was 
vastgelegd in de tussen de partijen geslo
ten huurovereenkomst, heeft gewijzigd, 
eiser veroordeelt om aan verweerder, 
met bevestiging van het vonnis a quo, 
het bedrag van 246.180 frank te betalen, 
vermeerderd met de vergoedende en de 
gerechtelijke interest, te weten het be
drag van de belastingopslagen die ten 
laste van verweerder ten kohiere zijn ge
bracht, op grand dat « blijkens een vaste 
rechtspraak, een huurder die, niettegen
staande de uitsluitend private bestem
ming van het goed, een gedeelte van de 
betaalde huur als bedrijfslasten heeft af
getrokken, veroordeeld kan worden om 
aan de eigenaar het bedrag van de aiJ,n
vullende belastingsaanslag te betalen dat 
deswege ten laste van laatstgenoemde is 
gelegd »; dat (eiser) precies dat heeft ge
daan vanaf het belastingjaar 1985, waa:r
bij hijzelf daaruit financieel voordeel 
haalde, 

terwijl eiser in zijn regelmatige conclu
sie betoogde « dat, indien de rechtbank 
oordeelde - quod non - dat het feit dat 
(eiser) zonder in het gehuurde huis pa
tienten te ontvangen, bepaalde studie- en 
administratieve werkzaamheden uitvoerde, 
een wijziging van de bestemming van 
het gebouw uitmaakt, dient te worden 
beklemtoond dat de verhuurder, ingevol
ge artikel 1729 van het Burgerlijk Wet
hoek, alleen, naar gelang van de omstan
digheden, het recht heeft om de huur te 
doen ontbinden; de verhuurder nooit het 
recht heeft zijn bijdragen door een huur
der te doen betalen »; de rechter, ingevol
ge artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet het recht heeft om bij wege van al
gemene en als regel geldende beschik
king uitspraak te doen; het bestreden 
vonnis bijgevolg, door te beslissen dat er 
een vaste rechtspraak bestaat die het ge
schil op de door de rechtspraak bepaalde 
wijze oplost, zonder aan te geven waar-
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om hij zich bij die rechtspraak aansluit, 
aan de rechtspraak de macht geeft om 
bij wege van algemene en als regel gel
dende beschjkking uitspraak te doen 
(schending van artikel 6 van het Gerech
telijk Wetboek), bovenvermeld middel 
niet beantwoordt (schending van artikel 
97 van de Grondwet) en artikel 1729 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt dat, 
zoals eiser betoogde, de verhuurder geen 
andere mogelijkheid biedt, bij wijziging 
van de bestemming van het goed, dan de 
huurovereenkomst te doen ontbinden : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat eiser het gehuur
de gebouw niet heeft gebruikt vol
gens de bestemming die daaraan in 
de huurovereenkomst was gegeven; 
dat het, met bevestiging van het be
roepen vonnis, eiser bovendien ver
oordeelt om aan verweerder het be
drag van 246.180 frank te betalen, 
vermeerderd met de vergoedende en 
de gerechtelijke interest; 

Overwegende dat die laatste be
slissing gegrond is op de in het mid
del weergegeven overweging, waar
uit blijkt dat de appelrechter, om 
eisers verweer af te wijzen, aileen 
op de « vaste rechtspraak » heeft ge
steund; dat de rechtbank van eerste 
aanleg aldus, met schending van ar
tikel 6 van het Gerechtelijk Wet
hoek, aan de rechtspraak een alge
mene en als regel geldende draag
wijdte geeft; 

Dat het middel, in die mate, ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eiser 
veroordeelt om aan verweerder het 
bedrag van 246.180 frank te betalen, 
vermeerderd met de vergoedende en 
de gerechtelijke interest, en uit
spraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde 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 Dinant, zitting 
houdende in hoger beroep. 

27 januari 1992 -3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Delahaye. 

Nr. 275 

3• KAMER - 27 januari 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-
GRIP - HANDELSVERTEGENWOORDIGER -
ART. 4, TWEEDE LID, ARBEIDSOVEREENKOM
STENWET - WETTELIJK VERMOEDEN - BE
ROEP OP DAT VERMOEDEN - RIJKSDIENST 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKER
HEID - ART. 4, TWEEDE LID, ARBEIDSOVER
EENKOMSTENWET . - HANDELSVERTEGEN
WOORDIGER - WETTELIJK VERMOEDEN 
BEROEP OP DAT VERMOEDEN. 

1 o en 2° De Rifksdienst voor Sociale Ze
kerheid kan zich beroepen op het in 
art. 4, tweede lid, Arbeidsovereenkom
stenwet gevestigde wettelifk vermoe
den volgens hetwelk niettegenstaande 
elke uitdrukkelijke bepaling van de 
overeenkomst of bij het stilzwijgen er
van, de overeenkomst gesloten tussen 
opdrachtgever en tussenpersoon, welke 
oak de benaming zij, als een arbeids
overeenkomst voor handelsvertegen
woordigers beschouwd wordt, tenzij 
het tegendeel wordt bewezen. 
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(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. • ITALIAN FASHION • B.V.B.A., MARTINET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9298) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1990 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1349, 1350, 1352, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, en 4, tweede lid, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op eisers vordering tot veroordeling van 
de eerste verweerster om hem de liti
gieuze bijdragen, bijdrageopslagen en in
terest te betalen en hem in de kosten 
van beide instanties veroordeelt, op 
grond : • dat artikel 4 van de wet van 3 
juli 1978 ten voordele van de handelsver
tegenwoordiger een vermoeden vestigt 
volgens hetwelk de overeenkomst met 
zijn opdrachtgever, tot bewijs van het te
gendeel, wordt beschouwd als een ar
beidsovereenkomst voor handelsverte
genwoordigers. Dat vermoeden, nu de 
wet van 3 juli 1978 hoofdzakelijk een wet 
tot bescherming van de werknemer is, 
zoals onder meer blijkt uit de artikelen 6 
en 25, kan aileen door de handelsverte
genwoordiger worden aangevoerd en 
komt niet ten goede aan derden. De 
R.S.Z. dient bijgevolg het door hem aan
gevoerde bestaan van de arbeidsovereen
komst aan te tonen. Daartoe dient de 
dienst de aard van de gezagsverhouding 
tussen mevrouw Martinet en de vennoot
schap (verweerster) aan te tonen »; dat 
eiser te dezen het bestaan van een ge
zagsverhouding niet aantoont, 

terwijl de wetgever, door artikel 4, 
tweede lid, van de wet van 3 juli 1978, 
zegt dat de overeenkomst tussen op
drachtgever en tussenpersoon, tot bewijs 
van het tegendeel, een arbeidsovereen
komst voor handelsvertegenwoordigers 
is; een wettelijk vermoeden een veralge
mening is van hetgeen zonder meer 
waarschijnlijk is; de wetgever met ande
re woorden de gevolgtrekking die hij uit 
een bekend feit haalt tot algemene regel 
maakt; men derhalve de aard zelf van 
het wettelijk vermoeden verloochent 
door te beweren dat het niet door elke 
betrokken persoon kan worden aange
voerd; het feit dat het zou zijn ingesteld 

ter bescherming van de handelsvertegen
woordiger misschien impliceert dat het 
aileen tegen de opdrachtgever kan wor
den aangevoerd, maar niet dat het aileen 
door de handelsvertegenwoordiger kan 
worden aangevoerd; de wetgever, door 
het vestigen van het betwiste vermoe
den, in werkelijkheid heeft gewild dat 
het arbeidsrecht en de wetten inzake de 
sociale zekerheid van de werknemers 
van toepassing zouden zijn op de betrek
kingen tussen opdrachtgever en commer
ciele tussenpersoon, tenzij de opdracht
gever aantoont dat er geen enkele ge
zagsverhouding bestaat; eiser bijgevolg 
rechtstreeks betrokken is bij de ge
volgtrekking gedaan in artikel 4, tweede 
lid, van de wet van 3 juli 1978; artikel 
1352, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek weliswaar bepaalt dat • het ver
moeden degene in wiens voordeel het be
staat, van ied~r bewijs ontslaat >>; de 
uitdrukking « in wiens voordeel het be
staat " in feite iedere persoon bedoelt die 
er belang bij heeft het feit aan te voeren 
dat het vermoeden aantoont en betekent 
dat hij het bewijs daarvan niet meer 
moet leveren; met andere woorden, iede
re persoon die, zoals eiser, er belang bij 
heeft het bestaan van de arbeidsovereen
komst tussen de handelsvertegenwoor
diger en zijn opdrachtgever aan te tonen, 
het bij artikel 4, eerste lid, van de wet 
van 3 juli 1978 gevestigde wettelijk ver
moeden mag aanvoeren, nu dat vermoe
den in zijn voordeel is gevestigd; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
dit vermoeden aileen door de handelsver
tegenwoordiger mag worden aangevoerd 
en door eiser te verplichten het bestaan 
van een gezagsverhouding tussen me
vrouw Martinet en verweerster aan te to
nen, de in de aanhef van het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 4, tweede 
lid, van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978 een wettelijk 
vermoeden vestigt volgens hetwelk 
niettegenstaande elke uitdrukkelijke 
bepaling van de overeenkomst of bij 
het stilzwijgen ervan, de overeen
komst gesloten tussen opdrachtge
ver en tussenpersoon, welke ook de 
benaming zij, als een arbeidsover
eenkomst voor handelsvertegen
woordigers beschouwd wordt, tenzij 
het tegendeel wordt bewezen; 

Dat eiser, die bij de wet met de 
inning van de bijdragen voor sociale 
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zekerheid is belast, dat wettelijk 
vermoeden mag aanvoeren; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat eiser geen aanspraak kon rna
ken op dat vermoeden, de voormel
de bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het het hoger beroep aanneemt en 
Monique Martinet akte verleent van 
haar vrijwillige tussenkomst; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

27 januari 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Anders
Juidende conclusie (1) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

(1) Het O.M. had tot verwerping geconclu
deerd. Volgens het O.M. kon de grief, ook al 
was die gegrond, niet tot cassatie leiden; im
mers, niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang 
is het middel dat, ook al was het gegrond, 
geen invloed kan hebben op de wettigheid van 
de bestreden beslissing (Cass., 17 nov. 1988, 
A.R. nr. 7848 A.C., 1988-89, nr. 160; 19 okt. 
1989, A.R. nr. 8365, ibid., 1989-90, nr. 102). Het 
Hof echter beslist dat de rechter het tegenbe
wijs van het wettelijk vermoeden als zou de 
handelsvertegenwoordiger door een arbeids
overeenkomst zijn gebonflen, wettig afleidt uit 
de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen om een overeenkomst van zelf
standige vertegenwoordiging te sluiten (Cass., 
16 maart 1981, A.R. nr. 2909, A.C., 1980-81, nr. 
408). Het O.M. was dus van om·deel dat de niet 
bestreden overwegingen van het arrest van 
het arbeidshof volstonden ter verantwoording 
naar recht van de beslissing om de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid in zijn vordering af te 
wijzen, nu daarin onder meer nader wordt be
paald « dat de vennootschap (Italian Fashion) 
niet het recht heeft om enig gezag te oefenen 
op de persoon van Mevr. Martinet die haar 
tijdsgebruik niet moet verantwoorden, die 
werkt of niet, naargelimg het haar past » en de 
beide partijen in de overeenkomst « niets an
ders hadden gedaan dan hetgeen zij overeen
gekomen waren », d.w.z. « samenwerken in 
een kader waarin geen sprake is van een ge
zagsverhouding ». 

Nr. 276 

2• KAMER - 28 januari 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART. 
12.3.1, EERSTE LID - VOORRANG RECHTS -
DRAAGWIJDTE. 

De regel van het Wegverkeersreglement, 
naar luid waarvan iedere bestuurder 
voorrang moet verlenen aan de van 
rechts komende bestuurder, is onder 
meer van toepassing wanneer in even
wijdige files rijdende voertuigen we
gens de aanwezigheid op de rijbaan 
van een stilstaand of geparkeerd voer
tuig verplicht zijn op een file te komen 
(1). (Art. 12.3.1, eerste lid, Wegver
keersreglement.) 

(VANDEN BULCKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4700) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1990 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep beperkt is tot de beslissing op 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 9.3, 9.5, 12.3.1 en 12.4 van het 
Wegverkeersreglement en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de oor
spronkelijke veroordeling hoofdens in
breuk op het artikel 12.4 van het A.V.R. 
bevestigt op grond van de overweging 
« dat uit de gemeenschappelijke onge
valsschets op het aanrijdingsformulier 
blijkt dat het verkeer in file geschiedde, 
en dit trouwens ter plaatse, bij normale 
verkeersdrukte, op het ogenblik van de 
aanrijding, normaal is en toegelaten art. 
9.5.2 Wegverkeersreglement » en dat • zo 
het voorbijrijden van een stilstaand voer
tuig niet steeds als een maneuver kan 
beschouwd worden, dit wel het geval is 

(1) Zie Cass., 22 dec. 1987, A.R. nr. 1642 
(A.C., 1987-88, nr. 253). 

T_ 
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wanneer de voorbijrijdende bestuurder 
van file verandert zoals in casu >>; 

terwijl, het !outer voorbijrijden van 
een hindernis op de rijbaan (in casu een 
gestationeerd of geparkeerd voertuig), 
gewoon om zijn weg te vervolgen, geen 
verandering van file uitmaakt, welke de 
niet (lees : meest) rechtsrijdende bestuur
der (zoals het behoort art. 9.3 A.V.R.) zou 
verplichten de voorrang te Iaten aan de 
meer links rijdende bestuurder; het te
genovergestelde is eerder waar (art. 
12.3.1 A.V.R.); het feit dat het verkeer 
« in file , - de rechtbank zegt niet << in 
files , - hieraan niets verandert; de op
vatting van de rechtbank er op neerkomt 
een << premie , (voorrang) toe te kennen 
aan de bestuurder die, zoals de heer 
Janssens, links houdt, ook al dient hij 
niet links af te slaan, ten nadele van die
gene, die, conform de wettelijke verplich
ting, behoorlijk rechts houdt: 

Overwegende dat, wanneer omwil
le van de aanwezigheid op de rij
baan van een stilstaand of gepar
keerd voertuig oorspronkelijk naast 
elkaar in file rijdende voertuigen 
verplicht zijn zich - geheel of ge
deeltelijk - in een file te voegen 
om het stilstaande of geparkeerde 
voertuig voorbij te rijden, de meest 
rechts rijdende bestuurder voorrang 
van doorgang · geniet; dat in die fei
telijke omstandigheden het uitwij
ken naar links van het meest rechts 
rijdende voertuig, dat gezien die om
standigheden in die rijbeweging 
steeds zo dicht mogelijk bij de rech
terrand van de rijbaan blijft, geen 
verandering van file en geen ma
neuver uitmaakt in de zin van arti
kel 12.4 van het Wegverkeersregle
ment; 

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

Dat het middel gegrond is; 

Om die recienen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre uitspraak 
wordt gedaan op de tegen eiser in-

gestelde strafvordering; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Me
chelen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

28 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. 
Van Der Donckt, Antwerpen. 

Nr. 277 

2• KAMER - 28 januari 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT - REGLEMENTSBEPALINGEN - ARTT. 
12.4 EN 19 - BESTUURDER DIE LINKS OF 
RECHTS WIL AFSLAAN OP EEN KRU!SPUNT -
TOEPASSELIJKE REGELS. 

De beweging die erin bestaat naar links 
of naar rechts af te slaan om de rij
baan te verlaten, valt onder art. 19 en 
niet onder art. 12.4 van het Wegver
keersreglement (1). 

(TIRI T. VANSLAMBROUCK) 

(A.R. nr. 4918) 

28 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. 
Van der Ferre, Brugge. 

(1) Cass., 28 april 1987, A.R. nr. 977 (A.C., 
1986-87, nr. 504). 
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Nr. 278 · 

2• KAMER - 28 januari 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN STRAFZA-
KEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLIS
SING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT- MID
DEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN ART. 
9.7 GW. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AL
LERLEI - BESLISSING VAN HET ONDER
ZOEKSGERECHT - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
SCHENDING VAN ART. 97 GW. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - AL

LERLEI - ART. 6 E.V.R.M. - ART. 14.3 l.V.B.P.R. 

- BESLISSINGEN VAN DE ONDERZOEKSGE
RECHTEN INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 
E.V.R.M. ~ ART. 14.3 I.V.B.P.R. - BESLISSIN
GEN VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN INZA
KE VOORLOPIGE HECHTENIS. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BETEKENING - GEEN VERTA
LING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING IN 
EEN VOOR DE VERDACHTE VERSTAANBARE 
TAAL. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.2 
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - BETEKENING - GEEN 
VERTALING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DING IN EEN VOOR DE VERDACHTE VER
STAANBARE TAAL. 

7° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
BEVEL TOT AANHOUDING IN EEN VOOR DE 
VERDACHTE VERSTAANBARE TAAL. 

8° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHA VING - VERDEDIGINGSPROBLEMEN 
TUSSEN EEN VERDACHTE EN EEN DOOR HEM 
VRIJELIJK GEKOZEN RAADSMAN - TAAK 
VAN DE RECHTER. 

1 o en 2" Art. 97 Gw., in zoverre het de 
motivering van de beslissingen betreft, 
is niet van toepassing op de onder-

zoeksgerechten die uitspraak doen in
zake voorlopige hechtenis (1). 

3° en 4° De bepalingen van de artt. 6 
E. V.R.M. en 14.3 I. V.B.P.R. zijn niet 
van toepassing op de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen inzake voorlopige hechtenis (2). 

5° en 6" Bij de betekening van het bevel 
tot aanhouding aan de verdachte is de 
toevoeging van een vertaling van het 
bevel tot aanhouding in een voor hem 
verstaanbare taal niet vereist. (Art. 18, 
51, Wet Voorlopige Hechtenis; art. 5.2 
E.V.R.M.) 

7" Uit de enkele omstandigheid dat bij 
de betekening van het bevel tot aan
houding aan de verdachte geen verta
Jing van het bevel tot aanhouding in 
een voor hem verstaanbare taal werd 
gevoegd, kan niet worden afgeleid dat 
het recht van verdediging is miskend. 

8" Het staat niet aan de rechter de ver
dedigingsproblemen op te lassen die 
zich, wegens · gebrek aan taalkennis, 
voordoen tussen een verdachte, opge
roepen om voor het onderzoeksgerecht 
te verschijnen in verband met de 
handhaving van zijn voorlopige hech
tenis, en de vrijelijk door hem gekozen 
raadsman. 

(SOARES PAES MAURO) 

ARREST 

(A.R. nr. 6302) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op eisers memorie waarvan 
een door de griffier van het hof voor 
eensluidend verklaard afschrift aan 
dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt; 

(1) Cass., 13 maart 1991, A.R. nr. 8947 (A.C., 
1990-91, nr. 364). 

(2) Zie Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 6159, su
pra, nr. 208. 
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Over het middel : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre daarin schending wordt aan
gevoerd van artikel 97 van de 
Grondwet, naar recht faalt, nu dit 
artikel niet van toepassing is op de 
onderzoeksgerechten wanneer die 
uitspraak doen ter zake van voorlo
pige hechtenis; dat de artikelen 6 
E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. het recht 
van verdediging voor de vonnisge
rechten betreffen en aldus te dezen 
evenmin toepassing vinden; 

Overwegende dat, zoals de appel
rechters vaststellen, bij de beteke
ning van het bevel tot aanhouding 
geen vertaling van dit bevel in een 
voor eiser verstaanbare taal diende 
te worden gevoegd; dat eiser trou
wens door zijn ondervragingen, on
der meer door de onderzoeksrech
ter, geen twijfel kon hebben om
trent de feiten waarvan hij werd 
verdacht en waarvoor hij onder aan
houdingsmandaat werd geplaatst; 

Overwegende dat eiser in zijn ap
pelconclusie, wat zijn geldmiddelen 
betreft, twee verschillende gegevens 
vermengt, eensdeels, « de volledige 
geldsom die (eiser) in zijn bezit 
had » bij zijn vrijheidsbeneming, an
derdeels, << alle geldmiddelen die (ei
ser) bij zijn vrijheidsberoving in 
BelgH~ bezat »; dat de appelrechters 
vaststellen dat eiser, na de inbeslag
neming << van de op zijn persoon 
aangetroffen gelden », niet aan de 
onderzoeksrechter verklaard heeft 
<< behoeftig te zijn » en zelf het nodi
ge heeft willen doen bij de keuze 
van een raadsman; 

Overwegende dat het niet aan de 
rechter staat de verdedigingsproble
men tussen een verdachte en een 
door deze vrijelijk gekozen raads
man op te lossen; 

Dat de appelrechters in het licht 
van die gegevens terecht vaststellen 
dat eisers recht van verdediging niet 
werd miskend; dat zij door hun mo
tivering, eensdeels, eisers in het 
middel vermelde verweer verwer
pen, zodoende zijn desbetreffende 

conclusie beantwoorden, anderdeels, 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

28 januari 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Bo~n, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Lucas De Pauw, Antwerpen. 

Nr. 279 

2e KAMER - 29 januari 1992 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN 
MISDRIJF - RECHTSVORDERING TOT VER· 
GOEDING VAN DIE SCHADE- RECHTSVORDE
RING, DOOR DE SCHADELIJDER INGESTELD 
VOOR DE STRAFRECHTER - VORDERING VAN 
EEN IN DE PLAATS VAN DE SCHADELIJDER 
GESTELDE PARTIJ- VERVAL VAN DE STRAF
VORDERING - ONTVANKELIJKHEID. 

2° INDEPLAATSSTELLING - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN 
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DIE SCHADE - RECHTSVORDERING, DOOR DE 
SCHADELIJDER INGESTELD VOOR DE STRAF
RECHTER - VORDERING VAN EEN IN DE 
PLAATS VAN DE SCHADELIJDER GESTELDE 
PARTIJ- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1° en 2° Wanneer voor het strafgerecht 
tegen de dader van eim misdrijf een 
vordering is ingesteld door een partij 
die in de rechten van de schadelijder 
uit dat misdrijf is getreden, is die vor
dering ontvankelijk, ook al werd zij in
gesteld na de eindbeslissing op de 
strafvordering, wanneer de schadelij
der zelf zijn burgerlijke rechtsvorde
ring had ingesteld v66r het verval van 
de strafvordering (1). 

(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALI
TEITSVERBONDEN T. AXA BELGIUM N.V., 

STREIGNARD) 

ARREST ( verta~ing) 

(A.R. nr. 9330) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Gelet op de memorie waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht; 

Over het middel : 
Overwegende dat de burgerlijke 

rechtsvordering, die luidens artikel 
4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen terzelfder tijd en voor dezelfde 
rechters kan vervolgd worden als de 
strafvordering strekt tot herstel van 
de door een misdrijf veroorzaakte 
schade en krachtens artikel 3 van 
die wet behoort aan hen die de 
schade hebben geleden; 

Overwegende dat de verzekerings
instelling, door hen ziekte- en invali
diteitsuitkering toe te kennen, geen 
schade lijdt die door een misdrijf is 
veroorzaakt, maar zich kwijt van 
een wettelijke verplichting; 

(1) Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3862 (A.C., 
1984-85, nr. 202); zie Cass., 16 mei 1989, A.R. 
nr. 1365 (ibid., 1988-89, nr. 523). 

Dat de verzekeringsinstelling, 
wanneer zij voor de strafrechter van 
de derde die aansprakelijk is voor 
de schade waarvoor uitkeringen zijn 
verleend terugbetaling vordert, geen 
burgerlijke rechtsvordering instelt, 
die onderscheiden is van die van de 
schadelijder, maar, bij wege van een 
afzonderlijke vordering, de rechts
vordering zelf instelt van de schade
lijder in wiens plaats zij rechtens 
treedt krachtens artikel 76quater 
(vroegere artikel 70, § 2) van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat het echtpaar Gour
meur Jules en Blairon Raymonde 
zich v66r het verval van de strafvor
dering voor de strafrechter geza
menlijk burgerlijke partij hebben 
gesteld namens de getroffene Philip
pe Gourmeur, de in het middel ver
melde bepalingen schendt door te 
beslissen dat de strafrechter niet be
voegd is om kennis te nemen van de 
vordering van eiseres; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
eiseres tegen de verweerders; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt iedere verweerder in de 
helft van de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

29 januari 1992 - 2° kamer - Voorzit
ter: de h. Willems, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Draps. 

I I 
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Nr. 280 

2• KAMER - 29 juni 1992 

1° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - EXCEPriES DIE DOOR DE VERZEKE
RAAR NIET AAN DE BENADEELDE KUNNEN 
WORDEN TEGENGEWORPEN - BEGRIP. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMvANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VERZEKERAAR- VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSINGEN OP DE TEGEN DE VERZEKERAAR 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RINGEN - VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING DIE HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS BUITEN HET GEDING 
STELT - VEREISTEN. 

1° De in art. 11 W.A.M.-wet bedoelde ex
cepties, die door de verzekeraar niet 
aan de benadeelde kunnen worden te
gengeworpen, zijn de excepties die de 
verzekeraar kan gronden op een be
staand contract om zich te bevrijden 
van zijn verplichtingen jegens de ver
zekerde en niet die welke het bestaan 
zelf van het contract, zijn draagwijdte 
en de dekking van het risico betreffen 
(1). 

2° Wanneer, op het cassatieberoep van 
de verzekeraar van de beklaagde, de 
beslissingen op de tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvorderingen wor
den vernietigd, strekt die vernietiging 
zich uit tot het dictum dat het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
buiten het geding stelt, een dictum 
waartegen geen van de voor de feiten
rechter gedingvoerende partijen een 
ontvankelijk cassatieberoep kon instel
Jen en dat derhalve, wat de omvang 
van de cassatie betreft, geen afzonder
Jijk beschikkend gedeelte is (2). 

(FIDELITAS N.V. T. FILIPUTTI E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9340) 

RET HOF; - Gelet op het bestre 
den arrest, op 25 juni 1991 door het 
Hof_ van Beroep te Luik gewezen; 

(1) en (2) Zie cone!. O.M. in Bull er. Pas. 
1992, I, nr. 280. 

Overwegende dat eiseres haar 
voorziening enkel heeft gericht te
gen de beschikkingen die op haar 
betrekking hebben; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders, burgerlijke 
partijen, tegen eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, 3 en 11 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in-
zake motorrijtuigen, · 

doordat het arrest, .met bevestiging 
van het bestreden vonnis, eiseres veroor
deelt tot schadeloosstelling van de bur
gerlijke partijen en het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds buiten het ge
ding stelt op grond « ( ... ) dat (eise
res), verzekeraar van beklaagde, vraagt 
dat zij buiten het geding zou worden ge
steld; ( ... ) dat zij daartoe aanvoert : 
- dat beklaagde, blijkens polis nr. 
FD40/00103379, die is ingegaan op 17 
maart 1988 en loopt tot 14 maart 1991, 
bij haar verzekerd was voor een Ford 
Escort; - dat hem voor de periode van 1 
februari 1989 tot 28 februari 1989 een 
voorlopige groene kaart was gegeven, 
aangezien hij zijn voornemen te kennen 
had gegeven om die wagen tijdelijk door 
een Mazda te vervangen; - dat het on
geval plaatshad op 18 april 1989, toen be
klaagde met die Mazda reed en niet met 
de Ford waarvoor de dekking verder liep 
vanaf 1 maart 1989; ( ... ) dat (eiseres) het 
bestaan van een verzekeringsovereen
komst niet betwist; dat zij krachtens ar
tikel 11 van de wet van 1 juli 1956 op de 
verplichte verzekering, zich niet op die 
omstandigheden kan beroepen ten aan
zien van de burgerlijke partijen, doch 
enkel ten aanzien van haar :verzekerde », 

terwijl, eiseres in haar regelmatig voor 
het hof van beroep neergelegde conclusie 
betoogde : « Ten principale : niet-verzeke
ring van beklaagde ( ... ) dat het litigieuze 
ongeval zich heeft voorgedaan op 18 
april 1989 toen (Louis Beauclaire) met· 
een Mazda 626, oud model, reed; dat 
(Louis Beauclaire), blijkens polis nr. FD 
40-00103379, die was ingegaan op 17 _ 
maart 1988 en liep tot 14 maart 1991, bij 
(eiseres) verzekerd was voor een Ford 
Escort; dat, nu (Louis Beauclaire) zijn 
voornemen te kennen had gegeven het 
voertuig tijdelijk door een Mazda te ver-
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vangen, (eisers) hem voor de periode van 
1 februari 1989 tot 28 februari 1989 een 
voorlopige groene kaart had gegeven 
voor die wagen; dat het ongeval, zoals 
gezegd, dagtekent van 18 april 1989; ( ... ) 
dat, aangezien (Louis Beauclaire) slechts 
een voorlopige dekking had gevraagd, 
het bij het verstrijken van de 
vervangingsperiode, de verzekering voor 
de Ford Escort is die verder liep vanaf 1 
maart 1989; ( ... ) dat (Louis Beauclaire) in 
gebreke blijft te bewijzen dat hij (eise
res) (of haar makelaar) op de hoogte 
heeft gebracht van het feit dat hij met 
de Mazda bleef rijden; dat trouwens 
geen inschrijving was aangevraagd bij 
het O.C.R. voor de Mazda 626 (op het 
ogenblik van het ongeval was zij voor
zien van de kentekenplaten van de Ford 
Escort); ( ... ) dat op de dag van het onge
val (18 april 1989) de aansprakelijkheid 
van de bestuurder aileen gedekt was 
voor de Ford Escort en niet voor een 
Mazda; ( ... ) dat het betrokken voertuig 
dus niet verzekerd was op het tijdstip 
van het litigieuze ongeval; dat (eiseres) 
derhalve buiten het geding moet worden 
gesteld; ( ... ) dat (Louis Beauclaire) voor 
de eerste rechter onder meer werd ver
volgd wegens het feit dat hij niet verze
kerd was (telastlegging B); dat de eerste 
rechter ( ... ) die telastlegging bewezen 
heeft verklaard; ( ... ) dat de eerste rechter 
in het beschikkende gedeelte (Louis 
Beauclaire) wegens die telastlegging B 
heeft veroordeeld tot een geldboete van 
6.000 frank of een gevangenisstraf van 
15 dagen; dat de eerste rechter evenwel 
verderop in zijn dictum het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds buiten 
het geding heeft gesteld en (eiseres) 
hoofdelijk met (Louis Beauclaire) heeft 
veroordeelt tot schadeloosstelling van de 
burgerlijke partijen ( ... ); ( ... ) dat er der
halve een flagrante tegenspraak bestaat 
tussen, enerzijds, de motivering en het 
begin van het dictum van het beroepen 
vonnis, en, anderzijds, het vervolg van 
dat dictum; dat immers, als (de eerste 
verweerder), zoals de eerste rechter te
recht opmerkt, niet verzekerd was op het 
ogenblik van het ongeval, aangezien ai
leen de Ford verzekerd was op 18 april 
1989, (eiseres) uiteraard buiten het ge
ding moet worden gesteld »; 

en terwijl, eerste onderdeel, krachtens 
de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 juli 
1956 voor het bestaan van een verzeke
ringsovereenkomst tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inza
ke motorrijtuigen, dat recht geeft op ver
goeding van eiseres, is vereist dat 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe het motorrijtuig dat het ongeval 
heeft veroorzaakt, aanleiding kan geven, 
gedekt is en het niet voldoende is dat er 
een verzekeringsovereenkomst bestaat 
die de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid dekt waartoe een ander voertuig 
aanleiding kan geven; artikel 11 van die 
wet naar luid waarvan geen uit de wet of 
de overeenkomst voortvloeiende nietig
heid, exceptie of verval door een verze
keraar kan worden tegengeworpen aan 
een benadeelde, het bestaan veronder
stelt van een verzekeringsovereenkomst 
die het risico dekt op het ogenblik van 
het ongeval; zo het arrest beslist dat ei
seres, nu zij het bestaan niet betwist van 
een verzekeringsovereenkomst tot dek
king van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid waartoe een ander voertuig dan 
het voertuig dat de schade heeft veroor
zaakt aanleiding kon geven, krachtens 
artikel 11 van de wet van 1 juli 1956 ver
plicht was de burgerlijke partijen scha
deloos te stellen, het zowel die bepaling 
als de artikelen 2 en 3 van de bovenge
noemde wet schendt en niet naar recht 
is verantwoord (schending van de artike
len 2, 3 en 11 van de wet van 1 juli 1956); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de verzeke

ringsovereenkomst voortvloeiende 
excepties, bedoeld in artikel 11 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, die 
door de verzekeraar niet aan bena
deelde kunnen worden tegengewor
pen, die zijn welke de verzekeraar 
kan gronden op een bestaand con
tract om zich te bevrijden van zijn 
verplichtingen jegens de verzekerde 
en niet die welke het bestaan zelf 
van het contract, zijn draagwijdte 
en de dekking van het risico betref
fen; 

Overwegende dat eiseres de vor~ 
deringen van de benadeelden be
twistte met het argument dat de 
verzekering op de dag van het onge
val, namelijk 18 april 1989, niet de 
burgerrechte lij ke . aansprake lij kheid 
dekte waartoe de door de verzeker· 
de bestuurde Mazda aanleiding kon 
geven, aangezien het in de verze
keringsovereenkomst omschreven 
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voertuig een Ford was en dat voor 
de Mazda slechts een voorlopige 
dekking was verleend voor de perio
de van 1 februari 1989 tot 28 februa
ri 1989; 

Overwegende dat dit verweer be
trekking had op de draagwijdte van 
de verzekeringsovereenkomst en de 
door de contracterende partijen ach
teraf gesloten overeenkomsten; 

Overwegende dat het arrest, door 
te vermelden dat de verzekeraar 
<< het bestaan van een verzekerings
overeenkomst niet betwist » en << dat 
krachtens artikel 11 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering, (hij) 
zich niet op die omstandigheden 
kan beroepen ten aanzien van de 
burgerlijke partijen, doch enkel ten 
aanzien van zijn verzekerde », niet 
naar recht verantwoord is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerder Ge
meenschappelijk Motorwaarborg
fonds: 

Overwegende dat tussen eiseres 
en de verweerder Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds voor de fei
tenrechter geen geding is aange
gaan en dat het arrest tegen haar 
geen veroordeling uitspreekt die 
hem ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissingen op de 
door de verweerders sub 1 tot 7 te
gen eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen moet worden uit
gebreid tot de beslissing op de door 
hen tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen, waarte
gen immers geen van die partijen 
een ontvankelijk cassatieberoep kon 
instellen en die derhalve, wat de 
omvang van cassatie betreft, geen 
afzonderlijk beschikkend gedeelte 
is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel en het tweede middel, die 
niet kunnen leiden tot ruimere cas
satie of tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het uitspraak doet over 
de tegen eiseres ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen en over de 
rechtsvordering tot tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiseres in twee 
negende van de kosten van haar 
voorziening; veroordeelt ieder van 
de sub 1 tot 7 genoemde verweer
ders in een negende van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

29 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten mrs. Draps en Simont. 

Nr. 281 

2• KAMER - 29 januari 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - AL
GEMENE BEGRJPPEN - STRAFZAKEN - HOF 
VAN ASSJSEN - CASSATJEBEROEP TEGEN 
HET VEROORDELEND ARREST - DRAAGWIJD
TE. 

2° HOF VAN ASSISEN - VEROORDE
LEND ARREST - CASSATIEBEROEP - DRAAG
WIJDTE. 

3° HOF VAN ASSISEN - VERKLARING 
VAN DE Jl'RY - RECHTSMIDDEL. 
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4° CASSATIEMIDDELEN MIDDELEN 

NIET ONTVANKELIJK WEGENS DE NIET-ONT
VANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP 
ZELF - STRAFZAKEN - HOF Vf'>.N ASSISEN -
BEKRITISEERDE BESLISSING - VERKLARING 
VAN DE JURY. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 3. 
E.V.R.M. - DOODSTRAF - ONMENSELIJKE OF 
VERNEDERENDE STRAF OF BEHANDELING. 

6° STRAF - DOODSTRAF - ART. 3. E.V.R.M. 
- ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE STRAF 
OF BEHANDELING. 

1 o en 2° De beschuldigde die zich enkel 
in cassatie heeft voorzien tegen het 
door een hoi van assisen tegen hem 
uitgesproken veroordelend arrest, kan 
zich beroepen op de onwettigheid van 
een op tussengeschil gewezen arrest, 
voor zover die onwettigheid het eindar
rest ongeldig kan maken (1). (Impli
ciet.) 

3° en 4° Aangezien de wet niet voorziet 
in enig rechtsmiddel tegen de verkla
ring van de jury, is het middel dat die 
verklaring bekritiseert niet ontvanke
Jijk (2). 

5° en 6° Een beslissing waarbij een 
rechtscollege de doodstraf uitspreekt 
en de wijze van tenuitvoerlegging er
van bepaalt in een land waar die straf 
bestaat, vormt op zich geen onmense
lijke of vernederende behandeling in 
de zin van art. 3 E. V.R.M. (3). 

(RUELENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9581) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1991 door 
het Hof van Assisen van de provin
cie Henegouwen gewezen; 

(1) Cass., 25 feb. 1975 (A.C, 1975, 729). 

(2) Cass., 23 jan 1991, A.R nr 8732 (A..C, 
1990-91, nr 274) 

(3) Zie Cass., 20 dec 1989, A R. nr 7835 
(A C'., 1989 90, nr 255) 

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

A. Over de middelen aangevoerd 
tegen het op tussengeschil gewezen 
arrest van 6 november 1991: 

Overwegende dat het hof van assi
sen de beslissing om de subsidiaire 
vragen die de verdediging had ver
zocht te stellen niet voor te leggen 
aan de jury regelmatig heeft gemoti
veerd door de vaststelling dat de 
voorgestelde kwalificaties geen 
steun vonden in de debatten voor 
het hof; 

Overwegende voor het overige dat 
artikel 5.4 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den niet van toepassing is op een 
dergelijke beslissing die bovendien 
niet tot gevolg kan hebben dat het 
proces oneerlijk wordt in de zin van 
artikel 6.1 van dat Verdrag; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

B. Over de middelen, aangevoerd 
tegen het veroordelend arrest van 7 
november 1991: 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat uit de verklaring van de ju
ry blijkt dat eiser is schuldig bevon
den aan het feit dat hij tussen 15 
december 1987 en 21 januari 1989 te 
Fleurus als dader of mededader, op
zettelijk, met het oogmerk om te do
den en met voorbedachten rade 
Ruelens Christoph heeft gedood; 

Overwegende dat het middel, nu 
het er op neerkomt kritiek te oefe
nen op die verklaring van de jury, 
waartegen geen wettelijk rechtsmid
del openstaat, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel 

Overwegende dat een beslissmg 
waarbij een rechtscollege de dood 
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straf uitspreekt en de wijze van ten
uitvoerlegging ervan bepaalt in een 
land waar die straf bestaat, op zich 
geen onmenselijke of vernederende 
behandeling vormt in de zin van ar
tikel 3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

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

29 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Chr. Georges, Brussel. 

Nr. 282 

2• KAMER - 29 januari 1992 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTIO~ELE RECHTBA!\K - AARD VAN 
HET MISDRIJF - !\lET CORRECTIO'\IALISEER
BARE MISDAAD - BESCHIKKI'\iG TOT VER
WIJZl'\G - VO'\INIS HOl:DE'iDE O~BEVOEGD
VERKLARING - VERNIETIGI'\iG VAN DE BE-

SCHIKKING - VERDACHTE IN HECHTEN!S -
VERWIJZING NAAR DE ANDERS SAMENGE
STELDE RAADKAMER. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- AFZONDERLIJKE BESCHIKKING
REGELING VAN RECHTSGEBIED - VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING 
- GEVOLG. 

1° Wanneer de raadkamer, na aanne
ming van verzachtende omstandighe
den, een verdachte naar de correctio
nele rech tbank heeit verwezen we gens 
een misdaad, die door het onderzoeks
gerecht niet kan worden gecorrection
aliseerd, en het vonnisgerecht zich on
bevoegd heeit verklaard, regelt het 
Hoi het rechtsgebied, vernietigt het de 
beschikking van de raadkamer en, 
wanneer het vaststelt dat de verdachte 
nag altijd gehecht is, verwijst het de 
zaak naar dezelfde, doch anders sa
mengestelde raadkamer (1). 

2° Wanneer het Hoi van Cassatie het 
rechtsgebied regelt en de beschikking 
van de raadkamer tot verwijzing van 
de verdachte naar de correctionele 
rechtbank vernietigt, heeit de in art. 
26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
bedoelde aizonderlijke beschikking tot 
·handhaving van de voorlopige hechte
nis van de verdachte geen bestaans
reden meer (2). 

(1) Cass., 20 nov. 1991, A.R. nr. 9416 (A.C., 
1991-92, nr. 149) en noot 1. 

(2) Wanneer het rechtsgebied wordt geregeld 
in de zaak van een aangehouden verdachte, 
heeft de vernietiging van de beschikking tot 
verwijzing noodzakelijkerwijze tot gevolg dat 
de afzonderlijke beschikking, waarbij de voor
lopige hechtenis wordt gehandhaafd, geen be
staansreden meer. Laatstgenoemde beschik
king is immers nauw verbonden met de 
verwijzing waarop zij berust en waarvan zij 
afhangt. Het Hof stelt zulks vast in het gean
noteerde arrest. Aangezien de Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 niets bepaalt over de gevolgen 
van de regeling van rechtsgebied, moet het on
derzoeksgerecht, zoals dat reeds v66r de in
werkingtreding van die wet het geval was, bin
nen een maand na de laatste be~chikking die 
een regelmatige titel voor de vrijheidsbene
ming van de verdachte oplevert, uitspraak 
doen met toepassing van de artt. 22 en 26 van 
de bovengenoemde wet (zie R. DECLERCQ, 
« Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen », 
R. W 1991-1992, biz. 116, ra·s. 73 tot 79, inz. nr 
76). 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BERGEN IN ZAKE DEFOURNY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9585) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 11 december 1991 door de procu
reur-generaal te Bergen ingediend 
en waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht; 

Overwegende dat tegen de be
schikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel openstaat 
en dat het arrest van het hof van 
beroep in kracht van gewij sde is ge
gaan; dat uit de strijdigheid van bei
de beslissingen een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; dat er der
halve grand bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat de aan de be
klaagde sub B ten laste gelegde fei
ten de misdaad schijnen uit te rna
ken die in artikel 272, eerste lid, van 
het Strafwetboek omschreven wordt; 
dat zij niet zijn gecorrectionaliseerd 
bij beschikking van de raadkamer; 

Dat de feiten van de andere te
lastlegging samenhang schijnen te 
vertonen met die van de telastleg
ging B; 

Overwegende dat verdachte blijk
baar nog altijd in hechtenis is; 

Overwegende dat door de vernieti
ging van de beschikking waarbij de 
verdachte naar de correctionele 
rechtbank is verwezen, de op dezelf
de dag gewezen beschikking waarbij 
de voorlopige hechtenis van de ver
dachte is gehandhaafd geen be
staansreden meer heeft; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de door de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Bergen 
op 29 mei 1991 gewezen beschikking 
waarbij de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank is verwezen, 
behalve in zoverre ze beslist dat de 
sub A ten laste gelegde feiten we
gens het bestaan van verzachtende 
omstandigheden enkel tot correctio
nele straffen kunnen leiden; zegt 
dat de door de raadkamer op dezelf
de dag gewezen beschikking tot 
handhaving van de voorlopige hech
tenis van de verdachte geen be
staansreden meer heeft; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van die be
schikkingen; verwij st de aldus be
perkte zaak naar de anders samen
gestelde raadkamer van de Recht
bank van Eerste · Aanleg te Bergen. 

29 januari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 283 

1 e KAMER - 30 januari 1992 

OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PAR
TIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW -
MISBRUIK VAN RECHT- VEREISTEN. 

Van misbruik van recht kan er sprake 
zijn als een recht zonder redelijk en 
voldoende belang wordt uitgeoefend, 
inzonderheid wanneer het berokkende 
nadeel buiten verhouding is tot het 
door de houder van het recht beoogde 
of verkregen voordeel (1). (Art. 1134, 
derde lid, B.W.) 

(1) Cass., 19 nov. 1987, A.R. nr 7904 (A.C, 
1987-88, nr. 168). 
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(A.G. VAN 1830 N.V. T. MAGOTIAUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9083) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, inzonderheid eerste en der
de lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van de uitvoering te goeder trouw, 
dat inzake overeenkomsten in de artike
len 1134, inzonderheid derde lid, en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek is vastge
legd, 

doordat het bestreden arrest vaststelt: 
« ( ... ) de theorie van het misbruik van 
recht wordt inzake overeenkomsten 
steeds vaker aangevoerd, evenals het be
ginsel van de uitvoering ter goeder 
trouw. De erkenning van een misbruik 
van recht bij de uitvoering van overeen
komsten stelt aan het beginsel dat de 
overeenkomst de partijen tot wet strekt 
een grens die gelieerd is aan de houding 
van de schuldeiser ( ... ); "de verplichting 
van gematigdheid hangt, van aile ver
plichtingen die uit het beginsel van de 
uitvoering te goeder trouw voortvloeien, 
het meest met de theorie van het mis
bruik van recht samen. De ongebreidelde 
uitoefening van een recht vormt, per de
finitie, een misbruik van dat recht. De 
verplichting van gematigdheid wordt on
tegensprekelijk miskend, wanneer de 
houder van het recht daarvan misbruik 
maakt, en inzonderheid ( ... ) wanneer er 
een wanverhouding bestaat tussen het 
belang dat hij uit de uitoefening van zijn 
recht he.alt en de omvang van de onge
makken die hij aan de schuldenaar 
oplegt. Het criterium van de wanverhou
ding wordt het vaakst gehanteerd. De 
verplichting van gematigdheid belet de 
schuldeiser aan de schuldenaar opoffe
ringen op te Ieggen die buiten verhou
ding zijn met het beoogde belang" », en 
het bestreden arrest vervolgens beslist 
dat « de voordelen die (eiseres) uit de ui
toefening van haar recht wil halen, ook 
a! mag zij haar recht !outer in haar ei
gen belang aanwenden, strijdig zijn met 
het m artikel 1134, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel 
van de uitvoering te goeder trouw "• op 
grand dat « de bewoordingen van het 

modelcontract als dermate onrechtvaar
dig werden ervaren dat de verzekeraars, 
een maand na de gedinginleidende dag
vaarding, van de onvoorwaardelijke toe
passing van artikel 25-3° hebben afge
zien » ( •.. ) « dat (eiseres) aldus poogt een 
niet te rechtvaardigen voordeel te halen 
uit een !outer formele tekortkoming van 
haar verzekerde, die kennelijk geen ver
band houdt met het ongeval; dat zelfs de 
zware uitbetalingen die eiseres moet ver
richten het gevolg zijn van een normaal 
risico dat zij krachtens de overeenkomst 
dekt en dat (verweerster) helemaal niet 
heeft verzwaard "• 

terwijl, eerste onderdeel, zo het begin
sel van de uitvoering te goeder trouw 
van de overeenkomsten, vastgelegd in 
artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek eraan in de weg staat dat een 
partij in een overeenkomst misbruik 
maakt van de rechten die haar daarbij 
zijn toegekend, een dergelijk misbruik 
onderstelt dat die partij, wanneer zij uit
sluitend in haar eigen belang een recht 
uit die overeenkomst gebruikt, daaruit 
een voordeel haalt dat buiten verhouding 
is met de correlatieve last van de andere 
partij; het bestreden arrest uit het enke
le feit dat << de voordelen die (eiseres) uit 
de uitoefening van haar recht wil halen, 
ook al mag zij haar recht uitsluitend in 
haar eigen belang gebruiken, afbreuk 
doen aan het beginsel van de uitoefening 
te goeder trouw vastgelegd in artikel 
1134, derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek "• niet wettig heeft kunnen afleiden 
dat eiseres te kart is geschoten in de 
verplichting om de bepalingen van het 
modelcontract te goeder troml'{ uit te voe
ren, zonder vast te stellen dat de onge
makken die verweerster daardoor zou 
ondervinden buiten verhouding zijn met 
de voordelen die eiseres uit het haar 
door de overeenkomst verleende recht 
haalt en zonder die evenredigheid te on
derzoeken (schending van de wettelijke 
bepalingen en het algemeen rechtsbegin
sel die in het middel worden aangewe
zen, en inzonderheid van artikel 1134, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek); 
het bestreden arrest, door te weigeren 
uitwerking te verlenen aan artikel 25, 3°, 
van het modelcontract, bovendien de bin
dende kracht daarvan miskent (schen
ding van artikel 1134, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, misbruik van recht 
onderstelt dat een partij die uitsluitend 
in haar eigen belang een recht uit de 
overeenkomst gebruikt, daaruit een voor
deel haalt dat buiten verhoudmg IS met 
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de correlatieve last van de andere partij; 
het bestreden arrest, als moet worden 
aangenomen dat het door de motieven 
dat « de bewoordingen van het model-
contract dermate ( ... ) als onrechtvaardig 
werden ervaren ( ... ) » en dat « (eiseres) 
aldus tracht een niet te rechtvaardigen 
voordeel te halen uit een !outer formele 
tekortkoming van haar verzekerde, die 
kennelijk geen verband houdt met het 
ongeval; dat zelfs de zware uitbetalingen 
die (eiseres) moet verrichten, het gevolg 
zijn van een normaal risico dat zij 
krachtens de overeenkomst dekt en dat 
(verweerster) helemaal niet heeft ver
zwaard >>, impliciet maar zeker het be
staan van een dergelijke wanverhouding 
heeft vastgesteld, tach artikel 1134, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt, 
nu noch de onbillijkheid van de bewoor
dingen van het modelcontract, noch het 
ontbreken van enige fout die een oorza
kelijk verband met het ongeval vertoont, 
noch het ontbreken van verzwaring van 
het verzekerde risico, ongemakken zijn 
die voor verweerster voortvloeien uit de 
uitoefening door eiseres van het recht 
dat zij uit de overeenkomst haalt, en bij
gevolg het bestaan van de vorenvermel
de wanverhouding en derhalve het aan 
eiseres toegeschreven misbruik van 
recht niet naar recht verantwoorden 
(schending van artikel 1134, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel 
van de uitvoering te goeder trouw) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, om te beslissen << dat de voor
delen die (eiseres) door de uitoefe
ning van haar recht wil halen ( ... ) 
afbreuk doen aan het beginsel van 
de uitvoering te goeder trouw dat is 
vastgelegd in artikel 1134, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek » en om 
bijgevolg de op artikel 25, 3°, van 
het modelcontract gegronde regres
vordering van eiseres af te wijzen, 
inzonderheid zegt : << De verplichting 
van gematigdheid hangt van alle 
verplichtingen die uit het beginsel 
van de uitvoering te goeder trouw 
voortvloeien, het meest met de the
orie van het misbruik van recht sa
men ( ... ). De verplichting van gema
tigdheid wordt ontegensprekelijk 
miskend wanneer de houder van het 
recht daarvan misbruik maakt, en 

inzonderheid ( ... ) wanneer er een 
wanverhouding bestaat tussen het 
belang dat hij uit de uitoefening van 
zijn recht haalt en de omvang van 
de ongemakken die hij aan de 
schuldenaar oplegt. Het criterium 
van de wanverhouding wordt het 
vaakst gehanteerd. De verplichting 
van gematigdheid belet de schuldei
ser aan de schuldenaar opofferingen 
op te leggen die buiten verhouding 
zijn met het beoogde belang ( ... ) de 
bewoordingen van het modelcon
tract (werden) dermate als onrecht
vaardig ervaren dat de verzeke
raars, een maand na de gedinginlei
dende dagvaarding, van de onvoor
waardelijke toepassing van artikel 
25-3° hebben afgezien, ( ... ) (en) dat 
(eiseres) aldus poogt een niet te 
rechtvaardigen voordeel te halen uit 
een louter formele tekortkoming 
van haar verzekerde, die kennelijk 
geen verband houdt met het onge
val >>; 

Overwegende dat het hof van be
roep, zoals uit die vermeldingen 
blijkt, om te besluiten dat eiseres 
misbruik heeft gemaakt van haar 
recht, het criterium van de evenre
digheid heeft gehanteerd door te 
overwegen dat eiseres uit de uitoefe
ning van haar recht uit het model
contract, voordelen heeft willen ha
len die buiten verhouding zijn met 
de aan de schuldenaar opgelegde 
opofferingen, en dat zij bijgevolg uit 
de bedingen van die overeenkomst 
een niet te rechtvaardigen voordeel 
heeft pogen te halen; 

Dat het onderdeel, in zoverre, op 
een onjuiste uitlegging van de be
streden beslissing berust en derhal
ve feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het hof van be
roep voor het overige, zonder mis
kenning van de bindende kracht 
van voornoemd artikel 25, 3°, zoals 
uit het voorgaande blijkt, de toepas
sing van dat contractuele beding 
heeft afgewezen, op grond dat die 
toepassing, in de omstandigheden 
van de zaak, het beginsel van de uit
voering te goeder trouw van de 
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overeenkomsten miskent; dat het 
onderdeel in zoverre niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat er sprake kan 

zijn van misbruik van recht, onder 
meer als een recht zonder redelijk 
en voldoende belang wordt uitgeoe~ 
fend; dat zulks inzonderheid het ge
val is wanneer het berokkende na
deel buiten verhouding is met het 
door de houder van het recht beoog
de of verkregen voordeel; dat de 
rechter, bij de beoordeling van de in 
het geding zijnde belangen, met aile 
omstandigheden van de zaak reke
ning moet houden; 

Overwegende dat het hof van be
roep, zoals blijkt uit de in het ant
woord op het eerste onderdeel weer
gegeven vermeldingen van het be
streden arrest, heeft kunnen oorde
len dat eiseres, in de omstandighe
den van de zaak, in de bedingen van 
het modelcontract, en inzonderheid 
van artikel 25, 3° van dat contract, 
voordelen heeft gezocht die buiten 
verhouding waren met de van ver
weerster gevergde opofferingen, en 
dat zij bijgevolg een niet te recht
vaardigen voordeel had willen halen 
uit een louter formele tekortkoming 
van haar verzekerde, die geen ver
band hield met het ongeval; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

30 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde· 
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Dassesse en Draps. 

Nr. 284 

1 e KAMER - 30 januari 1992 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - ONDERZOEKSMAATREGEL -
VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER. 

De appelrechter die, zelfs gedeeltelijk, 
een door de eerste rechter bevolgen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, is er
toe gehouden de zaak naar die rechter 
te verwijzen; hij vermag niet te beve
Jen dat de aangestelde deskundige zijn 
verslag ter griffie van bet hoi van be
roep zal neerleggen en de zaak voor 
het overige naar de rol verwijzen (1). 
(Art. 1068, Ger.W.) 

(MERCIER T. VANDERSMISSEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9084) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 februari 1988, 19 
december 1989 en 26 juni 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over bet middel: schending van de ar
tikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek en 
1068, inzonderheid tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van 16 fe
bruari 1988, bij de uitspraak over eisers 
hager beroep tegen het vonnis van de 
eerste kamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Namen van 30 oktober 
1985, dat, alvorens recht te doen, een 
deskundige onderzoek had bevolen te 
verrichten door professor Armand 
Andre, wonende te Luik ( ... ) << met de op
dracht om met de instemming van de 
partijen een bloedonderzoek bij (ver
weerster), haar zoon en (eiser) te ver
richten teneinde met behulp van aile 
nuttige onderzoekingen na te gaan of het 
vaderschap van (eiser) ten aanzien van 
het kind Emerson Vandersmissen al dan 
niet is uitgesloten >>, - na, alvorens 
recht te doen, eveneens een bloedonder-

(1) Zie Cass., 12 april 1991, A.R. nr. 7468 
(A.C., 1990-91, nr. 424). 
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zoek door dezelfde deskundige te hebben 
bevolen, met de opdracht om, na bloedaf
name, onderzoekingen en vergelijkingen 
tussen de bloedgroepen van de partijen 
en van het kind, te bepalen « of (eiser) 
de vader (ervan) kan zijn >> en « welke de 
waarschijnlijkheid daarvan is >> en « van 
dat alles verslag uit te brengen binnen 
vier maanden na de ontvangst bij ge
rechtsbrief van het eensluidend afschrift 
van het arrest en het op de burgerlijke 
griffie van het hof van beroep neer te 
leggen >> - de zaak toch op de rol 
brengt; dat het bestreden arrest van 19 
december 1989, dat uitspraak doet ter 
verdere behandeling van de zaak, gelet 
op het « deskundigenverslag dat op 27 
april 1989 op de griffie is ontvangen >>, 

enerzijds, dezelfde professor Andre op
draagt een aanvullend onderzoek te ver
richten na een nieuwe bloedafname, val
gens de methode van de zogenaamde 
genetische vingerafdruk om te « bepalen 
of een afstammingsband tussen (eiser) 
en Emerson Vandersmissen al dan niet 
dient te worden uitgeloten en, als hij be
staat, vast te stellen welke de waar
schijnlijkheidsgraad van het vaderschap 
is >> en << de resultaten te vergelijken met 
die van het onderzoek van 24 april 
1989 », waarbij het verslag op de burger
lijke griffie van het hof van beroep moet 
worden neergelegd en, anderzijds, zegt 
<< dat het voorschot van de kosten van 
dat aanvullend onderzoek ten laste van 
(eiser) is >>, hoewel het de kosten aan
houdt en de zaak op de rol plaatst; dat 
het bestreden arrest van 26 juni 1990, als 
gevolg van de eerste twee arresten, -
bij de uitspraak ten gronde en inzonder
heid op basis van de resultaten van << het 
bloedonderzoek door Professor Andre, 
gedaan ingevolge het arrest van 16 fe
bruari 1988, (dat) aantoont dat er 
99,99984 pet. kans bestaat dat (eiser) de 
vader is van het kind van (verweerster) >> 

- de vordering in beginsel gegrond ver
klaart, te weten de vordering tot betaling 
van de bevallingskosten (gegrond op het 
oude artikel 340, c, van het Burgerlijk 
Wetboek) evenals de vordering tot le
vensonderhoud (oorspronkelijk gegrond 
op het oude artikel 340, c, van het Bur
gerlijk Wetboek en, in hoger beroep, op 
de bepalingen van de artikelen 336 en 
339 van hetzelfde wetboek, als gewijzigd 
bij de wet van 31 maart 1987) en profes
sor Andre van zijn aanvullende opdracht 
ontlast, 

terwijl, naar luid van artikel 1068, in
zonderheid tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de rechter in hoger beroep 

de zaak naar de eerste rechter moet ver
wijzen, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een 
in eerste aanleg bevolen onderzoeks
maatregel bevestigt, en die bepaling van 
openbare orde is; het bestreden arrest 
van 16 februari 1988, door alvorens recht 
te doen een bloedonderzoek van de par
tijen en van het kind door professor An
dre te bevelen, zoals de eerste rechter 
had gedaan onder voorbehoud van enke
le wijzingen met betrekking tot de om
schrijving van de opdracht van de des
kundige, althans gedeeltelijk de in eerste 
aanleg bevolen onderzoeksmaatregel be
vestigt en bijgevolg de zaak naar de eer
ste rechter diende te verwijzen; dat ar
rest, door de zaak, integendeel, op de rol 
te plaatsen en zich aldus impliciet het 
verder onderzoek van de zaak voor te be
houden na de neerlegging van het des
kundigenverslag, alsof het bodemgeschil 
bij het hof van beroep aanhangig bleef, 
de in het middel aangevoerde wetsbepa
lingen schendt; de vernietiging van dat 
arrest zich moet uitstrekken tot de latere 
arresten van 19 december 1989 en 26 ju
ni 1990, en van die laatste arresten, hoe 
dan ook, niet zonder schending van de
zelfde in het middel aangewezen wetsbe
palingen, op grond van de resultaten van 
het door de eerste rechter bevolen onder
zoek door professor Andre, dat, zij het 
gedeeltelijk, in hoger beroep is beves
tigd, het eerste (van 19 december 1989) 
een aanvullend onderzoek kon bevelen 
en daarbij de zaak tezelfder tijd op de 
rol van het hof van beroep plaatsen, en 
het tweede (van 26 juni 1990) ten gronde 
uitspraak kon doen door de vordering 
van eiseres in beginsel gegrond te ver
klaren: 

Overwegende dat het vonnis van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen d.d. 30 okotber 1985, na ver
weersters vordering ontvankelijk te 
hebben verklaard, alvorens recht te 
doen een deskundige had aangesteld 
met de opdracht om, met de instem
ming van de partijen, een bloedon
derzoek bij eiser, verweerster en 
haar zoon te verrichten ten einde 
met behulp van alle nuttige onder
zoekingen na te gaan << of het vader
schap van (eiser) ten aanzien van 
het kind Emerson Vandersmissen al 
dan niet is (was) uitgesloten >>, waar
bij het de kosten aanhield; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest van 16 februari 1988, bij de 
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uitspraak over het hoger beroep te
gen die beslissing, na te hebben 
vastgesteld dat, ingevolge artikel 120 
van de wet van 31 maart 1987 tot 
wijziging van een aantal bepalingen 
betreffende de afstamming, de nieu
we artikelen 336 tot 341 van het 
Burgerlijk Wetboek te dezen van 
toepassing waren op de vordering 
die op het oude artikel 340, b, van 
hetzelfde wetboek gegrond was, al
vorens over het bodemgeschil uit
spraak te doen, de deskundige die 
door de eerste rechter was aangewe
zen om een bloedafname te doen bij 
eiser, verweerster en het kind 
Emerson Vandersmissen aanstelt 
om met alle aangepaste wetenschap
pelijke methodes de bloedgroepen 
van die personen te bepalen en, na 
vergelijking van die bloedgroepen, 
te zeggen of Arthur Mercier van 
voornoemd kind de vader kan zijn, 
en met welke graad van waarschijn
lijkheid; dat dit arrest evenwel zegt 
dat de deskundige zijn verslag ter 
griffie van het hof van beroep zal 
neerleggen en voor het overige be
slist de zaak naar de rol te verwij
zen; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 1068, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de rechter in hager 
beroep die, zoals te dezen, zelfs ge
deeltelijk, een in het beroepen von
nis bevolen onderzoeksmaatregel 
bevestigt, de zaak naar de eerste 
rechter moet verwijzen; 

Dat het hof van beroep bijgevolg, 
door zich in het arrest van 16 fe
bruari 1988 de kennisneming van 
het geding voor te behouden, die 
wetsbepaling schendt; 

Dat het middel, in zoverre het op 
die schending berust, gegrond is; 

En overwegende dat de "4-it te 
spreken vernietiging van dat arrest 
van 16 februari 1988 de vernietiging 
meebrengt van de arresten van 19 
december 1989 en 26 juni 1990, die 
het gevolg zijn van het eerste; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten van 16 februari 
1988, 19 december 1989 en 26 juni 
1990; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde arresten; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

30 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Saee, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conc/u
sie van de h .. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 285 

1 e KAMER - 30 januari 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE· 
MENT 1975 - AUTOBUS DIE ZIJN HALTE· 

PLAATS VERLAAT - VEREISTEN. 

De autobestuurder moet zijn richtings
aanwijzers in werking stellen alvorens 
zijn halteplaats te verlaten. (Art. 39, 
Wegverkeersreglement.) 

{MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VER· 
VOER TE BRUSSEL T. VANDERPUTTEN) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. 9096) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1384, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, 12.4 en 
39 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1974 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
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doordat het arrest, om de bestuurder 
van de autobus, de aangestelde van eise
res, volledig aansprakelijkheid te stellen 
voor het verkeersongeval dat op 22 okto
ber 1985 in de Brusselse agglomeratie is 
gebeurd en eiseres te veroordelen tot be
taling aan verweerder van de als schade
vergoeding gevorderde bedragen, na 
erop te hebben gewezen dat verweerder 
met zijn voertuig de door de aangestelde 
van eiseres bestuurde autobus inhaalde 
op het ogenblik dat die zijn halteplaats 
verliet, dat verweerder een maneuver 
uitvoerde om hem te ontwijken en een 
geparkeerd voertuig raakte, dat de par
tijen het oneens zijn over het ogenblik 
waarop de bestuurder van de autobus 
zijn richtingsaanwijzer in werking heeft 
gesteld en zijn halteplaats heeft verla
ten, maar dat de getuige Dupont inzon
derheid heeft verklaard: « ... ik heb ge
zien dat de richtingaanwijzers van de 
autobus aangestoken waren toen hij vrij 
bruusk zijn halteplaats verliet terwijl 
een groen voertuig zich naast hem be
vond. Dat voertuig diende een maneuver 
uit te voeren om de botsing te vermijden 
... », beslist « dat uit de getuigenis van 
mevrouw Dupont duidelijk genoeg blijkt, 
en inzonderheid uit de bewoordingen 
"aangestoken richtingsaanwijzers" sa
men met "bruusk ", dat de autobusbe
stuurder zijn richtingsaanwijzer niet tij
dig in werking heeft gesteld en aldus 
(verweerder) heeft verrast die zich reeds 
op zijn hoogte bevond ''• en besluit « dat 
de eerste rechter bijgevolg terecht heeft 
geoordeeld dat de grief (van verweerder), 
gegrond op de schending, door de aange
stelde van de M.I.V.B., van artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement aange
toond is », en overigens beslist « dat niet 
is aangetoond dat (verweerder) tegen 
een te hoge snelheid reed; ... dat te de
zen de omvang van de schade aileen niet 
kan aantonen dat de snelheid niet aan 
de plaatsgesteldheid was aangepast "• 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, het arrest, als het 
motief « dat de autobusbestuurder zijn 
richtingsaanwijzer niet tijdig in werking 
heeft gesteld en aldus (verweerder) heeft 
verrast ... », moet worden begrepen in de 
zin dat de aangestelde van eiseres wel 
degelijk met zijn richtingsaanwijzers 
zijn voornemen had kenbaar gemaakt 
zijn voertuig opnieuw in beweging te 
brengen, als vereist bij artikel 39 van het 
Wegverkeersreglement, maar dat hij een 
fout heeft begaan door zijn halteplaats 
vrij bruusk te verlaten, zoals de getuige 

Dupont verklaart, zonder voldoende tijd 
te Iaten tussen het kenbaar maken van 
zijn voornemen en de uitvoering daar
van, zodat hij eiser heeft verrast die zich 
reeds op zijn hoogte bevond, niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de autobusbe
stuurder een fout had begaan door arti
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement 
te schenden en dat verweerder geen fout 
had begaan omdat niet is aangetoond 
dat zijn voertuig tegen te hoge snelheid 
reed; ingevolge artikel 39 van het Weg
verkeersreglement « binnen de bebouw
de kom elke bestuurder die eenzelfde 
richting volgt als een autobus, die auto
busbestuurder gelegenheid moet Iaten 
zijn halteplaats te verlaten wanneer hij 
met de richtingsaanwijzers zijn voorne
men kenbaar heeft gemaakt zijn voer
tuig opnieuw in beweging te brengen. 
Daartoe moet hij vertragen en, zo nodig, 
stoppen »; de wetgever, door dat ver
keersgedrag op te leggen ten aanzien 
van de autobussen die de halteplaats 
verlaten, het openbaar vervoer in de ste
den vlotter en sneller heeft willen doen 
verlopen dan het prive-vervoer, aange
zien in dat geval ( als omschreven in het 
eerste lid) « en in afwijking van de bepa
lingen van artikel 12.4 », het tweede lid 
van artikel 39 bepaalt dat « de autobus
bestuurders geen voorrang i:noeten verle
nen aan de andere bestuurders die de
zelfde richting volgen »; het arrest, door, 
om eiseres te veroordelen tot vergoeding 
van aile schade van verweerder, de 
schending van artikel 12.4 van het Weg
verkeersreglement door de aangestelde 
van eiseres in aanmerking te nemen als 
de fout die het ongeval heeft veroorzaakt 
en door te overwegen dat laatstgenoem
de zich niet in het geval bevond als om
schreven in artikel 39, eerste lid, om te 
kunnen genieten van de bijzondere voor
rang bepaald in het tweede lid, aan de 
wettekst een voorwaarde toevoegt - zijn 
richtingsaanwijzer voldoende tijdig in 
werking stellen - die daarin niet is ver
vat en bijgevolg de artikelen 12.4, 39 van 
het Wegverkeersreglement, 1382 en 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 39 van 

het Wegverkeersreglement bepaalt 
dat elke bestuurder de autobusbe
stuurder gelegenheid moet laten 
zijn halteplaats te verlaten « wan-
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neer hij met de richtingsaanwijzers 
zijn voornemen kenbaar heeft ge
maakt zij n voertuig opnieuw in be
weging te brengen »; 

Overwegende dat uit die tekst 
volgt dat de autobusbestuurder zijn 
richtingsaanwijzers in werking moet 
stellen alvorens zijn halteplaats te 
verlaten; 

Dat het arrest, door te overwegen 
« dat de autobusbestuurder zijn rich
tingsaanwijzer niet tijdig in werking 
heeft gesteld en aldus (verweerder), 
die zich reeds op zijn hoogte be
vond, heeft verrast », voornoemd ar
tikel 39 juist toepast; dat het uit de 
niet-naleving van de bepalingen van 
artikel wettig afleidt dat artikel 12.4 
is geschonden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

30 januari 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 286 

1 e KAMER - 31 januari 1992 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 
MET EERLIJK HANDELSGEBRUIK STRIJDIGE 
DAAD - BEGR!P. 

Een verboden handelspraktijk kan voort
vloeien uit een daad die te goeder 
trouw is gesteld (1). (Art. 54 Handels
praktijkenwet.) 

(DE FEDERATIE DER BELGISCHE COOPERATIES 
T. « CONCORDIA MAIL » N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7483) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 97 van de Grand
wet, van de artikelen 6, 23 t/m 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 20-4°, 54, 55i 
van de Wet van 14 juni 1971 op de Han
delspraktijkenwet (WHP), 3 en 13 van de 
Wet van 17 aprill878 houdend de vooraf
gaande titel van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 246, 360, 463 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 447 van het Strafwetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
rechterlijk gewijsde in strafzaken, 

doordat het bestreden arrest " het be
roep gegrond" en de oorspronkelijke 
vordering van eiseres in cassatie " niet 
gegrond " verklaart, met andere woorden 
de betwiste " sweepstake-acties " van ver
weerders in cassatie niet strijdig acht 
met de eerlijke handelsgebruiken in de 
zin van artikelen 20-4°, 54 en 55i WHP, 
op grond dat " een daad niet noodzake
lijk als strijdig met de eerlijke handels
gebruiken moet beschouwd worden om 
de enkele reden dat zij een wet schendt 
(zelfs als de daad in de uitoefening van 
het beroep wordt gesteld) doch er dient 

(1) Art. 54 Handelspraktijkenwet is vervan
gen bij de artt. 93 en 94 wet van 14 juli 1991; 
- Zie Cass., 2 mei 1985, A.C., 1984-85, 1188, en 
T.B.H., 634, met noot LV.; 1 feb. 1990, A.R. nr. 
6636, A.C., 1989-90, nr. 339; P. DE VROEDE, La 
notion • usages honnetes en matiere commer
ciale », R.C.J.B., 1982, 65 (75 e.v., nr. 18); R. 
VAN DEN BERGH, « Beroepsdeontologieen en 
eerlijke handelspraktijken : geen synonie
men », R. W., 1983-84, 546 (561, 568); B. VAN DE 
WALLEEN DE GHELCKE, Onrechtmatige daad en 
oneerlijke mededinging, R. W., 1987-88, 1259 
(1265); J. STUYCK, Mededingingsrecht - A., 
Handelspraktijken, in Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht {1985} XIII - Handel en Econo
misch recht, II, 63. 
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nagegaan of · desgevallend een schending 
van de wet, met inachtneming van aile 
concrete elementen, strijdig is met de 
eerlijke handelsgebruiken; de daad be
doeld in artikel 54 WHP benevens een 
(potentii:He) schade in de beroepsbelan
gen (van handelaars) een fout vereist in 
de uitoefening van het beroep die deze 
schade veroorzaakt (of dreigt te veroor
zaken); de notie van met de eerlijke han
delsgebruiken strijdige daad onder meer 
berust op een psychologisch gegeven, na
melijk de overtuiging van de belangheb
benden dat zij hun gedraging afstemmen 
op die gebruiken waarvan zij ervaren 
dat sociaal gezien zij gehouden zijn deze 
na te leven, of met andere woorden dat 
het eerlijk handelsgebruik beantwoordt 
aan behoorlijk gedrag ten opzichte van 
de concurrentie; om een daad als strijdig 
met de eerlijke handelsgebruiken te kun
nen kwalificeren deze daad moet kunnen 
beschouwd worden als een gebrek aan 
fair play ten opzichte van de andere han
delaren, of kortom oneerlijkheid in de 
concurrentie; en op grond dat verweer
ster in cassatie als burgerlijk aansprake
lijk voor haar directeur, bij arrest van 
het Hof van Beroep te A:Q.twerpen van 23 
september 1987, waartegen geen rechts
middel werd ingesteld, werd vrijgespro
ken van de telastlegging niet wettelijk 
toegelaten loterijen, een verrichting aan 
het publiek te hebben aangeboden die 
bestemd was om winst te verschaffen 
door middel van het lot"; het bestreden 
arrest hierbij enerzijds releveert dat 
" vanzelfsprekend in het arrest van 23 
september 1987 de beoordeling van de 
strafrechter enkel betrekking kon heb
ben op feiten die zich reeds hadden voor
gedaan, terwijl de handelingen, waarvan 
de staking wordt nagestreefd zich heb
ben voorgedaan of zich zouden kunnen 
voordoen na dit arrest", doch anderzijds 
onderstreept dat de aan de directeur van 
(verweerster in cassatie) ten laste geleg
de feiten die in het arrest van 23 septem
ber 1987 werden beoordeeld, behoudens 
het tijdstip wat betreft opzet, uitwerking 
en uitvoering, identiek zijn aan de 
sweepstake-acties waarvan (verweerster 
in cassatie) via een verbod betreffende 
handelspubliciteit de staking vorderen 
en dat de strafrechter in dit definitief ge
worden arrest heeft geoordeeld dat de 
ten laste gelegde feiten niet de bestand
delen bevatten van een misdrijf; het be
streden arrest vervolgt dat " zelfs in
dien het gezag van gewijsde in de 
genoemde strafzaak zich niet uitstrekt 
tot de sweepstake-acties die (verweerster 

in cassatie) het inzicht heeft als promo
tiemiddel te gebruiken, op grond van de
ze uitspraak niet kan gesteld worden dat 
(verweerster in cassatie) zich door mis
kenning van de wet een voordeel op 
haar concurrenten heeft verworven "; en 
op grond tenslotte dat het gebruik van 
sweepstake-acties als promotiemiddel zo
als toegepast door (verweerster in cassa
tie) in overeenstemming is met de rege
len tot stand gebracht door de Groepe
ring van de Postorderverkoop in samen
werking met de Jury voor Eerlijke 
Publiciteit; dat " met deze diverse facto
ren rekening houdend, deze sweepstake
acties, zelfs indien zij strikt genomen 
een inbreuk zouden zijn op de wet, niet 
voorkomen als daden waarbij ten opzich
te van de concurrentie geen fair-play 
wordt betoond en derhalve niet als on
eerlijke handelsgebruiken worden be
schouwd", 

terwijl, eerste onderdeel, de misken
ning door een handelaar, van een wette
lijke norm een daad kan uitmaken, strij
dig met de eerlijke handelsgebruiken in 
de zin van de artikelen 54 en 55i WHP -
en de publiciteit hiervoor derhalve verba
den is krachtens artikel 20-4° WHP - in
dien uit die miskenning schade of moge
lijke schade voortvloeit voor de be
roepsbelangen van een andere handelaar 
of ambachtsman; het louter feit dat de 
betrokken daad in overeenstemming is 
met de regels van een beroepsgroepering 
of met een deontologische norm van een 
bepaald beroep geenszins uitsluit dat het 
een daad betreft, strijdig met de eerlijke 
handelsgebruiken; het al dan niet be
staan van dergelijke overeenstemming 
met beroepsregels of -codes niet beslis
send is voor het al dan niet in de zin van 
artikel 54 WHP geoorloofd karakter van 
de betrokken handelswijze; de strijdig
heid met de eerlijke handelspraktijken 
in de zin van bedoelde wetsbepaling 
evenmin afhangt van noch bepaald 
wordt door de " overtuiging van de be
langhebbenden " zelf, namelijk hun -
uiteraard subjectieve - opvatting om
trent wat zij " sociaal gezien " als " be
hoorlijk gedrag ten opzichte van de con
currentie" (arrest, p. 13 onderaan) aan
zien; het begrip "daad, strijdig met de 
eerlijke handelsgebruiken ", in de zin 
van artikel 54 WHP geenszins vereiste 
dat de aangeklaagde daad een recht
streekse aantasting van de mededinging 
tussen de betrokken partijen zou uitma
ken; de voor de toepassing van artikel 54 
WHP vereist mogelijke aantasting van 
" beroepsbelangen " niet mag verengd 
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worden tot het be grip "concurrentitile re
latie " tussen de betrokken handelaars, 
zodat het bestreden arrest dat - afge
zien van algemene beschouwingen (p. 13 
en 14 bovenaan) - steunt (p. 15) op de 
bovengeciteerde vaststelling dat de liti
gieuze " sweepstake-acties " van verweer
ster in cassatie " in overeenstemming 
(zijn) met de regelen tot stand gebracht 
door de Groepering van de Postorderver
koop in samenwerking met de Jury voor 
Eerlijke Publiciteit" enerzijds, niet ant
woordt op het in de beroepsconclusie van 
eiseres in cassatie (p. 35 onderaan) met 
betrekking tot dit verweer ingeroepen 
middel dat het al dan niet bestaan van 
een deontologische code, die niet op een 
of andere manier bevestigd is geworden 
door de overheid, irrelevant is met be
trekking tot de vraag of een bepaalde 
praktijk wettelijk is of niet en dat indien 
een bepaalde praktijk duidelijk een over
treding uitmaakt van een bepaalde wet
telijke norm, deze praktijk een overtre
ding van die wet uitmaakt of zij nu al 
dan niet voldoet aan voorwaarden die op
gelegd werden door een deontologische 
code, zodat het bestreden arrest bij ge
brek aan antwoord op de beroepsconclu
sie van eiseres in cassatie, niet regelma
tig gemotiveerd is, derhalve schending 
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet, 
anderzijds, uit deze loutere vaststelling 
niet zonder schending van het wettelijk 
begrip "strijdigheid met de eerlijke han
delsgebruiken " in de zin van de artike
len 20-4°, 54 en 55i, WHP, kon afleiden 
dat de betrokken daden, alhoewel zij een 
inbreuk uitmaakten op een wettelijke 
norm, niet strijdig waren met de eerlijke 
handelsgebruiken en dat de publiciteit 
hiervoor niet verboden was (schending 
van artikelen 20-4°, 54 en 55i WHP), en 
zodat het bestreden arrest, in de mate 
het het begrip " strijdigheid met de eer
lijke handelsgebruiken" herleidt tot het 
niet handelen volgens de gebruiken die 
door de "belanghebbenden " zelf worden 
aangevoeld - "een psychologisch gege
ven" (arrest p. 13 onderaan) - als "soci
aal gezien " beantwoordend aan een " be
hoorlijk gedrag ten opzichte van de 
concurrentie " (p. 13) of tot hetgeen ten 
opzichte van de " concurrentie " " geen 
fair play uitmaakt" (p. 15, lid 3 en lid 1), 
miskenning inhoudt van bedoeld wette
lijk begrip in de zin van artikelen 54 en 
55, i, WHP nu dit begrip de !outer con
currenWile verhouding tussen de betrok
ken handelaars overschrijdt en een auto
noom begrip uitmaakt waarvan de in
houd niet bepaald wordt door de sub-

jectieve "overtuiging" (arrest p. 13) van 
de betrokken handelaars, namelijk van 
de daders van de betwiste handelingen 
(schending van artikelen 54 en 55, i, 
WHP); 

............... )) 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de be

slissing dat de sweepstake-acties 
van de verweerster sub 1 niet als 
een oneerlijk handelsgebruik kun
nen worden beschouwd, mede fun
deert op de gronden « dat de notie 
van de met de eerlijke handelsge
bruiken strijdige daad o.m. berust 
op een psychologisch gegeven, nl. de 
overtuiging van_ de belanghebbenden 
dat zij hun gedragingen afstemmen 
op die gebruiken waarvan zij erva
ren dat sociaal gezien zij gehouden 
zijn deze na te leven, m.a.w. dat het 
eerlijk handelsgebruik beantwoordt 
aan behoorlijk gedrag t.o.v. de con
currentie » en « dat om een daad als 

'strijdig met de eerlijke gebruiken te 
kunnen kwalificeren, deze daad 
moet kunnen beschouwd worden als 
een gebrek aan fair play t.o.v. de 
andere handelaren, of kortom oneer
lijkheid in de concurrentie »; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat 
een daad van een handelaar of am
bachtsman slechts met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdig kan zijn 
wanneer zij te kwader trouw wordt 
gesteld; 

Overwegende dat artikel 54 van 
de Handelspraktijkenwet luidt : 
« Verboden is elke met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige daad 
waarbij een handelaar of een am
bachtsman de beroepsbelangen van 
een of meerdere handelaars of am
bachtslui schaadt of tracht te scha
den »; 

Dat uit die bepaling volgt dat een 
verboden handelspraktijk ook kan 
voortvloeien uit een daad die te goe
der trouw is gesteld; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van eiseres ongegrond ver
klaart en uitspraak doet over de 
kosten; verklaart het arrest bindend 
voor de verweerders sub 2 tot 5; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

31 januari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 287 

1 e KAMER - 31 januari 1992 

1° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- BURGERLIJKE ZAKEN- AANVULLING VAN 
EEN RECHTSGROND WAARDOOR HET BE
SCHIKKENDE GEDEELTE VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING WORDT VERANTWOORD. 

2° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - BURGERLIJKE ZA
KEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM EEN 
RECHTSGROND VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING AAN TE VULLEN WAARDOOR HET BE
SCHIKKENDE GEDEELTE VERANTWOORD 
WORDT 

3° VERZEKERING W.A.M VERZEKE-
RING ONTBINDING VAN DE VERZEKE
RINGSOVEREENKOMST V66R HET ONGEVAL 

- GEVOLG M.B.T. DE RECHTSTREEKSE VOR
DERING VAN DE BENADEELDE .. 

4° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE 
- ONDERHANDSE AKTE MET EEN COMMER
CIELE VERPLICHTING - DATUM - BEWIJS JE
GENS DERDEN. 

1° Wanneer een bestreden beslissing 
haar beschikkende gedeelte op een 
door het cassatieberoep bekritiseerde 
reden laat steunen, kan het Hoi een 
rechtsgrond in de plaats stellen waar
door het beschikkende gedeelte van 
die beslissing wettelijk wordt verant
woordt. (1). 

2° Wanneer het Hoi een rechtsgrond 
aanvult waardoor het beschikkende ge
deelte van de bestreden beslissing wet
telijk wordt verantwoord, is het mid
del, oak al is het gegrond, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk (2). 

3° Het eigen recht tegen de verzekeraar 
dat bij art. 6 W:A.M.-wet van 1 juli 
1956 ten voordele van de benadeelde is 
ingevoerd, is afhankelijk van het be
staan van een verzekering ten tijde 
van het ongeval; de verzekeraar kan, 
nu art. 13 van die wet niet van kracht 
is geworden, aan de benadeelde die 
een rechtstreekse vordering instelt, de 
aan het ongeval vooraigegane ontbin
ding van de overeenkomst enkel tegen
werpen, als die ontbinding volgt hetzij 
uit een akkoord met de verzekerde, 
hetzij uit een rechterlijke beslissing 
(3). 

4° De datum van een akte waarin een 
commerciele verplichting voorkomt 
wordt jegens derden door alle midde
Jen rechtens bewezen door de partij 
aan wier zijde de verbintenis die aan 
de derde wordt tegengeworpen, een 
handelskarakter heeft. (4). (Art. 1328 
B.W.) 

(1) en (2) Cass., 16 okt. 1989, A.R. nr 8591 
(A.C., 1989-90, nr 95). 

(3) Cass., 22 jan. 1987, A.R. nr. 7594 (A.C:, nr 
1986-87, nr 301). 

(4) Cass., 27 j'an 1956, (A.C:, 1956, 423) en 25 
nov 1982, A R nr 6670 (A.C, 1982-83, nr 190) 
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(GROEP EAGLE STAR N.V. T. ROMMENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7580) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: « schending van artikel 19 van het 
koninklijk besluit d.d. 14 maart 1968 hou
dende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, van de artikelen 19 
en 86 van het koninklijk besluit d.d. 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegvetkeer, 
en voor zoveel als nodig van de artikelen 
2 van het Strafwetboek en 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, ter staving van zijn dispositief 
uitgesproken op de vordering van eerste 
verweerder gericht namelijk tegen eise
res, het bestreden arrest - dat vaststelt 
"dat de door (eerste verweerder) voor de 
eerste rechter aanhangig gemaakte vor
deringen tot voorwerp hebben de veroor
deling van Cardazzone en (eiseres) ( ... ) 
om solidair de schade te vergoeden, wel
ke hij onderging tengevolge van een ver
keersongeval dat zich op 20 december 
1974 voordeed te Koekelberg en waar
voor hij Cardazzone aansprakelijk stelt" 
- beslist " dat het ongeval het gevolg is 
van de foutieve rijwijze van Cardazzone 
en dat zonder de door hem begane fout 
het ongeval zich niet zou hebben voorge
daan, zoals het gebeurde, noch met de
zelfde gevolgen " op grand " dat de ver
klaringen van Cardazzone in het over de 
aanrijding opgestelde strafdossier aanto
nen, dat hij met een lichte vrachtwagen 
komende van de Basiliek op het Baste
nakenplein te Koekelberg reed richting 
Sint-J ans-Molenbeek; dat hij rechts van 
de rijbaan reed en na het ontsteken van 
de rechter richtingsaanwijzer op zijn 
voertuig, naar rechts afsloeg naar een 
rechts gezien in zijn rijrichting gelegen 
benzinestation om aldaar te tanken; dat 
hij de door (eerste verweerder) bestuur
de achter hem naderende mota niet had 
opgemerkt en dat hij bij het afdraaien 
ermede in aanrijding kwam; dat waar 
deze verklaring aantoont dat Cardazzone 
de bedoeling had om rechts af te draaien 
naar een benzinestation om aldaar te 
tanken, hij de verplichting had om hier
bij de voorschriften van artikel 19 WVR 

na te !even, wat hij niet deed; dat inder
daad Cardazzone overeenkomstig artikel 
19.1 WVR de verplichting had om zich 
vooraf ervan te vergewissen, dat hij dit 
kon doen zonder gevaar voor de andere 
weggebruikers vooral rekening houdend 
met de vertragingsmogelijkheden van de 
achterliggers, en hij aan deze verplich
ting te kart kwam, nu hij de door (eerste 
verweerder) bestuurde mota, welke zeker 
achter hem naderde niet eens had opge
merkt alvorens naar rechts af te draaien; 
dat gelet op deze omstandigheden het 
opdagen van (eerste verweerder) bij het 
afdraaien voor bestuurder Cardazzone 
niet zo plots en zo onverwacht op zo kor
te afstand achter zijn voertuig kan ge
weest zijn, dat hij deze niet kon opmer
ken "; ( ... ) en "dat aileen bestuurder 
Cardazzone aansprakelijk is ", 

terwijl, nu het bestreden arrest vast
stelt dat het verkeersongeval plaatsgreep 
op 20 december 1974, het hof van beroep 
niet kon weerhouden dat bestuurder Car
dazzone de voorschriften van artikel 19 
van het wegverkeersreglement miskend 
had door alvorens naar rechts af te 
draaien, zich er niet van vergewist te 
hebben dat hij dit kon doen zonder ge
vaar voor de andere weggebruikers; dat 
inderdaad artikel 19 van het wegver
keersreglement (K.B. d.d. 14 maart 1968) 
toepasselijk op het ogenblik der feiten 
d.d. 20 december 1974 uitsluitend begin
selen betreft over het kruisen of het in
halen, en dat het slechts het nieuw ver
keersreglement (K.B. d.d. 1 december 
1975) is dat onder artikel 19, de voor
schriften oplegt voor de bestuurders die 
van richting veranderen; dat het bestre
den arrest derhalve artikel 19 van het 
wegverkeersreglement (K.B. d.d. 14 
maart 1968) toepasselijk op het ogenblik 
der feiten miskent; dat indien aangeno
men moest worden dat het bestreden ar
rest de bepalingen van artikel " 19 " van 
het K.B. d.d. "1 december 1975" in acht 
heeft genomen, dan schendt het dit arti
kel en artikel 86 van het wegverkeersre
glement d.d. 1 december 1975 volgens 
hetwelk het artikel 19 slechts op 1 mei 
1976 in werking trad alsmede, voor zo
veel als nodig, artikel 2 van het Strafwet
boek en artikel 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek door een terugwerkende kracht 
te geven aan artikel 19 van het K.B. d.d. 
1 december welke door de wetgever niet 
voorzien was , : 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de derde verweerder aan
sprakelijk is voor de schadelijke ge-
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volgen van het verkeersongeval dat 
zich te Koekelberg voordeed op 20 
december 1974, omdat hij bij het 
naar rechts afdraaien « overeenkom
stig artikel 19.1 WVR de verplichting 
had om zich vooraf ervan te verge
wissen dat hij dit kon doen zonder 
gevaar voor de andere weggebrui
kers, vooral rekening houdend met 
de vertragingsmogelijkheden van de 
achterliggers, en hij aan deze ver
plichting tekort kwam nu hij de 
door (eerste verweerder) bestuurde 
moto, welke zeker achter hem na
derde, niet eens had opgemerkt al
vorens naar rechts af te draaien »; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer op het ogenblik 
van de feiten van toepassing was; 
dat artikel 25, 2.a van dit koninklijk 
besluit bepaalt : « Elke bestuurder 
die hetzij naar rechts wil afslaan 
om de rijbaan te verlaten, ( ... ), 
moet : a) er zich vooraf van verge
wissen dat hij dit kan doen zonder 
gevaar voor de andere weggebrui
kers, vooral rekening houdend met 
de vertragingsmogelijkheden van 
degenen die hem volgen »; 

Overwegende dat artikel 25, 2.a 
van het koninklijk besluit van 14 
maart 1968 en artikel 19.1 van het 
koninklijk besluit van 1 december 
1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 
waarnaar het arrest verwijst, dezelf
de inhoud en draagwijdte hebben; 

Overwegende dat, nu enerzijds de 
appelrechters op onaantastbare wij
ze beslissen dat de derde verweer
der in strijd met artikel 19.1 van het 
Wegverkeersreglement gehandeld 
heeft, en anderzijds dit artikel en 
artikel 25, 2, a, van het op het tijd
stip van het ongeval van toepassing 
zijnde Wegverkeersreglement dezelf
de inhoud en draagwijdte hebben, 
het Hof artikel 25, 2, a, van het ko
ninklijk besluit van 14 maart 1968 
als rechtsgrond vermag in de plaats 
te stellen, waardoor de beslissing 
van het bestreden arrest wettelijk 
wordt verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 1315 
en 1328 van het Burgerlijk Wetboek, van 
de artikelen 1 en 2 (gewijzigd bij de wet 
van 3 juli 1956) van het Wetboek van 
Koophandel (Boek I, Titel I), van artikel 
25 van de wet van 11 juni 1874 betreffen
de de verzekeringen in het algemeen, 
van artikel 25 van het Boek I, Titel IV, 
wet van 15 december 1872) en van arti
kel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, om het 
hoger beroep van eiseres ongegrond te 
verklaren en deze tot de kosten van ho
ger beroep aan de zijde van eerste en 
tweede verweerders begroot, te veroorde
len, en ter staving van zijn beslissingen 
uitgesproken op de vordering van eerste 
verweerder gericht namelijk tegen eise
res, beslist dat "nu (eiseres) niet bewijst 
tegenover (eerste verweerder) dat door 
haar Cardazzone - oom - onderteken
de WAM-polis betreffende het door Car
dazzone bestuurder voertuig voor 20 de
cember 1984 (lees: 1974) geen uitwerking 
meer had ingevolge de beeindiging ervan 
voor 20 december 1984 (lees : 1974), zij 
gehouden blijft tegenover ( eerste ver
weerder) dekking te verlenen en niet het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds" en 
dit op grond "dat (eiseres) betwist als 
WAM-verzekeraar van de door Cardazzo
ne bestuurde Iichte vrachtwagen gehou
den te zijn om de door (eerste verweer
der) geleden schade te vergoeden, om 
reden dat de polis welke zij betreffende 
dit voertuig met Cardazzone - oom van 
Cardazzone bestuurder - afsloot, door 
een bijvoegsel d.d. 20 november 1974 met 
terugwerkende kracht tot 30 oktober 
1974 in gemeen akkoord werd beeindigd 
en het ongeval zich voordeed op 20 de
cember 1974; dat niet betwist wordt dat 
betreffende de door Cardazzone bestuur
de lichte vrachtwagen een tussen (eise
res) en Cardazzone- oom- een WAM
polis werd afgesloten, welke aanleiding 
gaf tot de afgifte van een internationaal 
verzekeringsbewijs of "groene kaart ", 
geldig tot 1 januari 1975, welke cardazzo
ne in dit voertuig had bij het ongeval; 
dat deze " groene kaart " een geschreven 
akte is uitgaande van (eiseres) tegen wie 
de vordering wordt ingesteld waardoor 
het feit dat er voor het betrokken voer
tuig een in werking zijnde WAM-polis 
bestaat waarschijnlijk wordt gemaakt, 
zodat deze " groene kaart " een begin 
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van bewij s door geschriften voor het be
staan van een WAM-polis uitmaakt; dat 
door het bijbrengen van de voor het be
trokken voertuig tussen (eiseres) als ver
zekeraar en Cardazzone - oom - opge
stelde WAM-polis, bewezen wordt dat de 
door de " groene kaart " geattesteerde 
polis werkelijk bestaat en dat (eiseres) 
de B-A aansprakelijkheid dekt; dat waar 
(eiseres) het bestaan van deze polis niet 
betwist, doch stelt, dat deze in gemeen 
overleg tussen haar en Cardazzone -
oom - voor het ongeval betHndigd werd, 
het haar toekomt het bewijs te leveren, 
dat de bedoelde WAM-polis op het mo
ment van het ongeval geen uitwerking 
meer had; dat (eiseres) om dit bewijs te 
leveren een bijvoegsel aan de polis bij
brengt ondertekend door Cardazzone -
oom - verzekeringnemer en opgesteld 
op 20 november 1984 (lees : 1974), waar
uit blijkt dat de aan de groene kaart on
derliggende polis met terugwerkende 
kracht tot 30 oktober werd beeindigd in 
gemeen overleg; dat dit bijvoegsel even
wei tegenover de derde, die eerste ver
weerder is, overeenkomstig artikel 1328 
BW geen dagtekening heeft en niet aan
toont dat de beeindiging van de polis ge
beurde voor de datum van het ongeval; 
dat immers (eiseres) niet aantoont dat 
het bijvoegsel werd geregistreerd of op 
enige andere in artikel 1328 BW voorzie
ne wijze vaste datum bekwam; dat de be
wering van (eiseres) dat artikel 1328 BW 
te dezen niet van toepassing zou zijn, 
daar de verzekeringsovereenkomst in ha
ren hoofde een handelsverbintenis uit
maakt en dat het aan (eerste verweer
der) toekomt het bewijs te leveren dat de 
polis slechts na het ongeval zou verbro
ken zijn, niet kan worden bijgetreden; 
dat inderdaad waar (eerste verweerder) 
aantoonde dater een WAM-polis bestond 
voor het kwestige voertuig waarin (eise
res) als verzekeraar optrad, (eisers) de 
bewijsplicht heeft betreffende haar be
wering dat deze polis buiten werking 
was op de datum van het ongeval " en 
"dat nu (eerste verweerder) blijkens de 
medegedeelde stukken hovenier is en 
geen handelaar, (eiseres) in haar bewijs
voering als handelaar tegenover een niet 
handelaar, niet vrijgesteld is van de toe
passing van artikel 1328 BW ", 

terwijl de verbintenis die voortvloeit 
voor de verzekeraar uit een verzeke
ringsovereenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, een handelskarak
ter heeft luidens de artikelen 1 en 2 van 
het Wetboek van Koophandel (Boek I, ti 

tel I, gewijzigd bij de wet van 3 juli 
1956); het bewijs van het bestaan, van de 
omvang of van de uitdoving van deze 
verbintenis niet behoeft te worden gele
verd overeenkomstig de regels van het 
burgerlijk recht maar wel overeenkom
stig de bepalingen van artikel 25 van de 
verzekeringswet en overeenkomstig de 
algemene regel van artikel 25 van de wet 
van 15 december 1872 betreffende de 
vrijheid van bewijslevering door alle 
middelen rechtens van de handelsverbin
tenissen, en het volstaat om de toepasse
lijkheid van artikel 1328 B.W. te weren, 
dat de handeling een handelskarakter 
heeft in hoofde van de partij tegen wie 
dit artikel wordt ingeroepen, hetzij in ca
su de verzekeraar; dat het bestreden ar
rest derhalve niet wettelijk kon beslis
sen, zonder al de in het middel aangedui
de wettelijke bepalingen te schenden, 
enerzijds, dat de bewering van eiseres 
( dat gezien de verzekeringsovereenkomst 
in haren hoofde een handelsverbintenis 
uitmaakt), artikel 1328 B.W. te dezen 
niet van toepassing is, niet kan worden 
bijgetreden op grand dat eerste verweer
der geen handelaar is en eiseres in haar 
bewijsvoering als handelaar tegenover 
een niet handelaar niet vrijgesteld is van 
de toepassing van artikel 1328 B.W., en 
anderzijds en bijgevolg, dat de onderte
kenende WAM-polis betreffende het door 
Cardazzone bestuurde voertuig voor 20 
december 1974 geen uitwerking meer 
(lees uitwerking) had ingevolge (lees 
niettegenstaande) de beeindiging ervan 
voor 20 december 1974 >> : 

Overwegende dat het eigen recht 
van de benadeelden tegen de verze
keraar, dat door het te dezen toe
passelijke artikel 6 van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen is ingevoerd, af
hankelijk is van het bestaan van 
een verzekering ten tijde van het 
ongeval; dat de verzekeraar aan de 
benadeelde persoon die een recht
streekse vordering instelt, kan te
genwerpen dat het contract ontbon
den of geschorst was voordat het 
ongeval plaatshad, op voorwaarde 
echter dat deze ontbinding blijkt of
wei uit een akkoord met de verze
kerde, ofwel uit een rechterlijke be
slissing; 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat « eiseres een bijvoegsel aan 
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de polis bijbrengt ondertekend door 
(Cardazzone) oom-verzekering
nemer en opgesteld op 20 november 
(1974), waaruit blijkt dat de aan de 
" groene kaart" onderliggende polis 
met terugwerkende kracht tot 30 ok
tober (1974) werd beeindigd in ge
meen overleg », en dat eiseres met 
dit bijvoegsel bij de polis ten aan
zien van eerste verweerder het be
wijs wil leveren dat er op het ogen
blik van het ongeval van 20 decem
ber 1974 geen verzekeringsovereen
komst meer bestond met betrekking 
tot het door de derde verweerder be
stuurde motorvoertuig; 

Overwegende dat de appelrechters 
evenwel beslissen dat dit bijvoegsel 
tegenoyer de benadeelde, overeen
komstig artikel 1328 van het Burger
lijk Wetboek, geen dagtekening 
heeft, zodat ten aanzien van de eer
ste verweerder niet aangetoond is 
dat de beeindiging van de polis ge
beurde v66r de datum van het onge
val; dat zij aannemen dat de verze
keringsovereenkomst voor eiseres 
een handelsverbintenis uitmaakt 
maar oordelen dat eiseres in haar 
bewijsvoering als handelaar tegen
over de benadeelde Rommens, die 
geen koopman was, niet vrijgesteld 
was van de toepassing van artikel 
1328 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat krachtens ge
noemd artikel 1328 onderhandse ak
ten ten aanzien van derden geen 
dagtekening hebben dan van de dag 
waarop zij zijn geregistreerd, ofwel 
van de dag van het overlijden van 
degenen of van een van degenen die 
de akten ondertekend hebben, ofwel 
van de dag waarop de hoofdinhoud 
ervan is vastgesteld in akten door 
openbare ambtenaren opgemaakt; 

Dat die regel ook geldt wanneer 
het te leveren bewijs de datum be
treft van een akte inhoudende een 
akkoord om een overeenkomst te 
ontbinden; 

Overwegende dat de datum van 
een akte waarin een handelsverbin
tenis voorkomt, ten aanzien van der
den met aile middelen rechtens kan 

worden bewezen door de partij aan 
wiens zijde de verbintenis die aan 
de derde wordt tegengeworpen een 
handelskarakter heeft; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat de derde, aan wie de 
dagtekening wordt tegengeworpen 
van een onderhandse akte waarin 
een handelsverbintenis voorkomt, 
geen koopman is, niet wettig kan 
worden afgeleid dat het bepaalde in 
artikel 1328 van het Gerechtelijk 
Wetboek op die akte toepassing 
vindt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat eiseres met betrekking tot het 
verkeersongeval te Koekelberg op 
20 december 1974 tegenover eerste 
verweerder tot dekking gehouden is 
van de door hem opgelopen schade; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verklaart dit arrest 
bindend voor het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

31 januari 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter : de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse, Bi.itzler, Geinger en De Gryse. 

Nr. 288 

3" KAMER - 3 februari 1992 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS. 

HUCR - VERPLICHTINGEN VAN PARTIJE!I: -
VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER BIJ 

0:\!DERVERHURJ"'G 
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Het is niet ohverenigbaar met het wezen 
van de huurovereenkomst dat de huur
der zich tot iets anders verbindt dan 
tot een periodiek te vervallen huur
prijs in geld en bedingt dat hij geen 
huur verschuldigd is als de door de 
hoofdverhuurder aangestelde onderver
huurder geen huur betaalt. 

(JACOBS, MERTENS 
T. INTERBREW BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7590) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 oktober 1990 in ha
ger beroep door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 9 januari 1992, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : << schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1108, 1119, 1126, 1134, 
1135, 1165, 1709, 1717, 1728, 2°, 1735, 1753 
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wet van 4 november 1969, 1, 10 en 
11, lid III, van de wet van 20 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het han
delsfonds (hoek III, titel VIII, hoofdstuk 
II, afdeling II bis, B.W., gewijzigd bij de 
wet van 29 juni 1955), 

doordat het bestreden vonnis van her
vorming de vordering van eisers ten 
einde de handelshuurovereenkomst be
treffende het pand Stanleystraat 33, Aht
werpen, ontbonden te verklaren lastens 
verweerster en te zeggen voor recht dat 
de " akte van medeverbintenis " d.d. 13 
augustus 1985 nietig is, en dat uit art. 8 
van de huurovereenkomst volgende ali
nea moet worden geweerd : " Daardoor 
zal de aan de huurder bij artikel 3, 4, 5, 
en andere van deze huurceel opgelegde 
verantwoordelijkheid in zijn hoofde be
perkt zijn tot prestaties van betaling en 
onderhoud, die hij, in werkelijkheid van 
de onderhuurder, die het huis bewoont, 
kan bekomen, ingevolge de onderhuur
ceel die minstens alle voorwaarden in
sluit van huidige overeenkomst. De 
huurder zal met de nodige zorg de uit-

voering van de onderhuurceel op kosten 
van de verhuurder. ", en verweerster te 
veroordelen om aan eisers te betalen de 
som van 985.000 F, ongegrond verklaart 
op de volgende gronden : " (Eisers die ei
genaar zijn van een eigendom gelegen te 
Berchem, Stanleystraat 33, zochten in 
1985 hun burgerhuis in een handelshuis 
te veranderen. Of het initiatief uitging 
van hemzelf of van de rechtsvoorgang
ster van (verweerster) is terzake van 
weinig belang. E€m zaak staat onbetwist
baar vast, dat (eisers) in contact kwamen 
met de rechtsvoorgangster van (verweer-
ster) (gemakshalve verder verweerster 
genoemd) en deze akkoord ging een in
vesteringskrediet van 300.000 F toe te 
kennen. Tevens was (verweerster) ak
koord in deze zaak tussen te komen als 
hoofdhuurster en zodoende de nieuwe 
openingstaks te betalen en ter beschik
king te stellen van de uitbaters. Zodoen
de werd op 12 augustus 1985 het investe
ringscontract ondertekend en op 13 au
gustus 1985 de huurovereenkomst. In de 
huurovereenkomst voorzag art. 8: De 
verhuurder (dus eisers) behoudt zich het 
recht voor een onderhuurder naar zijn 
keuze aan te duiden en, in ieder geval, 
de voorgestelde huurder al dan niet te 
aanvaarden. Aldus heeft de verhuurder 
thans als onderhuurder aangeduid : de 
heer Franciscus Van der Heyden, ... met 
wie hij een afzonderlijke ovei:eenkomst 
zal afsluiten, in verband met de uitba
ting van het handelsfonds, welke de ei
gendom is en blijft van de eigenaar (ei
sers) ... Daardoor zal de aan de huurder bij 
artikel 3, 4, 5 en andere van deze huur
wet opgelegde verantwoorde!ijkheid in 
zijn hoofde beperkt zijn tot dj:! prestaties 
van betaling en onderhoud, die hij, in 
werkelijkheid van de onderhuurder, die 
het huis bewoont, kan bekomen ... ". Ten
einde de bepalingen van " art. 8 van de 
huurovereenkomst nog eens zeer duide
Iijk te stellen, wordt op zelfde datum en 
gelijktijdig met de huuroverej:!nkomst de 
" akte van medeverbintenis " onderte
kend door (eisers), waarin uitdrukkelijk 
bepaald wordt dat (verweer~ter) kwes
tieus pand in onderhuur gaf met uitdruk
kelijk akkoord van (eisers) aan Van der 
Heyden en dat (eisers) zich solidair ver
bonden met de onderhuurder vdor de 
goede uitvoering. Bij ondertekening van 
deze akte van medeverbintenis werd 
door eerste (eiseres) het recht voorbe
houden bij de aanduiding van een nieu
we onderhuurder de huurprijs te mogen 
aanpassen. De vraag die zich dus stelt is 
te weten of art. 8 en de akte van mede-
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verbintenis de economie van de huur
overeenkomst volledig te niet doet. Een 
eerste vaststelling die zich opdringt is 
dat het onbetwistbaar is dat (verweer
ster) haar engagement en risico heeft 
willen beperken tot enerzijds het inves
teringskrediet van 300.000 F en ander
zijds de openingstaks van 120.000 F. Of 
het zoeken en/of aanduiden van de on
derhuurder niet effectief een verzoek 
was van (eisers) of voorgesteld door (ver
weerster) is ook van ondergeschikt be
lang. Ook hier is het onbetwistbaar de 
wil van partijen geweest dat (eisers) die 
zouden aanduiden omdat zij trouwens 
met deze onderhuurder ook een bijko
mende overeenkomst van verhuur van 
het handelsfonds moeten kunnen afslui
ten; handelsfonds dat zij gecreeerd heb
ben met de investeringslening. Is het 
dan zo abnormaal dat zij medeverant
woordelijkheid namen van de door hen 
voorgestelde of aanvaarde onderhuur? 
Wordt de economie van de huurovereen
komst tenietgedaan omdat zij zich borg 
hebben gesteld met de door hen gekozen 
onderhuurder? Het antwoord is negatief. 
(Verweerster) had duidelijk het recht 
haar verantwoordelijkheid en haar risico 
in te perken, te meer dat (eisers) steeds 
een actieve en determinerende rol speel
den of konden spelen bij de onderhu
ring ... Vanaf 1 april 1986 ... (waren) beide 
(eisers) uiteraard ingevolge hun akte van 
medeverbintenis solidair gehouden met 
de onderhuurder ... ", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 8 van de 

handelshuurovereenkomst voorziet dat 
de verantwoordelijkheid van de huurder, 
zijnde verweerster, beperkt is tot presta
ties van betaling die zij in werkelijkheid 
van de onderhuurder kan bekomen en 
de " akte van medeverbintenis " bepaalt 
dat eisers, zijnde de verhuurders, zich 
solidair verbinden met de onderhuurder 
voor de goede uitvoering van de onder
verhuring; dat chet bestreden vonnis ten 
onrechte beslist heeft dat die bepalingen 
de economie van de huurovereenkomst 
niet teniet doen; de huurster immers, 
krachtens die bepalingen, geen huur ver
schuldigd is telkens de onderhuurder 
zijn huur niet betaalt en dat de verhuur
ders in dat geval zelf onderhuur ver
schuldigd zijn aan hun eigen huurster 
die enkel verplicht is deze onderhuur 
aan de verhuurders terug te betalen; 
die bepalingen onverenigbaar zijn met 
het wettelijk begrip huur (schending van 
art. 1709 B.W., 1, wet 30 april 1951) en 

met de wettelijke verplichting van de 
huurder om de huurprijs op de bepaalde 
termen te voldoen (schending van art. 
1728, 2°, B.W.) en de huurovereenkomst 
door die bepalingen geen voorwerp meer 
heeft voor de verhuurders (schending 
van art. 1108 en 1126 B.W.); die bepa
lingen bovendien een onwettelijk ver
band scheppen tussen de huur en de on
derhuur; de overeenkomst van onder
huur immers geen nadeel mag toebren
gen aan de hoofdverhuurders (schending 
van art. 1119 en 1165 B.W.) en de huur
ders verbonden blijven door hun eigen 
verplichtingen uit de huurovereenkomst 
met de hoofdverhuurder (schending van 
artt. 1134 en 1135 B.W.); verweerster 
als huurster dan oak verplicht bleef de 
huur te betalen aan eisers oak al betaal
de de onderhuurder zijn huur niet 
(schending van art. 1717, 1728, 2°, 1735, 
1753 B.W., 10, 11, Ill, wet 30 april 1951), 
zodat het bestreden vonnis de in het 
middel aangewezen bepalingen geschon
den heeft »: 

Wat het tweede onderdeel be
treft : Overwegende dat het vonnis 
oordeelt dat het de wil was van de 
partijen dat verweerster als huurder 
haar verplichtingen en risico zou be
perken tot enerzijds een investe
ringskrediet en een openingstaks en 
anderzijds tot de betaling van het 
bedrag dat zij effectief ontving van 
de door de verhuurder aangestelde 
onderhuurder; 

Overwegende dat het niet onver
enigbaar is met het wezen van de 
huurovereenkomst dat de huurder 
zich tot iets anders zou verplichten 
dat een periodiek te vervallen huur
prijs in geld en zou bedingen dat hij 
geen huur verschuldigd is als de 
door de hoofdverhuurder aangestel
de onderhuurder geen huur betaalt; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
aanvoert dat de appelrechter het 
wettelijk begrip « huur » heeft mis
kend door een zulkdanige overeen
komst als een geldige huurovereen
komst te beschouwen, niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
het onderdeel geen kritiek uitoefent 
op het bestreden vonnis maar doet 
gelden dat de overeenkomst zelf on-
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geldig is; dat het onderzoek van het 
onderdeel het Hof zou verplichten 
tot een onderzoek van feiten, waar
voor het niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzi~ning; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

3 februari 1992 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkl!lidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 289 

2" KAMER - 4 februari 1992 

1a STil.AF - SA!VIE..,LOOP- MEERDAADSE -

EE:\HEID VA" OPZET - OC\iAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FElTENRECHTER. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - SAME::>;L90P - MEERDAAD
SE - EE::>;HEID VAN OPZET. 

1 o en 2° De rechter oordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of de 
feiten waarvan hij kennis neemt en 
die waarvoor een vroegere beslissing 
een straf heeft opgelegd, deel uitma
ken van een en dezelfde strafbare ge
draging (1). 

Noot arrest nr 289 

{1) Cass., 11 april 1984, A.R. nr 3326 (A.C., 
1983-84, nr 464). 

(RELENS) 

(A.R. nr. 4908) 

4 februari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advokaat : mr. H. Use, 
Antwerpen. 

Nr. 290 

2• KAMER - 4 februari 1992 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - STRAFZAKEN - STRAF - PERSOON
LIJK KARAKTER. 

2a STRAF - ALGEMENE BEGRIPPEN - PER

SOONLIJK KARAKTER. 

1° en 2° Het algemeen beginsel van het 
persoonlijk karakter van de straf 
wordt geschonden door de rechter die 
de beklaagde tot een straf veroordeelt, 
doch aanneemt dat het bestrafte mis
drijf door iemand anders kan gepleegd 
zijn (1). 

(DE SCHRYVER) 

ARREST 

(A.R. nr. 6035) 

HET HOF; -,-- Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 oktober 1991 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde; 

Noot arrest nr. 290 : 

(1) Cass., 12 jan 1989, A.R. nr 2959 (A.C., 
1988-89, nr 279. 
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Over het ambtshalve aangevoerde 
mid del : miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel dat de straf 
persoonlijk is; 

Overwegende dat eiser wordt ver
oordeeld wegens een overtreding 
van het Wegverkeersreglement, bij 
vaststelling waarvan de inschrij
vingsplaat van het betrokken voer
tuig werd genoteerd, zonder iden~ifi
catie van de bestuurder; dat e1ser 
het hem ten laste gelegde feit ant
kent; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen op de motivering 
onder meer dat << volgens de heer
sende rechtspraak de eigenaar (titu
laris) van de nummerplaat (moet) 
worden vervolgd, behalve als hij de 
dader van het misdrijf kenbaar 
maakt ( ... ) dat (eiser) van in den be
ginne nooit de intentie gehad heeft 
om de twee a drie mogelijke be
stuurders van zijn voertuig kenbaar 
te maken (en) dit trouwens ook 
nooit gedaan (heeft) (en) overmacht, 
gecreeerd door het grote tijdsver
loop tussen de datum van de vast
stelling van de verkeersovertreding 
en de datum van het verhoor van 
(eiser) in casu niet (kan) aanvaard 
worden, vermits (eiser) de mogelijke 
bestuurders kent, doch weigert hen 
kenbaar te maken ( ... ) »; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus niet hun overtuiging te ken
nen geven dat eiser het hem ten las
te gelegde feit heeft gepleegd, doch 
hem strafbaar achten ook wanneer 
een derde dit feit gepleegd zou heb
ben; 

Dat zij daardoor het voormelde al
gemeen rechtsbeginsel miskennen; 

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 Gent, zit
ting houdende in hoger beroeJ?. 

4 februari 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Qelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 291 

2• KAMER - 4 februari 1992 

1° HOF VAN ASS IS EN - BEHANDELING 
TER ZITTING - DOOR DE GEZWORENEN AF
GELEGDE EED - BETEKENIS. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 
E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHAN
DELING VAN DE ZAAK- HOF VAN ASSISEN -
BEHANDELING TER ZITTING - DOOR DE GE
ZWORENEN AFGELEGDE EED - BETEKENIS. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -

HOF VAN ASSISEN - SAMENSTELLING - JU
RY. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - SAMEN
STELLING - JVRY. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - SAMEN
STELLING - JVRY. 

6° STRAF - ALGEMENE BEGRIPPEN - MO

TIVERING - ART. 195, TWEEDE LID, SV. 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - MO· 
TIVERING - ART 195, TWEEDE LID, SV 

~----_T _ T--------:-: 
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S° CASSATIEMIDDELEN GEEN BE-
TREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING -
STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - VER
OORDELING - BESLISSING NIET VATBAAR 
VOOR HOGER BEROEP. 

go HOF VAN ASS IS EN - BEHANDELING 

TER ZITTING - ONDERZOEK EN DEBATTEN -
SCHORSING - VERBINDING MET DE BUITEN
WERELD - VERBOD - DRAAGWIJDTE. 

10° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 
E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHAN
DELING VAN DE ZAAK- HOF VAN ASSISEN -
BEHANDELING TER ZITTING - ONDERZOEK 
EN DEBATTEN - SCHORSING - VERBINDING 
MET DE BUITENWERELD - VERBOD -
DRAAGDW!JDTE. 

1° en 2° De overeenkomstig art. 312 Sv. 
door de gezworenen afgelegde eed 
biedt de voor een eerlijk proces vereis
te waarborg tegen discriminatie op 
grand van ras, godsdienst en politieke 
of andere overtuiging. 

3° en 4° De bepaling van art. 119 Ger. W., 
volgens welke het hof van assisen zit
ting houdt bijgestaan door een jury, 
betreft de samenstelling van de straf
rechtsmachten en raakt de openbare 
orde. 

5° De omstandigheid dat de beschuldig
de voor het hoi van assisen moet ver
schijnen niettegenstaande hij er de 
voorkeur aan geeft voor beroepsmagi
straten te verschijnen en niet voor een 
jury, Ievert geen miskenning op van 
het recht van verdediging. 

6° en 7° Art. 195 Sv., gew. bij art. 2 wet 
van 27 april 1987, betreffende de moti
vering van de keuie en de maat der 
uitgesproken :Straffen, is niet van toe-
passing op het hof van assisen (1). 

so Aangezien een veroordelend arrest 
van het hof van assisen niet beslist en 
niet te beslissen heeft of het vatbaar is 
voor hager beroep, is het cassatiemid
del dat de ontstentenis van de moge
Jijkheid tot hager beroep aanvoert, 
niet ontvankelijk (2). 

(1) en (2) Cass., 3 okt. 1989, A.R. nr. 3733 
(A.C., 1989-90, nr. 72). 

go Het feit dat het onderzoek en de de
batten voor het hoi van assisen op het 
einde van iedere zittingsdag geschorst 
worden voor de nodige nachtrust en 
dat de gezworenen alsdan het ge
rechtsgebouw kunnen verlaten om zich 
naar huis te begeven ]evert op zich 
geen overtreding op van het aan de ge
zworenen opgelegde verbod in verbin
ding te treden met de buitenwereld in 
de zin van de artt. 312 en 353 Sv. 

10° Het feit dat het onderzoek en de de
batten voor het hoi van assisen op het 
einde van iedere zittingsdag geschorst 
worden voor de nodige nachtrust en 
dat de gezworenen alsdan het ge
rechtsgebouw kunnen verlaten om zich 
naar huis te begeven levert op zich 
geen miskenning op van het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak. 

(ZAROUALI) 

ARREST 

(A.R. nr. 616S) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 16 april 1991; 

Gelet op het bestreden arrest 
(1939A/91) op 18 november 1991 ge
wezen en op de twee bestreden ar
resten (1964A/91 en 1964B/91) op 22 
november 1991 gewezen door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Limburg; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest 1939A/91 
van 18 november 1991 : 

Over het tweede middel, luidende als 
volgt : « schending van art. 6.1 E.V.R.M. 
Art. 6.1 voorziet : " Bij het vaststeiien 
van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen of bij het bepalen van de gegrond
heid van een tegen hem ingestelde straf
vervolging heeft eenieder recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, binnen een redelijke termijn, 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
gerechtelijke instantie, welke bij de wet 
is ingesteld ( ... ) "; 
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derde onderdeel, doordat het hof van 
assisen in zijn arrest van 18 november 
1991 met betrekking tot het voormelde 
verzoek van (eiser) vervat in punt 3 van 
zijn conclusies (bladzijde 5) ter zake stelt 
dat de eed die de juryleden krachtens 
art. 312 van het Wetboek van Strafvorde
ring zullen dienen af te leggen de nodige 
waarborgen biedt voor een eerlijk proces 
(fair trial), 

terwijl dit artikel helemaal geen vol
doende garantie biedt dat in een proces 
met vreemdelingen en in de huidige poli
tieke constellatie in ons land er door de 
juryleden recht kan worden gesproken 
zonder onderscheid naar ras, godsdienst 
of persoonlijke overtuiging, te meer daar 
zelfs deze waarborgen tot niet-discrimina
tie niet eens zijn ingeschreven in art. 312 
van het Wetboek van Strafvordering, zo
dat de motivering van het hof van assi
sen van 18 november 1991, meer bepaald 
dat de eed die de juryleden krachtens 
art. 312 van het Wetboek van Strafvorde
ring dienen a£ te leggen de nodige waar
borgen biedt voor een eerlijk proces (fair 
trial) geenszins deze waarborgen biedt 
en het verzoek van de verdediging om 
voorafgaandelijk de kandidaat-juryleden 
een formulier te laten invullen teneinde 
in het kader van een degelijke uitoefe
ning van het recht van wraking gei'nfor
meerd te zijn omtrent de politieke, gods
dienstige en morele overtuiging van de 
kandidaat-juryleden en hun houding ten 
opzichte van vreemdelingen in het alge
meen zeker verantwoord was in huidig 
proces, dat geen doorgang had mogen 
vinden zonder dat voorafgaandelijk op 
deze vragen geantwoord zou zijn ge
weest, wat nu niet gebeurde en waardoor 
(eiser) niet de waarborgen van een eer
lijk proces heeft gekend ,, : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet preciseert waarin de aangevoer
de ontstentenis van het gevraagde 
aanvullend onderzoek de door de be
sproken eed verstrekte waarborg 
voor een eerlijk proces zou onge
daan maken; 

Dat in zoverre het middel bij ge
brek aan nauwkeurigheid niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat de eed voorge
schreven door artikel 312 van het 
Wetboek van Strafvordering onder 

meer inhoudt << dat gij (gezworene) 
geen afbreuk zult doen aan de be
langen van de beschuldigde of aan 
de belangen van de maatschappij, 
die hem beschuldigt; ( ... ) dat gij 
geen gehoor zult geven aan haat of 
kwaadwilligheid, aan vrees of gene
genheid; dat gij zult beslissen op 
grond van de aangevoerde bezwaren 
en de middelen van verdediging, 
naar uw geweten en uw innige over
tuiging, met onpartijdigheid en vast
beradenheid zoals het een vrij en 
rechtschapen mens betaamt »; 

Dat deze eed mitsdien de vereiste 
waarborg biedt tegen elke discrimi
natie die zou gesteund zijn op ras, 
godsdienst of persoonlijke overtui
ging; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, niet kan worden 
afgeleid dat juryleden die eed niet 
hebben nageleefd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest 1964A/91 
van 22 november 1991 : 

Over het eerste middel, luidende als 
volgt: « schending van art. 6.1 van het 
E.V.R.M. Art. 6.1 : " Bij de vaststelling 
van zijn burgerlijke rechten en verplich-
tingen, of bij het bepalen van de ge
grondheid van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging, heeft eenieder recht op 
een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, binnen een redelijke ter
mijn, door een onafhankelijke en onparc 
tijdige rechterlijke instantie welke bij de 
Wet is ingesteld "; 

tweede onderdeel, doordat art. 6.1 
eveneens voorziet dat een beklaagde 
recht heeft te worden beoordeeld door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie, 

terwijl in casu " recht " werd gespro
ken niet door beroepsmagistraten, doch 
door een jury bestaande uit gewone bur
gers zonder enige rechterlijke ervaring, 
zodat de rechten van (eiser) geschonden 
werden, daar hij er de voorkeur aan gaf 
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beoordeeld te worden door een rechter
lijke instantie bestaande uit beroepsma
gistraten » : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de samenstel

ling van de strafrechtsmachten, 
waaronder het hof van assisen, van 
openbare orde is; 

Dat de omstandigheid dat eiser er 
voorkeur aan gaf beoordeeld te wor
den door beroepsmagistraten en 
niet door juryleden zonder rechter
lijke ervaring, hieraan geen afbreuk 
kan doen en geen miskenning ople
vert van eisers recht van verdedi
ging; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, luidende als 
volgt : « schending van de wet van 27 
april 1987 : Gebrek aan motivering van 
de straftoemeting, 

doordat het arrest van het Hof van As
sisen te Tongeren van 22 november 1991 
zich qua motivering omtrent de hoe
grootheid van de strafmaat in hoofde 
van (eiser) beperkt om te verwijzen naar 
de schuldigverklaring en naar verzach
tende omstandigheden voortspruitend uit 
de afwezigheid van vroegere criminele 
veroordelingen en de jeugdige leeftijd, 

terwijl dergelijke motivering volstrekt 
onvoldoende is, gelet op het feit dat niet 
verwezen werd naar de aard van de 
zaak, noch naar de persoonlijkheid van 
de beklaagde (eiser), zodat de wet van 27 
april 1987, waarbij een verplichte moti
vering van de straftoemeting werd voor
zien ter stimulering van de bezinnings
plicht dan ook werd geschonden (cfr. ook 
art. 195 e.v. Wetboek van Strafvorde
ring) »; 

Overwegende dat de bijzondere 
motiveringsplicht bepaald bij artikel 
195 van het Wetboek van Strafvor
dering niet van toepassing is op de 
rechtspleging voor het hof van assi
sen; 

Overwegende dat het veroorde
lend arrest voor het overige regel
matig met redenen is omkleed nu 
het verwijst naar de verklaring van 

de jury, het bewezen verklaard feit 
omschrijft en de artikelen van het 
Strafwetboek waarvan toepassing 
wordt gemaakt vermeldt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel, luidende als 
volgt : « schending van het algemeen 
principe van de dubbele aanleg in straf
zaken, 

doordat het Hof van Assisen thans in 
eerste en laatste aanleg - althans wat 
de grand van de zaak betreft - (eiser) 
schuldig verklaarde en veroordeelde tot 
een bijzonder zware gevangenisstraf, dit 
dan nog zonder kennis van de inhoud 
van het dossier, noch motivering wat 
schuldvraag en strafmaat betrof, dit dan 
in de allerzwaarste zaken, 

terwijl in aile andere strafrechtelijke 
zaken - vee! minder zwaarwichtig qua 
kwalificatie en aard der feiten - er wei 
een recht van hager beroep ten grande 
bestaat en aldus twee aanleggen (cf. a.m. 
art. 202 van het Wetboek van Strafvorde
ring, een recht om hager beroep in te 
stellen tegen de vonnissen gewezen door 
de Politierechtbanken en de Correctione
le Rechtbanken), zodat (eiser) van oar
dee! is dat hij niet evenveel rechten 
heeft gekregen als iedere andere ver
dachte in een strafzaak - dan normaler
wijze van vee! lichtere aard - en dit een 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel van de dubbele aanleg voor de Belgi
sche rechtsmachten uitmaakt » : 

Overwegende dat het cassatiemid
del de ontstentenis van mogelijk
heid van hoger beroep aanvoert; 

Dat het niet gericht is tegen het 
bestreden arrest, mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Over het zesde middel, luidende als 
volgt : « schending van art. 312 van het 
Wetboek van Strafvordering. Art. 312 
van het Wetboek van Strafvordering 
voorziet als volgt : " De voorzitter richt 
tot de gezworenen, die hem rechtstaand 
aanhoren, de volgende toespraak : " Gij 
zweert en belooft dat gij de aan N. ten 
laste gelegde feiten met de grootste aan
dacht zult onderzoeken; dat gij geen af
breuk zult doen aan de belangen van de 
beschuldigde of aan de belangen van de 
maatschappij die hem beschuldigt; dat 
gij met niemand in verbinding zult ko
men voordat uw verklaring is afgelegd; 
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dat gij geen gehoor zult geven aan haat 
of kwaadwilligheid, aan vrees of gene
genheid; dat gij zult beslissen op grand 
van de aangevoerde bezwaren en de 
middelen van verdediging, naar uw ge
weten en innige overtuiging, met onpar
tijdigheid en vastberadenheid, zoals het 
;en vrij en rechtschapen mens betaamt' 

terwijl vaststaat dat aan de vereiste 
dat de juryleden met niemand in verbin
ding zullen komen vooraleer hun verkla
ring (omtrent de schuldvraag) is afgelegd 
geenszins is voldaan, daar de juryleden 
iedere zittingsdag 's avonds opnieuw 
naar huis zijn gegaan, alwaar zij zonder 
de minste twijfel in verbinding zijn geko
men met een ganse reeks personen, zo
als familieleden, mogelijke vrienden en 
kennissen, zij kennis hebben kunnen ne
men van de nieuwsmedia, enz. en vooral 
vaststaat dat de juryled!m nog naar huis 
zijn gegaan na de pleidooien over de 
schuldvraag door openbaar ministerie en 
verdediging in datum van donderdag, 21 
november 1991, en alsdan zonder de min
ste twijfel in verbinding hebben gestaan 
met familie en/of vrienden en kennissen, 
er inzage is geweest van nieuwsmedia, 
enz., zodat vaststaat dat aan de vereiste 
van art. 312 van het Wetboek van Straf
vordering, meer bepaald dat de juryle
den met niemand in verbinding zullen 
komen vooraleer hun verklaring omtrent 
de schuldvraag is afgelegd, flagrant werd 
geschonden en (eiser) daardoor ook geen 
eerlijk proces heeft gehad in de zin van 
art. 6.1 E.V.R.M., daar zijn wettelijk ge
waarborgde en geregelde rechten van 
art. 312 van het Wetboek van Strafvorde
ring niet werden gerespecteerd » : 

Overwegende dat de in het middel 
besproken feiten en omstandighe
den op zichzelf niet aantonen dat ar
tikel 312 van het Wetboek van Straf
vordering geschonden werd of dat 
de regels van het vereiste eerlijke 
proces miskend werden; 

Overwegende dat het verder on
derzoek van het middel het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 februari 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Mertens, 
Antwerpen. 

Nr. 292 

2e KAMER - 5 februari 1992 

1° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-

RING - ART. 33 MODELCONTRACT - UITLEG
GING. 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-

RING - ART. 34 MODELCONTRACT - VER
VANGINGSVOERTUIG VERPLICHTINGEN 
VAN DE VERZEKERAAR. 

1° De bewijskracht van art. 33 van het 
mode/contract inzake W.A.M.-verzeke
ring noch de verbindende kracht van 
dat beding worden miskend door het 
arrest dat de buitengebruikstelling van 
een voertuig ten gevolge van een onge
val gelijkstelt met overdracht van dat 
voertuig op grand van de vaststelling 
dat het niet meer kon rijden, wat elk 
bedrog door het gelijktijdig gebruik 
van dat voertuig en van een vervan
gingsvoertuig uitsloot (1). 

2° De bij art. 34 van het mode/contract 
inzake W.A.M.-verzekering aan de ver
zekeringsnemer opgelegde verplichting 
om de verzekeraar in te lichten wan
neer v66r het verstrijken van het vijf
de jaar van de schorsing een ander 
voertuig in het verkeer wordt ge-
bracht, brengt voor de verzekeraar de 
verplichting mede het nieuwe risico te 
dekken onder de voorwaarden van het 

(1) Cass., 29 sept. 1982, A.R. nr. 2265 (A.C., 
1982-83, nr. 71); 7. okt. 1986, A.fl:. nr. 925 (ibid., 
1986-87, nr. 67); z1e Cass., 3 me1 1988, A.R. nr. 
1625 (ibid., 1987-88, nr. 538) met de voetnoot. 

I, 
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tarief dat van toepassing is op het mo
ment dat dit voertuig in het verkeer 
wordt gebracht (2). 

(DE SOCJALE VOORZORG C.V. T. JANSSEN E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9218) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 april 1991 in hog_er 
beroep gewezen door de Correctw
nele Rechtbank te Luik; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de naamloze vennootschap La 
Medicale tegen eiseres ingestelde 
rechtsvordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1108, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322, van het Burgerlijk 
Wetboek, 6 en 11 van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, 

doordat het bestreden vonnis, op bur
gerlijk gebied, vaststelt en voor recht 
zegt dat de Fiat 127 ten tijde van het on
geval op 9 april 1988 rechtsgeldig verze
kerd was bij eiseres, het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds buiten het 
geding stelt, de beklaagde Janssen Jean
Paul en eiseres gezamenlijk veroordeelt 
om een provisionele vergoeding te beta
len aan de verweerders, burgerlijke par
tijen, namelijk het bedrag van 1 frank 
aan Pierard Roger, het bedrag van 42.068 
frank aan de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten, het bedrag van 12.188 
frank aan Gotreau Serge, het bedrag van 
7.100 frank aan Midrolet Mathieu, en de 
beklaagde Janssen Jean-Paul samen 
met eiseres veroordeelt om aan de naam
loze vennootschap La Medicale het be
drag van 260.250 frank te betalen, op 
grand dat eiseres « weigert de schade » 
te vergoeden en zich daartoe beroept op 
artikel 35 van de algemene voorwaarden 
van de modelpolis volgens hetwelk het 
risico ophoudt te bestaan bij onbruik
baarheid van het voertuig; dat eraan 
moet worden herinnerd dat Pierard 

(2} Cass., 31 jan. 1977 (J. T., 1977, biz. 502}. 

rechtsgeldig bij (eiseres) verzekerd was 
voor een VW Polo; dat dit voertuig ten 
gevolge van een ongeval onbruikbaar is 
geworden en dat Pierard, om het te ver
vangen, op 1 april 1988 een Fiat 127 
heeft gekocht; dat Pierard binnen de 
wettelijke termijn de heer Driglet, agent 
(van eiseres), op de hoogte heeft ge
bracht van de verandering van voertuig; 
dat laatstgenoemde weigerde Pierard 
een voorlopige dekking te verlenen, niet 
omdat het risico opgehouden had te be
staan (artikel 35 van de algemene voor
waarden van de modelpolis), maar omdat 
Pierard hem het BTW-formulier en de 
kaart van de technische controle niet 
kon voorleggen; dat de artikelen 33 en 34 
van de algemene voorwaarden van de 
modelpolis betrekking hebben op het ge
val van overdracht van het voertuig, met 
andere woorden op het geval dat de ei
gendom onder bezwarende titel of om 
niet overgaat, met het oog op de vrijwa
ring van de benadeelde derden, maar dat 
het Hof van Cassatie van oordeel was 
dat de artikelen 33 en 34 van het model
contract oak van toepassing zijn op iden
tieke gevallen, zoals de al dan niet defi
nitieve buitengebruikstelling, of op de 
total loss van het omschreven voertuig; 
dat de verzekerde voldaan heeft aan de 
bij de artikelen 33 en 34 bepaalde voor
waarden door zijn verzekeraar v66r het 
ongeval op de hoogte te brengen van de 
vervanging van de VW Polo door een Fi
at 127; dat de buitengebruikstelling van 
het voertuig VW Polo wegens onbruik
baarheid een overdracht is in de zin van 
artikel 33; dat eiseres op grand van de 
artikelen 33 en 34 van de algemene voor
waarden van de modelpolis verplicht was 
dekking te verlenen voor de Fiat 127; dat 
de eerste rechter de toedracht van de 
zaak degelijk en op oordeelkundige gran
den die de rechtbank overneemt, heeft 
beoordeeld en een juiste toepassing 
heeft gemaakt van de wet », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar appelconclusie uitdrukkelijk betoog
de, dat het beroepen vonnis had geoor
deeld dat de agent van de (eiseres) Dri
glet ten onrechte de dekking voor de 
Fiat 127 had geweigerd omdat hij wel de
gelijk wist dat met de VW Polo niet 
meer kon worden gereden, wat elk be
drag door gelijktijdig gebruik van de 
twee voertuigen uitsloot; het nochtans in 
de huidige stand van het dossier niet 
mogelijk was uit te maken in welke 
staat de VW Polo verkeerde; de agent 
Driglet genoegen heeft moeten nemen 
met de verklaringen van Pierard; het 
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niet bekend is of de VW Polo voorgoed 
buiten gebruik is gesteld; het bestreden 
vonnis nochtans, zonder te antwoorden 
op dat omstandig verweer, toegeeft dat 
de VW Polo door Pierard definitief bui
ten gebruik was gesteld (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis, nu het beslist dat de artikelen 33 en 
34 van de algemene voorwaarden van de 
modelpolis, die betrekking hebben op de 
overdracht van het voertuig, met andere 
woorden op het geval waarin de eigen
dom onder bezwarende titel of om niet 
overgaat, met het oog op de vrijwaring 
van de benadeelde derden, ook van toe
passing zijn op identieke gevallen, zoals 
de al dan niet definitieve buitengebruik
stelling, of de total loss van het voertuig, 
de bewijskracht van de bedingen 33 en 
34 van de modelpolis schendt; die bedin
gen immers betrekking hebben op het 
geval van volledige en definitieve oyer
gang van de eigendom van het voertuig 
en het bestreden vonnis, door te beslis
sen dat een buitengebruikstelling, onge
acht of ze definitief is of niet, dus tijde
lijk is, eveneens onder toepassing valt 
van die twee bedingen, aldus de bewijs
kracht van de twee litigieuze bedingen 
schendt (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, de motivering van 
het bestreden vonnis volgens welke de 
buitengebruikstelling van de VW Polo 
wegens onbruikbaarheid een overdracht 
is in de zin van artikel 33 van de algeme
ne voorwaarden van de modelpolis, en 
een tijdelijke buitengebruikstelling over
eenkomt met het in dat beding bepaalde 
geval van overdracht, de verbindende 
kracht van de litigieuze overeenkomst 
schendt; de artikelen 33 en 34 van de 
modelpolis immers niet van toepassing 
zijn op een tijdelijke buitengebruikstel
ling van een verzekerd voertuig (schen
ding van de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek); die motivering 
hoe dan ook, door die hypothese te aan
vaarden, dubbelzinnig en twijfelachtig is; 
het immers onmogelijk is uit te maken 
of het litigieuze voertuig definitief of tij
delijk onbruikbaar is geworden (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, eiseres in haar aan
vullende conclusie uitdrukkelijk betoog
de dat dit geschil betrekking had op de 
tweede hypothese van artikel 33 van de 
algemene voorwaarden van de modelpo
lis; de verzekerde VW Polo immers na 

zijn buitengebruikstelling niet onmiddel
lijk was vervangen, in welk geval het 
contract onmiddellijk zou geschorst zijn; 
Pierard op het ogenblik dat hij zijn voer
tuig opnieuw in het verkeer bracht gedu
rende de periode van vijf jaar waarvan 
sprake is artikel 34 van de modelpolis, 
verplicht was daarvan mededeling te 
doen aan eiseres die op dat ogenblik de 
keuze had om de dekking van het nieu
we risico te aanvaarden of te weigeren; 
de bij artikel 33 van de algemene 
voorwaarden van de modelpolis bepaalde 
termijn van acht dagen te dezen niet van 
toepassing is, aangezien die termijn ai
leen geldt in het geval dat het voertuig 
onmiddellijk wordt vervangen; de ge
schorste overeenkomst in feite altijd 
slechts opnieuw in werking treedt wan
neer de verzekeringsmaatschappij daar
mee heeft ingestemd; op het ogenblik im
mers verschillende administratieve for
maliteiten moeten worden vervuld, zoals 
de opmaak van een nieuw verzekerings
voorstel en de eventuele afgifte van een 
voorlopige groene kaart; de afgifte 
van die voorlopige kaart te dezen is ge
weigerd; de verzekeraar aldus, bui
ten het geval dat het verzekerde voertuig 
onmiddellijk wordt vervangen, niet ertoe 
kan verplicht worden dekking te verle
nen, zonder eerst de gelegenheid te heb
ben gekregen daarin toe te stemmen; 
het bestreden vonnis, nu het beslist dat 
de verzekerde heeft voldaan aan de bij 
de artikelen 33 en 34 van het modelcon
tract bepaalde voorwaarden, door zijn 
verzekeraar v66r het ongeval op de hoog
te te brengen van de vervanging van de 
VW Polo door een Fiat, niet ten genoege 
van recht antwoordt op dat uitdrukkelijk 
en omstandig verweer waarin in het bij
zonder was aangevoerd dat, aangezien 
de verzekerde VW Polo niet onmiddellijk 
was vervangen, de verzekeraar slechts 
rechtsgeldig tot dekking gehouden was, 
indien hij ermee ingestemd had om de 
geschorste overeenkomst opnieuw in 
werking te stellen (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, het bestreden vonnis, 
nu het beslist dat de verzekerde heeft 
voldaan aan de bij de artikelen 33 en 34 
bepaalde voorwaarden door zijn verzeke
raar v66r het ongeval op de hoogte te 
brengen van de vervanging van de VW 
Polo door een Fiat 127, de bewijskracht 
schendt van die bedingen naar luid 
waarvan de verzekeringsovereenkomst 
betreffende een niet onmiddellijk ver
vangen voertuig wordt geschorst en 
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slechts aan de voorwaarden van het ta
rief dat op dat ogenblik van toepassing 
is, opnieuw van kracht wordt en volgens 
welke in het geval dat het contract op
nieuw in werking wordt gesteld een pre
miegedeelte ten bate van de verzeke
ringsnemer in rekening wordt gebracht; 
het contract pas opnieuw in werking 
treedt, wanneer eiseers haar toestem
ming geeft, hetgeen ze niet gedaan heeft 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); die 
beslissing tevens de verbindende kracht 
van die overeenkomst schendt; die bedin
gen immers bepalen dat, in het geval dat 
het verzekerde voertuig niet onmiddel
lijk wordt vervangen, de verzekering ge
schorst wordt en het contract opnieuw in 
werking wordt gesteld aan de voorwaar
den van het tarief dat op dat ogenblik 
van toepassing is; eiseres geweigerd 
heeft het contract opnieuw in werking te 
stellen (schending van de artikelen 1108, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek); het feit dat het contract aldus ge
schorst is gebleven aan de benadeelden 
kan worden tegengeworpen (schending 
van de artikelen 6 en 11 van de wet van 
1 juli 1956) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, verwijzend naar het beroe
pen vonnis waarvan het de motiver
ing overneemt, beslist dat Driglet, 
agent van eiseres, « wel degelijk 
wist dat met de Polo niet meer kon 
gereden worden, hetgeen elk bedrog 
door het gelijktijdig gebruik van 
twee voertuigen uitsloot »; dat het 
bestreden vonnis erop wijst dat het 
voertuig VW Polo ten gevolge van 
een ongeval onbruikbaar was gewor
den en dat Pierard, om het te ver
vangen, op 1 april 1988 een Fiat 127 
heeft gekocht; dat het bovendien on
derstreept dat Driglet, agent van de 
Sociale Voorzorg, « weigerde Pierard 
een voorlopige dekking te verlenen, 
niet omdat het risico had opgehou
den te bestaan ( artikel 35 van de al
gemene voorwaarden van de model
polis), maar omdat Pierard hem het 
BTW-formulier en de kaart van de 
technische controle niet kon voorleg
gen »; 

Dat het vonnis aldus, in strijd met 
wat eiseres beweert, namelijk dat 
het niet mogelijk was uit te maken 
in welke staat de VW Polo verkeer
de, de feitelijke gegevens aanduidt 
waarop het zijn beslissing grondt en 
antwoordt op het in het middel 
weergegeven omstandig verweer; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrech
ters, na op grond van een eigen mo
tivering te hebben vastgesteld dat 
het voertuig ten gevolge van een on
geval « onbruikbaar » was geworden 
en dat de verzekeringnemer, om het 
te vervangen, op 1 april 1988 een 
Fiat 127 had gekocht en na, verwij
zend naar de motivering van de eer
ste rechter, te hebben vastgesteld 
dat de agent van eiseres wel dege
lijk wist dat met de Polo niet meer 
kon gereden worden, hetgeen elk 
bedrog door het gelijktijdig gebruik 
van twee voertuigen uitsloot, zonder 
de bewijskracht van de bedingen 33 
en 34 van de modelpolis te schenden 
een dergelijk onbetwistbaar en niet 
dubbelzinnig geval van buitenge
bruikstelling hebben kunnen gelijks
tellen met de overdracht van het 
voertuig; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechtbank 
door de in het antwoord op de eer
ste twee onderdelen weergegeven 
consideransen haar beslissing dat 
de Fiat 127 van de verweerder Pie
rard op grond van de artikelen 33 
en 34 van de algemene voorwaarden 
van de modelpolis door eiseres 
moest worden gedekt, naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel kritiek oefent 
op een ten overvloede gegeven moti
vering van het vonnis en dus niet 
ontvankelijk is; 
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W at het vierde en vijfde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het vierde on
derdeel neerkomt op een kritiek op 
de wettigheid van de beslissing en 
dus geen verband houdt met de re
gelmatigheid van de motivering van 
het bestreden vonnis; dat het onder
dee!, in zoverre het de schending 
van artikel 97 van de Grondwet aan
voert, faalt naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
de bij artikel 34 van de verzeke
ringspolis aan de verzekeringsne
mer opgelegde verplichting om aan 
de verzekeraar mede te delen dat 
hij v66r het verstrijken van het vijf
de jaar van de schorsing een ander 
voertuig in het verkeer brengt, voor 
de verzekeraar de verplichting mee
brengt het nieuwe risico te dekken 
aan de voorwaarden van het tarief 
dat van toepassing is op het ogen
blik dat het voertuig in het verkeer 
wordt gebracht; 

Dat de appelrechters, na te heb
ben vastgesteld dat de verzekerde 
voldaan had aan de bij de artikelen 
33 en 34 van de modelpolis bepaalde 
voorwaarden, zonder aan die bepa
lingen een met de bewoordingen er
van onverenigbare uitlegging te ge
ven en zonder de verbindende 
kracht van de overeenkomst of de 
gevolgen ervan ten aanzien van der
den te schenden wettig hebben be
slist dat eiseres op grand van die 
bepalingen verplicht was dekking te 
verlenen voor de Fiat 127; 

Dat, in zoverre, de twee onderde
len niet kunnen worden aangeno
men; 

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

5 februari 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard - Verslaggever: 
mevr. Jeanmart - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 

Advocaten : mrs. Houtekier en 
Biitzler. 

Nr. 293 

2e KAMER - 5 februari 1992 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - ONTVANKELIJKHEID - CONCLU· 
SIE - VORDERING VAN SCHADELOOSSTEL· 
LING. 

2° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - CONCLUSIE - VORDE· 
RING VAN SCHADELOOSSTELLING- MIDDEL 
TEN BETOGE DAT HET PROCES-VERBAAL 
HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE BURGER· 
LIJKE-PARTIJSTELLING NIETIG IS. 

1° en 2° Wanneer de klager bij conclusie 
schadeloosstelling vordert, is niet ont
vankelijk, bij gebrek aan belang, het 
middel ten betoge dat het proces-ver
baal houdende vaststelling van de bur
gerlijke-partijstelling van de klager 
nietig is. (Art. 66 Sv.) 

(VANDERLINCK 
T. MOLDEREZ, O.M.O.B., GODERIS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9284) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1991 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 12 oktober 1988 (1); 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
eerste verweerder : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 788 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 155, 189, 190 van het Wetboek van 
Strafvordering, 10 van de wet van 1 mei 
1849 op de politie- en de correctionele 
rechtbanken en 97 van de Grondwet, 

(1) A.R. nr 6936 (A.C., 1988-89, nr. 84). 
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doordat het arrest, na de verjaring van 
de strafvordering te hebben vastgesteld, 
de aan eiser ten laste gelegde feiten be
wezen verklaart, en hem veroordeelt om 
bij wijze van schadeloosstelling het defi
nitief vastgestelde bedrag van 30.000 
frank te betalen aan de burgerlijke par
tij Molderez, een provisionele vergoeding 
van 30.000 frank te beta!en aan de bur
gerlijke partij Goderis, met aanwijzing 
van een gerechtsdeskundige die de bur
gerlijke partij zal onderzoeken, en om 
een provisionele vergoeding van 1 frank 
te betalen aan de burgerlijke partij 
O.M.O.B.; dat het arrest het door eiser 
aangevoerde middel volgens hetwelk de 
burgerlijke rechtsvorderingen van Mol
derez en Goderis niet ontvankelijk zijn 
verwerpt op grond " dat de burgerlijke 
partijen Molderez en Goderis hun rechts
vorderingen voor de eerste rechter heb
ben ingeleid op de terechtzitting van 18 
december 1985, dat beklaagde in zijn op 
23 januari 1991 voor het hof genomen 
conclusie betoogt dat die partijen geen 
" geldige burgerlijke rechtsvordering" 
hebben ingesteld, op grond dat het hof 
geen acht mag slaan op de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 18 december 1985 waarin wordt 
vastgesteld dat hun akte zou zijn ver
leend van hun burgerlijke-partijstellin
gen, nu dat proces-verbaal niet is onder
tekend door de rechter, die de terechtzit
ting van de rechtbank heeft voorgeze
ten; dat die magistraat, de rechter 
Cruysmans, op 4 februari 1991, met toe
passing van artikel 788 van het Gerech
telijk Wetboek, zijn handtekening heeft 
aangebracht onderaan op het litigieuze 
zittingsblad en aldus het aangeklaagde 
verzuim heeft hersteld; dat, wanneer het 
verzuim van een rechter om het vonnis 
te ondertekenen wordt hersteld overeen
komstig artikel 788 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat herstel terugwerkende 
kracht heeft (zie in die zin, Cass., 15 okt. 
1976, A.C., 1977, blz. 200) welke beslis
sing betrekking heeft op het verzuim 
van een rechter om een vonnis te onder
tekenen; dat uit het bovenstaande blijkt 
dat de burgerlijke partijen Molderez en 
Goderis hun rechtsvordering rechtsgel
dig hebben ingeleid op een ogenblik dat 
de niet verjaarde strafvordering nog al
tijd aanhangig was bij de correctionele 
rechtbank; dat hetzelfde geldt voor de 
rechtsvordering, die de burgerlijke partij 
O.M.O.B. voor de eerste rechter heeft in
geleid op de terechtzitting van 3 april 
1985; dat, nu de burgerlijke rechtsvorde
ringen tijdig zijn ingesteld, het strafge-

recht bevoegd blijft om daarvan kennis 
te nemen », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek de in dit wetboek gestelde regels 
enkel van toepassing zijn in strafzaken, 
wanneer die zaken niet worden geregeld 
door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of door rechtsbeginselen, 
waarvan de toepassing niet verenigbaar 
is met de toepassing van de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek; artikel 
788 van het Gerechtelijk Wetboek val
gens hetwelk de procureur-generaal, in 
geval van verzuim in een zittingsblad of 
een proces-verbaal van de terechtzitting, 
dat verzuim kan doen herstellen, niet 
van toepassing is in strafzaken, als het 
gaat om het verzuim van een rechter om 
zijn handtekening te plaatsen op een 
proces-verbaal van de zitting in politie
en correctionele zaken nadat het proces
verbaal van de zitting door het Hof van 
Cassatie is vernietigd; immers, ook al be
paalt de wet geen precieze termijn voor 
het proces-verbaal van de zitting van een 
strafgerecht, dat moet worden opge
maakt krachtens de artikelen 10 van de 
wet van 1 mei 1849 en 155 en 189 van 
het Wetboek van Strafvordering, niette
min uit de artikelen 10 van de wet van 1 
mei op de politie- en correctionele recht
banken en 423 en 424 van het Wetboek 
van Strafvordering volgt dat het proces
verbaal van de zitting moet worden op
gemaakt vooraleer het dossier na het in
stellen van een voorziening aan het Hof 
van Cassatie wordt gezonden; het proces
verbaal van de zitting slechts is opge
maakt wanneer het zowel door de voor
zitter als de griffier is ondertekend; het 
Hof van Cassatie, en, in voorkomend ge
val, a fortiori de verwijzingsrechter geen 
acht mogen slaan op processen-verbaal, 
die hen pas na de toezending van de pro
cesstukken overeenkomstig de artikelen 
423 en 424 van het Wetboek van Straf
vordering worden toegestuurd en waar
uit niet blijkt dat zij v66r die toezending 
zijn opgemaakt; het proces-verbaal van 
de op 18 december 1985 gehouden te
rechtzitting van de Correctionele Recht
bank te Nijvel te dezen door de voorzit
ter eerst op 4 februari 1991 is onderte
kend, dat is nadat de processtukken, op 
grond van de artikelen 423 en 424 aan 
het Hof van Cassatie waren gezonden na 
het cassatieberoep dat was ingesteld te
gen het op 3 juni 1988 gewezen arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel; het 
Hof op het ogenblik van de onderteke
ning van het proces-verbaal van de zit· 
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ting van 18 december 1985, dat proces
verbaal van de zitting alsook bet daarna 
gewezen vonnis van de correctionele 
rechtbank en bet arrest van het hof van 
beroep reeds vernietigd had in zijn ar
rest van 12 oktober 1988; het arrest dus 
niet zonder de in bet middel aangegewen 
wetsbepalingen te schenden, kon beslis
sen dat de nietigheid van bet proces-ver
baal van de zitting van 18 december 1985 
kon worden hersteld met toepassing van 
artikel 788 van bet Gerechtelijk Wet
hoek; 

tweede onderdeel, bet arrest tegen
strijdig is; bet tegenstrijdig is te beslis
sen, enerzijds, dat bet proces-verbaal 
van de op 18 december 1985 gehouden te
rechtzitting van de Correctionele Recht
bank te Nijvel geen authentieke akte 
was en niet bet bewijs opleverde dat de 
erin aangegeven rechtsvormen in acht 
genomen waren, en dat « derhalve bet 
beroepen vonnis moet worden vernietigd, 
aangezien bet niet alle voor bet bewijs 
van de regelmatigheid van de procedure 
vereiste vaststellingen bevat, en vervol
gens uitspraak te doen bij wege van een 
nieuwe beschikking overeenkomstig arti
kel 215 van bet Wetboek van Strafvorde
ring •, wat impliceert dat, volgens bet 
Hof van Beroep te Bergen, bet proces
verbaal van de terechtzitting van 18 de
cember 1985 nietig is, en anderzijds, dat 
de burgerlijke reohtsvorderingen van de 
partijen Molderez en Goderis ontvanke
lijk zijn, aangezien bet verzuim van de 
rechter om bet proces-verbaal van de te
rechtzitting van 18 december 1985 te on
dertekenen krachtens artikel 788 van het 
Gerechtelijk Wetboek met terugwerken
de kracht is hersteld, wat impliceert dat, 
volgens bet hof van beroep, het proces
verbaal van de terechtzitting van 18 de
cember 1985 bet bewijs oplevert dat de 
erin aangegeven rechtsvormen in acht 
genomen zijn; bet arrest bijgevolg we
gens die tegenstrijdigheid niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat, volgens de arti
kelen 66 en 67 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de klagers als burgerlijke 
partij worden beschouwd indien zij 
het uitdrukkelijk verklaren, hetzij 
bij de klacht, hetzij bij een latere 
akte, of indien zij een conclusie tot 
::.chadevergoeding nemen v66r de 
sluiting der debatten; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de eerste verweer
der vergoeding van zijn schade 
heeft gevorderd bij een op 18 de
cember 1985 neergelegde conclusie, 
die door de voorzitter en de griffier 
voor gezien zijn getekend; 

Dat de beslissing waarbij de 
rechtsvordering van die burgerlijke 
partij ontvankelijk verklaard wordt, 
naar recht verantwoord is; dat de in 
het middel aangevoerde grieven, 
ook al waren ze gegrond, geen ge
volgen zouden kunnen hebben voor 
de beslissing en niet tot cassatie 
zouden kunnen leiden; 

Dat derhalve het middel, bij ge
mis aan belang, niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de tweede en derde verweerder 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 
in zoverre zij gericht is tegen de be
slissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen van O.M.O.B. en Claude 
Goderis tegen eiser; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroor
deelt eiser in de kosten. 

5 februari 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 
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Nr. 294 

1 e KAMER - 6 februari 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - TUCHT

ZAKEN - VORMEN - CASSATIEBEROEP TE
GEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN BE
ROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS -
MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET 
HOF VAN CASSATIE. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Apothekers 
dat zonder medewerking van een advo-· 
caat bij het Hoi van Cassatie is inge
steld (1). (Art. 26 K.B. nr. 80 Apothe
kerswet.) 

(N ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

(A.R. nr. 7730) 

6 februari 1992 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. De Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 295 

1 e KAMER - 7 februari 1992 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING- VORDERING TOT HERSTEL VAN DE 

DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHA
DE - VERJARING - TERMIJN - DUUR. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJN - DUUR - VORDERING TOT HER
STEL VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROOR
ZAAKTE SCHADE - VERJARING. 

3° VERZEKERING - LANDSVERZEKERING 

- VERJARING - SCHADE UIT MISDRIJF -

Noot arrest nr. 294 : 

(1) Cass., 3 sept. 1982, A.R. nr. 3563 (A.C., 
1982-83, nr 4). 

AANSPRAKEL!JKHEID VAN DE OUDERS- RE
GRESVORDERING VAN DE VERZEKERAAR TE
GEN DE MEERDERJARIG GEWORDEN ZOON. 

4° VERJARING - BURGERL!JKE ZAKEN
TERM!JN - VERZEKERING - SCHADE UIT 
MISDR!JF - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
OUDERS - REGRESVORDERING VAN DE VER
ZEKERAAR TEGEN DE MEERDERJARIG GE
WORDEN ZOON. 

1° en 2° De vordering tot herstel van de 
door een misdrijf veroorzaakte schade 
is onderworpen aan de bij art. 26 
V.T.Sv. ingestelde verjaringstermijn 
(1). 

3° en 4° Wanneer een ouder de schade 
heeft vergoed die is veroorzaakt door 
een door zijn zoon gepleegd misdrijf, 
is de regresvordering van de verzeke
raar tegen de meerderjarig geworden, 
niet veroordeelde zoon onderworpen 
aan de bij art. 26 V.T.Sv. ingestelde 
verjaringstermijn (2). 

(DE DROOG T. DE SCHELDE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7375) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd 
bij artikel1 van de wet van 30 mei 1961, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vordering van verweerster voor de helft 
gegrond verklaart, dientengevolge eiser 
veroordeelt om aan verweerster de som 
van 261.307 frank te betalen, met de wet
telijke interesten vanaf 25 januari 1985, 
op grond : « dat (verweerster) stelt dat 
haar rechtsvordering niet gesteund 
wordt op het misdrijf dat (eiser) heeft 

Noten arrest nr. 295 : 

(i) Cass., 7 feb. 1991, A.R. nr. 7295 (A.C., 
1990-91, nr. 306). 

(2) Zie WILMS, De verjaring van de burger
lijke !'Ordering voortspruitend uit een misdrijf, 
druk 1987, nrs. 174 tot 176, 185 tot 191, 211 en 
228. 
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gepleegd; dat haar vordering evenwel ge
steund wordt op het vorderingsrecht die 
De Droog Johannes tegen (eiser) bezit, 
als vader en burgerlijk verantwoorde
lijke voor de schade die zijn minderjari
ge zoon aan derden heeft veroorzaakt 
door het gepleegde misdrijf; dat immers 
op grond van de medeaansprakelijkheid 
van de minderjarige zoon met zijn bur
gerlijk verantwoordelijke vader, deze 
laatste de derde schade!ijders heeft ver
goed; dat door de betaling De Droog J o
hannes een schuld heeft veteffend waar
toe hij samen met (eiser) aan derden 
gehouden was; dat (eiser) er belang bij 
had dat deze schuld, zonder rechtsgeding 
desomtrent, bij overeenkomst met de 
schadelijders zou vergoed worden; dat de 
vader, die op grand van artikel 1384, 
tweede lid, B.W. de schade heeft vergoed 
die aan derden werd veroorzaakt door 
het misdrijf dat zijn minderjarige zoon 
had gepleegd, gerechtigd is van deze 
laatste, meerderj arig geworden zoon, de 
terugbetaling te eisen van de aldus be
taalde schadevergoedingen; dat (eiser) 
niet aanduidt waarop hij zich steunt om 
te stellen dat zijn vader dit vorderings
recht niet zou bezitten; dat tevergeefs in
geroepen wordt dat de bedragen die zijn 
vader aan de schadelijders heeft uitbe
taald niet in oorzakelijk verband staan 
met zijn onrechtmatige daad; dat immers 
De Droog Johannes het verlies vergoed 
heeft die de ouders en broers en zusters 
van het slachtoffer van de gepleegde 
doodslag hebben geleden; dat de minne
lijk bekomen schaderegeling voordelig 
is, in het licht van de bedragen die in al
le redelijkheid gerechtelijk konden ver
kregen worden; dat uit de gegevens van 
het voorgelegd afschrift van het straf
rechtelijk onderzoek aangenomen moet 
worden dat, zo het toezicht over de min
derjarige zoon uitgeoefend was gewor
den zoals het behoorde, het feit en de ge
volgen ervan niet of niet met dezelfde 
gevolgen tot stand zouden zijn gekomen; 
dat het dienvolgens billijk is de aanspra
kelijkheid tussen de vader en de zoon 
voor hun respectievelijke fouten bij het 
tot stand komen van de gevolgen van het 
schadeverwekkend feit te verdelen, na
melijk ieder voor de helft; dat de verde
ring van (verweerster) dan ook slechts in 
die mate gegrond is; dat de eis dienvol
gens gegrond is voor de helft van 522.615 
frank of 261.307 frank, meer de wette
lijke interesten sedert 15 januari 1985, 
zijnde de datum waarop (verweerster) 
zijn verzekerde De Droog Johannes 
heeft vergoed "• 

terwijl, overeenkomstig artikel 26 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de burgerlijke rechtsvor
dering volgend uit een misdrijf, verjaart 
door verloop van vijf jaren, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd; de verjaring van de uit een mis
drijf ontstane rechtsvordering de open
bare orde raakt; het vonnis van 4 
februari 1975 van de Jeugdrechtbank te 
Tongeren eiser schuldig verklaarde aan 
vrijwillige doodslag te Leut op 23 februa
ri 1972 op de persoon van Vital Bauwens, 
de vader van eiser burgerlijk aansprake
lijk verklaarde voor zijn minderjarige 
zoon en hem samen met zijn zoon soli
clair veroordeelde tot betaling van de ge
rechtskosten; het voormelde vonnis geen 
uitspraak heeft gedaan nopens de bur
gerlijke vorderingen volgend uit het mis
drijf gepleegd door eiser; de burgerlijk 
aansprakelijke vader van eiser op grand 
van een minnelijke overeenkomst in 
1975 de rechthebbenden van het slachtof
fer vergoedde; de vader van eiser op 
grand van artikel 61, § 3, van de Jeugd
beschermingswet van 8 april 1965 met ei
ser hoofdelijk, minstens in solidum ge
houden is tot vergoeding van de schade 
volgend uit het misdrijf; de vader inge
volge deze wettelijke solidariteit t.a.v. ei
ser beschikt over een regresvordering 
gebaseerd op artikel 1251, 3°, van het 
Burgerlijk Wetboek en de verrijking zon
der oorzaak, alsook over een eigen vor
dering gebaseerd op de artikelen 
1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek; de 
vader geen van deze vorderingen ooit 
heeft uitgeoefend, doch uit hoofde van de 
familiale verzekeringspolis op 25 januari 
1985 van verweerster terugbetaling kreeg 
van de schadebedragen, met de interes
ten en kosten, die hij aan de rechtheb
benden had uitgekeerd; verweerster op 
grand van artikel 22 van de wet van 11 
juni 1874 (Verzekeringswet) ingevolge 
deze terugbetaling in de terugvorderings
rechten treedt van haar verzekerde; in
gevolge deze wettelijke subrogatie steeds 
aan de verzekeraar de excepties - waar
onder de verjaringsexceptie van artikel 
26 van de wet van 17 april 1878 - kun
nen worden tegengeworpen die de mede
schuldenaar (eiser) tegenover de verze
kerde schuldeiser (vader van eiser) had 
kunnen inroepen; het arrest derhalve 
niet wettig heeft kunnen oordelen dat de 
rechtsvordering van verweerder, geba
seerd op het vorderingsrecht waarover 
Johannes De Droog, ingevolge de minne
lijke regeling van de vergoeding van 
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schade volgend uit het misdrijf aan de 
rechthebbenden van het slachtoffer, be
schikt tegen eiser, niet gebaseerd is op 
het misdrijf gepleegd door eiser; het ar
rest ten onrechte deze vordering, die 
haar rechtsgrond heeft in de artikelen 
1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet beschouwt als een burgerlijke vorde
ring volgend uit een misdrijf en derhalve 
ten onrechte de verjaring van de vorde
ring, hoewel ingeroepen door eiser, niet 
uitspreekt (schending van artikel 26 van 
de wet van 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961, en van de artikelen 
1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: 1) dat eiser door de jeugd
rechtbank is veroordeeld wegens 
een op 23 februari 1972 gepleegd feit 
dat door de strafwet als een misdrijf 
wordt omschreven; 2) dat eisers va
der eigener beweging de benadeel
den vergoedde; 3) dat verweerster 
als verzekeraar van de civielrechte
lijke aansprakelijkheid. van de va
der, bij vonnis van de burgerlijke 
rechtbank van 21 juni 1982, in hager 
peroep bevestigd op 14 november 
1984, veroordeeld werd om de vader 
schadeloos te stellen; 4) dat verweer
ster, als gesubrogeerde verzekeraar, 
eiser op 12 maart 1985 dagvaardde 
tot betaling van de uitgekeerde sam
men; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat een burgerlijke vordering 
volgend uit het door eiser gepleegde 
feit, overeenkomstig artikel 26 van 
de wet vanl7 april 1878 verjaard is; 
dat het in de door het middel aange~ 
haalde overwegingen oordeelt dat 
het niet om zodanige vordering gaat 
en d~ vordering van- verweerster ge
deeltelijk toewijst; 

Overwegende dat, wanneer een 
ouder die, zoals te dezen, op grand 
van artikel 1384, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, de schade heeft 
vergoed die door een door zijn zoon 
gepleegd feit is veroor?:aakt tegen 
zijn zoon, die niet tot schadevergoe
ding is veroordeeld, een verhaal uit
oefent, dit verhaal berust op het 
door de zoon -gepleegde feit, zodat 

het onderworpen is aan de door arti
kel 26 van de wet van 17 april 1878 
ingestelde verjaring wanneer het 
gaat om een door de strafwet als 
misdrijf omschreven feit; 

Dat hetzelfde geldt wanneer het 
verhaal wordt uitgeoefend door de 
verzekeraar van de vader die krach
tens artikel 22 van de Verzekerings
wet in diens rechten is getreden; 

Dat het arrest, dat de regresvorde
ring van eisers vader, ingesteld door 
verweerster na de door artikel 26 
van de wet van 17 april 1878 gestel
de verjaringstermijn, toewijst, de in 
het middel aangewezen wetsbepalin
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 arc 
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. 

7 februari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen - Verslagge
ver: de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Verbist. 

Nr. 296 

1 e KAMER - 7 februari 1992 

CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG -
BURGERLIJKE ZAKEN - VERKIETIGI~G VAN 
DE BESLISSI'IJG OP DE HOOFDVORDERI~G -
GEVOLG T.AV DE VORDERING TOT VRIJWA

RING 
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Wanneer eiser tot betaling van schade
vergoeding aan verweerder werd ver
oordeeld, maar zijn vordering · waarbij 
hij zijn verzekeraar tot vrijwaring 
oproept, werd verworpen, is de beslis
sing op de vordering tot vrijwaring 
niet het gevolg van de beslissing op de 
hoofdvordering en brengt vernietiging 
van deze laatste beslissing niet vernie
tiging mede van de beslissing op de 
vordering tot vrijwaring (1). (Impli
ciet). 

(VERLINDEN T. STEVENS, CONDOR N.V.) 

(A.R. nr. 7599) 

7 februari 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. 'Baete-Swinnen. - Verslagge
ver: de h. Boes - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, procureurcgene
raal - Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 297 

1 e KAMER - 7 februari 1992 

1° VERBINTENIS - RESULTAATS- OF IN
SPANNINGSVERBINTENIS - FEITELIJKE BE
OORDELING. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VERBINTENIS - RESUL
TAATS- OF INSPANNINGSVERBINTENIS. 

1° en 2° De rechter oordeelt in feite of 
een verbintenis een resultaats- of een 

Noot arrest nr. 296 : 

(1) Zie Cass., 29 jlini 1989, A.R. nr. 8254 
(A.C., 1988-89, nr. 639). 

inspanningsverbintenis is; dit oordeel 
is in cassatie onaantastbaar (1). 

(IMMOCENTER VAN GOETHEM N.V. 
T. TAPIJT EN SERVICE N.V. E.A.J. 

ARREST 

(A.R. nr. 7601) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1126, 1142, 1147, 1148, 
1708, 1710 en 1779, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van ge
deeltelijke bevestiging de oorspronke
lijke hoofdvordering van verweerster 
niet gegrond verklaart in zover ingesteld 
tegen verweerders sub 2 en 3 en groten-

. deels gegrond in zover ingesteld tegen 
eiseres, deze laatste veroordelend tot be
taling aan verweerster van in hoofdsom 
1.396.328 F, op volgende gronden : " (Eise
res) moet derhalve geacht worden de uit
voering van de dakstructuur, zoals ge
wild door de bouwheer en voorgeschre
ven door de architect, te hebben aan
vaard. Zij is dan ook ten aanzien van de 
bouwheer gehouden tot een doelverbinte
nis, bepaaldelijk tot de adequate plaat
sing van de dakplaten wat betreft, onder 
meer, hun draagvermogen, hetgeen de 
aansprakelijkheid voor het bij de beton
studie berekende draagvermogen impli
ceert. De bouwheer aanvaardt het door 
de deskundige aangenomen alternatief 
van noodzakelijke definitieve herstelling 
ad 1.209.578 F. Derhalve is die som als 
schadeloosstelling toewijsbaar. ( ... ) In de 
zoeven vermelde prijs van 1.209.578 F is 
het vervangen van het door vocht be
schadigd vasttapijt reeds begrepen tot 
beloop van de som van 122.000 F + 17 % 
B.T.W. ( ... ). Uit hetgeen voorafgaat, in
zonderheid hetgeen hiervoren onder 4.1, 
4.2.2 en 4.3 werd bepaald, volgt dat (eise
res) geh<mden is (verweerster) schade-

Noot arrest nr. 297 : 
(1) Zie Cass., 3 mei 1984, A.R. nr. 4234 (A.C., 

1983-84, nr. 508), met cone!. proc.-gen. Krings; 
Cass., 18 mei 1990, A.R. nr. 6519 (A.C., 1989-90, 
nr. 549). 
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loos te stellen tot beloop van de som van 
(116.750 F + 1.209.578 F + 70.000 F =) 
1.396.328 F. " 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de 
opdracht van de aannemer beperkt blijft 
tot het' uitvoeren van een werk ontwor
pen door de opdrachtgever en/of de ar
chitect ·en dit volgens nauwkeurige voor
schriften o.m. betreffende de aard van 
de te g~bruiken materialen en de manier 
waarop. zij moeten verwerkt worden, er 
in hoofde van de aannemer slechts spra
ke kan zijn van een middelenverbintenis 
en niet van een resultaatsverbintenis; 
dat, nu het uitdrukkelijk vaststaat dat de 
uitvoering van de dakstructuur werd 
" gewild door de bouwheer en voorge
schreven door de architect", het bestre
den arrest derhalve niet wettig kon be
slissen ,dat eiseres, als aannemer, m.b.t. 
die uitvoering van de dakstructuur zegge 
de adequate plaatsing van de dakplaten 
ten aanzien van de bouwheer (in casu 
verweerster) tot een doelverbintenis zeg
,ge resultaatsverbintenis zou gehouden 
;geweest zijn (schending der artikelen 
1126, 1142, 1147, 1148, 1708, 1710 en 1779, 
:3°, van het Burgerlijk Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechter 

uit de vaststelling dat « het aan de 
basis van de abnormale doorbuiging 
Iiggende gebrek van onderdimen
sionering van de plaatdikte ( ... ) niet 
•enkel als een verborgen gebrek, 
doch ook en vooraf als een gebrek 
dat de garantieverbintenis uit de ar
tikelen 1792 koninklijk besluit & 
:2270 Burgerlijk W etboek van de 
aannemer en de architect aangaat 
i(te beschouwen is) »,en uit de bepa
lingen van het bestek, luidens welke 
de welven werden geplaatst « op 
verantwoordelijkheid van de aanne
mer, wat betreft nuttig draagvermo
gen, inwerking van koepelopenin
gen, stabiliteit van de bestaande 
gebouwen », afleidt dat eiseres « ten 
aanzien van de bouwheer ( ... ) tot 
een doelverbintenis (gehouden is), 
bepaaldelijk tot de adequate· plaat
sing van de dakplaten wat betreft, 
onder meer, hun draagvermogen, 
hetgeen de aansprakelijkheid voor 
het bij de betonstudie foutief bere
kende draagvermogen impliceert »; 

Dat deze feitelijke beoordeling in 
cassatie onaantastbaar is; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

7 februari 1992 - J• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Boes 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, .procureur-generaal - Advoca
ten: mrs. Houtekier, Van Heeke en De 
Bruyn. 

Nr. 298 

3" KAMER - 10 februari 1992 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN- ART. 177 E.E.G.
VERDRAG - VRAAG OM UITLEGGING VAN 
EEN BEPALING VAN VERDRAG OF VAN DE 
DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEEN
SCHAP VERRICHTE HANDELINGEN - UITLEG
GJNG NOODZAKELIJK OM EEN UITSPRAAK 
VAN HET HOF MOGELIJK TE MAKEN. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPENSI
OEN - GEWAARBORGD INKOMEN VOOR 

BEJAARDEN - ITALIAANSE OUDERDOMSUIT
KERING - SAMENLOOP - LOONTREKKENDE 

- ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT - E.G.
VERORDENING (E.E.G.) NR. 1408171, ARTT. 3, 4, 
46 EN 51 - U!TLEGGING - PREJUDICIEEL GE
SCHIL - H.V.J. 

1° en 2° Wanneer de uitlegging van een 
bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van 
een door de. instellingen van de Ge
meenschap verrichte handeling, zoals 
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de artt. 3, 4, 46 en 51 van verordening 
(E.E.G.) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 
noodzakelijk is om een uitspraak van 
het Hof van Cassatie mogelijk te ma
ken in casu in een zaak van samen
loop van een Italiaanse ouderdomsuit
kering met een door de Belgische 
wetgeving aan een bejaarde gewaar
borgd inkomen, wendt het Hof zich, in 
de regel, tot het Hof van Justitie opdat 
dit bij wijze van prejudiciele beslissing 
uitspraak doet (1). (Art. 177 E.E.G.-Ver
drag.) 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. LEVATINO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9229) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1989 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, 48, 51 van het Verdrag van 25 
:maart 1957 tot oprichting van de Europe
:se Econo:mische Gemeenschap, goedge
:keurd bij de wet van 2 december 1957, 3, 
•16, 51 van verordening nr. 1408/71 
1:E.E.G.) van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de sociale-zekerheidsre
,gelingen op loontrekkenden en hun ge
:zinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, 4, §§ 1 en 2, 10, van de wet 
van 1 april 1969 tot instelling van een ge
waarborgd inkomen voor bejaarden, 

doordat het arrest tot gedeeltelijke wij
ziging eiser veroordeelt om aan verweer
der het achterstallig gewaarborgd inko
men te betalen vanaf 1 april 1984 tot 26 
augustus 1984, op welke datum Milazzo 
Caterina is overleden, zonder dat reke
ning is gehouden met de wijzigingen van 
het ltaliaans pensioen wegens de prijs
stijging en dus ook met de verhoging 

(1) Zie Cass., 9 sept. 1991, A.R. nr. 9012 
(A.C., 1991-92, nr. 7); over het prejudicieel ge
!;chil, zie H.v.J., 22 juni 1972, arrest Rita Frilli, 
.Jur. H.v . .J., 1972, biz. 457; 16 mei 1979, arrest 
Mura, ibid., 1979, biz. 1819; 15 okt. 1980, arrest 
Remo D'Amico, ibid., 1980, biz. 2951; 3 feb. 
1977, arrest Jozef Strehl, ibid., 1977, biz. 211, 
en 2 juli 1981, arrest Celestre, Strehl e.a., ibid., 
1981, biz. 1737; 1 maart 1984, arrest Salvatore 
Cinciuolo, ibid., 1984, biz. 1285; 13 maart 1986, 
arrest Antonio Sinatra, ibid., 1986, biz. 104 7, en 
~:4 sept. 1987; arrest Johanna Coenen, ibid., 
1987, biz. 3589. 

van het indexcijfer, op grand dat de door 
eiser toegepaste verminderingen van de 
Belgische uitkering volgens de indexerin
gen van het Italiaanse pensioen te dezen 
betwist worden. Aan de hand van het ar
rest van het Hof van Justitie E.E.G. Fril
li van 22 juni 1972 men het gewaarborgd 
inkomen wel degelijk dient te beschou
wen als een pensioen in de zin van de 
Europese verordeningen, en zulks, des te 
meer, naar het oordeel van het openbaar 
ministerie in zijn advies, omdat het in
derdaad gaat om een door Italit! in het 
kader van de sociale zekerheid toege
kend aanvullend pensioen ... In zljn ar-
rest Sinatra (Jur. H.v.J.; p. 137) zegt dat 
Hof : « Een herberekening overeenkom
stig de bepalingen van artikel 46 van 
verordening nr. 1408171 is verplicht bij 
elke wijziging in de door de Lid-Staat be
taalde uitkeringen, behalve wanneer zij 
berust op een der " aanpassingsgronden " 
van artikel 51 van Verordening nr. 
1408/71, die niet de veranderingen om
vatten die in de individuele situatie van 
de sociaal verzekerde optreden ». In zijn 
analyse van het geval schreef advocaat
generaal L. Morgenthal (J.T.T., 1984, 
blz. 185) : In beginsel leidt elke wijziging 
tot een vergelijking tussen de nationale 
regeling en het stelsel van samenstellin
gen en prorataberekening; ten einde de 
administratieve last bij die heronderzoe
ken te verminderen, wordt evenwel geen 
herberekening toegepast « als de uitke
ringsaanpassingen te wijten zijn aan een 
gebeurtenis, die geen betrekking heeft 
op de persoonlijke toestand van de ver
zekerde, en aan de algemene evolutie 
van de economische en sociale situatie », 

welke uitsluiting niet kan worden uitge
breid tot wijzigingen die het gevolg zijn 
van een verandering in de persoonlijke 
situatie van de sociaal verzekerde, zoals 
zijn overgang van de categorie « gehuw
de » naar de categorie « alleenstaande »; 
zodanige verandering is geen reden om 
artikel 51.1, bij analogie toe te passen: 
het betreft in ons geval een persoonlijke 
verandering en geen aanpassingsgrond 
van algemene aard. In zijn arrest van 8 
november 1984 (A.R. nr. 1866/82) wees 
het (arbeids)hof erop dat werd beslist 
dat « zolang de werknemer aileen krach
tens de nationale wetgeving een pen
sioen ontvangt, de bepalingen van Veror
dening nr. 1408171 niet eraan in de weg 
staan dat de nationale wetgeving voile
dig op hem van toepassing is, met inbe
grip van de nationale anticumulatie re
gels, met dien verstande dat als de 
toepassing van die wegeving minder 
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voordelig blijkt te zijn dan de regeling 
van artikel 46 van Verordening nr. 
1408171 (sarnenstellings- en proratabere
kening) de bepalingen van dat artikel 
volledig rnoeten worden toegepast en er 
van sarnenstellings- en proratabereke
ningen geen sprake kan zijn, indien zij 
leiden tot een verrnindering van de uit
keringen waarop de verzekerde volgens 
de wetgeving. van een enkele Lid-Staat 
recht heeft, op basis van de tijdvakken 
die onder die wetgeving zijn vervuld. Ar
tikel 46.3, van Verordening nr. 1408171 
niet te verenigen is met artikel 51 van 
het Verdrag, in zoverre het een beper
king van de curnulatie van de in ver
schillende Lid-Staten verkregen uitkerin
gen oplegt door een verrnindering van 
een krachtens de enkele nationale wet
geving verkregen uitkering ». De Dienst 
rnoet het Belgisch gewaarborgd inkornen 
bijgevolg betalen en indexeren overeen
kornstig artikel 46 van verordening nr. 
1408171, zonder rekening te houden met 
de aanpassingen van het Italiaans pen
sioen die te wijten zijn aan de evolutie 
van de kosten van levensonderhoud, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 46 van 
de cornrnunautaire verordening nr. 
1408/71 geen toepassing vindt op de door 
eiser op grond van de Belgische wet van 
1 april 1969 toegekende uitkeringen van 
een gewaarborgd inkomen; artikel 46 
van verordening nr. 1408/71 de regels be
paalt inzake de vaststelling van het recht 
op de ouderdornsuitkeringen, wanneer 
het bedrag afhankelijk is van de duur 
van de tijdvakken die de rechthebbende 
onder de wetgeving van twee of rneer 
Lid-Staten heeft vervuld of wanneer de 
:rechthebbende achtereenvolgens of af
wisselend aan de wetgeving van verschil
lende Lid-Staten was onderworpen; de 
door het cornrnunautaire stelsel voorzie
ne samenstellings- en prorataberekening 
van de tijdvakken van verzekering of 
van wonen die in de verschillende Lid
Staten zijn vervuld, niet te verenigen is 
met de vaststelling van het recht op het 
gewaarborgd inkornen, waa_rin de Belgi
sche wet enkel heeft voorz1en op grond 
van inkornsten van de rechthebbende en 
zonder enige verwijzing naar een tijdvak 
van verzekering of van wonen (schen
ding van de artikelen 46, van verorde
ning E.KG. nr. 1408/71 van 14 juni 1971, 
~~~ §§ 1 en 2, 10 van de wet va~ 1 april 
1969); 

tweede onderdeel, artikel 51 van de 
~~erneenschapsverordening nr. 1408/71 
E!venmin van toepassing is op de door ei-

ser op basis van de Belgische wet van 
1 april 1969 toegekende uitkeringen van 
gewaarborgd inkomen; die cornrnunautai
re bepaling imrners enkel van toepassing 
is op de overeenkornstig de bepalingen 
van artikel 46 van gerneenschapsverorde
ning nr. 1408/71 vastgestelde uitkerin
gen; de betwiste uitkeringen echter niet 
onder toepassin,g van bedoeld artikel 46 
vallen (schending van de artikelen 46, 51, 
van verordening E.E.G. nr. 1408/71 van 
14 juni 1971, 4, §§ 1 en 2, 10, van de wet 
van 1 april 1969); 

derde onderdeel, krachtens artikel 3.1 
van gerneenschapsverordening nr. 1408/ 
71, personen (lie op het grondgebied 
van een der Lid-Staten wonen en op wie 
de bepalingen van de verordening van 
toepassing zijn, de rechten en verplich
tingen voortvloeiende uit de wetgeving 
van elke Lid-Staat hebben onder dezelf
de voorwaarden als de onderdanen van 
de Staat, behoudens bijzondere bepalin
gen van deze verordening; betaling van 
het Belgisch gewaarborgd inkornen aan 
een buitenlandse rechthebbende on
derdaan van een Lid-Staat, zon
der dat rekening wordt gehouden met 
de aanpassingen van het buitenlands 
pensioen te wijten aan de evolutie van 
de kosten van levensonderhoud, terwijl 
elke indexering van de Belgische pen
sioenen een weerslag heeft op het be
drag van het gewaarborgd inkornen, een 
dicrirnininatie zou opleveren tussen de 
op Belgisch grondgebied verblijvende 
personen, naar gelang deze een pensioen 
genieten krachtens een Belgische dan 
wel een buitenlandse wetgeving (schen
ding van de artikelen 7, 48, 51 van het 
Verdrag van 25 rnaart 1957, 3, 46, 51 van 
verordening E.E.G. nr. 1408/71 van 14 ju
ni 1971, 4, §§ 1 en 2, 10, van de wet van 1 
april 1969); het arrest aldus de in het 
rniddel aangewezen wettelijke en com
rnunautaire bepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiser, bij zijn beslissing die 
hij had betekend aan Caterina Mi
lazzo, van wie verweerder een recht
hebbende is, had besloten dat vanaf 
de maand april 1984 aan Caterina 
Milazzo als gewaarborgd inkomen 
een maandelijks bedrag van 11.530 
frank, zou worden betaald, rekening 
houdende met het laatste bekende 
bedrag van haar ltaliaanse pensioen 
en met de officieel toepasselijke wis
selkoers; 
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Overwegende dat het arrest be
slist dat eiser « overeenkomstig arti
kel 46 van Verordening (E.E.G.) nr. 
1408/71 het Belgisch gewaarborgd 
inkomen moet betalen en indexeren, 
zonder rekening te houden met de 
aanpassingen van het Italiaanse 
pensioen wegens de evolutie van de 
kosten van levensonderhoud »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 10 van de wet van 1 april 1969 
tot instelling van een gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden, het bedrag 
van het gewaarborgd inkomen 
wordt verminderd met de rust- en 
overlevingspensioenen en met alle 
andere voordelen die aan de aanvra
ger of zijn echtgenoot werden ver
leend, onder meer met toepassing 
van een verplichte buitenlandse pen
sioenregeling; 

Overwegende dat de vraag rijst of 
de artikelen 46 en 51 van verorde
ning (E.E.G.) nr. 1408/71 van toepas
sing zijn in geval van samenloop 
van een krachtens de wetgeving van 
een Lid-Staat betaalde ouderdoms
uitkering en van een aanvullende 
uitkering bij een ouderdomsuitke
ring van de loontrekkende, waar
door a an een bej aarde een inkomen 
wordt toegekend, los van de duur 
van de verzekeringstijdvakken en 
dat krachtens de wetgeving van een 
andere Lid-Staat wordt betaald, ook 
al kan die toepassing de migrerende 
werknemer bevoordelen ten opzich
te van een niet migrerende, terwijl 
artikel 3.1, van voormelde verorde
ning voorziet in de gelijkheid van 
behandeling van alle onderdanen 
van de Lid-Staten; 

Dat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeeschappen in de hui
dige stand van de rechtspleging 
krachtens artikel 177 van het Ver
drag, alleen bevoegd is om bij wijze 
van prejudiciele beslissing over die 
vraag uitspraak te doen; 

Om die redenen, houdt de uit
:spraak aan totdat het Hof van Justi-

tie van de Europese Gemeenschap
pen bij wijze van prejudicH~le beslis
sing uitspraak heeft gedaan op de 
volgende vraag : moeten de artike
len 46 en 51 van verordening 
(E.E.G.) nr. 1408/71 aldus worden 
uitgelegd dat zij van toepassing zijn 
in geval van samenloop van' een 
krachtens de wetgeving van een 
Lid-Staat betaalde ouderdomsuitke
ring en een aanvullende uitkering 
bij een ouderdomsuitkering van een 
loontrekkende, waardoor aan een 
bejaarde een inkomen wordt toege
kend, los van de duur van de verze
keringstijdvakken en dat krachtens 
de wetgeving van een andere Lid
Staat wordt betaald, ook al kan die 
toepassing de migrerende werkne
mer bevoordelen ten opzichte van 
een niet migrerende, terwijl artikel 
3.1 van voormelde verordening voor
ziet in de gelijkheid van behande
ling van alle onderdanen van de 
Lid-Staten?; houdt de kosten aan. 

10 februari 1992 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advokaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 299 

3• KAMER - 10 februari 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE 
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN --'
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN -
VERMELDING - BEGRIP - OMVANG - GE
VOLG T.A.V. HET MIDDEL VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EI:'-!DE 
-ANDERE WIJZEN VAN BEEI:'-!DIGING '-WE
ZENLIJK BESTANDDEEL VAN DE OVEREEN
KOMST - TIJDELIJKE WIJZIGING - GEVOLG. 
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3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING -WE
ZENLIJK BESTANDDEEL VAN DE OVEREEN
KOMST - EENZIJDIGE WIJZIGING - BEDOE
LING DE OVEREENKOMST TE BEEINDIGEN. 

1° In burgerlijke zaken kan de tegen het 
cassatiemiddel opgeworpen grand van 
niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande 
dat zekere geschonden wettelijke be
palingen niet zijn vermeld, niet wor
den aangenomen, wanneer blijkt dat 
aanneming van het middel op grand 
alleen van de daarin vermelde wette
lijke bepalingen, cassatie meebrengt 
zowel van een der bestreden beslissin
gen, als van de hieruit volgende be
schikkende gedeelten, waarop de 
grand van niet-ontvankelijkheid be
trekking heeft. 

2° De partij die eenzijdig, al was het tij
delijk, een van de wezenlijke bestand
delen van de arbeidsovereenkomst wij
zigt, maakt aan die overeenkomst 
onmiddellijk en onrechtmatig een 
einde (1). (Art. 1134 B.W.) 

3° Wanneer de rechter beslist dat een 
partij de arbeidsovereenkomst heeft 
beeindigd door eenzijdige wijziging 
van een wezenlijk bestanddeel, dient 
hij niet vast te stellen dat die partij de 
bedoeling had de overeenkomst te 
beeindigen (2). (Art. 1134 B.W.) 

(LAMBERMONT T. COMITE ORGANISATEUR DE 
L'INSTITUT SAINT-LUC V.Z.W.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9257) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1990 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978, 

(1) Cass., 17 maart 1986, twee arresten, A.R. 
nrs. 7173 en 7478 (A.C., 1985-86, nr. 452); zie 
Cass., 27 juni 1988, A.R. nr. 6189 (ibid., 1987-88, 
nr. 668); 4 feb. 1991, A.R. nr. 7322 (ibid., 
1990-91, nr. 297). 

(2) Cass., 27 juni 1988, A.R. nr. 6189 (A.C., 
1987-88, nr. 668). 

doordat het arrest vaststelt dat eiser 
met ingang van het schooljaar 1968-1969 
's maandags 's avonds drie uur les in so
ciale promotie gaf, dat die uurregeling 
bij het begin van het schooljaar 1987 is 
gewijzigd, in die zin dat hij voortaan 
driemaal per week een uur les diende te 
geven, dat die nieuwe uurregeling is toe
gepast toen eiser op 4 september 
1987 's avonds een uur les heeft gege
ven en op 7 september 1987 's avonds 
verhinderd werd volgens de vroegere 
voorwaarden les te geven, daar de di
rectie « niets anders kon doen » dan de 
nieuwe uurregeling « te doen naleveri », 
omdat er een andere en trouwens daar 
tegenwoordige leraar was voorzien, en 
aan eiser zijn vordering ontzegt tot beta
ling van een vergoeding en van een aan
vullende beschermingsvergoeding, van 
een compensatoire opzeggingsvergoeding 
en van een vergoeding wegens willekeu
rige afdanking, wegens de redenen er
van die hier beschouwd worden als zijn
de volledig overgenomen, 

terwijl krachtens het begrip « met 
beiHndigend gelijkstaande handeling », 
zoals dit voortvloeit uit artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek, ook al wordt de 
arbeidsovereenkomst op zichzelf niet 
bei:Hndigd wanneer een partij haar ver
bintenissen niet nakomt en niet-nako
ming enkel tot beeindiging leidt als daar
door de bedoeling van de partij om de 
overeenkomst te beeindigen tot uiting 
komt, de eenzijdige wijziging van de ar
beidsvoorwaarden echter onmiddellijk 
een einde maakt aan die overeenkomst 
ongeacht de wil van de werkgever, en 
zulks op voorwaarde alleen dat het gaat 
om een werkelijke, belangrijke wijziging 
betreffende een wezenlijk bestanddeel 
van die overeenkomst; die onmmiddel
lijke bei!indiging impliceert dat de werk
nemer met geen enkele termijn rekening 
moet houden om de beeindiging vast te 
stellen en evenmin een voorafgaande ·in
gebrekestelling is vereist; 

eerste onderdeel, als het bes1ist dat 
een van de bestanddelen van de overeen
komst is gewijzigd, het arrest dat niet 
zegt hoe belangrijk die uurregeling is en 
evenmin of die uurregeling voor de con
tracterende partijen essentieel was, het 
bestaan van een met beeindiging gelijk
staande handeling niet kon uitsluiten op 
grand dat eiser, voordat hij de beeindi
ging vaststelt, heeft nagelaten « tegen
voorstellen te doen, de vakbondsorgani
·satie te doen tussenkomen, met andere 
leraars erover te spreken en ondertussen 
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verder les te geven » volgens het gewij
zigde uurrooster en ·door overhaasting 
« niet kon worden nagegaan of het de 
bedoeling was de overeenkomst te beein
digen en evenmin of de litigieuze wijzi
ging belangrijk was »; het derhalve 
schending inhoudt van het begrip << met 
beeindiging gelijkstaande handeling », 
zoals dit voortvloeit uit artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek en bijgevolg van 
deze bepaling en van artikel 39 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, waarin een onregelmatige beeindi
ging van de overeenkomst wordt ge
sanctioneerd; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid tegen het middel opgewor
pen, in zoverre het middel de wette
lijke bepalingen niet vermeldt waar
op de grief tegen de afwijzing van 
de vordering tot betaling van een 
.beschermingsvergoeding en van een 
aanvullende vergoeding diende te 
worden gegrond : 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt dat het de begrip
pen << met beeindiging gelijkstaande 
handeling » en << wijziging van de 
overeenkomst », zeals deze voort
vloeien uit artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, schendt, door te be
slissen dat verweerster de overeen
komst niet heeft beeindigd; 

Dat aanneming van het middel 
cassatie meebrengt van de hieruit 
volgende beschikkende gedeelten, 
onder andere die waarop de grond 
van niet-ontvankelijkheid betrek-
king heeft; · 

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

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de partij die 

eenzijdig een van de wezenlijke be
standdelen van de arbeidsovereen
komst wijzigt, die overeenkomst on
middellijk en onrechtmatig beein
digt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster het uurrooster 
van de lessen die eiser 's avonds 

gaf, eenzijdig heeft gewijzigd; het 
arrest in zijn beschikkende gedeelte 
beslist dat verweerster de overeen
komst niet heeft beeindigd « op 
grand van de theorie van de met 
beeindiging gelijkstaande hande
ling »; 

Dat het arrest oordeelt dat ver
weerster geen grove fout heeft be
gaan, dat eiser << overhaastig heeft 
gehandeld » bij het vaststellen van 
de beeindiging van de overeenkomst 
en dat het arbeidshof daardoor niet 
heeft kunnen nagaan of het de be
doeling was van verweerster de 
overeenkomst te beeindigen en 
evenmin of de litigieuze wijziging 
belangrijk was; 

Dat het arrest om die redenen 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaan tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel, 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zoverre het het hager be
roep ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

10 februari 1992 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggev(Jr: mevr. Charlier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en De Bruyn. 



536 HOF VAN CASSATIE Nr. 300 

Nr. 300 

3• KAMER - 10 februari 1992 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -
INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKE
RINGSJNSTELLJNG - CRITERIA. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

- PRESTATIE VAN DE UITKERINGSVERZEKE
RING - GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING 
- JNDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKE
RINGSINSTELLJNG - CRITERIA. 

1° Om te beslissen dat de verzekerings
instelling, die aan de getroffene van 
een ongeval zekere prestaties beeft 
verleend, al dan niet in diens plaats 
treedt, is op zichzelf ter zake niet be
palend dat de prestaties na de consoli
datie zijn verleend, nu de vraag te de
zen aileen is of de prestaties, die ten 
gevolge van het ongeval werden ver
Jeend, kracbtens het gemeen recbt ver
scbuldigd waren (1). (Art. 70, § 2, 
Z.I.V.-wet.) (2) 

2° Wanneer de prestatie van de uitke
ringsverzekering en de gemeenrecbte
lijke vergoeding wegens een uit een
zelfde ongeval voortvloeiende arbeids
ongescbiktbeid verscbuldigd zijn en zij 
beiden een vermindering van bet ver
mogen tot verdienen dekken, is de ver
zekeringsinstelling recbtens in de 
plaats van de getroffene gesteld val
gens de wettelijke en reglementaire 
voorwaarden. (Artt. 56, § 1, en 70, § 2, 
Z.I.V.-wet.) (3) 

(HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN JNVALIDJTEITSVER
ZEKERING T. VERZEKERING GROEP JOSJ N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9293) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

(1) Cass., 21 feb. 1989, A.R. nr. 2768 (A.C., 
1988-89, nr. 347) · 

(2) en (3) Thans art. 76quater, § 2. 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 19 november 1991 waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over bet middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 70, § 2, (thans 16quater, § 2), 
krachtens artikel 44 van de Programma
wet van 30 december 1988) van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering, ge
wijzigd bij koninklijk besluit nr. 19 van 
4 december 1978, en voor zover nodig 56, 
inzonderheid § 1, van dezelfde wet van 9 
augustus 1963, zoals deze bepaling van 
toepassing was v66r de wijziging ervan 
bij koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 
1982, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vordering van eiseres om verweerster te 
doen veroordelen tot terugbetaling van 
een hoofdbedrag van 176.105 frank niet 
gegrond verklaart, om de volgende rede
nen : « Er dient echter te worden opge
merkt dat een ziekenfonds slechts in de 
plaats komt volgens de lasten die het te 
dragen heeft ten gevolge van de schade 
waarvoor, wegens de oorzaak ervan, de 
aansprakelijke derde vergoeding is ver
schuldigd krachtens het gemene recht. 
Met andere woorden, het wordt slechts 
in de plaats gesteld voor al hetgeen het 
heeft betaald ter zake van eenzelfde 
schade of van eenzelfde deel van de 
schade die vorenbedoelde derde moet 
herstellen ( ... ). Derhalve moeten de aard 
en de grenzen worden onderzocht van de 
schade die de aansprakelijke derde - en 
bijgevolg (verweerster) - te dezen, val
gens het gemene recht dienden te ver
goeden vanaf de datum van de consolida
tie. Die schade bestaat onbetwistbaar in 
een blijvende gedeeltelijke ongeschikt
heid. De materii:He schade wegens zoda
nige ongeschiktheid wordt volgens het 
gemene recht omschreven als een ver
mindering van de arbeidsgeschiktheid en 
een aantasting van de lichamelijke inte
griteit waardoor de latere uitoefening 
van elke winstgevende werkzaamheid in 
het gedrang komt, de waarde op de ar
beidsmarkt wordt verminderd en bij de 
uitoefening van de normale taak een gro
tere inspanning wordt gevergd. (Eiseres), 
om de grondslag van haar rechtsvorde
ring te bewijzen, dus moet aantonen dat 
de door haar na 9 oktober 1979 aan de 
getroffene betaalde vergoedingen, dien-
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den tot herstel van een mat.eriiHe schade, 
zoals zojuist is omschreven. Het hof (van 
beroep) stelt in dat opzicht vast dat 
zulks niet is bewezen, daar: 1) de door 
(eiseres) betaalde vergoedingen een com
pensatie zijn voor een !outer verlies aan 
inkomsten van een persoon die ten min
ste 66 pet. lichamelijk of geestelijk ar
beidsongeschikt is (cf. supra 2.2.1), 2) zo
danige persoon is per definitie algeheel 
ongeschikt tot werken en mag trouwens 
zulks niet doen, 3) te dezen, die arbeids
ongeschiktheid duurde vanaf de datum 
van de consolidatie tot de pensioen
gerechtigde leeftijd, dat wil zeggen tot 
het einde van de winstgevende bezig
heid, 4) de getroffene Camille Lefebvre 
gedurende die periode dus geen risico 
heeft gelopen op de arbeidsmarkt en 
evenmin bij de uitoefening van enige 
winstgevende werkzaamheid en bij de 
uitvoering van zijn normale taak geen 
grotere inspanning heeft moeten leveren, 
5) de vergoedingen die (eiseres) heeft be
taald dus niet dezelfde oorzaak hebben 
als de betaling die (verweerster) was ver
schuldigd wegens haar verbintenis als 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de aansprakelijke 
derde en niet strekken tot herstel van 
dezelfde gevolgen; het hof (van beroep) 
wijst tot slot erop dat (eiseres), naar zij 
zelf bekent, en die trouwens dienaan
gaande niet de minste inlichting ver
strekt, " andere aandoeningen dan die 
waarop de gerechtelijke deskundige Du
bois een blijvende gedeeltelijke onge
schiktheid heeft toegekend, tot de beslis
sing hebben geleid dat de getroffene 
arbeidsongeschikt was op grand van de 
bepalingen van artikel 56 van de wet van 
9 augustus 1963" », 

terwijl de invaliditeitsinstelling die 
aan de rechthebbende van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, volgens de door 
de Koning vastgestelde voorwaarden, de 
prestaties heeft toegekend van de Ziekte
en Invaliditeitswet van 9 augustus 1963, 
rechtens in de plaats treedt van die 
rechthebbende, en die indeplaatsstelling 
geldt tot het beloop van de toegekende 
prestaties voor het geheel van de sam
men die onder andere krachtens het ge
mene recht zijn verschuldigd en die een 
gedeeltelijke of volledige vergoeding zijn 
voor dezelfde schade als die waarvan 
sprake is in het eerste lid van § 2 van ar
tikel 70 van voormelde wet van 9 augus
tus 1963, gewijzigd bij artikel 1, 1°, van 
het koninklijk besluit nr. 19 van 4 de-

. cember 1978 (thans artikel 16quater, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963, inge-

voerd bij artikel 44 van de Programma
wet van 30 december 1988); de in artikel 
70, § 2, (thans 16quater, § 2) bedoelde 
schade, wat de invaliditeitsuitkeringen 
betreft, bestaat in een vermindering, we
gens letsels of functionele stoornissen, 
van het vermogen tot verdienen van de 
werknemer die aile werkzaamheden 
heeft onderbroken, tot een derde of min
der dan een derde, en zulks op basis van 
de criteria van artikel 56, § 1, van de wet 
van 9 augustus 1963; naar gemeen recht 
en inzonderheid inzake aansprakelijk
heid buiten overeenkomst, degene door 
wiens schuld aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, tot volledige vergoe
ding van die schade is gehouden, wat im
pliceert dat de gelaedeerde opnieuw in 
de toestand moet verkeren als die waar
in hij zich zou hebben bevonden als de 
fout niet was begaan; in elke geval, wan
neer de gemeenrechtelijke vergoeding 
wegens een arbeidsongeschiktheid ver
schuldigd is, zij ook een vermindering 
tot verdienen dekt; te dezen, enerzijds, 
de vergoedingen die eiseres, het zieken
fonds, (aan de getroffene Camille Lefeb
vre) na 9 oktober 1979 (datum van de 
consolidatie), heeft betaald, invaliditeits
uikeringen zijn die, krachtens de artike
len 56, § 1, en 70, § 2, (thans 16quater, 
§ 2) van de wet van 9 augustus 1963 de 
schade dekken bestaande in een vermin
dering van het vermogen tot verdienen 
van de getroffene Camille Lefebvre; an
derzijds, de schade die de aansprakelijke 
derde Andre Piavaux en bijgevolg ver
weerster (als verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid) te dezen, 
volgens het gememe recht en vanaf de 
datum van de consolidatie (9 oktober 
1979) verplicht waren te vergoeden, be
staat in · een blijvende gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid, zodat de desbetref
fende gemeenrechtelijke vergoeding te
vens een vermindering van het vermo
gen tot verdienen dekt; de prestaties die 
eiseres als ziekte- en invaliditeitsverze
keringsinstelling heeft toegekend, alsme
de de bedragen die verweerster, B.A.-ver
zekeraar, krachtens het gemene recht 
verschuldigd is, derhalve dezelfde schade 
herstellen; eiseres in dat opzicht rech
tens in de plaats treedt van haar aange
slotene Lefebvre, tot beloop van de na 9 
oktober 1979 toegekende prestaties, te 
weten tot beloop van een hoofdsom van 
176.105 frank; het arrest dus, ·door de 
door eiseres ingestelde vordering krach
tens indeplaatstelling, niet gegrond te 
verklaren, onder andere omdat « de door 
(eiseres) toegekende vergoedingen dus 
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niet dezelfde oorzaak hebben als die wel
ke (eiseres) verschuldigd was wegens 
haar verbintenis als verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de aansprakelijke derde en die niet 
strekken tot vergoeding van dezelfde ge
volgen >>, het begrip << indeplaatsstelling , 
miskent, zoals dit bij de wet ten gunste 
van de verzekeringsinstelling is geregeld 
(schending van artikel 70, § 2, thans 
67 quater, § 2, van de Ziekte- en lnvalidi
teitswet van 9 augustus 1963, gewijzigd 
bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 decem
ber 1978, en, voor zover nodig, van arti
kel 56, inzonderheid § 1, van diezelfde 
wet van 9 augustus 1963, zoals deze be
paling van toepassing was v66r de wijzi
ging ervan bij koninklijk besluit nr. 22 
van 23 maart 1982), alsmede van het be
ginsel van de volledige vergoeding van 
de door de getroffene geleden schade 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat volgens de ten 
tijde van de feiten vigerende tekst 
van artikel 70, § 2, van de wet van 9 
augustus 1963, dit artikel, krachtens 
hetwelk de bij deze wet bedoelde 
prestaties en de volgens het gemene 
recht of een andere wetgeving ver
schuldigde vergoedingen niet mogen 
worden gecumuleerd en de verzeke
ringsinstelling in de plaats van 
de rechthebbende wordt gesteld, 
slechts van toepassing is wanneer 
die prestaties en vergoedingen de
zelfde schade of hetzelfde deel van 
de schade dekken; 

Overwegende dat de in voormeld 
artikel 70, § 2, bedoelde schade ten 
opzichte van de prestaties wegens 
arbeidsongeschiktheid bestaat in 
een vermindering, wegens letsels of 
functionele stoornissen, van het ver
mogen tot verdienen van de werkne
mer, die alle werkzaamheid heeft 
onderbroken, tot een derde of min
der dan een derde volgens de crite
ria van artikel 56, § 1, van de wet; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de rnateriiHe schade ten 
gevolge van een blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid die << de 
aansprakelijke derde, en bijgevolg 

· (verweerster) diende te vergoeden 
· ( ... ) volgens het gemene recht, wordt 

omschreven als een vermindering 
van de arbeidsgeschiktheid en een 
aantasting van de lichamelijke inte
griteit waardoor ( ... ) de waarde op 
de arbeidsmarkt wordt verminderd 
( ... ) »; het arrest aldus vaststelt dat 
de wegens de arbeidsongeschiktheid 
verschuldigde gemeenrechtelijke ver
goeding ook een vermindering van 
het vermogen tot verdienen dekt; 

Dat het arrest, door aan eiseres 
het recht op de in artikel 70, § 2, be
doelde indeplaatsstelling, ten aan
zien van verweerster te ontzeggen, 
op grond dat in geval van arbeidson
geschiktheid de door eiseres toege
kende vergoedingen en de volgens 
het gemene recht verschuldigde ver
goedingen niet tot herstel van de
zelfde gevolgen strekken, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

10 februari 1991 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Van Ommeslaghe. 

Nr. 301 

2" KAMER - 11 februari 1992 

1° GEMEENSCHAP, GEWEST 
VLAAMS GEWEST - RAAD EN EXECUTIEVE 
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - BE
VOEGDHEID. 
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2° STEDEBOUW- ALLERLEI- BOUWMIS
DRIJF - SCHADE - SCHADEVERGOEDING -
VASTSTELLING. 

3° STEDEBOUW - SANCTIES - AARD. 

4° STEDEBOUW - MEERWAARDE DOOR 
HET MISDRIJF VERKREGEN - INTEREST. 

1 o Aan de organen van de Vlaamse Ge· 
meenschap wordt bevoegdheid ver
leend om de bevoegdheden van de ge
westorganen voor de in art. 107quater 
Gw. bedoelde aangelegenheden uit te 
oefenen, onder de voorwaarden en op 
de wijze bepaald door de bijzondere 
wet van 8 aug. 1980 tot hervorming der 
instellingen (1). 

2° Niet de gemachtigde ambtenaar maar 
wei de Rechterlijke Macht oordeelt 
over het al dan niet bestaan van scha
de en over de hoegrootheid van de 
schadevergoeding waartoe zij die een 
bouwmisdrijf plegen, kunnen veroor
deeld worden; daaraan wordt geen af
breuk gedaan door de omstandigheid 
dat de diensten van het Vlaamse Ge
west op administratief vlak voordien 
een beslissing hadden genomen, waar
mee de Rechterlijke Macht rekening 
dient te houden bij haar oordeel (2). 

3° De veroordeling, op grond van art. 65, 
§ 1, c, Stedebouwwet, tot een bedrag 
gelijk aan de gehele door het goed ver
kregen meerwaarde of een dee! daar
van strekt tot herstel door het teniet
doen van de gevolgen van de wetsover
treding, in dat geval een onwettige 
verrijking; de genoemde wetsbepaling, 
die van strafrechtelijke aard is, moet 
zo worden uitgelegd dat de te betalen 
geldsom geen betrekking heeft op een 
geleden schade maar op het geheel of 
een dee] van de wederrechtelijke ver
rijking. 

4° Op het bedrag van de meerwaarde die 
het goed door het misdrijf heeft ver
kregen en tot betaling waarvan de be
klaagde wordt veroordeeld, loopt geen 
interest. 

{1) Zie Cass., 5 nov. 1985, A.R: nr. 8778 (A.C., 
1985-86, nr. 145). L. !\'EELS, « De Vlaamse Exe
cutieve », R.W. 1981-82, 1299. 

(2) Zie Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 7489 
(A.C., 1984-85, nr. 491). 

(GEENS, VANSWIJGENHOVEN 

T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 4798) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de vordering tot 
herstel en over de vordering tot 
schadeyergoeding; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door het openbaar ministerie inge
stelde vordering waarbij uitspraak 
gedaan wordt op de vordering tot 
veroordeling tot · betaling van een 
geldsom gelijk aan de meerwaarde 
die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen: 

Overwegende dat artikel 6, § 1, 1°, 
van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980 tot hervorming der instel
lingen als aangelegenheid bedoeld 
in artikel 107 quater van de Grond
wet, dus van gewestelijke bevoegd
heid, aanwijst: << de stedebouw en 
de ruimtelijke ordening »; 

Overwegende dat artikel 3, eerste 
lid, van dezelfde wet aan de Vlaam
se Gemeenschap en aan het Vlaam
se Gewest afzonderlijke rechtsper" 
soonlijkheid verleent; 

Overwegende dat het tweede lid 
van zelfde artikel bepaalt dat : 
<< voor het Vlaamse Gewest ( ... ) de 
attributen van de rechtspersoonlijk
heid overeenkomstig (die) wet, in
zonderheid artikel 1, (worden) uitge
oefend »; 

Overwegende dat artikel 1, § 1, 
tweede lid, van zelfde wet bepaalt 
dat de Raad en de Executieve van 
de Vlaamse Gemeenschap in het 
Vlaamse Gewest de bevoegdheden 
uitoefenen van de gewestorganen 
voor de aangelegenheden bedoeld in 
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artikel 107 quater van de Grondwet, 
onder de voorwaarden en op de wij· 
ze bepaald door die wet; 

Dat aldus aan de organen van de 
Vlaamse Gemeenschap bevoegdheid 
wordt verleend om de bevoegdheden 
van de gewestorganen voor de be· 
doelde aangelegenheden uit te oefe· 
nen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Overwegende dat niet de gemach· 
tigde ambtenaar maar wel de Rech· 
terlijke Macht oordeelt over het al 
dan riiet bestaan van schade en over 
de hoegrootheid van de schadever· 
goeding waartoe zij die een bouw· 
misdrijf plegen kunnen veroordeeld 
worden; dat daaraan geen afbreul). 
wordt gedaan door de omstandig~ 
heid dat de diensten van het Vlaam· 
se Gewest op administratief vlak 
voordien een beslissing hadden ge· 
nomen waarmee de rechterlijke 
macht dient rekening te houden bij 
haar oordeel; dat het Vlaamse Ge·· 
west niet tegelijkertijd partij en 
rechter ter zake is; 

Overwegende dat de veroordeling 
op grond van artikel 65, § 1, c, van 
de wet houdende organisatie van de 
stedebouw en de ruimtelijke orde· 
ning, tot een bedrag gelijk aan de 
gehele door het goed verkregen 
meerwaarde of een deel daarvan, 
strekt tot herstel door het teniet· 
doen van de gevolgen van de wets· 
overtreding, in dit geval een onwet
tige verrijking; dat de genoemde 
wetsbepaling, die van strafrechte· 
lijke aard is, zo moet worden uitge· 
legd dat de te betalen geldsom geen 
betrekking heeft op een geleden na· 
deel, maar op het geheel of een deel 
van de wederrechtelijke verrijking; 

Overwegende dat uit een en ander 
volgt dat op zodanige geldsommen, 
bij gebrek aan wettelijke bepaling 
in die zin, geen interest loopt; 

Overwegende dat het hof van 
beroep de eisers veroordeelt tot het 
betalen van de meerwaarde die het 
goed door het misdrijf heeft verkre
gen en dit bedrag bepaalt op vijf~ 
honderdduizend franken; dat voor
noemd hof de eisers daarenboven 
veroordeelt tot het betalen van inte
resten en desaangaande het volgen
de zegt : « dat het Vlaamse Gewest 
behalve de meerwaarde, eveneens 
vergoedende en gerechtelijke intres· 
ten vordert op deze som; dat de door 
de burgerlijke partij gevorderde 
schadevergoeding niet aileen strekt 
tot het tenietdoen van de onrecht
matige verrijking, zelfs al heeft de 
inwilliging van deze eis dit tot ge
volg, maar evE:meens tot het herstel 
van de aan het landschap of streek 
aangerichte schade; dat deze eis van 
de burgerlijke partij tot de beoorde· 
ling op de publieke vordering be
hoort, maar niettemin van civiel· 
rechtelijke aard is; dat de vergoe· 
dende intresten integraal deel uit
maken van de vergoeding die wordt 
toegekend tot herstel van de schade 
en wordt gewettigd door het uitstel 
van de betaling waarop de benadeel
de recht had vanaf het aanrichten 
van de schade »; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
de appelrechters de eisers benevens 
tot het betalen van de meerwaarde 
tevens veroordelen tot het betalen 
van de interesten op dat bedrag; 

Dat de grief in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ei
sers veroordeelt tot het betalen van 
de vergoedende interesten vanaf 
1 januari 1985 en de gerechtelijke 
interesten vanaf de uitspraak van 
het bestreden arrest op het bedrag 
van de meerwaarde; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be· 
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver· 
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oordeelt de eisers in drie vierde en 
verweerster in een vierde van de 
kosten; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

11 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvborzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Grouwels en Lemache, Hasselt. 

Nr. 302 

2• KAMER - 11 februari 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - VERMELDING VAN PLAATS EN DA
TUM \'AN DE FElTEN. 

De onderzoeksgerechten die over de 
voorlopige hechtenis oordelen, zijn er
toe gehouden in hun beslissing de 
plaats en/of de datum van de feiten 
die aan het bevel tot aanhouding ten 
grondslag liggen te vermelden, wan
neer betreffende die plaats en/of die 
datum betwisting wordt opgeworpen 
die de ontvankelijkheid van de straf
vordering of de bevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht betreft (1). 

(PEETERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6351) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te 

(1) Voor de oplossing van di.e rechtsvraag 
blijft de rechtspraak van v66r de wet van 20 
juil 1990 gelden : zie R. DECLERQ en R. VER
STRAETEC\1, roorlopige hechtenis (Acco Leuven), 
118; Cass., 2 april 1985, A.R. nr. 9439, A.C., 
1984-85, nr. 469; 21 mei 1985, A.R. nr. 9538 
ibid., 1984-85, nr. 570 en R. W:, 1985-1986, nr. 
1735, met noot get. A. Vandeplas. 

Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikelen 3, 4 van het 
Strafwetboek, 6 en 7 van de voorafgaan
de titel van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat de onderzoeks
gerechten die over de voorlopige 
hechtenis oordelen ertoe gehouden 
zijn in hun beslissing de plaats en/ 
of de datum van de feiten die aan 
het bevel tot aanhouding ten grand
slag liggen, te vermelden, wanneer 
betreffende die plaats en/of die da
tum betwisting wordt opgeworpen 
die de ontvankelijkheid van de pu
blieke vordering of de bevoegdheid 
van het onderzoeksgerecht aanbe
langt; 

Overwegende dat eiser in zijn 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling genomen conclusie de ver
volgbaarheid in Belgie wegens de 
hem ten laste gelegde feiten en de 
bevoegdheid van de te dezen oorde
lende onderzoeksgerechten betwist
te; 

Overwegende dat het arrest geen 
vaststellingen bevat nopens enig feit 
waaruit de bevoegdheid van de Bel
gische gerechten zou kunnen wor
den afgeleid; dat het vermelde ver
moeden daaraan geen afbreuk doet; 

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 eiser in de kosten 
van de voorziening van 3 februari 
1992; laat de overige kosten ten las
te van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

11 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk-
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Juidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Vanstreels, Antwerpen. 

Nr. 303 

2" KAMER -- 12 februari 1992 

GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN -

BEG RIP. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de rechter dat als een geneesmid
del in de zin van art. 1 Wet van 25 
maart 1964 op de geneesmiddelen moe-
ten worden beschouwd « kits » be
staande uit verscheidene stoffen, wel
ke, afzonderlijk genomen, geen ge
neesmiddelen zijn, maar bestemd zijn 
om door een apotheker te worden ge
mengd en in die samenstelling voorge
steld worden als een middel met thera
peutische eigenschappen (1). 

(RAEMDONCK, D'HAESE, THERAPEUTICA N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(AR. nr. 9303) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het door de eisers aangevoerde 
middel: scheriding van de artikelen 1 en 
6 van de wet van 25 maart 1964 op de ge
neesmiddelen, 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 6 juni 1960 betreffende de fa
bricage, de bereiding en distributie in 
het groat en de terhandstelling vim ge
neesmiddelen en 97 van de Grondwet, 

doordat het betreden arrest de aan de 
eerste en tweede eiser ten. laste gelegde 
feiten bewezen verklaart op grand « dat 
de beklaagden vergeefs betogen dat .elk 
ingredient van· de verkochte "kits" af-

(1) Zie Cuss., 28 okt. 1974 (A.C., 1975, 267), 

zonderlijk zou moeten worden onder
zocht en in hun conclusie overgaan tot 
een onderzoek van die ingredienten, wel
ke afzonderlijk genomen, zonder thera
peutische aanwijzing, niet als genees
middelen kunnen worden beschouwd; dat 
de aan de apothekers verkochte litigieu
ze " kits " worden verpakt met een thera
peutische aanwijziging, waardoor ze in 
feite (voor de mens) bestemde genees
middelen zijn, waarbij de taak van de 
apotheker zich te dezen ertoe beperkt de 
aangekondigde geneesmiddelen samen 
te stellen; dat de stoffen hun hoedanig
heid van geneesmlddef-niet verliezen 
door het feit dat ze niet bruikbaar zijn 
v66r de menging ervan door de apothe
kers; dat een produkt niet noodzakelijk 
aan het publiek te koop moet worden 
aangeboden om als geneesmiddel te kun
nen worden beschouwd; dat de beklaag
den ten onrechte betogen dat de door 
hen gebruikte term " aandoeningen van 
de luchtwegen" enkel dient ter indentifi
catie van de · grondstoffen waaruit de 
" kit" " aandoeningen van de luchtwe
gen " bestaat, terwijl de voorgewogen 
hoeveelheden (de kit maakt de bereiding 
van tien preparaten van dertig capsules 
mogelijk), de samenstelling, voorgesteld 
in een door de " Office Chimique " ver
spreide brochure, de benaming " aandoe
ning van de luchtwegen " en de vermel
ding van de posologie op de (op de 
bereidingen aan te brengen etiketten) 
van de kit een geneesmiddel maken met 
therapeutische eigenschappen voor de 
aandoeningen van de luchtwegen (de 
term " aandoening " slaat op elke ziekte 
beschouwd vanuit het oogpunt van haar 
huidige, plaatselijke of algemene ver
schijnselen ongeacht haar oorzaken -
zie medische Larousse); dat de beklaag
den tendentieus betogen dat de apothe
ker mag afwijken van de voorgestelde 
samenstelling en e.e.n eigen bereiding 
mag samenstellen, terwijl de kit derwij
ze is verpakt dat de apotheker de door 
de beklaagden gesuggereerde samenstel
ling wel moet volgen; dat de kit " minoxi
dil DCI 2 % Vitalhair Q.S. 30 mil", be
staande uit een flesje van 6 gram 
minoxidil, twee flesjes oplosmiddel en 
tien druppeltellers waarin de oplossing 
wordt gegoten die verkregen wordt door 
toevoeging van de oplosmiddelen aan het 
bereide poeder, alsook uit voorgedrukte 
zelfklevende etiketten, kartonnen hou
ders voor de flesjes ... oak een genees
middel ·is .omdat het aangeboden wordt 
met therapeutische aanwijzingen (haar
uitval bij mannen); dat de beklaagden en 
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de naamloze vennootschap Therapeutica 
in hun conclusie vergeefs aanvoeren dat 
dit bedrijf geen enkele therapeutische ei
genschap opgeeft voor het minoxidil -
DCL afzonderlijk of voor het oplosmiddel 
Vitalhair afzonderlijk; dat dit oplosmid
del dient om er het minoxidil DCI in op 
te lossen volgens de door de naamloze 
vennootschap Therapeutica gegeven aan
wijzigingen en dat het minoxidil wordt 
voorgesteld als een middel met een the
rapeutische waarde; dat die kit (bestaan
de uit het minoxidil en de oplosmiddelen 
Vitalhair) wordt voorgesteld als een mid
del tegen haaruitval bij mannen; dat 
eveneens vergeefs in die conclusie gewag 
wordt gemaakt van een vergissing, die 
de eerste rechter zou hebben begaan 
door te spreken van een product " Vital
hair", terwijl op de eerste kartonnen 
houders de voorkeur is gegeven aan de 
naam Vitalhair; dat nadien de voorkeur 
uitging naar de naam Min0xidil DCI 2 %, 
ofschoon de naam Vitalhair werd behou
den (zie stuk 8/4); dat, welke naam ook 
gegeven is, het Minoxidil DCI 2 % Q.S. 
30 ml wordt aangeboden met therapeu
tische aanwijzingen; dat de kit derwijze 
is verpakt dat de apotheker de voorgestel
de samenstelling wel moet volgen; dat de 
beklaagden eveneens vergeefs verwijzen 
naar de magistrale bereidingen, die de 
apothekers onder hun eigen verantwoor
delijkheid uitvoeren, terwijl die prepara
ten worden bereid met producten, die 
nog niet geleverd zijn in een kit, welke 
wordt verkocht om een enkel soort ge
neesmidddel in beperkte hoeveelheid 
(tien preparaten) te vervaardigen, in cap
sulevorm of in flesjes, waarvan alle in
gredienten met inbegrip van de etiketten 
worden geleverd en waarvan de samen
stelling rechtstreeks door de grassier of 
de leverancier van voor de apothekers 
bestemde grondstoffen wordt voorgesteld 
tezamen met de therapeutische eigen
schappen die eraan worden toegeschre
ven; dat de apothekers de aangekochte 
grondstoffen derwijze kunnen doseren 
dat de magistrale bereidingen van goede 
kwaliteit kunnen worden uitgevoerd en 
dat de leveranciers van grondstoffen en 
de grossiers hen mogen bijstaan in hun 
taak door zich aan de behoeften van de 
apothekers aan te passen, zonder daar
om verplicht te zijn te opteren voor de 
formule van een kit, bestaande uit de in
gredienten voor de bereiding van de ge
neesmiddelen, die te dezen in een set 
van tien worden vervaardigd, een stereo
tiepe verpakking hebben, een gedepo
neerde merknaam dragen en waarvan de 

therapeutische aanwijzingen worden ver
meld "• 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 1, 1°, van het koninklijk 
besluit van 6 juni 1960 en 1, eerste lid, 
van de wet van 25 maart 1964 onder ge
neesmiddel wordt verstaan elke enkel
voudige of samengestelde substantie 
aangediend als hebbende therapeutische 
of profylactische eigenschappen met be
trekking tot ziekten bij mens of dier; het 
bestreden arrest vaststelt dat de be
standdelen van de !itigieuze « kits », af
zonderlijk genomen en zonder therapeu
tische aanwijzing, niet als geneesmidde
len kunnen worden beschouwd; uit de 
motivering van het bestreden arrest ove
rigens blijkt dat de bestanddelen van de 
kits moeten worden gemengd en samen
gesteld door de apotheker en dat zij voor 
de menging niet bruikbaar zijn; ook al 
beslist het bestreden arrest dat de kit 
derwijze is verpakt dat de apotheker de 
gesuggereerde of voorgestelde samen
stelling wel moet uitvoeren, zulks niet 
wegneemt dat, blijkens de motivering, de 
litigieuze « kits » bestaan uit een geheel 
van produkten waaraan een voorstel of 
suggestie voor de samenstelling is toege
voegd, en dat de kits geen samenstelling 
of preparaat zijn, die vooraf zouden zijn 
bereid en de apothekers ter hand ge
steld; het bestreden arrest derhalve, nu 
uit de motivering niet kan worden afge
leid dat de litigieuze « kits » bestaan uit 
een enkelvoudige of samengestelde sub
stantie, aangediend als hebbende thera
peutische of profylactische eigenschap
pen met betrekking tot ziekten bij de 
mens, niet wettig kon bes!issen dat die 
« kits » door de wijze van verpakken een 
geneesmiddel zijn in de zin van artikel 1 
van de wet van 25 maart 1964 en dus die 
wetsbepaling schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 1 
van de wet van 25 maart 1964 « on
der geneesmiddel wordt verstaan el
ke enkelvoudige of samengestelde 
substantie, aangediend als hebbende 
therapeutische of profylactische ei
genschappen met betrekking tot 
ziekten bij mens of dier. Is even
eens geneesmiddel elke enkelvoudi
ge of samengstelde substantie die 
bestemd is om aan mens of dier te 
worden toegediend ten einde een 
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medische diagnose te stellen of om 
organische functies te herstellen, te 
verbeteren of te wijzigen »; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de eisers vergeefs betogen 
dat de bestanddelen van de litigieu
ze « kits », afzonderlijk genomen en 
zonder therapeutische aanwijzing, 
niet als geneesmiddelen kunnen 
worden beschouwd; 

Overwegende dat de feitenrech
ters, na op grand van een onaan
tastbare beoordeling van de feite
lijke toedracht van de zaak te heb
ben beslist dat << de aan de apothe
kers verkochte litigieuze "kits" wor
den verpakt met een therapeutische 
aanwijzing waardoor ze in feite 
(voor de mens bestemde) genees
middelen worden en waarbij de taak 
van de apotheker zich te dezen er
toe beperkt de aangekondigde ge
neesmiddelen samen te stellen » en 
<< dat de stoffen hun hoedanigheid 
van geneesmiddel niet verliezen 
door het feit dat ze niet bruikbaar 
zijn v66r de menging ervan door de 
apothekers » wettig hebben kunnen 
beslissen dat die " kits " als een ge
neesmiddel moeten worden be
schouwd in de zin van artikel 1 van 
de wet van 25 maart 1964; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

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

12 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Stranard, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 304 

2• KAMER - 12 februari 1992 

1° LEGER - MIL. SW. - MISDRIJF GE
STRAFT OVEREENKOMSTIG HET GEWOON SW. 
- MILITAIRE GEVANGENISSTRAF - WETTIG
HEID. 

2° STRAF - ALLERLEI - MIL. SW. - MIS
DRIJF GESTRAFT OVEREENKOMSTIG HET GE
WOON SW. - MILITAIRE GEVANGENISSTRAF 
- WETTIGHEID. 

3° STRAF - ZWAARSTE STRAF- BEGRIP. 

1° en 2° Wanneer een in het Mil. Sw. 
- omschreven misdrijf wordt gestraft 

overeenkomstig de bepalingen van het 
gewoon Sw. is het opleggen van een 
militaire gevangenisstraf onwettig. 
(Art. 54 Mil. Sw.) 

3° Van twee straffen die beide bestaan 
uit een gevangenisstraf met hetzelfde 
maximum en uit een geldboete die 
echter bij de ene verplicht en bij de 
andere facultatief is, is laatstgenoemde 
straf niettemin de zwaarste als zij een 
hager maximum heeft dan de andere 
(1). (Artt. 63 en 65 Sw.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9373) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juli 1991 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

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

Overwegende dat verweerder voor 
het militair gerecht is vervolgd we
gens twee groepen telastleggingen : 
enerzijds, wegens gewone en we-

(1) Cass., _17 april 1991, A.R. nr 8761 (A.C., 
1990-91, nr 428). 
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gens zware diefstal (telastleggingen 
1.1 en 1.2) en, anderzijds, wegens 
vervalsing van een reisorder en ver
vaardiging van een vals medisch at
test, en wegens gewone en omstan
dige desertie (telastleggingen 11.1 tot 
8); 

Overwegende dat, nu volgens de 
appelrechters aan de feiten uit elke 
groep een en hetzelfde opzet ten 
grondslag ligt, overeenkomstig arti
kel 65 van het Strafwetboek de 
zwaarste straf diende te worden op
gelegd; 

Overwegende dat de misdrijven 
uit de eerste groep (telastleggingen 
1.1 en 1.2), krachtens artikel 54 van 
het Militair Strafwetboek worden 
gestraft overeenkomstig de bepalin
gen van het gewoon Strafwetboek; 
dat de zwaarste straf die is bepaald 
bij artikel 467 van het Strafwetboek 
en overeenkomstig artikel 80 van 
dat wetboek verminderd wegens 
aanneming van verzachtende om
standigheden, inzonderheid een cor
rectio~ele gevangenisstraf van ten 
minste een maand en ten hoogste 
vijf jaar, alsook de bij artikel 84 van 
het wetboek bepaalde facultatieve 
geldboete van 26 frank tot 1.000 
frank; dat het arrest verweerder we
gens die telastleggingen samen ver
oordeelt tot een militaire gevange
nisstraf van een maand en niet tot 
een straf, bepaald in het gewoon 
Strafwetboek; 

Overwegende dat de zwaarste 
straf, die bij artikel 47 van het Mili
tair Strafwetboek is bepaald voor de 
misdrijven uit de tweede groep (te
lastleggingen II, 1 tot 8) militaire ge
vangenisstraf is; 

Dat de benevens de militaire ge
vangenisstraf uitgesproken geldboe
te wettelijke grondslag mist; dat de 
onwettigheid van een van de be
standdelen van de enige straf, be
staande . uit een militaire gevange
nisstraf van zes maanden en een 
geldboete van 26 frank, de gehele 
straf onwettig maakt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Mi
litair Gerechtshof, anders samenge
steld. 

12 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard - Verslaggever: 
de h. Simonet - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 305 

2• KAMER - 12 februari 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING VER
ZOEKSCHRIFf - VONNISGERECHT - BE
VOEGDHEID. 

Wanneer na een beslissing waarbij de 
beklaagde wordt vrijgesproken van 
een telastlegging en de uitspraak over 
de andere telastleggingen wordt aan
gehouden, aan de correctionele recht
bank een verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling is gericht; en die recht
bank verklaart dat de zaak, wegens 
hager beroep van het O.M. tegen die 
beslissing, niet ]anger bij haar aanhan
gig is, kan de voorlopige invrijheidstel
Jing niet worden verleend dan op in
diening van een nieuw verzoekschrift 
dat wordt gericht aan de kamer belast 
met correctionele zaken in hager be
roep. (Art. 27, § 1, 2", Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

(MATAGNE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9722) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 
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Over het middel, aangevoerd in de me
marie van eiser waarvan een eenslui
dend verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat : 1 o 

de Correctionele Rechtbank te Na
men op 20 januari 1992 eiser, gedeti
neerd, heeft vrijgesproken van po
gingen tot doodslag en de uitspraak 
over de andere telastleggingen heeft 
aangehouden; 2° dat eiser op 20 ja
nuari 1992 aan die rechtbank een 
verzoek tot invrijheidstelling heeft 
gericht; dat de datum voor het on
derzoek ervan werd vastgesteld op 
21 januari; 3° dat de correctionele 
rechtb;:mk op die dag heeft vastge
steld dat de zaak, ingevolge het ho
ger beroep, dat het openbaar minis
terie reeds dezelfde dag had inge
steld tegen de beslissing over de 
zaak zelf, niet langer bij haar aan
hangig was; 4° dat eiser niet in ho
ger beroep is gegaan tegen die be
slissirig; 

Overwegende dat, wegens het ho
ger beroep van het openbaar minis
terie, de voorlopige invrijheidstelling 
niet kan worden verleend dan op in
diening van een verzoekschrift, dat 
overeenkomstig artikel 27, § 1, 2°, 
van de wet van 20 juli 1990 op de 
voorlopige hechtenis wordt gericht 
aan de kamer belast met correctio
nele iaken in hoger beroep; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

12 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard - Verslaggever: 
de h. Lahousse - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Ras
quin en X. Dehant, Namen. 

Nr. 306 

1 e KAMER - 13 februari 1990 

10 BESLAG - DWANGBEVEL - INVORDE
RING BIJ DWANGBEVEL - SCHULDEISER -
STAAT - « STAATSORGANISME " - SCHULD
VORDERING ~ BEGRIP. 

20 CASSATIE - ARRESTEN - RECHTSPLE
GING - BURGERLIJKE ZAKEN - STUKKEN 
WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN 
- CONCLUSIE. 

3° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BE
SLISSING - VERANTWOORDING - RECHTS
GROND - INDEPLAATSSTELLING. 

1 o Het bestuur der domeinen kan, inge
volge art. 3 Domaniale Wet van 22 de
cember 1949, bij dwangbevel alleen die 
aan de Staat of aan de« Staatsorganis
men » verschuldigde sommen invorde
ren die het kenmerk van een vast
staande schuldvordering vertonen (1). 

2° Het Hoi kan bij de beoordeling van 
de wettelijkheid van een bestreden 
dictum acht slaan op de voor de bo
demrechter genomen conclusie, wan
neer die conclusie, die behoort tot het 
dossier van de i'echtspleging, door een 
van de partijen wordt aangevoerd, in
zonderheid door de verweerder in zijn 
memorie van antwoord. (Impliciet.) 

3° Wanneer een bestreden beslissing zijn 
dictum op een door het cassatieberoep 
bekritiseerde reden Jaat steunen, kan 
het Hoi een rechtsgrond in de plaats 
stellen waardoor het dictum van die 
beslissing wordt verantwoord (2). (Im
pliciet.) 

(1) Cass., 10 maart 1961 (Bull. en Pas., 1961, 
I, 752). 

(2) Cass., 16 old. 1989, A.R. nr. 8591 (A.C., 
1989-90, nr. 95). 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. ROUSSEL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nro 9241) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van arti
kel 3, inzonderheid eerste lid, van de do
maniale wet van 22 december 1949, 

doordat het arrest erop wijst dat de 
ontvanger van de domaniale inkomsten 
en van de geldboeten te Hoei belast was 
met de invordering van het gedeelte van 
het loon dat per vergissing door de mi
nister van Nationale Opvoeding en Fran
se kultuur ten onrechte aan verweerder 
was betaald, en vervolgens, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, het door 
de ontvanger op 20 juni 1983 ten laste 
van verweerder uitgevaardigde dwangbe
vel tot betaling van zijn schuld nietig 
verklaart, op grond dat de litigieuze 
schuldvordering niet voldoet aan de ver
eisten gesteld in het decreet van 9-20 
maart 1791 betreffende de regie en de in
vordering van de niet opgeheven feodale 
en andere onlichamelijke rechten, het 
decreet van 18-27 mei 1791 betreffende 
de organisatie van de registratierechter 
en van andere daarin begrepen rechten, 
het decreet van 19 augustus-12 septem
ber 1791 betreffende de regie van de li
chamelijke en onlichamelijke nationale 
domeinen, en ook het koninklijk besluit 
van 8 september 1896 betreffende de or-
ganisatie van het bestuur van de regis
tratie en van de domeinen in de provin
cien waar dat bestuur, krachtens artikel 
4, 1°, met de invordering van de boeten 
en gerechtskosten en verschillende toe
vallige opbrengsten is belast, en dat de 
schuldvordering in kwestie helemaal niet 
verwant is aan een dominale schuldvor
dering; « dat de tekst (van artikel 3, eer
ste lid, van de domaniale wet van 22 de
cember 1949) zeer duidelijk is; dat uit 
het feit dat de procedure van het dwang
bevel mag worden gehanteerd wanneer 
het genoemde bestuur der domeinen be
last is met de invordering van een aan 
de Staat of aan Staatsorganismen ver
schuldigde som, niet volgt dat zij voor el
ke schuldvordering van die instellingen 
mag worden gehanteerd; dat het aanvoe
ren van de wil van de wetgever, zoals 

die uit de wetsgeschiedenis blijkt, een 
uitlegging uitmaakt, terwijl een duidelijk 
en klare tekst niet voor uitlegging vat
baar is; dat eiser derhalve de memorie 
van toelichting van de wet van 22 decem
ber 1949 niet kan aanvoeren, 000 zelfs als 
de volgende vermeldingen van die me
morie de betekenis van de wettekst niet 
helemaal lijken te bevestigen : " 000 onge
acht of het gaat om schuldvorderingen 
die op enige andere grond aan de Staat 
of aan Staatsorganismen toebehoren, 
men niet inziet waarom het bestuur ook 
in dat geval niet op dezelfde wijze de 
methode van het dwangbevel zou kun
nen hanteren, een wijze van invordering 
die in overeenstemming is met de alge
mene beginselen 000 "; oo• dat er dl.ent te 
worden verondersteld dat de wetgever 
gemakkelijk de adekwate verantwoor
ding van de hem door (eiser), op grond 
van de wetsgeschiedenis of van oudere 
bepalingen, toegeschreven bedoeling zou 
hebben kunnen vinden; dat de eerste 
rechter verder terecht zegt dat de tal
rijke wettelijke bepalingen die na 1949 
zijn uitgevaardigd, waarvan hij enkele 
voorbeelden vermeldt, o.. en die even zo
veel bijzondere teksten zijn die, voor bij
zondere schuldvordeirngen, het gebruik 
van de procedure van het dwangbevel 
uitdrukkelijk toestaan, overbodig zouden 
zij n als zij, zoals ( eiser) betoogt, alleen 
zijn door hem aangevoerde algemene be
voegdheid bevestigen », 

terwijl artikel 3, eerste lid, van de do
maniale wet van 22 december 1949 be
paalt dat iedere aan de Staat of aan 
staatsorganismen verschuldigde som 
waarvan de invordering vervolgd wordt 
door het bestuur der domeinen door mid
del van dwangbevel mag worden inge
vord~::rd; die procedure, zoals uit de be
woordingen van die bepaling blijkt en 
door de memorie van toelichting bij de 
wet wordt bevestigd, door het bestuur 
der domeinen kan worden gebezigd om 
eender welke schuldvordering van de 
Staat of van een staatsorganisme in te 
vorderen; daarentegen niet vereist is dat 
een wetsbepaling uitdrukkelijk zegt dat 
die schuldvordering door het bestuur der 
domeinen kan worden ingevorderd; daar
uit volgt dat het arrest, nu het beslist dat 
het ten laste van verweerder afgeleverde 
dwangbevel nietig is, op grond dat de 
schuldvordering waarvan de betaling van 
hem wordt gevorderd, niet behoort tot de 
schuldvorderingen als bedoeld in de de
creten van de revolutie of in het konink
lijk besluit van 8 september 1968, en 
evenmin een domaniale schuldvordering 
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is, de regel miskent vastgelegd in de wet 
van 22 december 1949 volgens welke het 
bestuur der domeinen, in de regel en 
zonder dat daartoe een wettelijke bepa
ling is vereist, bevoegd is om door mid-
del van dwangbevel de schuldvorderin
gen van de Staat of van staatsorganis
·men in te vorderen (schending van 
artikel 3, eerste lid, van de domaniale 
wet van 22 december 1949) : 

Overwegende dat artikel 3, eerste 
lid, van de domaniale wet van 22 de
cember 1949 bepaalt dat iedere aan 
de Staat of aan staatsorganismen 
verschuldigde som waarvan de in
vordering vervolgd wordt door het 
bestuur der domeinen, door middel 
van dwangbevel ingevorderd mag 
worden; 

Dat die wetsbepaling, hoe alge
meen ook, evenwel aileen van toe
passing is op de vaststaande schuld
vorderingen; 

Overwegende dat het arrest te de
zen aileen erop wijst dat « de minis
ter van nationale opvoeding en 
Franse kultuur de ontvanger van de 
domaniale inkomsten en de geldboe
ten te Hoei heeft belast met de te
rugvordering van het onverschul
digd gedeelte (35 pet. hetzij 393.392 
frank) van het loon dat hij, per ver
gissing, (aan verweerder) had be
taald tijdens de periode van arbeids
ongeschiktheid (van 14 augustus 
1977 tot 30 september 1979), v66r het 
koninklijk besluit van 2 september 
1980 waarbij, om gezondheidsrede
nen, met ingang van 1 oktober 1979 
zijn werkzaamheden als kinesithe
rapeut in de Medisch-Pedagogische 
Instelling te Saive werden beein
digd »; 

Dat het hof van beroep niet heeft 
vastgesteld dat verweerder met die 
schuldvordering instemde, noch dat 
er een uitvoerbare gerechtelijke be
slissing was die hem tot betaling 
van dat bedrag veroordeelde; dat in
tegendeel uit verweerders conclusie 
voor het hof van beroep, die in de 
memorie van antwoord wordt aange
voerd, blijkt dat het onverschuldigd 

karakter van de betaling waarvan \ 
eiser de terugbetaling vorderde, be
twist was; 

Overwegende dat derhalve niet 
blijkt dat de schuldvordering een 
vaststaande schuldvordering is,. zo
dat de beslissing dat het dwangbe
vel « nietig en van generlei waarde » 
is, naar recht verantwoord is; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grieven geen invloed 
hebben op die wettigheid en derhal
ve, ook al waren zij gegrond, niet 
tot vernietiging kunnen leiden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

13 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Draps. 

Nr. 307 

1 e KAMER - 13 februari 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - IN
TERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREEN
KOMST TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK -
PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOM
STEN - BEZOLDIGINGEN - BESTUURDER 
VAN EEN VENNOOTSCHAP - BEDRIJFSVOOR
HEFFING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - IN
TERNATIONALE VERDRAGEN - OVEREEN
KOMST TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK -
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VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
BEDRIJFSVOORHEFFING - BESTUURDER VAN 
EEN VENNOOTSCHAP. 

1° en 2° Naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter dat een naam
loze vennootschap, die in Belgie ver
blijf houdt, bedrijfsvoorheffing is ver
schuldigd op de bezoldigingen die zij 
aan een van haar in Frankrijk verblij
vende bestuurders heeft betaald, wan
neer hij, op grand van zijn vaststellin
gen in feite, overweegt dat de bedoelde 
vennootschap niet aantoont dat die 
Franse verblijfhouder « de bezoldiging 
in een andere hoedanigheid dan die 
van bestuurder ontvangt ». (Art. 9, §§ 1 
en 2, Overeenkomst tussen Belgie en 
Frankrijk 10 maart 1964; wet van 14 
april 1965.) 

(FOUCRAY N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1128 F) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 14 december 1990 
door bet Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over bet middel : schending van de ar
tikelen 7, inzonderheid § 1, 9, inzonder
heid § 2, 11, inzonderheid § 1, van de 
Overeenkomst tussen Belgie en Frank
rijk tot voorkoming van de dubbele be
lasting, ondertekend te Brussel op 10 
maart 1964 en goedgekeurd bij de wet 
van 14 april 1965, 20, inzonderheid 2°, 27, 
inzonderheid § 1, 140 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, en 113 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat op de be
dragen die eiseres aan de heer Max Fou
cray, haar bestuurder, ingevolge een tus
sen hen op 20 juli 1976 gesloten overeen
komst, heeft toegekend, in Belgie be
drijfsvoorheffing is verschuldigd, hoofd
zakelijk op grand « dat de h. Foucray 
tijdens de litigieuze belastingjaren de 
hoedanigheid van Franse verblijfhouder 
bezat ( ... ); dat Max Foucray zijn voor
naamste beroepsactiviteiten in Frankrijk 
heeft uitgeoefend ( ... ); dat dit contract 
(van 20 juli 1976) moet worden uitgelegd 
als een lastgeving ( ... ); dat (eiseres) te-

vergeefs betoogt dat (de) commissielonen 
geen aan Max Foucray toegekende bezol
digingen als bestuurder zijn, op grand 
dat zij de prijs uitmaken van de com
merciele diensten die hij voor de ven
nootschap zou hebben verricht, terwijl 
zij de juiste omschrijving ervan niet aan
toont en geen enkel bewijsstuk overlegt 
tot staving van hun omvang en frekwen
tie; dat de beslissing van de directeur te
recht erop wijst dat artikel 27, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen een algemeen karakter heeft en alle 
bezoldigingen omvat die aan een be
stuurder worden toegekend " ongeacht 
de schuldenaar, de benaming en de wijze 
waarop zij worden vastgesteld en toege
kend" ( ... ); dat in datzelfde artikel verder 
wordt gepreciseerd dat tot die bezoldigin
gen inzonderheid behoren '1°) tan
tiE~mes en andere vaste of veranderlijke 
bezoldigingen welke vennootschapenp op 
aandelen ... aan de in artikel 20, 2°, bb, 
bedoelde personen toekennen op enige 
andere wijze dan als terugbetaling van 
werkelijke uitgaven die eigen zijn aan 
de vennootschap of de rechtspersonen 
... ', dat (eiseres) te dezen niet aantoont 
dat de aan haar bestuurder Max Foucray 
betaalde commissielonen de terugbeta
ling waren van werkelijke uitgaven die 
eigen zijn aan haar ( ... ); dat daaruit volgt 
dat de aan Max Foucray toegekende ver
goedingen bezoldigingen als bestuurder 
uitmaken en bijgevolg bedrijfsinkomsten 
in de zin van artikel 20 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen ( ... ); dat in
gevolge artikel 9, § 1, van de genoemde 
Overeenkomst (de Overeenkomst tussen 
Belgie en Frankrijk van 10 maart 1964) 
de aan de heer Fourcray toegekende be
zoldigingen slechts belastbaar waren in 
die van de twee verdragsluitende Staten 
waarvan de vennootschap verblijfhouder 
is, te weten in Belgie, nu (eiseres) haar 
bedrijfszetel te Moeskroen had geves
tigd, dat (eiseres), gelet op de aard van 
de aan de bestuurder Foucray toegeken
de bezoldigingen, ten onrechte artikel 9, 
§ 2, van de Overeenkomst tussen Belgie 
en Frankrijk aanvoert », 

terwijl, hoewel § 1 van artikel 9 van de 
voornoemde internationale overeenkomst 
bepaalt dat de bezoldigingen van de be~ 
stuurders belastbaar zijn in de Staat 
waarvan de vennootschap verblijfhouder 
is, uit § 2 van die bepaling volgt dat die 
regel niet geldt voor de normale bezoldi
gingen die de bestuurders van een ven
nootschap in een andere hoedanigheid 
ontvangen en . die, volgens het geval, be
lastbaar zijn onder de voorwaarden be-
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paald, hetzij in artikel 7, hetzij in artikel 
11, § 1, van de Overeenkomst, wat impli
ceert : a) dat, in tegenstelling tot hetgeen 
het arrest beslist, voor de toepassing van 
die verdragsregel dient te worden afge
weken van de regel van intern recht, be
paalt bij de artikelen 20 en 27 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen,volgens welke aile aan de bestuur
ders van een vennootschap betaalde uit
keringen aan hetzelfde stelsel zijn onder
worpen, te weten dat van de inkomsten 
van de bestuurders, b) dat aileen de be
dragen toegekend aan de bestuurders als 
bezoldiging van hun mandaat van be
stuurder, ingevolge artikel 9, § 1, van de 
Overeenkomst, belastbaar zijn in die 
Staat waarvan de vennootschap verblijf
houder is, nu de andere bezoldigingen, 
overeenkomstig de artikelen 7 en 11 be
lastbaar zijn, dat wil zeggen in beginsel 
in de Staat waarvan de begunstigde ver
blijfhouder in de Staat waarvan de be
gunstigde verblijfhouder is (schending 
inzonderheid van artikel 9 van de voor
noemde overeenkomst tussen Belgie en 
Frankrijk, 20, 2° b, en 27, inzonderheid 
§ 1, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen); bijgevolg, noch de voormel
de redenen van het arrest, noch zijn an
dere overwegingen, naar recht verant
woorden dat de bedragen die eiseres 
heeft toegekend aan Max Foucray, die 
zijn verblijfplaats in Frankrijk heeft en 
zijn werkzaamheden in Belgie uitoefent, 
in Belgie konden worden belast, niette
genstaande de artikelen 7, inzonderheid 
§ 1, 9, inzonderheid § 2, en 11, inzonder
heid § 1, van de Overeenkomst, waarin 
wordt bepaald dat de belasting wordt ge
heven in de Staat waarvan de begunstig
de verblijfhouder is, behoudens uitzonde
ringen waarvan het arrest te dezen niet 
vaststelt dat hun vereisten zijn vervuld 
(schending van die bepalingen en, bijge
volg, van de andere in de aanhef van dit 
middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat § 1 van artikel 9 
van de Overeenkomst van 10 maart 
1964 tussen Belgie en Frankrijk tot 
voorkoming van dubbele belasting 
en tot regeling van wederzijds admi
nistratieve en juridische bijstand in
zake inkomstenbelastingen, in 
hoofdzaak bepaalt dat de bezoldigin
gen van de bestuurders van naamlo
ze vennootschappen belastbaar zijn, 
in de regel, in die van de twee ver
dragsluitende Staten waarvan de 
vennootschap verblijfhouder is; 

Dat op die bepaling, luidens § 2, 
alleen een uitzondering wordt ge
maakt als de bezoldiging door de be
langhebbende in een andere hoeda
nigheid wordt ontvangen; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« ( ... ) dat de hoedanigheid van 
hoofdaandeelhouder en bestuurder 
doorslaggevend is geweest bij de 
keuze van ( eiseres) van Max Four
cray als medecontractant in het 
contract van koper en van com
merciele samenwerking; dat dit 
contract als een lastgeving moet 
worden uitgelegd ( ... ); (eiseres) te
vergeefs betoogt dat die commissie
lonen geen aan Max Foucray toege
kende bezoldigingen als bestuurder 
zijn, op grond dat zij de prijs uitma
ken van de commerciele diensten 
die hij voor de vennootschap zou 
hebben verricht, terwijl zij de juiste 
omschrijving ervan niet aantoont en 
geen enkel bewijsstuk overlegt tot 
staving van hun omvang en fre
kwentie »; 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het verwij st naar de bepalingen 
van artikel 27, § 1, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen en 
vermeldt dat de aan de heer Fou
cray toegekende uitkeringen bezol
digingen als bestuurder uitmaken 
en bijgevolg bedrijfsinkomsten in de 
zin van artikel 20 van dat wetboek, 
uitdrukkelijk preciseert dat '' die be
zoldigingen evenwel moeten worden 
beoordeeld in het kader van de 
Overeenkomst van 10 maart 1964 
tussen Belgie en Frankrijk »; 

Dat daaruit volgt dat het hof van 
beroep de toepassing van artikel 9, 
§ 2, van de voornoemde overeen
komst niet heeft afgewezen omdat, 
volgens artikel 27, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
het geheel van de verdiensten en 
beloningen die de bestuurder Fou
cray van de vennootschap heeft ont
vangen tot de belastbare inkomsten 
behoort, maar op grond dat eiseres 
niet aantoonde dat de belangheb
bende de bezoldiging in een andere 
hoedanigheid dan die van bestuur
der ontving; 
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Dat het hof van beroep aldus geen 
van de door eiseres aangevoerde 
wettelijke bepalingen heeft geschon
den door te oordelen « dat de aan de 
heer Foucray toegekende bezoldigin
gen, ingevolge artikel 9, § 1, van de 
genoemde overeenkomst, alleen be
lastbaar ware in die van de twee 
verdragsluitende Staten waarvan de 
vennootschap verblijfhouder is, dat 
wil zeggen in Belgie »; dat het arrest 
bijgevolg naar recht beslist dat eise
res aan verweerder de bedrijfsvoor
heffing diende te betalen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 februari 1992 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs: 
De Bruyn en M. Baltus, Brussel. 

Nr. 308 

1 e KAMER - 13 februari 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO

NENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -
VERGOEDING - VERKEERSONGEVAL - BLIJ
VENDE ONGESCHIKTHEID - BELASTBAAR 
KARAKTER - VEREISTEN. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de rechter dat de aan het slachtof
fer van een verkeersongeval toegeken
de vergoeding tot herstel van een blij
vende ongeschiktheid van 8 pet., niet 
belastbaar is, wanneer hij, op grand 

van zijn vaststellingen in Ieite, over
weegt dat die vergoeding, die geen der
ving van inkomsten dekte, noch recht
streeks noch onrechtstreeks betrek
king had op de beroepsactiviteit van 
de betrokkene (1). (Artt. 20, 5°, en 
32bis, W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. GORDOWER} 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1129 F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1990 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

. Over het middel: schending van de ar
tikelen 20, 5°, en 32bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het hof van beroep, bij de uit
spraak over het belastbaar karakter van 
de vergoeding van 331.293 frank die de 
verzekeraar van de derde aansprakelijke 
aan verweerster (lees : verweerders echt
genote) heeft betaald tot herstel van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 8 
pet. ten gevolge van het verkeersongeval 
waardoor verweerster is getroffen (toe
passing van de artikelen 20, 5°, en 32bis, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen), steunt op « twee, op het eerste 
gezicht tegenstrijdige, arresten >> van 15 
januari 1986 en 15 mei 1987 van bet Hof 
om « een onderscheid te maken tussen: 
twee soorten pensioenen en lijfrenten of 
tijdelijke renten, alsmede de als zodanig 
geldende toelagen >>, te weten, « ener
zijds, die welke rechtstreeks of onrecht
streeks betrekking hebben op een in ar
tikel 20, 1° tot 3°, bedoelde beroepswerk
zaamheid (artikel 32bis, eerste lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen) » en die « aileen de vergoedingen 
met een sociaal karakter zouden bevat
ten, terwijl, anderzijds, die welke het ge
hele of gedeeltelijke herstel van een be
stendige derving van winsten, bezoldigin
gen of baten uitmaken (artikel 32bis 
eerste lid, van het Wetboek van de In~ 
komstenbelastingen), alleen betrekking 

(1) Zie Cass., 15 jan. 1986, A.R. nr. 4582 
(A.C., 1985-86, nr. 313); 15 mei 1987, A.R. nr. 
F 1317 N (ibid., 1986-87, nr. 542); 13 jan. 1989, 
A.R. nr. F 1411 N (ibid., 1988-89, nr. 285). 

~~-~~~- c.T _ f:~::--] 

I 
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zouden hebben op de gemeenrechtelijke 
vergoedingen "• en, bijgevolg, beslist dat 
de litigieuze vergoeding niet belastbaar 
is op grond van de voornoemde wetsbe
palingen, op grond « dat uit dit door het 
arrest van 13 januari 1989 van het Hof 
van Cassatie bevestigde onderscheid, 
volgt dat de gemeenrechtelijke vergoe
dingen, zoals te dezen, hoe dan ook niet 
belastbaar blijven wanneer er geen der
ving van inkomsten is geweest; dat een 
gemeenrechtelijke vergoeding trouwens 
geen derving van inkomsten kan vergoe
den als er geen is geweest; dat de wetge
ver, hoe dan ook, met betrekking tot de 
gemeenrechtelijke vergoedingen, zeker 
niet heeft gewild dat binnen een stelsel 
van de inkomstenbelastingen elementen 
ervan worden belast die geen inkomsten 
zijn, noch bedragen die in de plaats van 
inkomsten zijn ontvangen; dat het begin
sel van het niet-belastbaar karakter van 
vergoedingen tot herstel van een schade 
die onderscheiden is van de derving van 
bedrijfsinkomsten door de wetgever dui
delijk is vastgelegd ( Gedr. St., Senaat 
1962-62, zitting van 10 oktober 1962, biz. 
1772 en 1773); dat het belastbaar verkla
ren van een vergoeding die een vermin
dering compenseert van de arbeidsonge
schiktheid of de noodzaak tot zwaardere 
inspanningen, zonder gevolg voor de be
drijfsinkomsten van de getroffene, zou 
neerkomen op de belasting van een " ka
pitaal ", te weten voor de werknemer 
zijn arbeidsgeschiktheid, of van een ar
beidsvermogen van de getroffene, waar
van een gedeelte door de vergoedingen 
wordt vervangen en dat men door het 
belasten ervan zou verminderen; dat er 
onderscheid hoort te worden gemaakt 
tussen het (belastbaar) inkomen en de 
oorsprong van dat inkomen, waarop 
geen inkomstenbelasting mag worden 
geheven, dat dank zij het arbeidsvermo
gen van de getroffene kan worden opge
bracht », 

terwijl naar luid van de artikelen 20, 
5°, en 32bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen de pensioenen en de 
lijfrenten of tijdelijke renten belastbaar 
zijn, alsmede de als zodanig geldende 
toelagen die rechtstreeks of onrecht
streeks betrekking hebben op een in ar
tikel 20, 1° tot 3°, van hetzelfde wetboek 
bedoelde beroepswerkzaamheid of die 
het gehele of gedeeltelijke herstel van 
een bestendige dei'Ving van winsten, be
zoldigingen of baten uitmaken; uit die 
wetsbepalingen de bedoeling van de wet
gever blijkt om inzonderheid de vergoe
dingen die aan een werknemer zijn toe-

gekend wegens een blijvende arbeidson
geschiktheid of een vermindering van 
zijn arbeidsgeschiktheid, als bedrijfsin
komsten te belasten, zonder dat een on
derscheid dient te worden gemaakt naar
gelang die vergoedingen zijn toegekend 
ter uitvoering van de sociale wetgeving 
of met toepassing van het gemeen recht; 
een vergoeding tot compensatie van een 
blijvende arbeidsongeschiktheid, een blij
vende vermindering van de arbeidsonge
schiktheid of de noodzaak tot grotere in
spanningen, noodzakelijk rechtstreeks of 
onrechtstreeks ):>etrekking heeft op de 
beroepswerkzaamheid van de getroffene 
en als dusdanig belastbaar is op grond 
van voormeld artikel 32bis, zonder dat 
hoeft te worden nagegaan of de toege
kende vergoeding werkelijk een van de 
in artikel 20, 1° tot 3°, bedoelde inkom
sten heeft vervangen; zodat het hof (van 
beroep), door te beslissen dat de vergoe
ding van 331.293 frank, die de verzeke
raar van de derde aansprakelijke tot 
herstel van de geleden blijvende arbeids
ongeschiktheid heeft betaald, niet tot 
verweerders belastbare inkomsten be
hoort, op grond dat zij, nu het gaat om 
een gemeenrechtelijke vergoeding, aileen 
belastbaar is in zoverre zij een werke
lijke derving van bedrijfsinkomsten com
penseert, duidelijk het toepassingsgebied 
van artikel 32bis beperkt, en bijgevolg de 
in het middel aangewezen wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat het geschil het 
al dan niet belastbaar karakter be
treft van een vergoeding van 331.293 
frank, die ten gevolge van een ver
keersongeval aan verweerders echt
genote is betaald en het herstel van 
een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 8 pet. beoogt; 

Overwegende dat artikel 32bis, 
eerste lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalt dat : 
« tot de in artikel 20, 5°, bedoelde in
komsten behoren, ongeacht de 
schuldenaar, de verkrijger, de bena
ming en de wijze waarop ze worden 
vastgesteld en toegekend : de pen
sioenen en lijfrenten of tijdelijke 
renten, alsmede de als zodanig gel
dende toelagen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrekking hebben 
op een in artikel 20, 1~ tot 3°, bedoel
de werkzaamheid of die het gehele 
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of gedeeltelijke herstel van een be
stendige derving van winsten, bezol
digingen of baten uitmaken »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerders echtgenote 
« die lerares is, geen inkomstender
ving heeft geleden, ( ... ) volgens de 
geneesheren-deskundigen stemt die 
graad van 8 pet. " lichamelijke inva
liditeit overeen met de graad van de 
economische gevolgen " en is de mo
rele schade daarin begrepen ( ... ), die 
graad van arbeidsongeschiktheid is 
inzonderheid bepaald op grond van 
de quasi constante pijn in de rug
streek, die erger wordt door het 
werk en de vermoeidheid (haar 
werk vereist veel rechtstaan), en 
vermindert door het rusten »; 

Overwegende dat die vermeldin
gen impliceren dat de voormelde 
vergoeding, die geen derving van in
komsten dekte, rechtstreeks noch 
onrechtstreeks betrekking had op de 
beroepswerkzaamheid van verweer
ders echtgenote; 

Dat het arrest bijgevolg naar 
recht beslist dat die vergoeding niet 
belastbaar is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 februari 1992 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Delahaye. 

Nr. 309 

1 e KAMER - 13 februari 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BE
VOEGDHEID VAN HET Hm' VAN BEROEP. 

Aangezien belastingzaken de openbare 
orde raken, moet het hof van beroep 
in feite en in rechte en binnen de per
ken van het aan zijn oordeel onder
worpen geschil, zelf de bewijswaarde 
toetsen van de bij het hof aangebrach
te gegevens; het is daarbij niet gebon
den door de vroegere houding van het 
bestuur, noch door de resultaten van 
de administratieve fase betreffende 
vroegere belastingjaren (1). 

~BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. CORNE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1133 F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1990 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel : miskenning van het 
karakter van openbare orde van de wet
telijke bepalingen inzake de inkomsten
belastingen, schending van de artikelen 
71, § 1, 3°, en § 2, en 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen en, 
voor zover nodig, van artikel 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, en ook miskenning 
van het beginsel van de annualiteit van 
de belasting, dat volgt uit de artikelen 
71, § 2, en 265 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, in het kader van 
een geschil over de aftrek van onder
houdsrenten die verweerder voor het be
lastingjaar 1983 aanvoert, vaststelt, ener-

(1) Cass., 16 maart 1989, A.R. nr. F 912 F 
(A.C., 1988-89, nr. 406); zie ook Cass., 31 mei 
1949 (Bull. en Pas., 1949, I, 407) met cone!. van 
proc.-gen. Ganshof van der Meersch, toen 
adv.-gen.; 14 dec. 1989, A.R. nr. F 1015 F, l!l 
jan. 1990, F 1011 F (A.C., 1989-90, nrs. 246 en 
314); 30 mei 1991, A.R. nr. F 1099 F (ibid., 
1990-91, nr. 507). 
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zijds, « dat (verweerder), als bewijs van 
de betaling van die rente, overlegt vier 
aankoop berichten van Eng else ponden 
(in de loop van het jaar 1982) » en, an
derzijds, « dat hij, zonder te worden te
gengesproken, betoogt dat zijn belasting
controleur (sedert 1978) de bankborderel
len, tot staving van de aankoop van 
ponden voor het betalen van die rente, 
als voldoende bewijs van het bestaan er
van heeft aanvaard, gelet op de uitleg 
van (verweerder) dat hij zijn moeder (die 
in Groot-Brittannie verblijft) de verplaat
sing wilde besparen en haar daarom de 
deviezen bij aangetekende brief toestuur
de », en het arrest vervolgens beslist dat 
(eiser) die « de aftrek van de rente niet 
heeft aanvaard op grand dat (verweer
der) de werkelijke en periodieke betaling 
van de bedragen aan de uitkeringsge
rechtigde, ter uitvoering van de verplich
ting uit artikel 205 van het Burgerlijk 
Wetboek, niet aantoonde », « niet a pos
teriori een handelwijze (van verweerder) 
kon afwijzen die de belastingcontroleur 
gedurende verschillende jaren had ge
doogd, terwijl deze daarvan op de hoogte 
moest zijn >>, 

terwijl de wetsbepalingen inzake het 
vaststellen van de belastingen van open
bare orde zijn en over hun toepassing, 
behoudens uitdrukkelijk in de belasting
wet bepaalde uitzondering, geen enkele 
overeenkomst tussen de belastingplichti
ge en het bestuur van de belastingen 
kan worden gesloten; naar luid van arti
kel 71, § 1, 3°, en § 2, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, « de tach
tig honderdsten van de renten of kapita
len die de belastingplichtige regelmatig 
heeft betaald of toegekend aan personen 
die geen deel uitmaken van zijn gezin, 
( ... en) ter uitvoering van een verplichting 
op grand van de artikelen ( ... ) 205 ( ... ) 
van het Burgerlijk Wetboek >>, « ( ..• ) in 
mindering worden gebracht van de in
komsten van het belastbaar tijdperk 
waarin zij werkelijk werden betaald >>; 
die wetsbepaling geen enkele regeling 
bij overeenkomst van de daarbij inge
stelde belastingaftrek bepaalt; het be
stuur van de rechtstreekse belastingen, 
omdat artikel 71, § 1, 3°, en § 2, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
dat betrekking heeft op het vaststellen 
van de belastingen, van openbare orde 
is, moet nagaan of de belastingplichtige 
genoegzaam naar recht bewijst dat de 
renten waarvan hij voor een bepaald be
lastingj aar de aftrek vraagt, aan de in de 
voormelde wetsbepaling gestelde vereis
ten beantwoorden; het daartoe de bewijs-

waarde moet onderzoeken van de gege
vens die de belastingplichtige overlegt 
om aan te tonen dat de aangevoerde 
rechten voldoen aan de vereisten van ar
tikel 71, § 1, 3°, en § 2, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; dat onder
zoek een verplichting uitmaakt voor het 
bestuur van de rechtstreekse belastingen 
waaraan het niet op geldige wijze kan 
ontkomen onder aanvoering dat het dat 
onderzoek reeds heeft gedaan in de loop 
van vroegere belastingjaren; het beginsel 
van de annualiteit van de belastingen, 
dat voortvloeit uit de bepalingen van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
en inzonderheid uit de artikelen 71, § 2, 
en 265 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, eveneens vereist dat dit 
onderzoek wordt gedaan telkens de be
lastingplichtige zijn onderhoudsrenten 
voor een bepaald belastbaar tijdperk wil 
doen aftrekken; omdat de materie inzake 
inkomstenbelastingen van openbare orde 
is, het hof van beroep waarbij op grand 
van artikel 278 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen een voorziening 
tegen een beslissing van de directeur of 
van een door hem gedelegeerde ambte
naar aanhangig is, evenzo zelf, binnen 
de perken van het aan zijn oordeel on
derworpen geschil, de bewijswaarde van 
de regelmatig aangebrachte gegevens 
van de zaak moet toetsen om de belas
tingschuld te bepalen; daaruit volgt dat 
het arrest, door eiser het voordeel van 
de aftrek van de litigieuze onderhouds
renten toe te kennen, zonder zelfs de be
wijswaarde te onderzoeken van de gege
vens die de belanghebbende tot staving 
van de werkelijke en periodieke betaling 
van die rente overlegt, en alleen op 
grand dat « (eiser) niet a posteriori een 
handelwijze (van verweerder) kon afwij
zen die de belastingcontroleur gedurende 
verschillende jaren had gedoogd, terwijl 
deze daarvan op de hoogte moest zijn >>, 
het karakter van openbare orde van de 
belastingwetten miskent en de artikelen 
71, § 1, 3°, en § 2, en 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
schendt, en, voor zover nodig, artikel 6 
van het Burgerlijk Wetboek, evenals het 
beginsel van de annualiteit van de belas
tingen dat voortvloeit uit de artikelen 71, 
§ 2, en 265 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen : 

Overwegende dat het arrest om, 
niettegenstaande de betwisting door 
het bestuur, aan te nemen dat van 
de belastbare netto-inkomsten van 
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verweerder het bedrag van een on
derhoudsrente mag worden afge
trokken dat hij, naar eigen zeggen, 
in de loop van het jaar 1982 aan zijn 
in Groot-Brittannie verblijvende 
moeder zou hebben betaald, erop 
wijst dat verweerder tot staving van 
de betaling van die rente vier aan
koopberichten van Engelse ponden 
uit 1982 overlegt en vaststelt dat de 
controleur van de belastingen reeds 
in 1978 die bankborderellen had aan
vaard << als voldoende bewij s voor 
het bestaan van de uitkering », dat 
die handelwijze door de administra
tie gedurende de volgende belasting
jaren werd gevolgd en dat het be
stuur van de belastingen dus een 
dergelijke handelwijze, die gekend 
was en gedurende verschillende ja
ren door de controleur van de belas
tingen niet werd betwist, niet a pos
teriori kon afwijzen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, aangezien belastingzaken de 
openbare orde raken, in feite en in 
rechte en binnen de perken van het 
aan zijn oordeel onderworpen ge
schil, zelf de bewijswaarde moet 
toetsen van de bij het hof aange
brachte gegevens; dat het daarbij 
niet gebonden is door de eerdere 
houding van het bestuur, noch door 
de resultaten van de administratieve 
fase betreffende vroegere belasting
jaren; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door te oordelen zoals het 
heeft gedaan, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het << de af
trek aanneemt van een bedrag van 
67.485 frank dat als rente tot levens
onderhoud is betaald »; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 

kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

1S februari 1992 - 1• kamer - Voor· 
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde· 
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 
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1 e KAMER - 14 februari 1992 

VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

TERMIJNEN - KORTE VERJARING - BEKEN· 
TENJS VAN NIET-BETALING. 

Hij tegen wie men zich op de verjaring 
bedoeld in art. 2271 B. W beroept, mag 
aan degene die zich erop beroept, de 
bekentenis tegenwerpen dat de zaak 
niet betaald is (1). (Artt. 2274 en 2275 
B.W.) 

(DJERICKX T. VAN ACKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 7626) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 december 1989 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : « schending van de 
artikelen ( ... ) 2248, 2271, S0

, 2272, so, 2274, 
tweede lid, 2275 van het Burgerlijk Wet
hoek ( ... ), 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1948 (A.C., 1948, 58), en 
26 sept. 1988, A.R. nr 5965 (ibid., 1988-89, nr. 
49). 
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doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brugge de exceptie van verjaring 
ingeroepen door eiser verwerpt, het be
roep ingesteld door eiser toelaatbaar 
doch ongegrond verklaart en dienvolgens 
het beroepen vonnis waarbij eiser werd 
veroordeeld tot betaling van 27.737 frank, 
te vermeerderen met de interesten en 
met de kosten, bevestigt op grond van de 
redengeving dat: " a. Door (verweerder) 
werd terecht in besluiten na de persoon
lijke verschijning van partijen gesteld 
alsdat deze onderzoeksmaatregel zoals 
bevolen bij tussenvonnis van deze recht
bank in date van 10 november 1988 ertoe 
strekt de rechtbank deze gegevens te 
verstrekken ten einde uiteindelijk de 
waarheid te achterhalen, waarbij de ver
klaringen van partijen naar aanleiding 
van deze persoonlijke verschijning afge
legd desgevallend als buitengerechtelijke 
bekentenissen kunnen weerhouden wor
den. Terzake gaat het geenszins om een 
welkdanige subjectieve oordeelsvorming, 
gezien een persoonlijke verschijning van 
partijen uiteindelijk slechts tot doel 
heeft de rechtbank toe te laten met vol
doende kennis van zaken het geschil tus
sen partijen, meer speciaal wat de grond 
ervan betreft, en binnen het kader van 
de betwistingen terzake tussen hen ge
voerd, te beoordelen. Juist is het ook als
dat de verklaringen van beide partijen 
niet dienen gesplitst te worden, gezien 
een objectief oordeel in het geding wordt 
gebracht. b. Rekening gehouden met 
voormelde beginselen is deze rechtbank 
van oordeel alsdat, nu duidelijk dient on
derstreept te worden dat de korte verja
ringstermijn waarvan sprake in artikel 
2271 B.W. berust op een vermoeden van 
betaling, het persoonlijk verhoor van 
partijen heeft uitgewezen alsdat (eiser) 
het door (verweerder) opgevorderde niet 
heeft vereffend. c. (Eiser) erkent kwesti
ge faktuur te hebben ontvangen, en deze 
naderhand niet te hebben vereffend. Hij 
heeft verder toegegeven alsdat (verweer
der) naderhand bij hem aan huis is ge
weest met een verzoek tot betaling. (Ei
ser) heeft al evenmin ontkend een inge
brekestelling te hebben ontvangen, en 
hij stelde zelf daarop niet te hebben ge
reageerd. Uiteindelijk komt het stand
punt van (eiser) hierop neer alsdat hij 
wel degelijk alles heeft vereffend. Doch 
terzake is de bewering van (eiser) wel 
opvallend waar hij verklaarde dat voor 
zoverre hij met betrekking tot de door 
hem gedane betalingen een kwitantie 
zou hebben gevraagd, hij een faktuur 
zou hebben ontvangen. In dit verband 

wordt door (verweerder) terecht opge
merkt alsdat (eiser) wel degelijk, gelet 
op zijn beroepsaktiveiten moet we
ten, wat de afgifte van een fak
tuur betekent, zodat de aflevering 
van een kwitantie niet zo determine
rend is ter ondersteuning van zijn 
standpunt. Niets belette (eiser) immers 
voor zoverre hij zijn schuld zou hebben 
vereffend vanwege (verweerder) een kwi
tantie te vragen, zelfs de afgifte van een 
faktuur, dewelke in de door hem voorge
houden feitelijke, door geenszins bewe
zen, omstandigheden, voor 'voldaan ' zou 
zijn ondertekend geworden. d. De rol 
van een faktuur is hoofdzakelijk die van 
een bewijsmiddel, en de faktuur strekt 
er tevens toe het bestaan van een schuld 
te bewijzen. De faktuur mag echter geen 
afbreuk doen aan de tussen partijen 
afgesloten overeenkomst. De rechtbank 
is vrij, zelfs een aangenomen faktuur als 
bewijsmiddel te aanvaarden, en kan 
zelfs tot de bevinding komen dat het uit
blijven van enig protest op de faktuur 
niet als een goedkeuring ervan, doch als 
een complex stilzwijgen moet beschouwd 
worden dat, in het licht van de oor
spronkelijk tussen partijen bestaande 
conctractuele verhoudingen, geenszins 
als een bewijs van stilzwijgende aan
vaarding van de beweerde faktuur gel
den. e. Welnu, rekening gehouden met 
voormelde beginselen is deze rechtbank 
van oordeel alsdat er in hoofde van (ei
ser) wel degelijk tot het bestaan van een 
omstandig stilzwijgen dient te worden 
besloten, waarbij vooreerst met zeker
heid kan worden besloten alsdat hij 
kwestige faktuur heeft aanvaard en ver
volgens alsdat hij dezelfde bedragen zo
als vervat in diezelfde faktuur geenszins 
heeft vereffend. In werkelijkheid heeft 
(eiser) nooit de uitvoering van de door 
(verweerder) aangerekende prestaties be
twist. Terecht heeft (verweerder) opge
merkt alsdat de verklaringen van partij
en naar aanleiding van de door deze 
rechtbank bevolen persoonlijke verschij
ning, afgelegd welkdanig vermoeden van 
betaling in hoofde van (eiser) heeft uit
gesloten, en dat integendeel diezelfde 
verklaringen, dewelke qua hun geloof
waardigheid niet in betwisting werden 
gesteld, hebben uitgewezen waarom uit
eindelijk door (verweerder) tot fakturatie 
werd overgegaan ". (vonnis d.d. 14 de~ 
cember 1989, bladzijden 2, 3 en 4); 

terwijl ( ... ) de korte verjaringstermijn 
van de artikelen 2271, 3° en 2272, 3°, van 
het Burgerlijk Wetboek alsook van arti
kel 5 van de Wet van 1 mei 1913 berust 
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op een vermoeden van betaling; dat over
eenkomstig de artikelen 2248, 2274, 2de 
lid, en 2275 B.W. deze verjaring enkel 
dan geen toepassing vindt ingeval de 
schuldenaar, die de verjaring inroept, er
kent dat hij het van hem gevorderde niet 
betaald heeft; de beroepsrechter te dezen 
vooreerst vaststelt dat de korte verja
ringstermijn vervat in artikel 2271 B.W. 
in beginsel van toepassing is, doch ver
volgens beslist dat eiseJ;" zich op deze 
verjaring niet kan beroepen zonder even
wel vast te stellen dat eiser heeft erkend 
dat hij het van hem gevorderde niet be
taald heeft, de beroepsrechter derhalve 
zijn beslissing om de verjaring niet toe 
te passen niet naar recht verantwoordt 
en zodoende de artikelen 2248, 2271, 3o, 
2272, 3°, 2274, 2de lid, en 2275 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt » : 

Overwegende dat artikel 2274, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek de toepassing van artikel 2271 
van hetzelfde wetboek uitsluit, wan
neer er een afgesloten rekening, een 
onderhandse of authentieke schuld
bekentenis bestaat, ofwel een dag
vaarding voor het gerecht waarop 
geen verval van instantie is gevolgd; 
dat hij tegen wie men zich op de 
verjaring bedoeld in artikel 2271 van 
het Burgerlijk Wetboek beroept, aan 
hen die zich erop beroepen, de eed 
kan opdragen omtrent de vraag of 
de zaak werkelijk betaald is en hen 
eveneens de bekentenis dat de zaak 
niet betaald is, mag tegenwerpen; 
dat tegen het beroep op deze verja
ring geen ander bewijsmiddel toege
laten is; 

Overwegende dat het vonnis de 
toepassing van artikel 2271 uitsluit 
op grond dat het omstandig stilzwij
gen van de schuldenaar en het ver
hoor van partijen bewijzen dat eiser 
de faktuur niet heeft betaald; dat 
het vonnis aldus zijn beslissing de 
verjaring uit te sluiten niet grondt 
op enige stilzwijgende of uitdrukke
lijke betekentenis van de schulde
naar dat hij niet heeft betaald; 

Dat het vonnis door de toepassing 
van_ artikel 2271 uit te sluiten op 
grond van de · vorengenoemde ver
moedens, de in bet onderdeel aange
voerde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, zitting houdende in 
hoger beroep. 

14 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. BaetecSwinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. ' 
Boes - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Verbist. 
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1° RECHTSMISBRUIK PROCES· 

RECHTSMISBRUIK- BEGRIP- LAATTIJDIGE 
CONCLUSIE. 

2° RECHTSMISBRUIK PROCES· 
RECHTSMISBRUIK - LAATTIJDIGE CONCLU· 
SIE - SANCTIE. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR· 

GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - PROCES· 
RECHTSMISBRUIK - LAATTIJDIGE CONCLU
SIE - SANCTIE. 

1° Het neerleggen van een aanvullende 
conclusie op de terechtzitting die voor 
de behandeling van de zaak is vastge
steld, kan door de rechter als een 
rechtsmisbruik worden aangemerkt op 
grand van de vaststellingen dat die 
conclusie buiten de in art. 748 Ger. W. 
bepaalde termijnen werd genomen en 
de neerlegging ervan tot doe] had de 
procesgang te vertragen en aldus het 
belang van de wederpartij te schaden 
(1). 

(1) Zie Cass., 29 nov. 1962 (Bull. en Pas., 
1963, I, 406). 
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2° en 3° Wanneer een partij een aanvul
Jende conclusie buiten de in art. 748 
Ger. W. bepaalde termijnen heeft gena
men en de rechter vaststeH dat de 
neerlegging ervan tot doel heeft de 
procesgang te vertragen, en aldus het 
belang van de wederpartij te schaden, 
kan hij die conclusie uit het debat we
ren (2). 

(DEBUCQUOY, VAN CANNEYT T. VERNEZ, E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7211) 

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

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt : dat de verweerders 
sub 3 en 4, bij vonnis van de vrede
rechter te Nieuwpoort van 28 mei 
1985, gewezen in het geding waarin 
de verweerders sub 1 en 2 als eisers 
waren tussengekomen, veroordeeld 
werden om de veranderingen die zij 
aan het dak van de « Residentie Al
batros » te Oostduinkerke hadden 
aangebracht, te verwijderen en het 
dak in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen; dat de verweerders sub 3 
en 4, rechtsvoorgangers van de ei
sers, tegen dat vonnis hager beroep 
instelden, en dat de eisers in de 
loop van het geding als rechtsopvol
gers tussenkwamen; dat de Recht
bank van Eerste Aanleg te Veurne, 
bij vonnis van 14 april 1988, dat bij 
verstek tegen de eisers en de ver
weerders sub 3 tot 6 werd gewezen, 
het beroepen vonnis grotendeels be
vestigde, de eisers en de verweer
ders sub 3 en 4 solidair veroordeelde 
om het dak in kwestie in zijn oor
spronkelijke staat van v66r mei 1983 
te herstellen binnen drie maanden 
vanaf de betekening van het vonnis,. 
en de verweerders sub 1 en 2 mach
tigde om, na verloop van die ter-

(2) Zie Cass., 31 okt. 1991, A.R. nr. 9069 
(A.C., 1991-92, nr. 123) met concl. adv. gen. Pi
ret, in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 123. 

mijn, het werk zelf te doen uitvoe
ren op kosten van de eisers en de 
verweerders sub 3 en 4; dat het be
streden vonnis van 7 december 1989 
het verstekvonnis van 14 april 1988 
bevestigt; 

Over het eerste 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, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 48, 51, 741, 747, 
748, 751, 771, 860, !eden 1 en 3, 863, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, en van 
het algemeen rechtsbeginsel " van. de 
eerbied voor de rechten van de verdedi
ging " en van het algemeen rechtsbegin
sel "inzake het misbruik van recht ", 

doordat het bestreden vonnis van be
vestiging beveelt dat de voor eisers op 12 
oktober 1989 neergelegde besluiten uit 
de debatten worden geweerd, vaststelt 
dat het tussen partijen aanhangig zijnde 
geschil beeindigd werd door de door hen 
op 16. december 1986 afgesloten overeen
komstig van dading, zegt voor recht dat 
bij gebrek aan tijdige uitvoering van de 
onder artikel 1 van deze dading voorzie
ne werken, het artikel 6 van deze over
eenkomst van dading van toepassing 
wordt, eisers veroordeelt tot het verwij
deren van de standvensters die zij op de 
oost- en westzijde plaatsten van de resi
dentie Albatros, A. Degreeflaan te Kok
sijde-Oostduinkerke en tot het herstellen 
van dit dak in zijn oorspronkelijke toe
stand, zoals dit bestond v66r mei 1983, 
en dit binnen de 3 maanden vanaf de be
tekening van het tussengekomen vonnis, 
eerste en tweede toekomstige verweer
ders machtigt om, na verloop van de ver
melde termijn, deze werken zelf te ·Iaten 
uitvoeren op kosten van eisers en eisers 
veroordeelt om uit hoofde van tergend 
en roekeloos geding van (lees aan) eerste 
en tweede toekomstige verweerders een 
schadevergoeding van 10.000 frank te be
talen op de volgende gronden : in de ter 
zitting van 12 oktober 1989 neergelegde 
pleitnota vragen eerste en tweede toe
komstige verweerders dat de door eisers 
op 12 oktober 1989 medegedeelde en 
neergelegde besluiten uit de debatten 
zouden geweerd wegens laattijdigheid. 
Waar in beginsel de gedingvoerende par
tijen gerechtigd zijn om tot aan de slui
ting van de debatten aanvullende beslui-
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ten neer te leggen, kan de rechtbank 
niettemin die besluiten uit de debatten 
weren, omdat de onverantwoorde laattij
digheid van de neerlegging de rechten 
van verdediging der andere partijen be
dreigt of schaadt en die neerlegging 
daardoor als een rechtsmisbruik moeten 
worden aangemerkt. In casu dient vast
gesteld dat : - de laatste besluiten voor 
eerste en tweede toekomstige verweer
ders, waarop de gewraakte besluiten ver
melden een antwoord te zijn, aan de 
raadsman van eisers werden medege
deeld bij brief van 8 september 1989, -
bij brief van 18 september 1989 door de 
griffie kennis werd gegevei::l van de fixa
tie der zaak op 12 oktober 1989, - eisers 
ten overvloede bij exploot van 22 septem
ber 1989 werden herdaagcl voor de zit
ting van 12 oktober 1989. lnachtgenomen 
de bovenstaande gegevens komt de me
dedeling en neerlegging van antwoordbe
sluiten meer dan een maand na de me
dedeling van de besluiten waarop ze het 
antwoord uitmaken, en op de dag waar
op de zaak voor behandeling is vastge
steld als een dilatoire proceshandeling 
en een misbruik van recht voor. Bijge
volg worden deze besluite:p. uit de debat
ten geweerd, 

terwijl eerste en tweede toekomstige 
verweerders hun eigen besluiten, waarop 
de gewraakte besluiten een antwoord 
waren, pas aan de raadsman van eisers 
mededeelden bij brief van 8 september 
1989; dat, in die omstandigheden, de ant
woordbesluiten van eisers, die neerge
legd werden op de zitting van 12 oktober 
1989, ten onrechte uit de debatten ge
weerd werden wegens ohverantwoorde 
laattijdigheid vermits eisers zelf pas na 8 
september 1989 kennis kregen van de be
sluiten van eerste en tweede toekomstige 
verweerders en vermits zij pas bij brief 
van 18 september 1989 verwittigd werden 
dat de zaak gefixeerd was op 12 oktober 
1989 zodanig dat zij, bij ontvangst van 
het fixatiebericht, over geen maand 
meer beschikten om hun antwoordcon
clusie op te stellen; dat h~t bestreden ar
rest (lees vonnis), op grand van die om
standigheden, ten onrechte beslist heeft 
dat de rechten van de verdediging van 
eerste en tweede toekomstige verweer
ders bedreigd of geschonden werden 
(schending van artikel 6, lid 1, E.V.R.M., 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbied voor de rechten van de verde
diging) en eveneens ten onrechte beslist 
heeft dat eisers een misbruik van recht 
zouden gepleegd hebben (schending van 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 

Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake misbruik van recht); dat de 
appelrechter op grand van- het zogezegd 
rechtsmisbruik in ieder geval ten on
rechte de conclusie van eisers uit de de
batten geweerd heeft; dat de appelrech
ter daardoor immers verhinderd heeft 
dat eerste en tweede toekomstige ver
weerders enige schade zouden lijden in
gevolge de neerlegging van die conclusie 
en dat de appelrechter die neerlegging, 
bij ontstentenis van enig nadeel, dan ook 
niet wettelijk als rechtsmisbruik kon 
aanmerken (schending van artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het a!gemeen rechtsbeginsel inza
ke misbruik van recht); dat bovendien de 
termijnen voor het nemen van conclusies 
niet op straffe van verval of nietigheid 
zijn voorgeschreven (schending van arti
kelen 48, 51, 741, 748, 751 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en partijen het recht 
hebben om op de zitting voor het sluiten 
van de debatten nieuwe conlusies te ne
men (schending van artikelen 741, 747, 
771 van het Gerechtelijk Wetboek) zon
der dat die nieuwe conclusies omwille 
van de neerlegging op de zitting uit de 
debatten hadden mogen geweerd worden 
(schending van artikelen 860, !eden 1 en 
3, 863, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek) >>: 

Overwegende dat, hoewel artikel 
747 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet uitsluit dat de partijen op de 
zitting nieuwe conclusies neerleg
gen, ter zake van het wisselen van 
conclusies tussen procespartijen in 
beginsel de termijnen gelden die bij 
artikel 7 48 van hetzelfde wetboek 
zijn bepaald; 

Dat artikel 748, laatste lid, bepaalt 
dat die termijnen door de rechter 
kunnen worden gewijzigd wanneer 
de omstandigheden van de zaak dit 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis 
blijkt dat de bijkomende conclusie 
van de eisers die op verzoek van de 
verweerders sub 1 en 2 uit het debat 
werd verwijderd, buiten de in voor
meld artikel 748 bepaa.lde termijnen 
werd genomen, en dat de rechters 
ten aanzien van die conclusie vast
stellen dat de neerlegging ervan op 
de zitting, onder de concrete om-
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standigheden, een dilatoire proces
handeling uitmaakte, dit is, tot doel 
had de procesgang te vertragen; dat 
die vaststelling impliceert dat de 
neerlegging van de bedoelde bijko
mende conclusie volgens de rechters 
gebeurde om het belang van de an
dere partijen te schaden; 

Dat het bestreden vonnis op 
grand van die vaststellingen te de
zen heeft kunnen beslissen dat de 
neerlegging van een nieuwe conclu
sie op de zitting een misbruik van 
recht uitmaakte; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 februari 1992 - 1e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rauws, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 312 

1 e KAMER - 14 februari 1992 

1° ONSPLITSBAARHEID - GEDING -
HOGER BEROEP "- IN BEROEP KOMENDE 
PARTIJ - BEGRJP 

2° HOGER BEROEP - BVRGERLIJKE ZA
KEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL - IN BE
ROEP KOMENDE PARTIJ - BEGRIP 

1° en 2° Een partij die een principaal ha
ger beroep heeft ingesteld, oak al is 
dat laattijdig, is een in beroep komen
de partij in de zin van art. 1053, twee
de lid, Ger. W. 

(MARECHAL, LAUREYS 
T. PLETINCKX E.A., VAN DEN ABEELE) 

ARREST 

(A.R. nr .. 7338) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

. Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 1053 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest van 14 maart 1990 oor
deelt dat het hoger hoofdberoep van de 
zes eerste verweerders toelaatbaar, ont
vankelijk, en gegrond is, en het arrest 
tegenstelbaar verklaart aan de zevende 
verweerster, na te hebben vastgesteld 
dat het hoger beroep ingesteld door ze
vende verweerster niet-ontvankelijk is, 
dat het geschil onsplitsbaar is, dat over
eenkomstig artikel 1053, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, bij onsplits
baar geschil het hoger beroep moet wor
den aangetekend tegen aile partijen die 
een strijdig belang hebben, dat overeen
komstig het tweede lid van deze bepa
ling de eiser in beroep bovendien de an
dere, niet in beroep komende, niet in 
beroep gedagvaarde of niet opgeroepen 
partijen binnen de gewone termijn van 
hoger beroep en ten laatste v66r de slui
ting van de debatten in de zaak moet be
trekken, en dat op de gronden dat deze 
bepalingen onder meer tot gevolg heb
ben dat " een partij in het geding in eer
ste aanleg, die zelf geen beroep instelt 
en hetzelfde belang heeft dan de eiser in 
beroep, door deze laatste in de zaak zal 
worden betrokken ook al is het aange
vochten vonnis wat .deze partij betreft 
reeds definitief geworden ( ... ) ", dat , 
" (verweerders) samen in dezelfde akte 
hoger beroep hebben ingesteld tegen aile 
partijen die een strijdig belang hebben ", 
dat " (verweerders) sub 1 t/m 6 zulks 
hebben gedaan binnen de · termijn van 
hoger beroep die begon te !open vanaf 
de datum dat het bestreden vonnis hen 
was betekend ( ... ) ", dat "(verweerster) 
sub 7, zulks heeft gedaan op het ogen-
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blik dat de termijn van hager beroep 
was verstreken wat haar betreft ", dat 
" in de hiervoor beschreven omstandighe
den voiledig voldaan is aan de bedoeling 
van artikel 1053 Ger.W. en alle partijen 
in het geding in eerste aanleg ook in de 
zaak voor de rechter in hager beroep be
trokken zijn ", hieraan toevoegend dat 
" daarenboven eisers in hager beroep sub 
1 t/m 6, die weten dat eiseres in hoger be
roep sub 7 samen met hen in hager be
roep is gekomen, niet meer kunnen ge
houden worden deze partij met dezelfde 
belangen in de zaak te betrekken over
eenkomstig artikel 1053 Ger.W. ", dat 
" zij inderdaad slechts gehouden zijn dit 
te doen t.a.v. de andere niet in beroep 
komende partijen, niet in. beroep gedag
vaarde of niet opgeroepen partijen, cate
gorieen waartoe .eiseres in hager beroep 
sub 7 niet behoort ", dat "eisers in hager 
beroep sub 1 t/m 6 niet kunnen gehou
den worden te onderzoeken of hun me
deeiseres in hoger beroep tijdig hoger be
roep heeft ingesteld om, in voorkomend 
geval, vooralsnog en binnen hun termijn 
van hoger beroep, deze in de zaak te be
trekken ", dat "zij inderclaad zonder de 
medewerking van deze medeeiseres in 
hager beroep, niet kunnen weten wan
near het bestreden vonnis haar werd be
tekend en derhalve wanneer de termijn 
van hoger beroep wat haar betreft ver
strijkt ", 

terwijl overeenkomstig artikel 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer 
het geschil zoals te dezen, onsplitsbaar 
is, niet aileen het hager beroep gericht 
moet worden tegen aile partijen wier be
lang in strijd is met dat van eiser in ha
ger beroep (eerste lid), doch deze boven
dien de andere, niet in beroep komende, 
niet in beroep gedagvaarde of niet opge
roepen partijen binnen de gewone ter
mijnen van hager beroep en ten laatste 
voor de sluiting van de debatten in de 
zaak moet betrekken (tweede lid); bij 
miskenning van deze regels het hager 
beroep niet mag .worden toegelaten (der
de lid); als " niet in beroep komende " 
partij, in de zin van het tweede lid van 
de genoemde wetsbepaling, ten aanzien 
van de eiser in beroep, moet worden op
gevat elke partij die niet, binnen de voor 
deze eiser in beroep geldende beroeps
termijn, op ontvankelijke wijze · hager 
beroep heeft aangetekend tegen de be
treffende beslissing; .de omstandigheid 
dat verscheidene partijen tesamen hager 
beroep aantekenen niet wegneemt dat, 
indien dit hager beroep in hoofde van 
een of meerdere appellanten niet-ontvan-

kelijk is, de andere appellanten deze, 
zich niet op ontvankelijke wijze in be
roep voorziene partij, in de zaak moet~n 
betrekken binnen de gewone tijd van ha
ger beroep en ten laatste v66r de sluiting 
der debatten; zevende verweerster niet 
op ontvankelijke wijze hager beroep aan
tekende binnen de voor de zes eerste 
verweerders geldende beroepstermijn, 
zoals door het hof van beroep vastge
steld; de zes eerste verweerders hun ha
ger beroep niet gericht hebben tegen ze
vende verweerster noch deze laatste 
binnen de beroepstermijn in de zaak 
hebben betrokken; het beroep van zes 
eerste verweerders niet tot voordeel kon 
strekken van zevende verweerster ten 
aanzien waarvan het vonnis van de eer
ste rechter kracht van gewijsde verkre
gen had, zodat het hof van beroep niet 
zonder miskenning van artikel 1053 van 
het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid 
het tweede lid, kon oordelen dat in de 
vastgestelde omstandigheden was vol
daan aan (de bedoeling van) artikel 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek en aile 
partijen " in het geding in eerste aanleg 
ook in de zaak voor de rechter in hager 
beroep betrokken zijn ", noch dat ver
weerders sub 1 tot en met -6 alleszins 
niet gehouden waren zevende verweer
ster die op niet-ontvankelijke wijze met 
hen hager beroep had aangetekend in de 
zaak te betrekken (schending van artikel 
1053 van het Gerechtelijk Wetboek) »: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verweerders sub 1 tot 7 
op 31 januari 1989 een principaal 
hoger beroep hebben ingesteld te
gen een vonnis dat op 29 december 
1988 aan de verweerster sub 7 was 
betekend en- aldus, wat die verweer
ster betreft, tardief was; dat het oor
deelt, zonder deswege te worden be
kritiseerd, dat het geschil onsplits
baar is; 

Overwegende dat luidens artikel 
1053 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wanneer het geschil onsplitsbaar is, 
het hoger beroep moet worden ge·· 
richt tegen alle partijen wier belang 
in strijd is met dat van de eiser en 
dat deze eiser de andere niet in be
roep komende, niet in beroep gedag
vaarde of niet opgeroepen partijen 
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binnen de gewone termijnen van ho
ger beroep en ten laatste voor de 
sluiting van de debatten in de zaak 
moet betrekken; 

Ove:iwegende dat een partij die 
een principaal hoger beroep heeft 
ingesteld, ook al is dit laattijdig, een 
in beroep komende partij is in de 
zin van voornoemd artikel 1053 van 
het Gerechtelijk W etboek; 

Overwegende dat de appelrech
ters, qie oordelen dat ondanks de 
onsplitsbaarheid van het geschil, de 
verweerders sub 1 tot 6 de verweer
ster sub 7, die met hen een princi
paal hoger beroep had ingesteld, 
niet hoefden te dagvaarden of op te 
roepen, de in het middel aangevoer
de wetsbepaling niet schenden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Andersluidende conclusie (1) van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Biitzler, Verbist en Simont. 

(1) Met verwijzing naar het verslag over de 
Gerechtelijke Hervorming (blz. 417 en 418), 
alsmede naar de arresten van het Hof van 
18 sept. 1947 (A.C., 1947, 275), 7 jan. 1960 (ibid., 
1960, 395) en 12 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 
442), concludeerde het O.M. in die zin dat een 
partij die een principaal hager beroep instelt 
dat wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is, 
voor de toepassing van art. 1053, tweede lid, 
Ger.W. dient gelijkgesteld te worden met een 
niet in beroep komende partij. Gelijkaardige 
als in art. 1053 Ger.W. gestelde regels vindt 
men terug in art. 1084, wat de voorziening in 
cassatie betreft, en in art. 1135 wat de herroe
ping van het gewijsde betreft. 

Nr. 313 

1 e KAMER - 14 februari 1992 

1° BESLAG - BESLAGRECHTER - BE
VOEGDHEID- MISKENNING VAN DE REGELS 
VAN DE EVENREDIGE VERDELING - VORDE
RJNG TOT SCHADEVERGOEDING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BE
VOEGDHEID - BESLAGRECHTER - MJSKEN
NING VAN DE REGELS VAN DE EVENREDIGE 
VERDELING - VORDERING TOT SCHADEVER
GOEDING. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID -
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - JNCI
DENTEN JN VERBAND MET DE VERDELING 
VAN DE BURGERLIJKE ZAKEN ONDER DE AF
DELINGEN, KAMERS OF RECHTERS - BE
SCHIKKING VAN DE VOORZITTER - VERNJE
TIGING - VERWIJZJNG. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG - INCIDENTEN 
IN VERBAND MET DE VERDELING VAN DE 
BURGERLIJKE ZAKEN ONDER DE AFDELIN
GEN, KAMERS OF RECHTERS - BESCHJKKJNG 
VAN DE VOORZITTER - VERNIETIGING -
VERWIJZING. 

1° en 2° De beslagrechter is niet bevoegd 
om uitspraak te doen over een vorde
ring tot schadevergoeding wegens de 
miskenning van de regels van de even
redige verdeling; zodanige vordering 
heeft niets uit te staan met een betwis
ting betreffende de tenuitvoerlegging 
(1). (Art. 1395 Ger.W.) 

3° en 4° Wanneer bet Hof een beschik
king van de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg betreffende de 
toewijzing van een zaak aan een aide
ling, kamer of rechter vernietigt, ver
wijst het de zaak naar de voorzitter 
van die rechtbank, door een andere 
magistraat vervangen. ·(Art. 88, § 2, 
Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1986, A.R. nr. 5012 
(A.C, 1986-87, nr. 53); 28 sept. 1990, A.R. ur 
6925 (ibid., 1990-91, nr. 46). 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE DE LANDSHEERE 
T. ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS, DE 

VALCK) 

ARREST 

(A.R.. nr. 7465) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift op grond van artikel 88, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
op 26 oktober 1990 ingediend door 
de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, op grond van artikel 
88, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, gezegd heeft « dat er geen 
aanleiding bestaat tot wijziging van 
de toebedeling van de zaak » en de 
zaak verwijst naar de beslagrechter; 

Overwegende dat de beschikking 
vaststelt dat de vordering ingeleid 
door R. De Landsheere en gericht 
tegen de N.V. A.S.L.K. en gerechts
deurwaarder De Valek, strekt << tot 
het horen veroordelen van verweer
ders, solidair, minstens in solidum, 
en tot het betalen aan eiseres van 
een geldsom ten belope van 127.376 
F., meer de intresten sedert 10 au
gustus 1982, minstens tot het prora
tabedrag op grand van de regels van 
de evenredige verdeling »; 

Dat, volgens de dagvaarding, be
doeld bedrag verschuldigd was om
dat << de miskenning van de wette
lijke regels (bij de verdeling van de 
gelden waarop eiseres bewarend be
slag onder derden had gelegd) een 
fout uitmaakt in hoofde van (ver
weerders) met aansprakelijkheid 
overeenkomstig artikel 1382 (van 
het Burgerlijk Wetboek >>; 

Overwegende dat de vordering tot 
schadevergoeding wegens de mis
kenning ·van de regels van de even
redige verdeling niets uit te staan 
heeft met een betwisting betreffen
de de tenuitvoerlegging maar een 

zelfstandige vordering is waarvan 
de burgerlijke rechtbank in zijn ge
wone samenstelling kennis neemt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
schikking op 11 oktober 1990 gewe
zen door de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beschikking; verwijst 
de zaak naar de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, door een andere magistraat 
vervangen. 

14 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 314 

3• KAMER - 17 februari 1992 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK - BE
GRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER -
TWIJFEL OVER OORZAKELIJK VERBAND. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter die een bestuurder 
gedeeltelijk aansprakelijk verklaart 
voor de schade ten gevolge van een 
aanrijding op grand dat de schade zon
der de !out van de bestuurder mogelij
kerwijze niet op dezelfde wijze zou 
zijn ontstaan (1). (Art. 1382 B.W.) 

(1) Cass., 17 sept. 1981 (A.C., 1981-82, 95)-
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(DE RUDDER 
T. ROYALE BELGE N.V., DE CLERCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 7549) 

HET HOF; - Gelet op de beschik
king door de eerste voorzitter van 
het Hof genomen op 21 november 
1991, waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
7 juni 1990 door het Hof van Beroep 
te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser 85 km per uur reed, 
terwijl op de plaats van het ongeval 
de snelheid beperkt was tot 60 km 
per uur; dat het oordeelt dat eiser, 
indien hij 60 km per uur zou hebben 
gereden, « wel nog enigszins nuttig 
had kunnen remmen met als gevolg 
dat de aanrijding mogelijks minder 
erg had kunnen zijn of dat de voet
ganger mogelijks nog tijdig was 
kunnen wegkomen >>; 

Overwegende dat arrest aldus niet 
uitsluit maar ook niet vaststelt dat 
de schade die ingevolge de aanrij
ding met de getroffene ontstond, in 
het concrete geval niet op dezelfde 
wijze zou zijn veroorzaakt indien ei
ser de bedoelde snelheidsovertre
ding niet had begaan; 

Dat het arrest derhalve de beslis
sing niet naar recht verantwoordt 
dat eiser voor een vierde aansprake
Iijk is voor de ontstane schade; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het de hogere beroepen van de ver
weerders ontvankelijk verklaart en 
wijlen Andre Maes voor ten minste 
drie vierde aansprakelijk verklaart; 

beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
per kte zaak p.aar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

17 februari 1992 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rauws, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, procureur-ge
neraal '--- Advocaten: mrs. Nelissen Gra
de en Biitzler. 

Nr. 315 

3• KAMER - 17 februari 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - ALLERLEI 
- PROEFTIJD - BEDIENDE - DUUR - IN 
AANMERKING TE NEMEN LOON- VAKANTIE
GELD. 

Het loon dat in aanmerking komt voor 
de vaststelling van de maximumduur 
van de proeftijd in een arbeidsovereen
kdmst voor bedienden, omvat het dub
bel vakantiegeld (1). (Art. 67, § 2, eer
ste lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(VERELLEN T. PHILIPS LIGHTING INDUSTRIAL 
N.V., PHILIPS INDUSTRIAL ACTIVITIES N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7662) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1990 ge~ 
wezen door het Arbeidshof te Brus
sel; 

(1) Cass., 19 maart 9175 (A.C., 1975, 813). Zie 
Cass., 29 mei 1978 (A.C., 1978, 1148) met cone!. 
O.M. in R. W., 1978-79, 491. 
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Overwegende dat het arrest in fei
te vaststelt dat het jaarlijks loon 
van eiser, met inbegrip van de aan 
eiser verschuldigde voordelen, waar
onder het vakantiegeld, 906.335 
frank bedraagt; dat het oordeelt dat 
volgens de overeenkomst het jaar
loon hoger is dan 811.000 frank, zo
dat de proeftijd twaalf maanden 
mocht bedragen; 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 67, § 2, eerste lid, 
tweede zin, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten luidde : << (De proeftijd) 
mag niet meer belopen dan res
pectievelijk zes of twaalf maanden 
naargelang het jaarlijks loon niet 
hoger of hoger is dan 811.000 
frank »; dat het loon in de zin van 
deze bepaling, benevens de wedde, 
alle krachtens de arbeidsovereen
komst verworven voordelen omvat; 

Overwegende dat, volgens het be
ginsel neergelegd in artikel 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek, de over
eenkomsten niet alleen verbinden 
tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is 
bepaald, maar ook tot alle gevolgen 
die de wet aan de verbintenis toe
kent; 

Dat, krachtens de wetgeving op de 
jaarlijkse. vakantie, de bediende 
recht heeft op vakantiegeld dat hem 
rechtstreeks door de werkgever 
wordt betaald; dat dit vakantiegeld 
derhalve een krachtens de arbeids
overeenkomst verworven voordeel is 
en in aanmerking komt voor de be
rekening van het loon met het oog 
op de toepassing van artikel 67, § 2, 
eerste lid, tweede zin, van de Ar
beidsovereenkomstenwet; 

Dat de omstandigheid dat het va
kantiegeld slechts verworven is na 
het verstrijken van het dienstjaar 
en in be~insel na dat dienstj aar pas 
betaalbaar is, daaraan niets afdoet; 
dat op het tijdstip waarop de proef
tijd in de arbeidsovereenkomst 
wordt vastgesteld, het recht op va
kantiegeld vaststaat en het bedrag 
ervan bepaalbaar is; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
aan de appelrechters verwijt met 
het vakantiegeld rekening te hebben 
gehouden voor de berekening van 
het referteloon, niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 februari 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete 
- Ge/ijkluidende conclusie van de h. Le-
naerts, procureur-generaal ~ Advoca
ten : mrs. De Gryse en Geinger. 

Nr. 316 

3• KAMER - 17 februari 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- WILLE· 
KEURIG ONTSLAG - BEGRIP. 

Niet willekeurig is het ontslag dat ver
band houdt met het gedrag van de 
werkman (1). (Art. 63 Arbeidsovereen
komstenwet.) 

{1) Cass., 8 dec. 1986, A.R. nr. 5353 {A. C., 
1986-87, nr. 211). Zie Cass., 19 okt. 1981 {A.C., 
1981-82, 266). 
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(VAN CUTSEM T. LAROCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7668) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1990 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat het ontslag dat 
verband houdt met het gedrag van 
de werkman, niet willekeurig is in 
de zin van artikel 63 van de Ar
beidsovereenkomstenwet; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat eiser aanvoert verweer
der te hebben ontslagen wegens 
« verlaten van het werk zonder uit
leg op woensdag 6 januari 1988 » en 
dat verweerder erkent « naar huis 
te zijn gegaan »; 

Dat het arbeidshof weliswaar oor
deelt dat « niet is aangetoond dat dit 
feit zich heeft voorgedaan in de om
standigheden zoals door (eiser) om
schreven »; dat het niettemin aan
neemt dat verweerder het werk op 6 
januari 1988 heeft verlaten, wat de
ze niet betwist, en dat eiser « werk
verlating » als reden van het ontslag 
heeft aangevoerd; 

Dat, nu deze reden verband houdt 
met het gedrag van de werkman, 
het arbeidshof artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet schendt 
door te beslissen dat verweerders 
ontslag willekeurig is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet · over de vordering tot 
betaling van een vergoeding wegens 
willekeurig ontslag en over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 

beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Gent. 

17 februari 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le-
naerts, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Geinger. 

Nr. 317 

3• KAMER - 17 februal'i 1992 

1° ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLE
GING - VERJARING - FONDS VOOR ARBEIDS
ONGEVALLEN- TERUGVORDERING VAN ON
VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN - WIJZI
GING VAN DE GRAAD VAN ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID. 

zo VER.JARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

TERMIJNEN - ARBEIDSONGEVAL - FONDS 
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - TERUGVOR
DERING VAN ONVERSCHULDIGDE VERGOE
DINGEN - WIJZIGING VAN DE GRAAD VAN 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. 

3° ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLE
GING - VERJARING - FONDS VOOR ARBEIDS
ONGEVALLEN - TERUGVORDERING VAN ON
VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN - SCHOR
SING EN STUITING. 

40 VER.JARING- BURGERLIJKE ZAKEN -
SCHORSING - STUITING - FONDS VOOR AR
BEIDSONGEVALLEN TERUGVORDERING 
VAN ONVERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN. 

1° en 2° Wanneer de getroffene zijn ver
bintenis niet nakomt bet Fonds voor 
Arbeidsongevallen te verwittigen dat 
een vonnis de graad van zijn arbeids
ongeschiktbeid beeft verminderd, ver
jaart de vordering van bet Fonds tot 
terugbetaling van de vergoedingen die 
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als gevolg van die vermindering v66r 
de datum van bet vonnis onverschul
digd werden verkregen, niet na vijf 
jaar maar na drie jaar (1). (Artt. 60bis, 
§ 2, en 69, eerste en tweede lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

3° en 4° Art. 70 Arbeidsongevallenwet, 
dat de wijze van schorsing en stuiting 
regelt van de verjaring bepaald in art. 
69, vindt ook toepassing op de verja
ring van de in artikel 60bis, § 2, be
doelde rechtsvorderingen van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen tot te
rugvordering van onverschuldigde ver
goedingen (2). 

(EVERAERT 
T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd : 

Overeenkomstig de artikelen 60bis, § 2, 
en 69, tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet verjaart de rechtsvordering van 
het Fonds voor Arbeidsongevallen tot te
rugbetaling van onverschuldigde vergoe
dingen na vijf jaar, wanneer deze door 
bedrieglijke handelingen of door valse of 
opzettelijk onvolledige verklaringen wer
den verkregen. 

Het arrest gaat ervan uit - en partij
en betwisten dat niet - dat de getroffe
ne opzettelijk onvolledige verklaringen 
aflegt, wanneer hij de verbintenis heeft 
aangegaan aan het Fonds « iedere wijzi
ging mee te delen die zich in de loop van 
de herzieningstermijn zou kunnen voor
doen >> en hij de vermindering van de 
graad van arbeidsongeschiktheid niet 
meedeelt. 

* 
* * 

In het eerste middel voert eiser aan 
dat de vijfjarige verjaringstermijn niet 
geldt voor de terugvordering van de ver
goedingen die hij heeft ontvangen voor 
de periode welke voorafgaat aan de da
tum van het vonnis dat de graad van on
geschiktheid vermindert. 

Zolang de rechter geen uitspraak heeft 
gedaan, blijft de oorspronkelijk vastge
stelde graad gehandhaafd en kan de ge
troffene niet weten of deze verminderd 

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

is en, zo ja, hoeveel. Hoe kan hij v66r de 
uitspraak daaromtrent dan enige hande
ling stellen om de vergoedingen onrecht
matig te verkrijgen? Zijn verzuim heeft 
aileen tot gevolg dat hem de vergoedin
gen na het vonnis nog doorbetaald blij
ven. Deze heeft hij dus verkregen door 
hetgeen als een opzettelijk onvolledige 
verklaring wordt aangemerkt. 

Dat de vergoedingen v66r het vonnis 
ten onrechte werden betaald, is daaren
tegen niet het gevolg van de nalatigheid 
van de getroffene, maar van de door het 
vonnis vastgestelde retroactieve vermin
dering van de graad van arbeidsonge
schiktheid. De getroffene is weliswaar 
verplicht ook die vergoedingen terug te 
betalen en moet daarom het Fonds ver
wittigen. Maar hij heeft ze niet verkre
gen, omdat hij het Fonds niet verwittigd 
he eft. 

Verweerder vreest het misbruik « dat 
het slachtoffer steeds de door een ar
beidsongevallenverzekeraar vastgestelde 
herleiding van de arbeidsongeschikt
heidsgraad zal betwisten, nu dit het 
slachtoffer zou ontslaan van de mel
dingsplicht aan verweerder en derhalve 
zou kunnen beveiligen tegen een eventu
ele terugvordering ». 

Dat zie ik niet. Het gaat immers om 
een herziennig. En deze moet, krachtens 
artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet, 
door een vordering voor de rechtbank 
worden gevraagd. Om vermindering van 
arbeidsongeschiktheid te verkrijgen zal 
het initiatief vanzelfsprekend niet van de 
getroffene maar van de verzekeraar uit
gaan. Dat de getroffene zich daartegen 
verweert, kan bezwaarlijk als een mis
bruik worden aangemerkt. 

Overigens ontsnapt de getroffene, zoals 
reeds werd gezegd, niet aan de terugvor
dering van de v66r het vonnis verkregen 
vergoedingen, wanneer hij zijn meldings
plicht niet nakomt. Het gevolg daarvan 
is aileen dat het Fonds over minder tijd 
beschikt om terug te vorderen. 

Zo er in een bepaald concreet geval 
dan toch een misbruik in het spel zou 
zijn, is de kans groot dat zulks te wijten 
is aan het feit dat de getroffene het 
Fonds heeft verschalkt door bedrieglijke 
handelingen of valse verklaringen; in 
welk geval de verjaringstermijn toch van 
drie op vijf jaar kan worden gebracht, 
ook voor de vergoedingen die v66r het 
vonnis onverschuldigd werden verkre
gen. 
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Kan de getroffene niets anders worden 
verweten dan dat hij het Fonds niet op 
de hoogte heeft gebracht van de vermin
dering ·van de graad van arbeidsonge
schiktheid, dan kan dat verzuim niet 
worden aangemerkt als een opzettelijk 
onvolledige verklaring die het toekennen 
van onverschuldigde vergoedingen v66r 
het vonnis tot gevolg heeft gehad. 

Het middel is gegrond. 

* * 

In het tweede middel voert eiser aan 
dat artikel 70 van de Arbeidsongevallen
wet, dat de schorsing en de stuiting re
gelt van de verjaringen bepaald bij arti
kel 69, geen toepassing vindt op de 
verjaring van de rechtsvorderingen be
doeld in artikel 60bis, § 2, hoewel dit ar
tikel voorschrijft dat de desbetreffende 
verjaringselementen dezelfde zijn als die 
bepaald in artikel 69. 

Eiser beroept zich op de arresten van 
6 september 1982 (3) en 7 maart 1983 (4), 
volgens welke artikel 70, dat de stuiting 
door een aangetekende brief mogelijk 
maakt, afwijkt van het gemene recht en 
derhalve eng moet worden ge'interpre
teerd. 

Hij verwijst ook naar mijn conclusie 
bij het arrest van 20 mei 1985 (5). Hierin 
heb ik die rechtspraak weliswaar ver
meld, maar er tevens op gewezen dat het 
Hof daarentegen kennelijk geen re
strictieve interpretatie van datzelfde arti
kel voorstaat, in zoverre het bepaalt dat 
de verjaring ook kan worden gestuit 
door een vordering gesteund op een an
dere rechtsgrond. Het arrest bevestigt 
die ruime interpretatie. Doorslaggevend 
is eisers argument dus niet. 

Vraag is wat de opzet van de betrok
ken regeling is. 

Wanneer artikel 60bis, § 2, luidt dat de 
verjaringstermijnen dezelfde zijn als die 
bepaald in artikel 69, mag redelijkerwij
ze worden aangenomen dat de wetgever 
dezelfde verjaringsregeling heeft willen 
uitvaardigen. 

Duur van de verjaringstermijn en wij
zen van schorsing en stuiting van die 

(3) A.R. nr. 6642, A.C., 1982-83, nr. 7. 

(4) A.R. nr. 3784, A.C., 1982-83, nr. 371. 

(5) Antologie van de cassatie1·echtspraak in 
sociale zaken, biz. 559 (de betrokken passus op 
biz. 560). 

termijn horen logischerwijze toch sa
men. Wanneer de termijn in het ene ge
val geschorst wordt en in het andere 
niet, is het niet meer dezelfde termijn. 

Artikel 70 regelt de schorsing en de 
stuiting van « de verjaringen bepaald bij 
artikel 69 ». Dan gaat het om alle rechts
vorderingen waarop de verjaringstermij
nen van dat artikel toepasselijk zijn. En 
dat zijn ook die bedoeld in artikel 60bis, 
§ 2. 

Het middel faalt naar recht. 
Conclusie : gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 7671) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 juli 1990 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat het arrest con
stateert : 1. dat verweerder aan ei
ser, overeenkomstig artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971 betreffende de bijslagen en 
de sociale bij stand verleend door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen, 
een aanpassingsbijslag uitkeerde, 
gegrond op een bij gehomologeerd 
akkoord van 7 juni 1977 vastgestel
de blijvende arbeidsongeschiktheids-
graad van 15 % vanal 1 maart 1977; 
2. dat eiser op 25 januari 1978 een 
verklaring ondertekende waarin hij 
zich ertoe verbond aan verweerder 
« iedere wijziging mede te delen die 
zich in de loop van de herzienings
termijn zou kunnen voordoen »; 
3. dat bij vonnis van 28 januari 1982 
van de Arbeidsrechtbank te Antwer
pen de graad van blijvende arbeids
ongeschiktheid vanaf 10 december 
1979 tot 5 % werd verminderd, zodat 
vanaf die dag eisers recht op een 
aanpassingsbijslag verviel; 4. dat ei
ser op geen enkel ogenblik melding 
maakte van de gewijzigde arbeids
ongeschiktheidsgraad of van het ge
noemde vonnis; 5. dat verweerder 
met een aangetekende brief met 
ontvangstbewijs op 11 september 
1984 eiser aanmaande de bedragen 
die van 10 december 1979 tot 30 no
vember 1983 betaald waren terug te 
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betalen; 6. dat verweerder op 13 au
gustus 1986 eiser dagvaardde tot te
rugbetaling van de ten onrechte uit
gekeerde bij slag; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van de a_rtikelen 
60bis, in het bijzonder § 2, zoals inge
voegd bij artikel 43 van de wet van 24 
december 1976, en 69, in het bijzonder 
het eerste en het tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat op de vordering van verweerster tot 
terugvordering van onverschuldigde aan
passingsbijslagen die zij uitbetaalde aan 
eiser over de periode van 10 december 
1979 tot en met 30 november 1983, inte
graal de in artikel 69, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet genoemde verja
ringstermijn van vijf jaar toepassing 
vindt,-op de gronden dat: "artikel 60bis, 
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt 
dat de verjaringstermijnen voor de 
rechtsvordering tot terugvordering van 
de vergoedingen, rechten, rentekapitalen, 
bijslagen en alle kosten voor geneeskun
dige verzorging, die door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen onverschuldigd wer
den betaald of die door bedrieglijke han
delingen of door valse of opzettelijk on
volledige verklaringen werden bekomen, 
dezelfde zijn als die bepaald in artikel 
69; dat dit artikel 69 in (zijn) lid 1 be
paalt dat de rechtsvordering tot terugvor
dering van onverschuldigde vergoedin
gen verjaart na drie jaar en in (zijn) lid 
2 bepaalt dat de rechtsvordering tot te
rugvordering van onverschuldigde ver
goedingen die door bedrieglijke hande
lingen of door valse of opzettelijke 
onvolledige verklaringen werden beko
men, verjaart na vijf jaar; dat terzake 
vooreerst dient te worden onderzocht of 
hetzij de 3-jarige dan wel de 5-jarige ver
jaring van toepassing is; dat (verweer
ster) een verklaring overlegt van 25 ja
nuari 1978 ondertekend door (eiser), 
hetgeen niet is betwist, en waarvan de 
tekst luidt als volgt : ' Ondertekende 
Everaert Juliaan wonende te Boom, Ve
lodroomstraat 87, slachtoffer van een ar
beidsongeval hem overkomen in dato 3 
juli 1975 verbindt zich ertoe aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen iedere wij
ziging mee te delen die zich in de loop 
van de herzieningstermijn zou kunnen 
voordoen. Hij verbindt er zich toe het be
drag van de levensrente en het percenta
ge van de blijvende ongeschiktheid mede 
te delen, zoals vastgesteld bij het ver-

strijken van de herzieningstermijn '; dat 
de eerste rechter terecht vaststelt dat de 
verrichte betalingen, die thans aanlei
ding geven tot de terugvordering, precies 
voortvloeien uit de niet mededeling door 
(eiser) van de wijziging van de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid en 
het bedrag van de rente tijdens de her
zieningstermijn; dat de eerste rechter 
even terecht vaststelt 'dat (eiser) derhal
ve blijkt de vergoedingen te hebben be
komen ingevolge opzettelijk onvolledige 
verklaringen, en dienvolgens de 5-jarige 
verjaringstermijn van toepassing is; dat 
het betoog van (eiser) omtrent de ambts
halve verplichtingen in hoofde van (ver
weerster) tot uitkering van een bijslag 
geen afbreuk doet aan het feit dat (eiser) 
naliet de inlichtingen te verstrekken 
waartoe hij zich per 25 januari 1978 had 
verbonden, nalatigheid welke niet anders 
kan worden beschouwd als hebbende tot 
doe! zich ten onrechte de kwestieuze bij
slagen te Iaten uitkeren; ( ... ); dat op de 
argumentatie van (eiser) nog dient ge
antwoord dat de wijziging van de graad 
van arbeidsongeschiktheid hem welis
waar slechts definitief bekend werd van
a£ het vonnis van 28 januari 1982 doch 
dat zijn opzettelijke verzwijging wei de
gelijk betrekking heeft op de gehele op
gevorderde bijslagenperiode; dat vanaf 
28 januari 1982 (eiser) de verplichting 
had (verweerster) in te lichten nopens de 
gewijzigde graad van arbeidsongeschikt
heid en het begin van deze wijziging, 
wat hij opzettelijk nagelaten heeft te 
doen", 

terwijl artikel 60bis, § 2, van de Ar
beidsongevallenwet de verj aringstermij n 
voor de rechtsvordering tot terugvorde
ring van de vergoedingen, renten, rente
kapitalen, bijslagen en aile kosten voor 
geneeskundige verzorging, die door het 
Fonds voor Arbeidsongevallen onver
schuldigd werden betaald of die door be
drieglijke handelingen of door valse of 
opzettelijk onvolledige verklaringen wer
den bekomen, dezelfde zijn als deze die 
in artikel 69 zijn bepaald; artikel 69, eer
ste lid, van diezelfde wet de rechtsvorde
ring tot terugvordering van onverschul
digde vergoedingen op drie jaar stelt, 
behoudens ingeval de onverschuldigde 
vergoedingen werden bekomen door be
drieglijke handelingen of door valse of 
opzettelijke onvolledige verklaringen, in 
welk geval overeenkomstig het tweede 
lid de verjaringstermijn vijf jaar be
draagt; de verjaringstermijn van vijf jaar 
toepassing vindt in de gevallen waarin 
onverschuldigde vergoedingen voor de 
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toekomst door bedrieglijke handelingen 
of valse of opzettelijke onvolledige ver
klaringen worden bekomen, maar geen 
toepassing vindt op reeds uitgekeerde 
vergoedingen waarvan slechts, ten gevol
ge van een na die uitkering gewezen 
rechterlijke uitspraak waarin de graad 
van arbeidsongeschiktheid met retroac
tieve werking wordt gewijzigd, komt vast 
te staan dat zij onverschuldigd werden 
uitgekeerd; hieraan niet afdoet de om
standigheid dat de uitkeringsgerechtigde 
zich ertoe had verbonden om eventuele 
wijzigingen in de graad van zijn arbeids
ongeschiktheid, zoals vastgesteld bij het 
einde van de herzieningstermijn, mee te 
delen aan de uitkeringsplichtige instel
ling, nu de bij hypothese bedrieglijke 
handeling of de valse of opzettelijk on
volledige verklaring die bestaat uit de 
niet naleving van deze verbintenis, niet 
tot gevolg kan hebben dat vergoedingen 
onverschuldigd worden bekomen, in zo
verre de vorenbedoelde wijzigingen be
trekking hebben op het verleden; het ar-
beidshof zodoende niet zonder schending 
van de in het middel aangewezen wets
bepalingen kan beslissen dat eiser, door 
aan verweerster geen mededeling te 
doen van het vonnis van de Arbeids
rechtbank te Antwerpen van 28 januari 
1982, waarin zijn arbeidsongeschiktheid 
met ingang van 10 december 1979 werd 
herleid van 15 tot 5 %, voor de periode 
van 10 december 1979 tot en met 28 ja
nuari 1982, door bedrieglijke handelin
gen of opzettelijke onvolledige verklarin
gen aanvullende bij slag en bekwam ten 
laste van verweerder, en op het deel van 
de rechtsvordering dat op de in die pe
riode uitgekeerde vergoedingen betrek
king heeft, de verjaringstermijn van vijf 
jaar kan toepassen »: 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 60bis, § 2, en 69, eerste lid, 
van de Arbeidsongevallenwet, de 
verjaringstermijn voor de rechtsvor
dering tot terugvordering van de 
vergoedingen, renten, rentekapita
len, bij slagen en kosten voor ge
neeskundige verzorging, die door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen 
onverschuldigd waren betaald, ge
steld is op drie jaar, behoudens in
geval de onverschuldigde vergoedin
gen werden verkregen door bedrieg
lijke handelingen of door valse of 
opzettelijk onvolledige verklaringen, 

in welk geval, overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 69, de verja
ringstermijn vijf jaar bedraagt; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen « dat vanaf 28 januari 1982 
(eiser) de verplichting had (verweer
der) in te lichten nopens de gewij
zigde graad van arbeidsongeschikt
heid en het begin van deze wijzi
ging, wat hij opzettelijk nagelaten 
heeft te doen »; 

Overwegende dat de appelrechters 
op die grond niet vermochten te be
slissen dat eiser de bijslagen die 
hem tot 28 januari 1982 betaald wer
den, verkregen heeft door opzette
lijk onvolledige verklaringen af te 
leggen; 

Dat het middel, dat aanvoert dat 
de verjaringstermijn van vijf jaar 
niet kon worden toegepast op de 
rechtsvordering die betrekking had 
op de vergoedingen uitgekeerd tot 
28 januari 1982, gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 
60bis, § 2, zoals ingevoegd bij artikel 43 
van de wet van 24 december 1976, 69 en 
70, voor dit laatste artikel werd gewij
zigd bij artikel 109 van de wet van 1 au
gustus 1985, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de verjaring van de rechtsvordering 
van verweerster tot terugbetaling van de 
onverschuldigde aanvullende bijslagen, 
die zij aan eiser uitbetaalde gedurende 
de periode va.n 10 december 1979 tot en 
met 30 november 1983, geldig werd ge
stuit door de aangetekende brief met 
ontvangstbewijs die verweerder op 11 
september 1984 aan eiser zond, op de 
gronden dat: "artikel 60bis, § 2, van de 
Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de ver
jaringstermijnen voor de rechtsvordering 
tot terugvordering van de vergoedingen, 
rechten, rentekapitalen, bijslagen en alle 
kosten voor geneeskundige verzorging, 
die door het Fonds voor Arbeidsongeval
len onverschuldigd werden betaald of die 
door bedrieglijke . haridelingen of door 
valse of opzettelijk onvolledige verklarin
gen werden bekomen, dezelfde zijn als 
die bepaald in artikel 69; dat dit artikel 
69 in (zijn) lid 1 bepaalt dat de rechtsvor
dering tot terugvordering van onver
schuldigde vergoedingen verjaart na drie 
jaar en in (zijn) lid 2 bepaalt dat de 
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rechtsvordering tot terugvordering van 
onverschuldigde vergoedingen die door 
bedrieglijke handelingen of door valse of 
opzettelijke onvolledige verklaringen 
werden bekomen, verjaart na vijf jaar; 
( ... ); dat de 5-jarige verjaringstermijn ter
zake geldig werd gestuit door de aange
tekende brief met ontvangstbewijs van 
11 september 1984, datum waarop voor 
geen enkele der betalingen de verja
ringstermijn was verstreJ!:en; dat de eer
ste rechter dient beaamd te worden wan
neer hij stelt - dat (eiser) niet kan 
worden gevolgd waar hij stelt dat artikel 
70 van de Arbeidsongevallenwet betref
fende de schorsing en de stuiting slechts 
verwijst naar artikel 69 en niet naar arti
kel 60bis; - dat artikel 60bis inderdaad 
duidelijk de verjaringstermijn betreffen
de de terugvorderingen van het Fonds 
voor Arbeidsongevallen onderwerpt aan 
het regime zoals bepaald in artikel 69 en 
derhalve ook de voorschrtften van artikel 
70 omtrent de wijzen van schorsing en 
stuiting van toepassing zijn terzake; -
dat derhalve op 11 sep~ember 1984 de 
verjaring rechtsgeldig werd gestuit en op 
die datum een nieuwe verjaringstermijn 
van 5 jaar begon te lopen dewelke zou 
verstrijken op 10 september 1989; - dat 
de vordering met rechtsingang van 13 
augustus 1986 dan ook tijdig werd inge
steld en ontvankelijk voorkomt alsmede 
gegrond ", 

terwijl artikel 60bis, § 2, van de Ar
beidsongevallenwet de verjaringstermijn 
voor de rechtsvordering tot terugvorde
ring van de vergoedingen, renten, rente
kapitalen, bijslagen en alJe kosten voor 
geneeskundige verzorging, die door het 
Fonds voor Arbeidsongevallen onver
schuldigd werden betaald of die door be
drieglijke handelingen of door valse of 
opzettelijk onvolledige verklaringen wer
den bekomen, dezelfde zijn als deze die 
in artikel 69 zijn bepaald : artikel 69, eer
ste lid, van diezelfde wet de rechtsvor
dering tot terugvordering van onver
schuldigde vergoedingen op drie jaar 
stelt, behoudens ingeval de onverschul
digde vergoedingen werden bekomen 
door bedrieglijke handelingen of door 
valse of opzettelijk onvolledige verkla
ringen, in welk geval overeenkomstig het 
tweede lid de verjaringstermijn vijf jaar 
bedraagt : artikel 70 tenslotte, zoals het 
luidde v66r het werd gewijzigd bij arti
kel 109 van de wet van 1 augustus 1985, 
bepaalde dat de verjaringen bepaald bij 
artikel 69 op de gewone wijze worden ge
schorst of gestuit, en bovendien kunnen 

gestuit worden door een ter post aan
getekende brief met ontvangstbe
wijs of door een rechtsvordering tot 
betaling wegens het arbeidsongeval, ge
steund op een andere rechtsgrond; de be
palingen van de Arbeidsongevallenwet 
die de verjaring betreffen de openbare 
orde raken en derhalve op beperkende 
wijze moeten worden uitgelegd, in zover
re zij een van het gemeen recht afwij
kende regel bevatten; daaruit volgt dat, 
nu artikel 60bis, § 2, van de Arbeidsonge
vallenwet slechts de verjaringstermijnen 
bepaald in artikel 69 van diezelfde wet 
toepasselijk verklaart op de daarin be
doelde vorderingen ingesteld tegen en 
door verweerster, maar niet tevens voor
schrijft dat de bijzondere, van het ge
meen recht afwijkende wijze van stui
ting van de verjaring, zoals bepaald in 
artikel 70 van diezelfde wet, ook toepas
sing vindt op deze vorderingen, en nu 
bovendien artikel 69 zelf geen verwijzing 
bevat naar artikel 70, de verwijzing in 
artikel 60bis, § 2, naar de verjaringster
mijnen voorgeschreven in artikel 69 niet 
kan worden geacht zich uit te strekken 
tot de wijze waarop de verjaring kan 
worden geschorst of gestuit, zoals be
paald in artikel 70; het arrest zodoende, 
door te beslissen dat de rechtsvordering 
van verweerster tot terugvordering van 
onverschuldigde vergoedingen rechtsgel
dig was geschorst door de aangetekende 
brief met ontvangstbewijs van 11 sep
tember 1984, datum waarop voor geen 
enkele der betalingen de verjaringster
mijn reeds was verstreken, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt ,, : 

Overwegende dat artikel 60bis, 
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet 
bepaalt dat de verjaringstermijnen 
voor de rechtsvordering tot terug
vordering van vergoedingen die door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen 
onverschuldigd werden betaald of 
die door bedrieglijke handelingen of 
door valse of opzettelijk onvolledige 
verklaringen werden verkregen, de
zelfde zijn als die bepaald in artikel 
69; 

Overwegende dat artikel 70 de 
wijze van schorsing en stuiting re
gelt van « de verj aringen bepaald bij 
artikel 69 »; 

Dat deze regels gelden voor alle 
rechtsvorderingen die verj aren over
eenkomstig het bepaalde in artikel 
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69; dat zij derhalve ook toepassing 
vinden op de verjaring van de 
rechtsvorderingen bedoeld in artikel 
60bis, § 2; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart en beslist dat de bepalin
gen van artikel 70 van de Arbeids
ongevallenwet toepasselijk zijn op 
de verj aring van de rechtsvorderin
gen bedoeld in artikel 60bis, § 2, van 
de wet; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op d~ 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

17 februari 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le-
naerts, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Nelissen Grade en Biitzler. 

Nr. 318 

3• KAMER - 17 februari 1992 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING

BASISLOON - BEROEPSVOETBALLER. 

2° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VER
PLICHTI~GEN VAN PARTIJEN - T.A.V DER
DEN - ARTT. 1165 B.W. - DRAAGWIJDTE. 

1 o Het basisloon van de beroepsvoetbal
Jer wordt bepaald op grand van het 
forfaitair vastgestelde bedrag dat toe-

passelijk was op bet ogenblik van bet 
ongeval; latere wijzigingen van bet als
dan geldende bedrag komen niet in 
aanmerking (1). (Art. 34 Arbeidsonge
vallenwet.) 

2° Een derde kan zich op bet bestaan 
van een overeenkomst en op de gevol
gen ervan tussen de contracterende 
partijen beroepen als verweermiddel 
tegen een vordering die een van die 
partijen tegen hem instelt (2). (Art. 
1165 B.W.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. PERDAO) 

ARREST 

(A.R. nr. 7687) 

HET HOF; - Gelet op het bestre~ 
den arrest, op 15 maart 1990 gewe~ 
zen door het Arbeidshof te Gent; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat verweerder, die als 
beroepsvoetballer door een arbeids
overeenkomst verbonden was, op 13 
april 1980 het slachtoffer werd van 
een arbeidsongeval; dat zij oordelen 
dat, voor de berekening van de pres
taties verschuldigd krachtens de Ar
beidsongevallenwet, de in artikel 2 
van de wet van 3 maart 1977 bedoel
de forfaitaire bedragen in aanmer
king worden genomen en dat die be
dragen voor de berekening van het 
basisloon aangepast moeten worden 
op grond van de na het arbeidsonge
val toepasselijke wetswijzigingen 
die een nieuwe forfaitaire vaststel
ling van het basisloon inhouden; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 34 van de Arbeidsongevallenwet, 
onder basisloon wordt verstaan het 
loon waarop de werknemer, in de 
functie waarin hij is tewerkgesteld 
in de onderneming op het ogenblik 

(1) Zie Cass;, 24 dec. 1975 (A.C., 1976, 506) 
met cone!. O.M. in R. W., 1975-76, 1998. 

(2) Cass., 18 mei 1989, A.R. nr. 8300 (A.C., 
1988-89, nr. 536), 3 nov. 1989, A.R. nr 6358 
(A.C., 1989-90, nr 137). 



--------- --_-_T _ 1~_-:-_-_-_:,-~_-----_ ---:-_---~~~~~T 1 -~- --- - -----------1 _ 1.~-=-=--===-==-=--===---= r 

Nr. 318 HOF VAN CASSATIE 573 

van het ongeval, recht heeft voor de 
periode van het jaar dat aan het on
geval voorafgaat; 

Dat, krachtens artikel 3 van de 
wet van 3 maart 1977, voor de be
roepsvoetballers forfaitaire bedra
gen in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van de de pres
taties verschuldigd krachtens de Ar
beidsongevallenwet; dat deze bepa
ling aileen in zoverre van artikel 34 
van de Arbeidsongevallenwet af
wijkt dat geen rekening wordt ge
houden met het werkelijke door de 
voetballer verdiende loon, maar dat 
het basisloon forfaitair wordt vast
gesteld op een bedrag dat de getrof
fene geacht wordt als loon te heb
ben ontvangen gedurende het jaar 
dat aan het ongeval voorafgaat; dat 
de bedoelde wet van 3 maart 1977 
geen afbreuk doet aan het in artikel 
34 vervatte beginsel dat in de regel 
het basisloon wordt vastgesteld op 
het ogenblik van het ongeval; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
dat voor een arbeidsongeval dat zich 
voordeed op 13 april 1980, het basis
loon bepaalt op grond van latere 
wetswij zigingen die een nieuwe for
faitaire vaststelling van het basis
loon inhielden, de in het middel aan
gevoerde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van. de artikelen 1165 
van het Gerechtelijk Wetboek en 99 van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betref
fende de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn, 

doordat het arrest overweegt dat eise
res " een subrogatieovereenkomst voor
(legt), afgesloten tussen (verweerder) 
en het O.C.M.W. te Gent; waarin eerstge
noemde zich akkoord verklaart dat het 
O.C.M.W. in zijn rechten en vorderingen 
treedt voor de betaling vim de vergoedin
gen waarin hij ten overstaan van de 
naamloze vennootschap Royale Beige ge
rechtigd was (stuk II-4 doss. (kliente) ", 
dat " dergelijke subrogatieovereenkomst 
tussen (verweerder) en een inzake niet 
aanwezige partij, geen afbreuk (doet) 
aan de algehele toekenning van het 
recht op de hogergenoemde wettelijke 
vergoedingen ten voordele van eiser in 

hoger beroep ", en dat " in casu het 
O.C.M.W. niet vertegenwoordigd (is) in 
het geding en de uitvoering van hogerge
noemde subrogatieovereenkomst buiten 
het voorwerp van het huidig geding 
(valt) ", (arrest, p. 13), 

terwijl artikel 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat o.m. bepaalt dat overeen
komsten aileen gevolgen teweegbrengen 
tussen de contracterende partijen, niet 
belet dat een derde bij het contract zich 
niet slechts op het bestaan van het con
tract maar ook op de gevolgen welke het 
tussen de contracterende partijen heeft, 
mag beroepen, o.m. als verweermiddel 
tegen de vordering die een van die par
tijen tegen hem instelt; de subrogatie
overeenkomst gesloten tussen verweer
der en het O.C.M.W. te Gent, dat geen 
gedingpartij was, tussen deze contracte
rende partijen tot gevolg had dat "het 
O.C.M.W.-Gent in (verweerders) rechten 
en rechtsvorderingen op de betaling van 
de vergoeding waarop (hij) gerechtigd 
(is) (treedt) ", en dat "het O.C.M.W.-Gent 
alzo door (hem) gemachtigd (wordt) om 
deze bedragen rechtstreeks in ontvangst 
te nemen bij de schuldenaar ervan "; ver
weerder bijgevolg zijn rechten ten op
zichte van eiseres afstond ten voordele 
van het O.C.M.W. te Gent; het arrest, 
door te beslissen dat deze subrogatie
overeenkomst tussen verweerder en het 
O.C.M.W. te Gent geen afbreuk doet aan 
de algehele toekenning van het recht op 
vergoeding aan verweerder, aldus de su
brogatieovereenkomst als onbestaande 
beschouwt; zodat dit arrest te dezen, 
door eiseres te veroordelen tot de algehele 
betaling van vergoedingen zonder de su
brogatieovereenkomst, waarvan het be
staan erkend wordt, in acht te nemen, de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen miskent , : 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat, hoewel het O.C.M.W. 
te Gent in de plaats werd gesteld 
van verweerder voor diens rechten 
op de betaling van de vergoedingen 
waarop hij ten aanzien van eiseres 
gerechtigd was, de « uitvoering van 
die subrogatie-overeenkomst buiten 
het voorwerp van het ( ... ) geding 
(valt) , en verweerder recht heeft op 
de algehele toekenning van de ver
goedingen; 

Overwegende dat artikel 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek een derde 
niet belet zich te beroepen op het 
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bestaan van een overeenkomst en 
op de gevolgen ervan tussen de con
tracterende partijen, als verweer
middel tegen een vordering die een 
van die partijen tegen hem richt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het oor
deelt over het bedrag van de aan 
verweerder toe te kennen vergoedin
gen; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de Ar
beidsongevallenwet, veroordeelt ei
seres in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

17 februari 1992 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever: de h. Verougstraete 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 319 

3• KAMER - 17 februari 1992 

1° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - BEGRIP. 

(ALGEME-

2° PARITAIR COMITE- RESSORT- CRI' 

TERIL'Jiii. 

1 o en 2" Er bestaat geen algemeen ar
beidsrechtelijk beginsel volgens het
welk een onderneming onder een pari-

tair comite ressorteert, namelijk dat 
van de hoofdactiviteit van de onderne
ming (1). 

(BOUHAJRA T. DISTRIBOUW N.V.) 

(A.R. nr. 7688) 

17 februari 1992 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rauws, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, procureur-ge
neraal - Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 320 

3" KAMER - 17 februari 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - AL
GEMENE BEGRIPPEN- VOORZIENING TEGEN 
EEN WEIGERING EEN PREJUDICIELE VRAAG 
AAN HET ARBITRAGEHOF TE STELLEN -
GEEN MIDDEL TEGEN DE BESLISSING DIE 
HET GEVOLG VAN DE WEIGERING IS. 

2° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG - CASSATIEBEROEP TEGEN DE WEI
GERING EEN VRAAG TE STELLEN - GEEN 
MIDDEL TEGEN DE BESLISSING DIE HET GE· 
VOLG VAN DE WEIGERING IS. 

3° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG - HOF VAN CASSATIE - NIET ONT
V ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1° en 2" Niet ontvankelijk in een zaak 
waarin geen middel ambtshalve kan 
worden opgeworpen, is het cassatiebe
roep waarbij aileen wordt opgekomen 

Noot arrest nr. 319 : 

(1) Zie Cass., 24 dec. 1990, A.R. nr. 7220 
(A.C., 1990-91, nr. 221); R.v.St. 2 sept. 1977, nr. 
18.407 (Arr.R. JT.St., 1977, 1061). Gedr. St., Se
naat, 1966-67, nr 148, 45. 
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.tegen de weigering een prejudiciele 
vraag aan het Arbitragehof te stellen 
en geen middel wordt aangevoerd te
gen de beslissing die het gevolg van de 
weigering is (1). (Art. 29, § 2, Bijzonde
re Wet Arbitragehof.) 

3° Het Hof stelt geen prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof, wanneer de 
voorziening niet ontvankelijk is op 
grond dat aileen wordt opgekomen te
gen een weigering een prejudiciele 
vraag te stellen en geen middel wordt 
aangevoerd. tegen de beslissing die het 
gevolg van de weigering is (2). (Art. 26, 
§ 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbi
tragehof.) 

(V ... G ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 800 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 10 april 1991 en 
23 oktober 1991 door de Herkeu
ringsraad van de Provincie Antwer
pen gewezen; 

Gelet op het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 48, eerste 
lid van de gecoi:irdineerde dienst
plichtwetten, van de artikelen 26, § 2, en 
29, § 2, van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het arbitragehof en voor 
zoveel als nodig het algemeen rechtsbe
ginsel van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat de herkeuringsraad in de be
slissing van 10 april 1991 eiser verwijst 
om in observatie te worden gesteld in 
een militair hospitaal in het kader van 
de rubriek 1213 van bijlage 1 bij het ko
ninklijk besluit van 5 november 1971 tot 
vaststelling van de keuringscriteria inza
ke lichamelijke geschiktheid voor de mi
litaire dienst van de dienstplichtigen 
evenals voor de dienst van de andere mi
litairen en van het personeel van de 

{1) Zie Cass., 7 mei 1990, A.R. nr. M 519 F 
(A.C., 1989-90, nr. 520) met cone!. adv.-gen. J.F. 
Leclercq in Bull.. en Pas., 1990, I, zelfde nr. Zie 
ook Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6310 (A.C., 
1987-88, nr. 545) met cone!. adv.-gen. Janssens 
de Bisthoven in Bull. en Pas., 1900, I, zelfde 
nr. 

{2) Zie Cass., 11 dec. 1990, A.R. nr. 4823 
(A.C., 1990-91, nr 190). 

rijkswacht, zoals gewijzigd, en in dezelf
de beslissing vaststelt dat de door eiser 
opgeworpen vordering strekkende tot het 
doen stellen van een prejudicii:He vraag 
aan het arbitragehof "voorbarig is en 
thans niet aan de orde "; dat de opgewor
pen prejudicii:He vraag als volgt luidde : 
Is art. 43, § 2, van de gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten (K.B. van 30 april 
1962), zoals thans in werking sinds de 
wijziging ervan door art. 15 van de wet 
van 1 december 1976 tot wijziging van de 
dienstplichtwetten (B.S., 15 december 
1976), al dan niet strijdig met art. 6 en/of 
art. 6bis van de Grondwet, in zoverre het 
advocaten uitsluit om dienstplichtigen bij 
te staan of te vertegenwoordigen op te
rechtzittingen van herkeuringsraden en 
doordat de herkeuringsraad, in de be
streden beslissing van 23 oktober 1991, 
de herhaalde vordering tot het doen stel
len door de herkeuringsraad van bedoel
de prejudiciele vraag aan het arbitrage
hof, betreffende de vermelde schending 
van de artikelen 6 en/of 6bis van de 
Grondwet door artikel 43, § 2, van de ge
coi:irdineerde dienstplichtwetten, zoals 
gewijzigd door de wet van 1 december 
1976, afwijst, en, rechtdoende ten grande, 
de aanvraag van eiser verwerpt, om re
den dat, respectievelijk, eiser " zich op 
de herkeuringsraad niet mag Iaten bij
staan of vertegenwoordigen door een ad
vocaat " en " de ingeroepen aandoening 
niet of in onvoldoende mate beantwoordt 
aan de criteria in de tabel der ziekten en 
lichaamsgebreken die aanleiding geven 
tot ongeschiktheid voor de militaire 
dienst "; 

terwijl, eerste onderdeel, de herkeu
ringsraad, zonder te hebben vastgesteld 
dat de vordering van eiser onontvanke
lijk is, en zonder te hebben vastgesteld 
dat een van de hypotheses, vermeld in 
atikel 26, § 2, derde lid van de bijzondere 
wet op het arbitragehof in het geval van 
eiser toepasselijk was, aldus in de be
streden beslissing van 23 oktober 1991 
niet wettelijk kon weigeren de bedoelde 
prejudiciele vraag te stellen; dat de aan
vraag inderdaad alleszins in aile opzich
ten ontvankelijk is, en dat het arbitrage
hof nog geen uitspraak heeft gedaan op 
een vraag of een beroep met hetzelfde 
onderwerp; dat het antwoord op de be
doelde prejudiciele vraag verder ook on
ontbeerlijk was en is om uitspraak te 
doen; dat het antwoord op de vraag of ei
ser zich mag Iaten bijstaan ter terecht
zitting van de herkeuringsraad door een 
advocaat, immers in belangrijke mate en 
rechtstreeks de omvang van zijn rechten 
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van verdediging bepaalt; dat ten slotte 
niet werd vastgesteld, noch geredelijker
wijze kan worden voorgehouden in de 
bestreden beslissing van 23 oktober 1991 
dat artikel 43, § 2 van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten, de artikelen 6 en/of 
6bis van de Grondwet klaarblijkelijk niet 
schendt; dat ten slotte eiser thans voor 
het Hof van Cassatie dezelfde prejudi
ciele vraag opwerpt, hieronder op de 
bladzijde 12 van huidige voorziening 
weergegeven, en dat het Hof van Cassa
tie, overeenkomstig artikel 26, § 2, eerste 
lid vap de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het arbitragehof, verplicht is de 
prejudiciele vraag te stellen (schending 
van ar'tikel 26, § 2, van de bijzondere wet 
op het arbitragehof,. van 6 januari 1989 
en voor zoveel als nodig van het alge
meen rechtsbeginsel van de rechten van 
de verdediging); 

twe~de onderdeel, de herkeuringsraad 
in de bestreden beslissing van 23 okto
ber 1991 niet antwoordt op de in het tien 
bladzijden tellende en ter terechtzitting 
neergelegde verweerschrift voorgebrach
te middelen omtrent de litigieuze preju
diciele vraagstelling; dat met name de 
herkeuringsraad niet motiveert waarom, 
in tegenstelling tot hetgeen in dat ver
band werd gesteld op pagina's 7 en 8 van 
bedoeld verweerschrift, blijkbaar toch 
een van de hypotheses, vermeld in arti
kel 26, § 2, derde lid, van de bijzondere 
wet op het arbitragehof, toepasselijk was 
(schending van artikel 48, eerste lid, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten en 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de herkeuringsraad, 
voor zover het Hof van Cassatie van oor
deel is dat de beslissing van 10 april 1991 
geen loutere beslissing alvorens recht te 
doen is, doch tevens een eindbeslissing 
op tussengeschil bevat omtrent de vraag 
tot het stellen van de bedoelde prejudi
ciele vraag, in deze bestreden beslissing 
van 10 april 1991 op onwettige wijze wei
gert de bedoelde prejudiciele vraag te 
stellen, en niet antwoordt op de midde
len, vervat in het ter zitting, voorafgaand 
aan deze beslissing, neergelegde ver
weerschrift; dat de huidige cassatievoor
ziening tegen deze beslissing tijdig is, 
vermits, luidens artikel 29, § 2, tweede 
zinsnede van de voornoemde bijzondere 
wet, geen afzonderlijke cassatievoorzie
ning v66r de eindbeslissing van 23 okto
ber 1991 kon worden ingesteld (schen
ding van artikel 48, eerste lid van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, arti
kel 26, § 2 en 29, § 2 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 en voor zoveel als 
nodig van het algemeen rechtsbeginsel 
van de rechten van de. verdediging}, zo
dat de bestreden beslissing van 23 okto
ber 1991 en, v.oor zover het Hof van Cas
satie van oordeel is dat de beslissing van 
10 april 1991 geen loutere beslissing is 
alvorens recht te doen, tevens de beslis
sing van 10 april 1991, de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schenden,: 

Overwegende dat eiser de herkeu
ringsraad verzocht een prejudiciele 
vraag te stellen aan het Arbitrage
hoi, te weten de vraag of artikel 43, 
§ 2, van _de Dienstplichtwet al dan 
niet strijdig is met de artikelen 6 en 
6bis van de Grondwet, << in zoverre 
het de advocaten uitsluit om dienst
plichtigen bij te staan of te verte
genwoordigen voor de herkeurings
raad »; 

Dat de herkeuringsraad in de be
streden beslissing van 10 april 1991, 
waarbij eisers inobservatiestelling 
wordt bevolen, oordeelt dat het ver
zoek tot het stellen van een prejudi
ciele vrdag voorbarig is; 

Dat de herkeuringsraad in de be
streden beslissing van 23 oktober 
1991 weigert de prejudiciele vraag te 
stellen; dat de herkeuringsraad 
voorts oordeelt · dat eiser zich krach
tens voormeld artikel 43, § 2, niet 
mag laten bijstaan of vertegenwoor
digen door een advocaat; dat de her
keuringsraad eisers aanvraag tot 
vrijstelling op lichamelijke grond 
verwerpt; 

Overwegende dat, krachtens arti- i 
kel 29, § 2, van de bijzondere wet op 
het Arbitragehof van 6 januati 1989,! 
geen afzonderlijk rechtsmiddel, kan 
worden aangewend tegen de beslis
sing van een rechtscollege, in zover 
dit een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof weigert te stellen; j 

Overwegende dat de voorziening 
aileen gericht is tegen de beslissin
gen waarbij de herkeuringsraad 
weigert de prejudiciele vragen aan 
het Arbitragehof te stellen; dat geen 
middel wordt aangevoerd tegen de 
beslissing waarbij de herkeurings
raad toepassing maakt van artikel 
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43, § 2, van de Dienstplichtwet, dat 
het voorwerp van eisers vraag was; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
oritvankelijk is; 

Overwegeride dat · het Hof, krach
tens artikel 26, § 2, tweede lid, van 
voornielde bijzondere wet op het Ar
bitragehof, niet gehoucl:en is het Ar
bitragehof te verzoeken op de hier
voren bedoelde vraag uitspraak te 
doen, zoals eiser vraa~t; 

Om die rederien, verwerpt de 
voorziening. · 

l7 februari 1992 - 3" kamer .:._ Voor
-iitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzit
ter '-:- Verslaggever: de h. Marchal -
·Gelijkluidende conclusie yan de h. Lena
erts, · procureur-generaal - - - Advocaat: 
mr. Lietaer, Kortrijk. 

Nr. 321 

2• KAMER - 19 februari 1992 

1° VERJARING -- STRAFZAKEN - SCHOR
SING - STU!TING - VOORSTEL TOT « TRANS
ACTIE » - WEIGERING. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STUI
TING - DAAD VAN STUJTING - BEGRIP. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SA!V!ENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE. - . 

1° Noch · het door het O.M. overeenkom
stig art. 216bis Sv. gedane voorstel 
noch, a fortiori, de gemotiveerde wei
gering ervan door de beklaagde leve
·en een daad van vervolging of van on-

derzoek op; ze stuiten de verjaring van 
de strafvordering niet en schorsen 
haar evenmin (1). (Art. 22 V.T.Sv.) 

2° De toezending van een staat van in
lichtingen door de bevoegde politie
commissaris aan het O.M. ter uitvoe
ring van een kantschrift van het O.M. 
is een daad van vervolging of van on
derzoek, die de verjaring van de straf-

. vordering stuit; het door het O.M. in 
dat kantschrift gedane verzoek strekt 
er immers toe de zaak in staat van 
wijzen te brengen (2). (Art. 22 V.T.Sv.) 

3° Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank, wanneer . wegens te
genstrijdigheid tussen de vermeldin
gen, enerzijds, in het proces-verbaal 
van de terechtzitting waarop de zaak 
is behandeld, anderzijds, in het proces
verbaal van de terechtzitting waarop 
het vonnis is uitgesproken en in het 
vonnis zelf, onmogelijk kan worden 
nagegaan of de zaak is behandeld door 
het voorgeschreven aantal rechters (3). 

(ROISIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9464) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 oktober 1991 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser wegens een op 25 no
vember 1989 begane overtreding van 
het Wegverkeersreglement veroor
deelt tot een correctionele straf; 

Overwegende dat wegens een 
overtreding van het Wegverkeersre
glement ingestelde strafvordering 
verjaart wanneer, bij ontstentenis 
van enige grand tot schorsing van 
de verjaring, een jaar verlopen is 
sedert de laatste daad van onder-

(1) Zie Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr 
189). 

(2) Zie Cass., 8 mei 1990, A.R. nr 4419 (A.C., 
1989-90, nr. 524). 

(3) Zie Cass., .9 okt. 1990, A.R nr 3815 (.-l..C, 
1990-91, nr 71). 
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zoek of van vervolging, verricht bin
nen het jaar te rekenen van de dag 
waarop die overtreding is begaan; 

Ovetwegende dat, blijkens het 
vonnis, de verjaring op 5 oktober 
1990 is gestuit door een proces-ver
baal waarin akte is genomen van de 
weigering van- eiser om gevolg te ge
ven aan het verzoek van de procu
reur des Konings om een geldsom 
te storten ten einde de strafvorde
ring tE;l doen vervallen; 

Overwegende dat noch het door 
het openbaar ministerie overeeh
komstig artikel 216bis vah het Wet
hoek · van Strafvordering gedane 
voorstel noch, a fortiori, de gemoti
veerde weigering ervan door de be
klaagde kunnen worden bes9houwd 
als een daad van vervolging of van 
onderzoek; dat · ze de verjaring van 
c;le strafvordering niet stuiten en 
haar evenmin schorsen; 

Overwegende evenwel dat de laat
ste daad van vervolging of van on
derzoek, die is ·verricht binnen de 
bovengenoemde termijn van een 
jaar en die derhalve de verjaring 
van de strafvordering heeft gestuit, 
dagtekent van 26 oktober 1990 toen 
de adjunct-politiecommissaris van 
de politie van Bergen een staat van 
inlichtingen petreffende eiser heeft 
verzonden ter uitvoering van een 
kantschrift d. d. 28 augustus_ 1990 
van e.en agent van de gerechtelijke 
politie, die de procureur des Ko
nings bij de Politierechtbank te 
Roeulx bij staat; 

Dat immers uit dat kantschrift 
blijkt dat dit verzoek gevolgd is op 
de bovengenoemde weigering van 
eiser en tot doe! heeft de za.ak in 
staat van wijzen te brengen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
-del: sthending van artikel 78 van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende · dat het proces-ver
baal van de op 3 september 1991 in 
hoger beroep gehouden terechtzit
ting van de Correctionele Rechtbank 
te Bergen waarop de zaak is behan
deld, betreffende de identiteit van 

de rechters vermeldt: << Jeanmart, 
Blondiau, Berton », welke woorden 
zijn geschrapt zonder dat die door
haling is goedgekeurd, alsook 
<< ]?londiau, Oost, Berton »; 

Overwegende • d. at luidens artikel 
78 van het Wetboek van Strafvorde
ring het tussen de regels geschreve
ne, de. niet goedgekeurde doorhalin
gen en verwijzingen als niet be
staande worden beschouwd; dal uit 
het proces-verbaal blijkt dat de 
rechter Jeanmart zitting heeft ge
houden op 3 september 1991; 

Overwegende _ dat het -bestreden 
vonnis, blijkens de vermeldingen er
van en blijkens de bewoordingen 
van het proces-verb'aal van de te
rechtzitting _van 1 oktober 1991,. is 
gewezen door de voorzitter Blondiau 
en de rechters Oost en Berton; 

Dat het Hof aldus in de onmoge
lijkheid verkeert na-te gaan of de 
zaak is behandeld door het voorge
schreven aantal rechters; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde middel, dat 
niet zou kunnen leiden tot cassatie 
zonder verwijziging, vernietigt het 
bestreden vcmnis; beveelt dat van 
dit arrest melding_zal worden ge
maakt op de kant vanchet vernietig
de vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat~ verwijst; de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Door
nik, zitting houdende in hoger be
roep. 

19 februari 1992 - 2• kalller - Voor
_zitter ~de h. Stranard, voorzitter -~ Ver
slaggever.:P.e. h, Willems __: Gelijkluiden
de. concl.usie. van mevr. Liekendael, advo
caat-gen_eraal . Advocaat: mr. Urbain, 
Bergen-'· -
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Nr. 322 

ze KAMER - 19 februari 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STMFZAKEN- VORM VAN HET CASSATIEBE
ROEP - VERZOEKSCHRIFT - UITBREIDING 
VAN HET CASSATIEBEROEP - ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVA:IIKELIJK WEGENS NIET-ONTVAN
KELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP 
ZELF- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID 
- VEREISTE. 

3° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN -
JEUGDBESCHERMING - VERSCHILLENDE FEl
TEN - EEN ENKELE MAATREGEL - MIDDEL 
DAT ENKEL OP BEPAALDE FElTEN BETREK
KING HEEFT - MAATREGEL NAAR RECHT 
VEMNTWOORD DOOR ANDERE FElTEN. 

1° Niet ontvankelijk is. het cassatiebe
roep dat bij ven;oekschrift wordt uitge
breid tot een arrest waarvan geen 
sprake is in de akte van voorziening. 

2° Niet ontvankelijk is een tot staving 
van een niet ontvankelijk cassatiebe
roep aangevoerd middel dat geen be
trekking heeft op de ontvankelijkheid 
van dat ·cassatieberoep. 

3° Wanneer de jeugdkamer van het hof 
van beroep een enkele. maatregel 
neemt voor verschillende feiten, is niet 
ontvankelijk het middel dat enkel op 
bepaalde feiten betrekking heeft, ter

. wijl de maatregei naar recht verant
woord blijft door andere bewezen ver
klaarde feiten (1). 

(S ... E.A. T. MOREAU E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(AR nr. 9640) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1991 ge
wezen door de jeugdkamer van het 
:Hof van Beroep te Luik; · 

(1) Zie Cass., 26 juni 1990, A.R. nr. 3535 
(A.C., 1939-90, nr. 627). 

I. Op de voorziening van de eiser 
Alexandre Sevrin : 

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

Over de middelen, aangevoerd in het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is ge
hecht; 

Over het · vierde middel : 
Overwegende dat de verklaring 

van voorziening, die enkel betrek
king heeft op het arrest van 28 no
vember 1991, niet bij verzoekschrift 
kan worden uitgebreid tot een ander 
arrest, dat niet wordt vermeld in de 
akte van voorziening; 

Dat derhalve de tot het arrest vim 
3 december 1990 « uitgebreide voor
ziening » niet ontvankelijk is; 

Dat het middel, nu het is aange
voerd tot staving van een niet ont
vankelijke voorziening en geen be
trekking heeft op de ontvankelijk
heid van die voorziening, eveneens 
niet ontvankelijk is; 

Over het eerste en het derde mid
del samen: 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie voor de jeugdrechtbank 
maatregelen heeft gevorderd ten 
aanzien van eiser, die enerzijds 
werd vervolgd wegens feiten, die als 
misdrijven zijn omschreven (feiten 
B2, C3, D4), en wier gezondheid, vei
ligheid of zedelijkheid anderzijds ge
vaar liepen onder meer door d~ acti
viteiten die hij aan de dag legde 
(feit A1); 

Overwegende dat het arrest,· na de 
feiten B2 en C3 bewezen te hebben 
verklaard en na te hebben vastge
steld dat de feiten A1 en D4 niet 
werden betwist, de door de eerste 
rechter gegeven berisping bevestigt; 

Overwegende dat de in de midde
len aangevoerde grieven betrekking 
hebben op de feiten B2 en C3; dat 
de ten aanzien van eiser genomen 
maatregel naar recht verantwoord is 
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door de overige niet betwiste en be
wezen verklaarde feiten, zodat de 
middelen niet ontvankelijk zijn; 

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

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

19 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Snyers, 
Luik. 

Nr. 323 

2• KAMER - 19 februari 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - AFSTAND - VORM. 

Het Hof van Cassatie slaat geen acht op 
een ter griffie van het Hof per faxpost 
ingekomen afstand (1). 

(1) Zie Cass., 12 juni 1991, A.R. nr. 9181 
(A.C., 1990-91, nr. 524). 

(BOUHOUCHE) 

(A,R !lr. 9752) 

19 februari 1992 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advoc11at-generaal. 

Nr. 324 

ALGEMENE VERGADERING 

20 februari 1992 

1° RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER 
- VERTEGENWOORDIGJNG - ONMOGELIJK, 
HElD OM IN PERSOON TE VERSCHIJNEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN- VERTEGENWOORDJGJNG VAN 
DE VERVOLGDE PERSOON - ONMOGELIJK
HEID OM IN PERSOON TE VERSCHJJNEN .. 

3° RECHTERLIJKE TUCHT 
- GEDRAG - BEGRIP. 

RECHTER 

1° en 2° Wanneer de rechter, die tucht
rechtelijk wordt vervolgd voor de alge
mene vergadering van het Hof, in de 
onmogelijkheid verkeert om in per
soon op de zitting te verschijnen, kan 
het Hof zijn advocaat machtigen om 
hem te vertegenwoordigen (1). 

3° De rechter die bij een in kracht van 
gewijsde gegaan arrest is veroordeeld 
ter zake dat hij opzettelijk brand ge
sticht heeft in een waning, terwijl hij 
moest vermoeden dat zich daarin op 
het ogenblik van de brand een of meer 
personen bevonden, heeft door zijn ge
drag ernstig afbreuk gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt, en is niet 
meer waardig dee] te nemen aan de 

(1) Zie Cass., 12 juni 1987, A.R. nr. 5594 
(A.C., 1986-87, nr. 623); Pand. V" Disciplinaire 
judiciaire, nrs. 446-448. 
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uitoefening van de Rechterlijke 
Macht; het Hot ontzet hem derhalve 
uit zijn ambt (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE T. X ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9423) 

HE'f HOF VAN CASSATIE, in al
gemene vergadering, samengesteld 
overeenkomstig artikel 348, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 

Gelet op de vordering van de pro-
cureur-generaal, luidend als volgt : 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De Procureur-generaal bij dit Hof, 

Overwegende dat X ... , bij konink-
lijk besluit van 10 december 1990, is 
benoemd tot rechter in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Y... en 
dat hij op 31 december 1990 de bij 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 
1831 voorgeschreven eed heeft afge
legd op de openbare terechtzitting 
van het Hof van Beroep te Y ... ; 

Overwegende dat X ... door de eer
ste kamer van het Hof van Beroep 
te Y ... , bij het in kracht van gewijs
de gegane arrest van 20 december 
1991, is veroordeeld tot een gevange
nisstraf van drie jaar met probatie
uitstel gedurende drie jaar voor het 
gedeelte van die straf dat de duur 
van de voorlopige hechtenis te ho
ven gaat, ter zake van het feit dat 
hij op 23 september 1991 te Y ... op
zettelijk in brand heeft gestoken : 
gebouwen, bruggen, dijken, spoor
wegen, sluizen, magazijnen, werk
plaatsen, loodsen, schepen, vaartui
gen, rijb,1igen, wagons, vliegtuigen 
of andere kunstwerken, bouwwer
ken of motorvoertuigen, te dezen 
het huis gelegen te Y ... , terwijl de 
dader had moeten vermoeden dat 

(2) Zie Cass., 28 feb. 1991, A.R. nr. 7546 
(A.C., 1990-91, nr. 349). 

zich aldaar op het ogenblik van de 
brand een of meer personen bevon
den; 

Overwegende dat uit dat arrest 
alsook uit het tegen de betrokkene 
ingestelde strafonderzoek blijkt : 

Dat de rijkswacht van Y... op 2 
september 1991, om 9 u. 05 het be
richt binnenkreeg dat een brand 
was uitgebroken op de 6° verdieping 
van een flatgebouw, gelegen te Y ... ; 
dat de brandweerlui reeds ter plaat
se waren; dat het vuur vrij snel kon 
worden geblust; dat de vrij aanzien
lijke schade voornamelijk te wijten 
was aan de rook en het water; dat 
het bestaan van twee afzonderlijke 
brandhaarden elke twijfel omtrent 
kwaad opzet uitsloot; 

Dat alarm was geslagen door een 
persoon die rook had zien ontsnap
pen langs een venster; 

Dat de in brand gestoken flat be-
woond was door Z ... , geboren op 5 
augustus 1959 te Y ... , secretaresse in 
een ministerieel kabinet, die op het 
ogenblik van de brand niet thuis 
was; 

Dat mevrouw Z ... , bij haar onder
vraging op 23 september 1991 om 
11 u., verklaarde dat zij op het aan
gegeven adres woonde met haar 
dochter en haar minnaar, X ... , die 
de flat om 7 u. 40 had verlaten om 
zich naar Y ... te begeven; dat zij zelf 
vertrok om 8 u., haar dochter naar 
school bracht en op haar werk aan
kwam, alwaar zij om 8 u. 55 van de 
brand op de hoogte werd gebracht; 
dat zij geen bijzondere verdenkin
gen koesterde tegen haar vriend, 
doch er wel op wees dat hij vaak ge
dreprimeerd was; dat, aangezien, 
enerzijds, aileen personen uit haar 
naaste kring in het bezit waren van 
een sleutel van de flat en, ander
zijds, X ... onvindbaar was, de ver
denkingen naar hem uitgingen; 

Dat X... dezelfde dag, om 16 u., 
zich naar de gerechtelijke politie 
van Y... begaf om te bekennen dat 
hij de brandstichter was; 
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Dat hij voor de met het onderzoek 
belaste magistraat onder meer ver
klaarde: dat hij in 1979 gehuwd was 
en vader van twee kinderen was; 
dat hij de echtelijke woonplaats had 
verlaten in 1991 en zijn intrek had 
genomen bij mevrouw Z ... , die hij 
nog had gekend toen hij zelf verbon
den was aan het ministerieel kabi
net, waar zij secretaresse was; dat 
hij, zeer gespannen ten gevolge van 
zijn werk op dat kabinet, gedacht 
had een rustiger leven te kunnen 
leiden door te dingen naar de plaats 
van rechter; dat hij sterk ontgoo
cheld was in zijn nieuw ambt, dat 
hem niet de voldoening schonk die 
hij ervan verwachtte; dat hij in de 
loop van het jaar 1991 tweemaal ge
poogd had zelfmoord te plegen en 
dat hij in het ziekenhuis had moe
ten opgenomen worden; dat hij trou
wens nog in behandeling was bij 
een psychiater (die feiten zijn nage
gaan); dat hij twee dagen v66r de 
feiten zich twee £lessen petroleum 
had aangeschaft, ten einde 11 de flat 
van zijn vriendin in brand te ste
ken 11

, omdat hij 11 op die manier 
zichzelf wilde vernietigen 11

; dat hij 
de dag van de feiten, na het vertrek 
van zijn vriendin, de flat binnen
drong, de inhoud van de ene fles pe
troleum uitgoot in de kamer van het 
kind en de andere op de divan van 
de woonkamer, en in brand stak; 
dat hij daarna met zijn wagen rand
reed, alvorens zich naar de ge
rechtelijke politie te begeven; 

Dat de betrokkene gehandeld 
heeft met voorbedachten rade, aan
gezien hij twee dagen v66r de feiten 
zich twee £lessen petroleum had 
aangeschaft ten einde het vuur snel
ler te doen oplaaien op de plaats die 
hij zinnens was in brand te steken; 

Dat het gebruik van een dergelijk 
produkt het gevaar voor het Ieven 
van de bewoners van het in brand 
gestoken gebouw aanzienlijk ver
hoogde; 

Dat op 24 september 1991 een: be
vel tot aanhouding werd uitgevaar
digd tegen X ... en dat hij in voorlopi-

ge hechtenis bleef tot de dag van de 
uitspraak van het arrest; 

Dat, ook al blijkt uit het verslag 
van de deskundige Goltzberg, neu
ropsychiater, alsook uit de antwoor
den van X ... voor het het hof van be
roep dat de betrokkene zowel op het 
ogenblik van de feiten als op het 
ogenblik van de veroordeling de
pressief en onevenwichtig was, het
geen zijn strafrechtelijke verant
woordelijkheid in zekere mate ver
minderde, het verslag toch onder
streept dat de betrokkene noch ten 
tijde van de feiten, noch op het 
ogenblik van het onderzoek verkeer
de in een ernstige staat van geestes
toornis, krankzinnigheid of zwakzin
nigheid die hem ongeschikt zou 
maken tot het controleren van zijn 
daden; 

Overwegende dat uit de tegen X ... 
uitgesproken veroordeling, alsook 
uit de aard en de ernst van de be
strafte feiten blijkt dat hij niet lan
ger waardig kan worden geacht om 
deel te nemen aan de uitoefening 
van de Rechterlijke Macht; 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420, 422 tot 426 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in 
openbare terechtzitting en na onder
zoek, X... ontzet uit zijn ambt van 
rechter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Y ... en hem veroordeelt in 
de kosten. 

Brussel, 8 januari 1992, 
Voor de Procureur-generaal, 

De Eerste Advocaat-generaal, 
(get.) J. Velu ». 

Overwegende dat de raadsman 
van X ... , Mr. de Beco, verklaart dat 
zijn client ziek is en niet in staat 
om persoonlijk te verschijnen; dat 
hij een medisch attest voorlegt en 
vraagt zijn client te mogen verte
genwoordigen; 
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Overwegende dat X. .. aantoont dat 
het hem onmogelijk is in persoon te 
verschijnen; dat het Hof toestemt 
dat hij zich laat vertegenwoordigen; 

Gehoord Mr. de Beco die vraagt 
dat de zaak in raadkamer zou wor
den behandeld; 

Gehoord het verslag van afde
lingsvoorzitter Marchal; 

Gehoord de eerste advocaat-gene
raal in zijn conclusie, waarbij het 
Hof verzoekt recht te doen op de 
hierboven weergegeven vordering 
van 8 januari 1992, strekkende tot 
ontzetting van X. .. uit zijn ambt van 
rechter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Y ... ; 

Gehoord Mr. de Beco in zijn mid
delen; 

Gelet op het dossier van het straf
onderzoek en het op 20 december 
1991 door het Hof van Beroep te Y ... 
gewezen arrest; 

Overwegende dat de veroordeling 
die betrokkene heeft opgelopen ter 
zake dat hij op 23 september 1991 
opzettelijk brand heeft gesticht in 
een huis, terwijl de dader had moe
ten vermoeden dat zich daar op het 
ogenblik van de brand een of meer 
personen bevonden, in kracht van 
gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat zowel uit het 
voormelde arrest van het hof van 
beroep als uit het onderzoek door 
het Hof blijkt dat X. .. door zijn ge
drag ernstig afbreuk heeft gedaan 
aan de waardigheid van zijn ambt 
van rechter en dat hij derhalve niet 
meer waardig is deel te nemen aan 
de uitoefening van de Rechterlijke 
Macht; 

Om die redenen, recht doende op 
tegenspraak, in openbare terechtzit
ting, na behandeling van de zaak in 
raadkamer, gelet op de artikelen 
100, tweede lid, van de Grondwet, 
404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 424, 

426 van het Burgerlijk Wetboek, en 
6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden; ontzet X ... 
uit zijn ambt van rechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y ... ; 
veroordeelt hem in de kosten, die op 
heden nul frank belopen. 

20 februari 1992 - Algemene vergade
ring - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste 
voorzitter - Verslaggever: de h. Mar
chal - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, eerste advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. de Beco, Brussel. 

Nr. 325 

1 e KAMER - 20 februari 1992 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - SUBJECTIEF RECHT - TENIETGAAN 

VAN DAT RECHT. 

2° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER

PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PAR
TIJEN - MOGELIJKHEID VOOR EEN PARTIJ 
OM HET. RECHT DAT HAAR DOOR DE OVER
EENKOMST IS VERLEEND, ONMIDDELLIJK UIT 
TE OEFENEN. 

1° Er bestaat geen algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk een subjectief 
recht tenietgatt't wanneer de houder 
van dat recht een houding aanneemt 
die objectief onverenigbaar is met dat 
recht (1). 

(1) en (2) Cass., 17 mei 1990, A.R. nr. 8685 
(A.C., 1989-90, nr. 546), en 6 dec. 1991, A.R. nr. 
7367, supra, nr. 187; zie ook 16 nov. 1990, A.R. 
nr. 6995 (A.C., 1990-91, nr. 154); S. CNUDDE, 
noot onder Cass., 17 mei i990, T.B.H., 1991, 
biz. 211-217; L. CORNELIS, « Rechtsverwerking : 
een toepassing van de goede trouw? >>, T.P.R., 
1990, biz. 545-644; J. HEENEN « A propos de !'ex
tinction d'un droit subjectif par suite du com
portement de son tituiaire », R.C.J.B., 1990, 
biz. 599-609; P. HENRY, noot onder Cass. 17 mei 
1990, J.L.M.B., 1990, biz. 884; J. MOREAU-MAR-

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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2° In art. 1134, derde lid, B. W. is het be
ginsel neergelegd van de uitvoering te 
goeder trouw van de overeenkomsten; 
een partij schendt noch dat artikel 
noch dat beginsel wanneer zij gebruik 
maakt van dat recht dat zij uit de wet
tig aangegane overeenkomst haalt, en 
niet blijkt dat zij er misbruik van 
heeft gemaakt; binnen die perken en 
gelet op de regels inzake de bevrijden
de verjaring erkent het Burgerlijk 
Wetboek impliciet dat een partij de 
mogelijkheid heeft om het haar door 
de overeenkomst verleende recht niet 
onmiddellijk uit te oefenen (2). 

(INTER N.V. T. QUERCI E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9050) 

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

Over het middel: schending van arti
kel 97 van de Grondwet, van het alge
meen beginsel van het recht van verdedi
ging en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de autonomie van de procespartijen, 
van de artikelen 774, 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1108, 1134, eerste tot 
derde lid, 1135, 1234, 2219, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, en van het inzonder
heid in artikel 1045, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek vastgestelde alge
meen rechtsbeginsel dat afstand van een 
recht strikt wordt uitgelegd en aileen 
kan worden afgeleid uit feiten die voor 
geen andere uitlegging vatbaar zijn, 

doordat het arrest vaststelt dat het bij 
overeenkomst vastgelegde recht op al-

(2) (Zie begin noot op vorige biz.) 
GREVE, « Rechtsverwerking, reflexions pour un 
requiem », Ann. dr. Liege 1990, biz. 286-191; 
idem, « A propos de Ia rechtsverwerking, une 
procession d'Echternach? », Actualites du 
droit, 1991, biz. 205-209; J. VAN RIJN en X. 
DIEUX : « La bonne foi dans le droit des obli
gations », J.T., 1991, biz. 289-292; M.E. STORME, 
« Rechtsverwerking na de cassatiearresten van 
7 mei 1990 en 16 november 1990 : nog springle
vend >>, R. W., 1990-1991, biz. 1073-1080; S. 
STIJNS « La rechtsverwerking, fin d'une attente 
(de)raisonnable », J.T., 1990, biz. 685-690; « La 
bonne foi, Actes du colloque organise le 30 
mars 1990, par Ia Conference du jeune barreau 
de Liege "• Luik, 1990. 

leenverkoop van eiseres bleef gelden na 
de procedure van beslag op de handels
zaak en de faillietverklaring van de 
schuldenaar, en vaststelt dat de door het 
gerecht aangewezen verkoper van die 
handelszaak aan de verkrijger de eerbie
diging van dat contractueel recht van ei
seres op alleenverkoop diende op te leg
gen, op grand « dat het vaststaat dat de 
verkoper noch door de vertegenwoordi
gers van de N_V·. Inter, noch door de ge
intimeerden, toekomstige vennoten in de 
B.V.B.A. Deltamatic, van het bestaan van 
dat beding op de hoogte is gebracht; dat 
meester Brigitte Soumagne, die op de 
zitting van 22 augustus 1985 is gehoord, 
uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij 
noch door de heer Dolhen noch door de 
vertegenwoordiger van Inter (Mr. Orban) 
en die van Secom (Mr. Szwajkajzer) (uit
treksel van de beschikking in kort ge
ding van 16 september 1985 van de voor
zitter van de Rechtbank van Koophandel 
te Luik) nopens het bestaan van de over
eenkomsten van januari 1981 en maart 
1983 was ingelicht; dat de vennootschap 
Inter in de eerste plaats zelf haar belan
gen diende te vrijwaren; dat zij dat heeft 
nagelaten en de indruk heeft gewekt dat 
zij haar belangstelling had verloren voor 
die handelszaak, die door aanvullende 
investeringen heropgestart diende te 
worden; dat dit een van de gevallen is 
waarin moet worden aangenomen dat 
een subj ectief recht is tenietgegaan, 
wanneer de houder van dat recht een 
houding heeft aangenomen die onver
enigbaar is met het bewuste recht; dat 
die conclusie zich opdringt, omdat an
ders de houding van appellante, tijdens 
de besprekingen en gedachtenwisselin
gen met Brigitte Soumagne tot 29 juni 
1985, machiavellistisch zou zijn ge
weest », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
conclusie betoogde dat haar recht op al
leenverkoop nog steeds van kracht was 
en dat de verweerders als derden mede
aansprakelijk waren voor de schending 
van dat recht; het arrest, door de in het 
middel weergegeven middelen, op wets
bepalingen of op een algemeen rechtsbe
ginsel gegrond is zonder aan te geven 
om welke bepalingen of welk beginsel 
het gaat; die onduidelijkheid van de re
denen, waardoor het Hof de wettigheid 
van de bestreden beslissing niet kan 
nagaan, gelijkstaat met het ontbreken 
van redenen (schending van artikel 97 
van de Grondwet); uit de redenen van 
het arrest althans niet kan worden opge-
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maakt of het heeft overwogen, hetzij 
1) dat het tenietgaan van het recht van 
eiseres volgende uit haar wil daarvan af
stand te doen, dan wel 2) dat het teniet
gaan van het recht van eiseres volgde uit 
de toepassing van een zogenaamd alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
een recht tenietgaat wanneer de houder 
van dat recht een houding aanneel;Ilt die 
objectief onverenigbaar is met dat recht, 
zonder dat blijkt dat hij van dat recht af
stand heeft willen doen, of nog 3) dat het 
tenietgaan van dat recht aan een andere 
wettelijke oorzaak van het tenietgaan 
van de verbintenissen te wijten zou zijn; 
het arrest, wegens die dubbelzinnigheid, 
noch regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) noch naar recht verantwoord is 
(schending van alle in het middel aange
wezen wetsbepallingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, die beslissing, in de 
onderstelling dat de in het middel weer
gegeven motivering in die zin moet wor
den uitgelegd dat het tenietgaan van het 
cori.tractueel recht van eisers is afgeleid 
uit een met dat recht onverenigbare hou
ding, zonder enige wilsuiting van eisers, 
niet recht is verantwoord; een verbinte
nis die overeenkomstig de wet regelma
tig is ontstaan immers alleen tenietgaat 
door een van de op beperkende wijze in 
de wet opgesomde redenen; er in ons po
sitief recht geen rechtsbeginsel bestaat 
waarin de theorie is vastgelegd van de 
zogenaamde rechtsverwerking, volgens 
welke een verbintenis tenietgaat wan
neer de houder ervan een houding aan
neemt die objectief onverenigbaar is met 
die verbintenis; dat dit zogenaamd begin
sel noc:h als autonoom begmsel bestaat 
noch als toepassing van de uitvoering te 
goeder -trouw van de verbintenissen, 
vastgelegd in artikel 1134, derde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek; bij ontstentenis 
van afstand of betaling, het louter feit 
dat de schuldeiser zijn recht niet doet 
gelden, alleen tot het tenietgaan van dat 
recht kan leiden als de voorwaarden van 
de extinctieve verjaring zijn vervuld; 
daaruit volgt dat het arrest, door met 
toepassing van een onbestaande rechts
regel het tenietgaan van het contractueel 
recht van eiseres alleen af te leiden uit 
het feit dat haar houding onverenigbaar 
zou zijn geweest met dat recht, zonder 
vast te stellen dat de voorwaarden van 
extinctieve verjaring zijn vervuld of dat 
een van de andere in artikel 1234 van 
Burgerlijk Wetboek opgesomde oorzaken 

van het tenietgaan bestaat: 1) de verbin
dende kracht van de overeenkomst mis
kent waaruit het recht voortkomt waar
van het het tenietgaan vaststelt (schen
ding van de artikelen 1134, eerste tot 
derde lid, en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek); 2) de wettelijke gevolgen van 
de extinctieve verjaring miskent, door 
die gevolgen vast te leggen zonder vast 
te stellen dat de desbetreffende vereisten 
waren vervuld (schending van de artike
len 2219 en 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek); 3) artikel 1234 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt door het tenietgaan 
van een verbintenis op een andere dan 
de in dat artikel op beperkende wijze op
gesomde oorzaken te laten steunen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de in 

het middel weergegeven vermeldin
gen bevat; dat daaruit volgt dat eise
res, volgens de beoordeling van het 
hof van beroep, de nog in het ge
ding zijnde verweerders, te weten 
de eerste en tweede verweerder, 
bezwaarlijk kan verwijten, zoals het 
arrest zegt, dat zij bewust een niet 
meer bestaande verbintenis hebben 
geschonden, op grond dat de eisen
de vennootschap geenszins haar be
langen heeft gevrijwaard maar eer-
der de indruk heeft gewekt dat zij 
haar belangstelling ervoor had ver
loren, en dat het hier derhalve een 
van de gevallen betreft waarin moet 
worden aangenomen dat een sub
jectief recht is tenietgegaan wan
neer de houder van dat recht een 
houding aanneemt die subjectief on
verenigbaar is met de uitoefening 
van dat recht; 

Overwegende dat die vermeldin
gen niet aan de in het eerste onder
dee! aangeklaagde onduidelijkheid 
noch dubbelzinnigheid lijden; dat dit 
onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Maar overwegende dat er geen al
gemeen rechtsbeginsel bestaat val
gens hetwelk een subjectief recht te
nietgaat wanneer de houder van dat 
recht een houding aanneemt die ob
jectief onverenigbaar is met dat 
recht; 
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Dat een partij artikel 1134, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
waarin het beginsel is neergelegd 
van de uitvoering te goeder trouw 
van de overeenkomsten, niet 
schendt wanneer zij gebruik maakt 
van het recht dat zij uit de wettig 
aangegane overeenkomst haalt, en 
niet blijkt dat zij er misbruik van 
heeft gemaakt; dat het Burgerlijk 
Wetboek, binnen die perken en gelet 
op de regels van de extinctieve ver
jaring, impliciet erkent dat een par
tij de mogelijkheid heeft om het 
haar door de overeenkomst verleen
de recht niet onmiddellijk uit te oe
fenen; 

Dat het hof van beroep bijgevolg 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt door te overwegen dat 
het recht van de eisende vennoot
schap was tenietgegaan, enkel op de 
grand dat zij een houding had aan
genomen die onverenigbaar was 
met dat recht; 

Dat het derde onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart dit arrest 
bindend voor de cooperatieve ven-

. nootschap Casilux; beveelt dat van 
dit arrest melding wordt 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 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
!ingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 326 

1 e KAMER - 20 februari 1992 

1° GEMEENTE - ART. 81 GEMEENTEWET 
1836 - CONTRACTEN BEDOELD IN DIE BEPA
LING- BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTE
RAAD EN VAN HET COLLEGE VAN BURGE
MEESTER EN SCHEPENEN. 

2° VOOGDIJ - ADMINISTRATIEVE VOOGDIJ 
- GEEN MACHTIGING VOOR OF GOEDKEU
RING VAN EEN HANDELING DOOR DE VOOG
DIJOVERHEID - PERSONEN DIE DAT GEBREK 
AAN MACHTIGING OF GOEDKEURING KUN
NEN AANVOEREN. 

1 o In de onderstelling dat voor de nale
ving van de bepalingen 'van art. 81 Ge
meentewet 30 maart 1836, zoals dat 
van kracht was v66r de wijziging er
van bif de wet van 14 fuJi 1976 (1), het 
voldoende zou zifn geweest dat de ge
meenteraad alleen de wezenlifke ver
eisten van de in die bepaling bedoelde 
C011.tracten uitvaardigde, dan nag kan 
daaruit niet worden afgeleid dat het 
college van burgemeester en schepe
nen, bif bet uitvoeren van een besluit 
van de gemeenteraad, bevoegd zou 
zijn geweest om een in dat artikel 81 
bedoelde voorwaarde, die door de raad 
zou zijn uitgevaardigd en door de 
voogdijoverheid zou zijn goedgekeurd 
en die door het college als niet van we
zenlifk belang zou zijn beschouwd, te 
wijzigen of weg te laten. (Artt. 76, 1°, 
81 en 90, 2°, Gemeentewet 30 maart 
1836.) 

2o Het ontbreken van machtiging voor of 
goedkeuring van een handeling van 
een gedecentraliseerde publiekrechte
Jijke persoon door de overheid die de 
administratieve voogdij uitoefent, kan 
niet alleen door die persoon maar oak 
door iedere belanghebbende worden 
aangevoerd (2). 

(1) Thans art. 232 van de nieuwe Gemeente
wet. 

(2) A. BUTGENBACH, Theorie des modes de ge
stion des se1vices publics en Belgique, Brussel, 

·1952, biz. 219; J. DEMBOL'R, Les actes de Ja tu
telle administrative en droit beige, Brussel, 
1955, biz. 116-117; X. DIEUX, « Des effets de Ia 
tutelle d'approbation :Sur les contrats conclus 
avec une autorite publique subordonnee », 
APT, 1984, biz. 145-163; P. WIGNY, Droit admi
nistratif, 4de uitg., Brussel, 1962, biz. 100-102. 
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(GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE 
T. GENERALE BANK N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9059) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1990 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
waarnaar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 12 oktober 1987 (3); 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 107, 108 van de Grondwet, 
75, inzonderheid vierde lid, 76, inzonder
heid 1°, 81, 90, 2°, van de Gemeentewet 
van 30 maart 1836 (artikel 76, 1", zoals 
dit van kracht was v66r de opheffing er
van bij de wet van 3 december 1984) en, 
voor zoveel nodig, 117, tweede lid, 123, 2°, 
en 232 van de Nieuwe Gemeentewet, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 24 
juni 1988, bekrachtigd bij de wet van 26 
mei 1989, 

do01·dat het bestreden arrest, met her
vorming van het beroepen vonnis, vast
stelt dat « (eiseres) bij notariiHe akte van 
22 iuni 1971 aan Leon Levy een erfpacht 
he~ft toegestaan op een hotel aan het 
Rogierplein te Brussel. (Verweerster) 
zich bij akte van 10 december 1971 vijf 
jaar borg heeft gesteld voor de verbinte
nissen van de heer Levy ... De heer Levy 
op 6 februari 1975 failliet is verklaard », 
de rechtsvordering van eiseres tot uit
voering van het borgtochtcontract van 10 
december 1971 niet gegrond verklaart, op 
de volgende gronden : « (verweerster) op
werpt dat de tekst van de op 22 juni 1971 
bij notaris ondertekende erfpacht ver
schilt van de tekst van het antwerp van 
overeenkomst, dat door de gemeenteraad 
in zijn besluit van 27 april 1971 is vastge
steld en goedgekeurd bij koninklijk be
sluit van 8 december 1971, ter uitvoeririg 
van het alsdan vigerend artikel 76-1°, 
van de Gemeentewet; dat immers, in de 
notariiHe akte niets is overgenomen van 
lid 2 en 3 van artikel 4 van het antwerp, 
die luidden als volgt : " bij niet-betaling 
van een termijn en een maand na een op 
verzoek van de eigenares, door een ge
rechtsdeurwaarder betekend bevel tot 
betaling, waaraan geen gevolg is gege-

{3) 1\iet gepubliceerd. 

ven, kan de eigenares de gerechtelijke 
ontbinding vragen v;m dit contract. In 
dit geval zullen alle reeds gedane beta
lingen voorgoed toebehoren aan de eige
nares, onverminderd iedere andere ver
goeding of schadeloosstelling "; volgens 
de stelling van (verweerster) de erfpacht 
waarvan de gewijzigde tekst niet aan de 
toezichthoudende overheid is voorgelegd, 
volstrekt nietig is met het gevolg dat de 
borgstelling, die erbij . hoort, geen enkel 
rechtsgevolg heeft (artikel 2012 van het 
Burgerlijk Wetboek); voor (eiseres) er 
van een werkelijk verschil geen sprake 
is om twee redenen, enerzijds, dat de 
stilzwijgende ontbindende voorwaarde 
van artikel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek rechtens begrepen is in de erf
pacht, zoals in elk ander wederkerig con
tract en dat, anderzijds, artikel 1762 bis 
van hetzelfde wetboek, volgens hetwelk 
de uitdrukkelijke ontbindende voorwaar
de voor niet geschreven wordt gehouden, 
zowel op de erfpacht als op de andere 
huurovereenkomsten van toepassing is; 
volgens (verweerster), bij niet-betaling 
van de pachtovereenkomst, de door haar 
aangevoerde wijziging ofwel zonder in
vloed, ofwel zonder enige gevolgen zou 
zijn; er onenigheid bestaat over de vraag 
of artikel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek toepasselijk is op de erfpachtover
eenkomsten; de vraag dan ook is of, nu 
er onenigheid bestond op het ogenblik 
dat de toezichthoudende overheid zich 
heeft uitgesproken, deze overheid meen
de dat de inlassing van de litigieuze clau
sule, veeleer dan de weglating ervan, de 
belangen (van eiseres) en dan ook, het 
algemeen belang diende; de moeilijkhe
den (waartoe de uitvoering van het liti
gieuze contract) aanleiding heeft gege
ven, duidelijk aantonen dat de toezicht
houdende overheid, door de akte zonder 
die wijziging goed te keuren, van oordeel 
kon zijn, al was het uit opportuniteit en 
zonder willekeur, dat de clausule betref
fende de ontbinding van de erfpachtover
eenkomst zeker niet nutteloos was "• 

terwijl artikel 81 van de Gemeentewet 
van 30 maart 1836 - zoals het bij het 
sluiten van het litigieuze contract luidde 
en dat later is overgenomen in artikel 
232 van de nieuwe Gemeentewet - be
paalt : « De raad stelt de voorwaarden 
vast voor de huur of de pacht en voor 
elk ander gebruik van de opbrengsten en 
inkomsten der eigendommen en rechten 
van de gemeente, alsook de voorwaarden 
van de aanbestedingen en leveringen >>; 

artikel 76, 1°, van dezelfde wet zoals dit 
luidde toen het litigieuze contract is ge-
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sloten, bepaalde dat " het advies van de 
bestendige deputatie van de provincie
raad en de goedkeuring van de Koning 
vereist zijn ... voor de besluiten van de 
gemeenteraad over de volgende zaken'.: 
1° ... de erfpachten >>;die bepalingen niet 
afwijken van het beginsel volgens het
welk het contract rechtens belast is met 
de uitvoering van alle besluiteri van de 
raad; uit dat beginsel valt af te leiden 
dat de raad niet moet beraadslagen over 
de tekst van het in artikel 81 bedoelde 
contract; het voldoende is dat de raad de 
essentiiile voorwaarden vaststelt; meer 
bepaald in verband met de erfpacht, het 
ter naleving van de bepalingen van arti~ 
kel 81, voldoende is dat de raad beslist 
dat bepaalde goederen in erfpacht wor
den gegeven en dat hij het bedrag val). 
de canon en van de erfpachtlasten, als
mede de duurtijd van het contract be
paalt; eens dat die beginselbeslissing 
door de raad is genomen en goedgekeurd 
door de toezichthoudende overheid - op 
het ogenblik dat die goedkeuring was 
vereist - diende het college, in het ka
der van zijn algemene uitvoeringsbe
voegdheid van de beslissingen van de ge
meenteraad, de bijkomende clausules 
van het contract vast te stellen - inzon
derheid de clausules ten einde de verbiiJ.
tenissen van de erfpachter te doen nale
ven - de definitieve tekst ervan op te 
stellen en ervoor te zorgen dat er een 
notariiHe akte wordt opgemaakt; daaruit 
volgt dat de beslissing van het hof van 
beroep volgens welke de erfpacht en het 
erbij horende borgtochtcontract, geen ge
volg kon hebben, niet naar recht is ver
antwoord, op grand dat het erfpachtcon
tract waarvan op 22 juni 1971 op verzoek 
van het college een notarii:'le akte is ver
leden, verschilde van het antwerp waar
over de gemeenteraad per 27 april 1971 
een besluit had ger\.omen - dat op 8 de
cember 1971 door de toezichthoudende 
overheid was goedgekeurd - in zoverre 
daarin de clausule niet is overgenomen, 
waarbij de verpachtster de gerechtelijke 
ontbinding van het contract kon vragen, 
bij niet-betaling van een termijn; het ar
rest, doordat het uit die enkele omstan
digheid afleidt dat de litigieuze contrac
ten nietig, of althans zonder enig gevolg 
waren, schending inhoudt, enerzijds, van 
de regels inzake respectieve bevoegdheid 
van de verschillende organen van de ge
meenteoverheid betreffende het sluiten 
van erfpachten (schending van de artike
len 107 van de Grondwet, 81, 90, 2°, van 
de Gemeentewet van 30 maart 1836 en, 
voor zoveel nodig, 123, 2° en 232 van de 

Nieuwe Gemeentewet) en, anderzijds, de 
regels betreffende het administratief toe
zicht op de handelingen van de gemeen
teoverheden (schending van de artikelen 
107, 108 van de Grondwet, 75, inzonder
heid vierde lid, en 76, inzonderheid 1°, 
van de Gemeentewet ·van 30 maart 1836 
- zoals deze bepaling van kracht was 
v66r de opheffing ervan bij de wet van 3 
december 1984 - en, voor zoveel nodig, 
117, tweede lid, van de Nieuwe Gemeen-
tewet): · 

Overwegende dat de Gemeentewet 
van 30 maart 1836, volgens de ten 
tijde van de feiten vigerende tekst, 
bepaalt dat de gemeenteraad << de 
voorwaarden vaststelt van de huur 
of de pacht en van elk ander ge
bruik van de opbrengsten en van de 
inkomsten van de eigendommen en 
rechten van de gemeente » (artikel 
81), dat voor de besluiten van de 
raad over de erfpacht de goedkeu
ring van de Koning is vereist (arti
kel 76, 1 °) en dat het college van 
burgemeester en schepenen belast 
is met << de uitvoering van de beslui
ten van de gemeenteraad » (artikel 
00,~; . ,· 

Overwegende dat in de ondetstel
ling dat, zoals het middel betoogt, 
het ter naleving van de bepalingen 
van voormeld artikel 81, voldoende 
is dat de gemeenteraad de essen~ 
W:He voorwaarden van de in dat arti
kel bedoelde contracten vaststelt, 
daaruit niet kan worden afgeleid dat 
het college, bij het uitvoeren van 
een besluit van de gemeenteraad, 
bevoegd zou zijn om een in voor
meld artikel 81 gestelde voorwaarde, 
die door de raad was vastgesteld en 
goedgekeurd door de toezichthou
dende overheid en die door het col
lege als niet essentieel was be
schouwd, te wijzigen of weg te 
laten; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de tekst van de op 22 juni 
1971 voor een notaris verleden erf
pacht verschilt van de tekst van het 
ontwerp van overeenkomst, die door 
de gemeenteraad bij zijn besluit van 
27 april 1971 was vastgesteld en 
goedgekeurd bij konin~lijk besluit 
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van 8 december 1971, ter uitvoering 
van het toen vigerend artikel 76, 1°, 
van de Gemeentewet, daar de nota
riele akte lid 2 en 3 van artikel 4 
van het antwerp niet weergaf, val
gens hetwelk eiseres de gerechte
lijke ontbinding van het contract 
kon vragen bij niet-betaling van een 
termijn; 

Dat het arrest, door daaruit af te 
leiden dat << de akte van 22 juni 1971 
geen gevolg kon hebben » zijn be
slissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 107, 108 van de Grondwet, 
75, inzonderheid vierde lid, 76, inzonder
heid 1°, 81, 90, 2°, van de Gemeentewet 
van 30 maart 1836 - artikel 76, 1°, zoals 
bet vRn kracht was v66r de opheffing er
van bij de wet van 3 december 1984 -
en, voor zoveel nodig, 117, tweede lid, 
123, 2° en 232 van de Nieuwe Gemeente
wet, gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 24 juni 1988, bekracl).tigd bij de wet 
van 26 mei l!lll!l, 

doordat bet bestreden arrest, met wij
ziging van bet beroepen vonnis, de door 
eiseres tegen verweerster ingestelde oor
spronkelijke vordering tot uitvoering van 
bet borgtochtcontract van 10 december 
1971, ontvankelijk maar niet gegrond 
verklaart, hoofdzakelijk omdat eiseres 
bij notariele akte van 22 juni 1971 aan 
Leon Levy een erfpacht had toegestaan 
op een hotel aan bet Rogierplein te 
Brussel; dat verweerster zich bij akte 
van 10 december 1971 jegens eiseres 
borg had gesteld voor de verbintenissen 
van de beer Levy; dat deze op 6 februari 
1975 failliet is verklaart; dat er een ver
schil bestaat tussen bet antwerp van 
overeenkomst dat door de gemeenteraad 
in zijn besluit van 27 april 1971 was vast
gesteld, dat op 8 december 1971 door de 
toezichthoudende overheid was goedge
keurd en de notariele akte die op 22 juni 
1971 is verleden; dat de wijziging van die 
aard was dat « zij invloed kon hebben op 
de beoordeling door de toezichthoudende 
overheid zowel van de wettigheid als van 
bet algemeen belang, dat zonder nieuwe 
goedkeuring van de toezichthoudende 

overheid de akte van 22 juni 1971 derhal
ve geen gevolg kon hebben ... ; dat de bij 
artikel 76 van de Gemeentewet vereiste 
goedkeuring een vormvoorschrift van 
openbare orde is tot behoud van de wet
tigheid en tot bescherming van bet alge
meen belang; dat v66r of zonder de goed
keuring, iedere maatregel tot uitvoering 
van de beslissing vernietigbaar of onbe
staanbaar is; dat die nietigheid of die on
bestaanbaarheid door iedere belangheb
bende, zoals te dezen de borg, kan 
worden aangevoerd », 

terwijl een miskenning van de regels 
inzake administratief toezicht slechts be
trekkelijke nietigheid tot gevolg heeft; ai
leen de publiekrechtelijke rechtspersoon 
wiens handelingen aan de machtiging of 
de goedkeuring van de hoge ·overheid 
zijn onderworpen, zich op miskenning 
van die regels kan beroepen en de nie
tigheid aanvoeren van de handeling 
waarvoor geen machtiging of goedkeu
ring bestaat; zodra eiseres, in plaats van 
zich te beroepen op de nietigheid van de 
erfpachtovereenkomst van 22 juni 1971 
en van de erbij horende partij van borg
tocht, de uitvoering van dit laatste con
tract vorderde, bet gebrek aan goedkeu
ring van de erfpachtovereenkomst niet 
kon opwerpen om te weigeren haar ver
bintenissen als borg jegens eiseres na te 
komen; daaruit volgt dat bet bestreden 
arrest de rechtsvordering van eiseres tot 
uitvoering van bet borgtochtcontract niet 
wettig heeft kunnen afwijzen op grand 
van de erfpachtovereenkomst, waar de 
borgtocht bijhoort, door de toezichthou
dende overheid niet was goedgekeurd : 

Overwegende dat het administra
tief toezicht niet is ingevoerd voor 
de bescherming van de belangen 
van de gedecentraliseerde publiek
rechtelijke persoon wiens handelin
gen aan de machtiging of goedkeu
ring van de toezichthoudende over
heid zijn onderworpen; dat deze 
overheid optreedt om te kunnen 
nagaan of de handeling met de wet 
of het algemeen belang overeen
stemt, zodat een gebrek aan machti
ging of goedkeuring niet aileen door 
een gedecentraliseerd publiekrechte
lijke persoon, maar oak door iedere 
belanghebbende kan worden aange
voerd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

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

20 februari 1992 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 327 

1 e KAMER - 20 februari 1992 

1Cl GEMEENSCHAP, GEWEST 
RECHTSPERSOONLIJKHEID - RECHT OM IN 
RECHTE OP TE TREDEN. 

20 VORDERING IN RECHTE - BURGER
. LIJKE ZAKEN - VORDERING IN RECHTE TE· 
GEN DE WAALSE GEWESTEXECUTIEVE -WET
TELIJKHEID. 

1° en 2° lngevolge de artt. 3 en 82 Bijzon
dere wet tot bervorming der instellin
gen van 8 aug. 1980, beeft bet Waalse 
Gewest en niet de Waalse Gewestexe
outieve recbtspersoonlijkbeid en kan 
aileen dat Gewest en niet die executie
ve in recbte optreden; die bepalingen 
worden gescbonden door bet arrest 
volgens betwelk een vordering in recb
te tegen de Waalse Gewestexecutieve 
ontVankelijk is (1). 

(WAALS GEWEST T. GULPEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9061) 

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

(1) Zie Cass., '8 juri1 1984, A.R. nrs. 3973-4005 
(A.C, 1983-84, nr. 579). 

Over bet middel: schending van de ar
tikelen 3, eerste lid, 82 van de bijzondere 
wet van 8 augustus. 1980 tot hervorming 
der instellingen, 703, 860 tot 867, inzon
derheid 861, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de rechtsvorde
ring van verweerder ontvankelijk ver
klaart, ofschoon de dagvaarding is bete
kend aan « de Waalse Gewestexecutieve, 
in de persoon van de Minister van het 
W aalse Gewest, Bestuur Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw », op grond « ... dat 
(eisers) in gebreke blijft ook maar de ge
ringste schade aan te geven die zij zou 
geleden hebben ten gevolge van de foute 
opgave van haar identiteit in de dagvaar
ding; dat de dagvaarding haat v66r het 
instellen van dit geding en met het oog 
hierop ter kennis is gebracht in de per
soon van de Minister, die bevoegd is om 
haar te vertegenwoordigen, en op het 
door het Bestuur opgegeven adres (zie 
schrijven van 24.09.1980) », 

terwijl artikel 82 van de wet van 8 au
gustus 1980 bepaalt : « De Executieve 
vertegenwoordigt de Gemeenschap of 
het Gewest in en buiten rechte. Zij 
wordt gedagvaard aan het kabinet van 
de voorzitter van de Executieve. De 
rechtsgedingen van de Gemeenschap of 
het Gewest, als eiser of als verweerder, 
worden gevoerd namens de Executieve, 
ten verzoeke van het door deze aangewe
zen lid >>; uit die bepaling volgt dat de 
dagvaarding moet worden gericht aan 
het Gewest of de Gemeenschap en dat 
zij het zijn die in rechte moeten optre
den; dat aileen het Gewest of de Ge
meenschap en niet bij artikel 1 van de 
wet van 8 augustus 1980 opgerichte Raad 
of Executieve bekwaam zijn om in rech
te op te treden; artikel 3, eerste lid, van 
die wet immers de rechtspersoonlijkheid 
heeft .toegekend aan het Gewest of aan 
de Gemeenschap en niet aim de Raad of 
de Executieve; de Executieve het orgaan 
is, dat bevoegd is om eisers te vertegen
woordigen overeenkomstig de artikelen 
703 van het Gerechtelijk Wetboek en 82 
van de wet van 8 augustus 1980; het col
lege van de leden van de Waalse Gewe
straad, dat de Waalse Gewestexecutieve 
vormt, evenwel, overeenkomstig de arti
kelen 59 tot 65 van qie wet, geen rechts
persoon is en derhalve niet bekwaam is 
om in eigen naam in rechte op tetnideri; 
de minister, die door de Executieve 
wordt aangewezen om de rechtsgedingen 
te voeren, niet het . Gewest of de Ge-
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meenschap vertegenwoordigt, aangezien 
de Executieve met die vertegenwoordi
ging is belast, en a fortiori niet be
voegd is om in rechte op te treden in 
de plaats van bet Gewest of de Ge
meenschap; aldus blijkt dat verweer
der, door de Waalse Gewestexecu
tieve te doen dagvaarden in de per
soon van de minister van bet W aalse Ge
west, Bestuur Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, geen gewone fout heeft be
gaan in de opgave van de identiteit van 
de in bet geding te betrekken persoon; 
er al evenmin sprake is van een ver
zuimde of onregelmatig verrichte vorm 
in de zin van de artikelen 860 tot 867 van 
bet Gerechtelijk Wetboek zodat er niet 
hoeft te worden onderzocht of de belan
gen van eiseres al dan niet zijn geschaad 
(artikel 861 van bet Gerechtelijk Wet
hoek); verweerder in werkelijkheid niet 
de rechtspersoon tegen wie de rechtsvor
dering ingesteld was, te dezen bet Waal
se Gewest, heeft doen dagvaarden, maar, 
in strijd met de regels van openbare or
de inzake de bekwaamheid om in rechte 
op te treden, een college zonder rechts
persoonlijkheid, in de persoon van een 
minister die niet bevoegd is om in rechte 
op te treden in de plaats van bet Waalse 
Gewest, zodat de rechtsvordering, zoals 
eiseres reeds in haar eerste conclusie 
voor de rechter in eerste aanleg en voor 
de appelrechter heeft betoogd, niet ont
vankelijk is; bet arrest dus, door de 
rechtsvordering ontvankelijk te verkla
ren, de bovenaan in bet middel aange
haalde wetsbepalingen heeft geschon
den: 

Overwegende dat artikel 3 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, 
rechtspersoonlijkheid toekent aan 
het W aalse Gewest; 

Dat artikel 82 van die wet bepaalt 
dat de Executieve van het W aalse 
Gewest het Gewest in rechte verte
genwoordigt en dat de rechtsgedin
gen van het Gewest, als eiser of als 
verweerder, worden gevoerd na
mens de Executieve, ten verzoeke 
van de door de Executieve aangewe
zen minister; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen blijkt dat aileen het Waalse Ge
west rechtspersoonlijkheid heeft en 
in rechte kan optreden; 

Overwegende dat het arrest, door 
de rechtsvordering van verweerder 
tegen de W aalse Gewestexecutieve 
ontvankelijk te verklaren, de boven
genoemde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

20 februari 1992 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 328 

1 e KAMER - 20 februari 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VASTSTELLING VAN DE BELASTING 
SANCTIES - ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN 
- TOEPASSELIJKHEID VAN ART. 6 E.V.R.M. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

E.V.R.M. - EERLIJK PROCES - I!\'KOMSTEN
BELASTINGEN - ADMI!\'ISTRATIEVE GELD
BOETEN. 

30 RECHTEN VAN DE MENS- ART 61 

E.V.R.M. - EERLIJK PROCES - GEBREK AAN 
REDENGEVI'-'IG - BEGRIP 

1°, 2° en 3° In de onderstelling dat art. 
6.1. E. V.R.M. van toepassing is op een 
belastingprocedure, die geleid heeft of 
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kon Jeiden tot het opleggen van de bij 
art. 335 W.I.B. bepaalde geldboete (1), 
]evert het door de belastingplichtige 
aangevoerde gebrek aan motivering 
van het arrest van het hof van beroep, 
dat (1itspraak doet over het beroep van 
de belastingplichtige, geen schending 
op van dat artikel, aangezien niet vast
staat dat het proces niet eerlijk is ge
weest of dat het recht van verdediging 
van de belastingplichtige is geschon
den (2). 

(BLOCHOL'SE 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANC!EN) 

ARREST ( vertaJing') 

(A.R. nr. F 1115 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Ove,l' het eerste middel: schending van 
artikel 6.1 van bet op 4 november 1950 te 
Rome ondertekende Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest beslist dat de twee 
arresten van het Europees Hof, van 8 ju
ni 1976 in zake Engel en van 27 mei 1983 
inzake Ozturk, en bijgevolg bet Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens niet kunnen worden toegepast, 

terwijl krachtens artikel 6.1 van bet 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten va'n de Mens eenieder bij bet bepa
len van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvervolging recht 
heeft op een onafhankelijke en onpar
tijdige rechter!ijke instantie welke bij de 
wet is ingesteld; bet begrip « strafvervol
ging , voorkomt in een bepaling die 
strekt tot bescherming van de persoon 
en dus ruim moet worden gei:nterpre
teerd (favores ampliandi sunt), hetgeen 
trouwens strookt met de wil van de stel
lers van bet Verdrag; dat begrip tevens 
alle overtredingen van artikel 221 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen omvat; de tegenovergestelde ziens-

(1) Zie Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 2153 
(A. C., 1990-91, nr. 249), en 27 sept. 1991, · A.R. 
nr. 7448 (ibid., 1991-92, nr. 53) met concl. adv.
gen. Goeminne, in R. W., 1191-1992, biz. 708; 

(2) Zie Cass., :!2 feb. 1988, A.R. nr 1562 
(A.C., 1987-88, nr 382). 

wijze immers aan de belastingambtena
ren een gemakkelijk middel zou ver
schaffen om de strafvervolgingen op 
willekeurige wijze te onttrekken aan ar
tikel 6 van bet bovenaangehaalde Ver
drag; bet tevens de plicht van bet hof 
van beroep was aan die .misdrijven de 
omschrijving te geven, die precies met 
hun aard overeenkomt; de aard van de 
sanctie, die gesteld is op bet bij de wet 
geboden of verboden gedrag, bet door
slaggevend criterium is om te spreken 
van strafvervolging; die sanctie bij straf
vervolging een straf is, dat is een leed 
dat aan de schuldige wordt berokkend, 
niet opdat hij de eventueel door hem 
veroorzaakte schade zou vergoeden 
(schadeloosstelling) of opdat hij een 
prestatie zou verrichten (dwangsom), 
maar opdat hij zou gestraft worden voor 
wat hij gedaan heeft (repressief karakter 
van de straf), opdat andere personen 
zouden ontraden worden hetzelfde mis
drijf te plegen (preventief en afschrik
kend karakter van de straf) en de waar
de van bet aangetaste maatschappelijk 
goed zou worden herbevestigd (opvoed
kundig karakter van de straf); de over
tredingen van artikel 221 van bet Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen even
eens vallen onder bet begrip « strafver
volging , in de zin van artikel 6 van bet 
Verdrag; zulks blijkt uit bet feit dat de 
geldboeten, die op die overtredingen zijn 
gesteld, een forfaitair karakter hebben; 
zij dus niet strekken tot vergoeding van 
de eventueel door de Staat geleden scha
de, aangezien bet bedrag ervan onveran
derd blijft; zij al evenmin een dwangsom 
zijn doch enkel tot doel hebben de over
tredingen van de belastingwetten te 
straffen of te voorkomen en terzelfder 
tijd de waarde te herbevestigen van bet 
maatschappelijk goed dat door die over
tredingen is aangetast; bet reeds aange
haalde artikel 6.1 van bet Verdrag recht
streeks toepasselijk is, aangezien bet 
nauwkeurig en volledig genoeg is om di
recte werking te kunnen hebben, zodat 
de toepassing ervan geen tussenkomst 
van de wetgever vereist is; bet artikel de 
wetgever bindt; de wetgever vermoed 
wordt de voor hem bindende internatio
nale rechtsregels te eerbiedigen; bijge
volg, wanneer een wet voor tWeeerlei in
terpretatie .vatbaar is, waarvan de ene 
een conflict doet ontstaan tussen de wet 
en de bewuste internationale regel en de 
andere niet, deze laatste interpretatie 
prevaleert (interpretatie potius ut valeat); 
bet hof van beroep bet beroep diende 
op te vatten als bet middel voor de be-
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klaagde om de gegrondheid van de tegen 
hem ingestelde strafvordering te onder
werpen aan het oordeel van de onpartijd
ige · en onafhankelijke rechterlijke in
stantie; het hof, op straffe van een 
conflict te scheppen tussen de wet en ar
tikel 6.1 van het Verdrag, tot taak had 
niet om de bij de wet vastgestelde geld
boeten over te maken, doch om de regel
matigheid naar de vorm na te gaan van 
de materiiHe bestanddelen van het mis
drijf, alsook de schuld van· dat misdrijf, 
derhalve ook het eventueel bij de wet 
vereiste zedelijk bestanddeel en het be
staan van rechtsvaardigingsgronden die 
in weerwil van artikel 100 van het Straf
wetboek wettig zouden kunnen aange
voerd ·worden; het hof (van beroep), nu 
het zonder na te gaan o~ het zedelijk, 
materieel en wettelijk bestanddeel ver
enigd waren beslist dat artikel 221 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen was overtreden, artikel 6.1 van het 
op 4 november 1950 te Rome onderteken
de Verdrag betreffende de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
heeft geschonden : · 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « de opmerkingen van (ei
ser) omtrent de aard van de opge
legde geldboete en de weerslag van 
twee arresten van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens op die 
geldboete te dezen n~et ter zake 
doen »; 

Dat uit die vermelding niet valt af 
te leiden dat het hof van beroep ar
tikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rech~en van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den niet heeft toegepast; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof verrnag acht te 
slaan, blijkt dat eiser enkel het rna" 
terieel bestanddeel van de overtre
ding van artikel 221 van het Wet
hoek van. de Inkomstenbelastingen 
had betwist, waar hij aanvoerde dat 
hij niet had geweigerd zijn boeken 
en bescheiden zonder verplaatsing 
over te leggen, aangezien geen en
kele ambtenaar zich bij hem thuis 
had gemeld om ze in te zien; 

Ovetwegende dat het arrest over 
die betwisting uitspraak doet waar 
het erop wijst dat « het voor het be" 
staan van het misdrijf niet vereist is 

dat de ambtenaar verplicht was zich 
aan · huis aan te melden, aangezien 
(eiser) hem schriftelijk had laten 
weten dat hij niet bereid was hem 
te ontVangen »; · 

Dat voor het overige, in de veron
derstelling dat artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden te dezenvan toe
passing is, het aangevoerde gebrek 
aan motivering geen schending van 
dat artikel oplevert, aangezien het 
niet vaststaat dat het proces niet 
eerlijk is geweest of· dat het re.;::ht 
van verdediging van eiser is ge
schonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 329 

3• KAMER - 24 februari 1992 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK 
NEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE 
OF TECHNISCHE REDENEN - RAADPLEGING 
VAN HET PARITAIR COMITE - ONTSLAG VAN 
ALLE WERK!\'EMERS INGEVOLGE EEN RECH 
TERLIJKE BESLISSING - VONl'\lS VAN FAIL· 
LIETVERKLARING 
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De werkgever, de curator van een faillis
sement en de vereffenaar van een ge
rechtelijk akkoord zijn niet gehouden 
het paritair comite te raadplegen alvo
rens een beschermde werknemer we
gens· economische of technische rede
nen te ontslaan, wanneer zij ingevolge 
een rechterlijke beslissing, verplicht 
zijn alle werknemers gelijkelijk en ter
zelfder tijd of binnen een zeer kart 
termijn te ontslaan, zodat discrimina
tie uitgesloten is (1); een vonnis van 
failliftverklaring is op zichzelf geen 
rechterlijke beslissing waarbij de cura
tor e'rvan wordt vrijgesteld het paritair 
comite te raadplegen (2). (Art. 21, § 2, 
Bedrljfsorganisatiewet; art. Ibis, § 2, 
Gezop.dheid- en Veiligheidswet; art. 2, 
§ 1, wet van 19 maart 1991 en art. 26, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(ALEXAXDRE T. MR. ABSIL, MR. Dl:PONT, Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9265) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1990 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen (3); 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 26, 32 van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978, 21 (inzonder
heid § 2, eerste lid, en § 7) van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, als vervan
gen bij artikel 2 van de wet van 16 ja
nuari 1967 en gewijzigd bij artikel 5 van 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, en 1 bis (inzonderheid § 2, eer
ste lid, en § 7) van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, als ingevoegd bij artikel 5 
van de wet van 16 januari 1967 en gewij
zigd bij artikel 10, §§ 2, 7 en 8, van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, 

(1) Cass., 13 okt. 1986, A.R. nr. 5238 (A.C., 
1986-87, nr. 78) met de verwijzingen in voet
noot 1; 15 feb. 1988, A.R. nr. 7928 (ibid., 
1987-88, nr. 367). 

(2) Zie Cass., 15 feb. 1988, A.R. nr 7928 
(A.C., 1988-89, nr 367). 

(3) Het cassat1everzoek IS mged1end op 6 JU

m 1991 

doordat het arbeidshof vaststelt dat de 
Rechtbank van Koophandel te Nijvel, bij 
vonnis van 15 november 1984, het ver
zoek tot gerechtelijk akkoord met boe
delafstand van de vennootschap Henricot 
afwijst en het faillissement uitspreekt, 
zonder uitspraak te doen over het ver
derzetten van de werkzaamheden, dat de 
verweerders, curatoren over het faillisse
ment, op 19 november 1984, al het perso
neel hebben ontslagen, met inbegrip van 
eiser, die als (kandidaat) vertegenwoordi
ger van het personeel in de onderne
mingsraad of in het comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen een beschermde werkne
mer was, zonder dat het bevoegd paritair 
comite vooraf werd geraadpleegd, dat de 
verweerders hebben verklaard dat zij 
niet konden ingaan op de regelmatig ter 
kennis gebrachte aanvraag tot herplaat
sing, en vervolgens de beslissing van de 
eerste rechter bevestigt die de vordering 
van de eisers afwijst, op grond « dat het 
vonnis van faillietverklaring op zichzelf 
de onmiddellijke stopzetting van de 
werkzaamheden inhoudt; ( ... ) dat artikel 
26 van de wet van 2 juli 1978 zijnerzijds 
duidelijk maakt dat het faillissement, 
met betrekking tot de arbeidsovereen
komsten, wordt beschouwd als een ge
beurtenis die uitloopt op het einde van 
de werkzaamheden van de onderneming, 
en dus op de onmiddellijke bei:\indiging, 
met evenwel de bijzondere voorwaarde 
dat, volgens de wil van de wetgever, die 
bei:\indiging zou moeten worden geak
teerd »; dat immers ingevolge artikel 32 
van de wet << overmacht de onmiddellijke 
en automatische beeindiging van de 
overeenkomst tot gevolg heeft »; dat, on
der de omstandigheden die als over
macht kunnen worden aangevoerd, even
wei in artikel 26 werd bepaald dat het 
faillissement niet kan worden beschouwd 
als een geval dat een einde maakt aan 
de contractuele verplichtingen; « dat de 
wetgever weliswaar voorschrijft dat bij 
faillissement de contractuele verplichtin
gen blijven bestaan, omdat hij het onher
roepelijk karakter van het faillissement 
vreest dat uitloopt op het einde van de 
contractuele verplichtingen; dat hij het 
einde van de contractuele verplichtingen 
vreest omdat hij het faillissement ziet 
als een reden van onmiddellijke beeindi
ging die alleen kan voortvloeien uit het 
einde van de werkzaamheden; ( ... ) dat 
als het faillissement enige ruimte zou Ia
ten voor het verderzetten van de werk
zaamheden, het overbodig was te zeggen 
dat er geen einde komt aan de verplich-
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tingen; dat de verplichtingen zouden blij
ven bestaan aileen door het idee van het 
verderzetten van de werkzaamheden; ( ... ) 
dat, kortom, ( ... ) de wetgever wil dat om, 
bij faillissement, een einde te maken 
aan de contractuele verplichtingen, er 
een beiHndiging moet zijn; ( ... ) dat de cu
ratoren, op de dag van het faillissement, 
gelet op die vaststelling van de stopzet
ting van de werkzaamheden die het 
einde van de arbeidsovereenkomsten im
pliceert, nu zij, gelet op artikel 26, niet 
automatisch de stopzetting van de con
tractuele verplichtingen kunnen aanvoe
ren, het einde van de overeenkomsten 
door een daad van beeindiging moeten 
concretiseren; ( ... ) dat, om de raadpleging 
van het paritair comite te vermijden, 
zelfs niet hoeft te worden vermeld dat 
er, op het ogenblik van het ontslag van 
a! het personeel, geen discriminatie 
meer bestaat tussen de " beschermde " 
werknemers en de andere ( ... ); en dat 
evenmin erop dient te worden gewezen 
dat het vonnis van faillietverklaring, in 
se, technische of economische redenen 
zou bevatten die het ontslag van de " be
schermden" zouden rechtvaardigen, dat 
in werkelijkheid de juridische grondslag 
van het ontslag van de werknemers door 
de curatoren geen verband houdt met de 
criteria waarvan de beoordeling, door de 
beschermende wetten van 1948 of 1952, 
aan het paritair comite was toever
trouwd; ( ... ) dat het vonnis van failliet
verklaring dus de gerechtelijke beslis
sing is die leidt tot beeindiging van de 
overeenkomst en het ontslag, waarbij de 
raadpleging van het paritair comite doel
loos wordt », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge ar
tikel 26 van de Arbeidsonvereenkomsten
wet van 3 juli 1978, het faillissement op 
zichzelf geen geval van overmacht is dat 
een einde maakt aan de verplichtingen 
der partijen; hoewel het derhalve aan de 
curator staat om, in voorkomend geval, 
een einde te maken aan de op de dag 
van het faillissement lopende arbeids
overeenkomsten, die wetsbepaling even
wei niet impliceert dat hij daaraan een 
einde moet maken niettegenstaande de 
stopzetting van de werkzaamheden; naar 
luid van de artikelen 21, § 2, van de wet 
van 20 september 1948 en 1bis, § 2, van 
de wet van 10 juni 1952, geen uitzonde
ring bestaat op de verplichting om de 
door die wetsbepalingen beschermde 
werknemers aileen te ontslaan om een 
dringende reden of om economische of 
technische redenen; het Arbeidshof te 
Brussel, door te beslissen dat de ver-

weerders niet vooraf het bevoegd pari
tair comite dienden te raadplegen no
pens de werkelijkheid van de econo
mische of technische redenen, nu de 
rechtsgrond van eisers ontslag niets uit
staande heeft met de criteria waarvan de 
beoordeling, bij de beschermende wetten 
van 1948 en 1952, aan het paritair comite 
is toevertrouwd, en nu het faillissement, 
in se, noodzakelijk de stopzetting van de 
werkzaamheden impliceert evenals de 
verplichting, voor de curatoren, om het 
personeel te ontslaan, de voormelde be
palingen schendt (schending van aile in 
het middel aangewezen wetsbepalingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Over het middel : Overwegende 
dat de artikelen 1bis, § 2, van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaat
sen en 21, § 2, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisa
tie van het bedrijfsleven, inzonder
heid bepalen dat de leden die het 
personeel vertegenwoordigen en de 
kandidaten slechts kunnen worden 
ontslagen om economische of tech
nische redenen die vooraf door het 
bevoegd paritair comite werden er
kend; 

Dat op die verplichting geen enke
le uitzondering bestaat; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het vonnis van faillietver
klaring de werkzaamheden van de 
onderneming onmiddellijk stopzet, 
dat het het einde van de arbeids
overeenkomsten impliceert, maar 
dat artikel 26 van de wet van 3 juli 
1978, dat bepaalt dat het faillisse
ment op zichzelf geen geval van 
overmacht is dat een einde maakt 
aan de verplichtingen van de partij
en, de curators verplicht die over
eenkomst te beeindigen; 

Dat het arrest beslist dat het von
nis van faillietverklaring de gerech
telijke beslissing is « die leidt tot 
beeindiging van de overeenkomst en 
tot het ontslag, waarbij de vooraf
gaande raadpleging van het paritair 
comite doelloos wordt »; 
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Dat het arrest aldus de voormelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de kosten van 

betekening van de voorziening aan 
de gefailleerde vennootschap nutte
loos zijn, nu de voorziening niet te
gen laatstgenoemde is gericht; · 

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, met uitzondering 
van· de kosten van de akte van bete
kening aan de naamloze vennoot
schap « Usines Emile Henricot », die 
ten laste van eiser blijven; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Ber
gen. 

24 februari 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : · mrs. 
Biitzler en Simont. 

Nr. 330 

3• KAMER - 24 februari 1992 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN 
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - SAMEN
VOEGING VAN VERSCHILLENDE. JURIDISCHE 
ENTITEITEN - ECONOMISCHE ~N SOCIALE 
CRITERIA - BEOORDELING - TIJDSTIP. 

Wanneer de arbeidsrechtbank op het be
roep waarin is voorzien, de technische 
bedrijfseenheid dient te omschrijven, 

behoeft zij haar onderzoek niet te be
perken tot de ecohomische en sociale 
gegevens bestaande op de 35e dag die 
de aaplakking voorafgaat van het be
richt waarin ·de datum van de verkie
zingen voor de ondernemingsraad 
wordt aangekondigd. (Art. 14, § 1, Be
drijfsorganisatiewet; artt. 7, 8 en 9 
K.B. van 18 okt. 1990.) 

(VUYLKSTEKE N.V., DRAFIL N.V., FILAS N.V. 
T. LA CENTRALE DES METALLURGISTES DE BEL

GIQUE) 

ARREST ( ~ertaJing) 

(A.R. nr. 9279) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 maart 1991 door 
de Arbeidsrechtbank te Doornik in 
laatste aanleg gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 8, 9, 80 van het konink
lijk besluit va,n 18 oktober 1990 betref
fende de ondernemingsraden en de comi
tes voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, 14, § 1, 
van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van .het bedrijfsleven, 
als gewijzigd bij artikel 154 van de wet 
van 22 januari 1985, en, voor zoveel no
dig-, van c;lat artikel 154 van de wet van 
22 januari 1985, 17, 18 van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
de eiseressen op 29 januari 1991 slechts 
een technische bedrijfseenheid uitmaak
ten en verweerster bijgevolg machtigt 
om binnen de betrokken ondernemingen 
een ondernemingsraad op te richten, op 
grond : « dat de personeelsleden van de 
drie juridische entiteiten op 29 januari 
1991 op -dezelfde plaats werkten ... ; dat 
de N.V. Filas zelf heeft toegegeven dat 
haar werklieden en die van de N.V. Dra
fil voor 1 februari )991 dezelfde eetzaal, 
dezelfde prikklok en hetzelfde sanitair 
gebruikten » en dat « voor de vaststelling 
van het ogenblik waarop de beoordeling 
van het aantal technische bedrijfseenhe
den dient te gebeuren, rekening moet 
worden gehouden met de uiterste datum 
van de vijfendertigste dag die de aan
plakking voorafgaat van het bericht dat 
de datum van de verkiezingen vaststelt, 
voor zover de werkgever tot die datum 
een beslissing kan mededelen die hij 
vooraf zou hebben medegedeeld, inzon-
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derheid met betrekking tot de samenvoe
ging van verschillende juridische entitei
ten in een technische bedrijfseenheid; 
dat er geen twijfel over bestaat dat de 
N.Y.'s Drafil, Filas en Vuylsteke op 29 ja
nuari 1991, de datum waarop het geschil 
is ontstaan, nog steeds een enkele tech
nische bedrijfseenheid vormden », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 14, 
§ 1, van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, als gewijzigd bij de wet van 22 ja
nuari 1985, de onderneming omschrijft 
als << de technische bedrijfseenheid be
paald op grond van de economische en 
sociale criteria » en daaraan toevoegt dat 
« de Koning een procedure voorschrijft 
welke dient te worden gevolgd om het 
begrip technische bedrijfseenheid pari
tair te bepalen »; naar luid van artikel 8 
van het koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 betreffende de ondernemingsraden 
en de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
genomen ter uitvoering van de voor
noemde wet van 20 september 1948, << ui
terlijk op de vijfendertigste dag die de 
aanplakking voorafgaat van het bericht 
waarin de datum van de verkiezingen 
wordt aangekondigd door de werkgever 
schriftelijk in kennis wordt gesteld : 2° ... 
van zijn beslissing betreffende de inde
ling van de juridische entiteit in tech
nische bedrijfseenheden met hun be
schrijving en grenzen of de samenvoe
ging van meerdere juridische entiteiten 
in technische bedrijfseenheden met hun 
beschrijving en grenzen »; geen van die 
bepalingen vermeldt dat voor de vaststel
lingen van het al dan niet bestaan van 
een technische bedrijfseenheid geen re
kening mag worden gehouden met gege
vens van na de vijfendertigste dag die de 
aanplakking voorafgaat van het bericht 
waarin de datum van de verkiezingen 
wordt aangekondigd; zodat het vonnis, 
door te beslissen dat voor de vaststelling 
van het aantal techrtische bedrijfseenhe
den aileen rekening mag worden gehou
den met economische en sociale criteria 
die bestonden op de uiterste datum van 
de vijfendertigste dag die de aanplak
king voorafgaat van het bericht waarin 
de datu~ van de verkiezingen wordt 
aangekondigd, zonder acht te slaan op 
na die datum ontstane economische en 
sociale criteria, aan de wettelijke om
schrijving van de onderneming een toe
passingsvoorwaarde toevoegt die deze 
niet bevat, en bijgevolg de wettelijke be
grippen onderneming en technische be
drijfseenheid miskent (schending van de 

in het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van artikel 14, § 1, van de 
wet van 20 september 1948 en van arti
kel 8 van het koninklijk besluit van 18 
oktober 1990); 

tweede onderdeel, naar luid van arti
kel 9 van het koninklijk besluit van 18 
oktober 1990 : « uiterlijk op de zevende 
dag die volgt op de bij artikel 8 bedoelde 
vijfendertigste dag, de betrokken, werk
nemers, alsook de betrokken representa
tieve werknemersorganisatie tegen de in 
artikel 8 vermelde beslissingen van de 
werkgever beroep kunnen instellen »; 
noch artikel 8, noch artikel 9, noch enig 
andere bepaling van het koninklijk be
sluit van 18 oktober 1990 of van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven bepalen dat 
de rechtbank zich moet plaatsen op de 
vijfendertigste dag die de aanplakking 
voorafgaat van het bericht waarin de da
tum van de verkiezingen wordt vastge
steld, om het aantal technische bedrijfs
eenheden te beoordelen en, bijgevolg, om 
te oordelen over de gegrondheid van het 
door de representatieve werkneniersor
ganisaties ingestelde beroep; de recht
bank, bij ontstentenis van afwijkende 
bepalingen, de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van dat beroep moet beoor
delen op de dag waarop het beroep is in
gesteld; eiser immers op de dag waarop 
de rechtsvordering wordt ingesteld be
lang moet hebben bij zijn optreden; zo
dat het vonnis dat beslist dat, om het 
aantal technische bedrijfseenheden te 
beoordelen, men zich moet plaatsen op 
de vijfendertigste dag die de aanplak
king voorafgaat van het bericht waarin 
de datum van de verkiezingen wordt 
vastgesteld, te dezen 29 januari 1991, ter
wijl de rechtsvordering bij verzoekschrift 
van 4 februari 1991 werd ingesteld, niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van de in het middel aangewezen bepa
lingen en inzonderheid van de artikelen 
8 en 9 van het koninklijk besluit van 18 
oktober 1990 en van de artikelen 17 en 
18 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 14, § 1, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het be
drijfsleven bepaalt dat in bepaalde 
ondernemingen ondernemingsraden 
worden ingesteld; dat het preciseert 
dat onder onderneming diemt te 
worden verstaan « de technische be-
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drijfseenheid, bepaald op grond van 
de economische en sociale criteria » 
en dat « de Koning een procedure 
voorschrijft welke dient te worden 
gevolgd om het begrip technische 
bedrijfseenheid paritair te bepa
len »; 

Overwegende dat de artikelen 7, 8 
en 9 van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1990 betreffende de on
dernemingsraden en comites voor 
veiligheid, gezondheid en verfraai
ing van de werkplaatsen een over
legprocedure instellen op voorwaar
de dat de vervaltermijnen worden 
nageleefd; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 8, eerste lid, 2°, van het voor
noemd koninklijk besluit, uiterlijk 
op de vijfendertigste dag die de aan
plakking voorafgaat van het b~ri~ht 
waarin de datum van de verklezm
gen wordt aangekondigd door de 
werkgever schriftelijk in kennis 
worden gesteld : de ondernemings
raad en het comite voor veiligheid 
en gezondheid of, bij ontstentenis 
ervan, de vakbondsafvaardiging, of 
bij ontstentenis van een vakbondsaf
vaardiging, de werknemers en de re
presentatieve werknemersorganisa
ties, van zijn beslissing betreffende 
de indeling van de juridische enti
teit in technische bedrijfseenheden 
met hun beschrijving en grenzen of 
de samenvoeging van meerdere juri
dische entiteiten in technische be
drijfseenheden met hun beschrij
ving en grenzen en tevens het 
aantal technische bedrijfseenheden 
of juridische entiteiten waarvoor or
ganen moeten worden opgericht, 
met hun beschrijving en grenzen; 

Overwegende dat artikel 9 van dat 
koninklijk besluit bepaalt dat uiter
lijk op de zevende dag die volgt op 
de bij artikel 8 bedoelde vijfender
tigste dag, de betrokken werkne
mers alsook de betrokken represen
tatieve werknemersorganisatie te
gen de in artikel 8 vermelde beslis
singen of tegen de afwezigheid van 
een beslissing van de werkgever be
roep kunnen instellen bij de ar
beidsrechtbank; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat de arbeidsrechtbank, 
wanneer zij bij de uitspraak over 
een dergelijk beroep de technische 
bedrijfseenheid dient te omschrij
ven, haar onderzoek niet behoeft te 
beperken tot de economische en so
dale gegevens bestaande op de vijf
endertigste dag die de aanplakking 
voorafgaat van het bericht waarin 
de datum van de verkiezingen wordt 
aangekondigd; 

Dat het vonnis door anders te be
slissen de artikelen 8 en 9 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder het eerste 
onderdeel van het tweede middel, 
het eerste en het derde middel te 
moeten onderzoeken die tot geen 
ruimere vernietiging kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis, be
halve in zoverre het uitspraak doet 
over de ontvankelijkheid van de vor
dering; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Arbeids
rechtbank te Bergen. 

24 februari 1992 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Andersluidende con
clusie (1) van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Simont. 

(1) Ret O.M. had tot verwerping geconclu
deerd. Ret was van oordeel dat het tweede 
middel faalde naar recht. Volgens het O.M. 
vloeit immers uit de vergelijking van art. 14, 
§ 1, tweede lid, 1°, Bedrijfsorganisatiewet met 
de artt. 7, eerste lid, 1°, 8, eerste hd, 2°, en 9 
K.B. van 18 okt. 1990 voort dat inzake verkie· 
zingen voor de ondernemingsraad de samen· 
voeging van verschillende juridische entiteiten 

(Vervolg noot op volgende biz.) 
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Nr. 331 

2° KAMER - 25 februari 1992 

1o WEGVERKEER WEGVERKEERS-
REGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALIN
GEN - ART. 61.1.1° ROOD VERKEERS
LICHT - STOPSTREEP. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET 
- ART. 62 - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE 
VAN VASTSTELLINGEN VAN DE VERBALISANT. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - WEGVER
KEER- PROCES-VERBAAL MET BEWIJSWAAR
DE TOT BEWIJS VAN HET TEGENDEEL 
VASTSTELLINGEN VAN DE VERBALISANT -
VOORWAARDEN. 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

in technische bedrijfseenheden moet worden 
beoordeeld op grond van de economische en 
sociale criteria bestaande, uiterlijk, op de da
tum waarop de termijn voor de kennisgeving 
van de beslissing door de werkgever is verstre
ken (zie Cass., 12 nov. 1979, tweede zaak, 25 
feb. 1980, volt. terechtz., en 12 mei 1980, A.C., 
1980, nrs. 167, 395 en 578; 19 dec. 1983, A.R. nr. 
4125, ibid., 1983-84, nr. 213; 7 maart 1988, A.R. 
nr. 6020, ibid., 1987-88, nr. 415). Aangezien de 
werkgever om te beslissen moet uitgaan, uiter
lijk, van de bij reglement vastgestelde datum, 
moet de rechter, volgens bet O.M. ook uitgaan 
van dezelfde datum om uitspraak te doen op 
het beroep tegen die beslissing van de werkge
ver. Het O.M. wees bovendien erop dat de fei
tenrechter die zich ertoe beperkt de toepas
singsvoorwaarden van een wetsbepaling in 
acht te nemen, daardoor de vereisten van de 
vordering in rechte niet miskent. Volgens bet 
O.M. gaat bet bier om twee verschillende op
vattingen; enerzijds, dient te worden nagegaan 
of aan de toepassingsvoorwaarden van een 
wetsbepaling is voldaan op een wei bepaalde 
datum waarin die bepaling zelf voorziet, an
derzijds, moeten de vereisten van de vordering 
in rechte worden onderzocht, ongeacht de 
hoofdvraag betreffende bet onderzoek van de 
toepassingsvoorwaarden van de wetsbepaling. 
Het O.M. was van oordeel dat, indien men bet 
middel gegrond verklaarde, de werkgever om 
te ontsnappen aan de toepassing van de wets-
en reglementaire bepalingen, de economische 
en sociale gegevens eenzijdig te zijnen voorde
le zou kunnen veranderen, na de 35e dag die 
de aanplakking voorafgaat van bet bericht 
waarin de datum van de verkiezingen wordt 
aangekondigd. Zodanige oplossing scheen vol
gens bet O.M. niet de goede te zijn, zulks aan 
de hand van het onderzoek van de teksten van 
wetten en reglementen. 

1° De bepaling van art. 61.1.1° Wegver
keersreglement, die verbiedt bij rood 
licht de stopstreep of, zo er geen stop
streep is, het verkeerslicht zelf voorbij 
te rijden, kan slechts begrepen worden 
in de zin dat de stopstreep aan het ro
de licht dient vooraf te gaan (1). 

2° en 3° Wanneer de vaststellingen van 
de verbalisant niet de waarborgen van 
waarachtigheid bieden die vereist zijn 
opdat zij op zichzelf een strafrechte
Jijke veroordeling kunnen rechtvaardi
gen, genieten de aldus in het proces
verbaal vermelde vaststellingen niet 
de bijzondere bewijswaarde die door 
art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet 
wordt bepaald (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE lEPER 
T. DE WITTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4593) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 april 1990 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te leper; 

Over het middel: schending van arti
kel 62 van de Wegverkeerswet, 

doordat het K.B. van 16 maart 1968 tot 
cooordinatie van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer (Wegver
keerswet) bij artikel 62 aan de proces
sen-verbaal van de ambtenaren en be
ambten van de overheid door de rege
ring aangesteld om toezicht te houden op 
de uitvoering van deze gecoordineerde 
wetten tot vaststelling van de overtredin
gen van deze wetten en van de regle
menten betreffende de politie over het 
wegverkeer een bijzondere bewijskracht 
toekent zolang het tegendeel niet bewe
zen is; de waarheid van de door verbali
sant persoonlijk, binnen de perken van 
die wettelijke opdracht regelmatig, geda
ne materiEHe vaststelling, door de rechter 
moet aangenomen worden zolang de be
langhebbende partij de onjuistheid van 
die vaststelling niet heeft aangetoond; 

Noten arrest nr. 331 : 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1984, A.R. nr. 8861 
(A.C., 1984-85, nr. 194). 

(2) Zie Cass., 10 maart 1987, A.R. nr. 434 
(A.C., 1986-87, nr. 409). 
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het bewij s van de ten laste gelegde over
treding wordt geleverd door het proces
verbaal nr. 89 VO 2438 van 4 augustus 
1989 regelmatig opgesteld door een be
voegde agent van de overheid door de re
gering gedelegeerd voor het toezicht op 
de uitvoering van de wet en van de re
glementen betreffende de politie over het 
wegverkeer; een afschrift ervan binnen 
de voorgeschreven termijn van acht da
gen aan overtreedster werd toegezonden; 
volgens artikel 3 van het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
het personeel van de gemeentelijke poli
tie de bevoegdheid bezit om toe te zien 
dat de wegverkeerswet en de ter uitvoe
ring daarvan genomen reglementen wor
den nageleefd; een agent-brigadier van 
de gemeentelijke politie in het onderwer
pelijk proces-verbaal, waarvan een af
schrift binnen de acht dagen van het feit 
aan overtreedster werd toegestuurd, de 
visu heeft vastgesteld dat deze laatste 
het rode verkeerslicht heeft voorbijgere
den; de bewering van overtreedster op 
het antwoordformulier dat : « dergelijke 
inbreuk op dergelijk uur zonder ver
keersongeval onmogelijk zou zijn ,, een 
loutere bewering is die op niets steunt, 
ter zake niet dienend is en geen bewijs 
van het tegendeel inhoudt; het bestreden 
vonnis beklaagde niet kan vrijspreken 
om het enkel motief dat de tenlasteleg
ging in hoofde van deze beklaagde niet 
bewezen is, zonder een tegenbewijs aan 
te halen van de materii:\le vaststelling 
van het onderwerpelijk proces-verbaal : 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 61.1.1 o van het Wegverkeers
reglement, die verbiedt bij rood licht 
de stopstreep of, zo er geen stop
streep is, het verkeerslicht zelf voor
bij te rijden, slechts kan begrepen 
worden in de zin dat de stopstreep 
aan het rode licht dient vooraf te 
gaan; 

Overwegende dat de verbalisant, 
na op 14 augustus 1989 kennis geno
men te hebben van de verklaring 
van verweerster op het antwoordfor
mulier, bevestigt dat « betrokkene 
dus wel degelijk door het rode ver
keerslicht (is) gereden » gezien zij 
met haar personenauto << door het 
T'Ode verkeerslicht en voorbij de 
stopstreep op het kruispunt Elver
dingestraat (reed). Hierbij heeft ze 
dan geremd zodat haar voertuig 

voorbij de stopstreep tot stilstand 
kwam; zij is dan achteruit gereden 
omdat geen ander voertuig achter 
haar stond ( ... ) betrokkene beweert 
dat er zeker zou moeten een onge
luk gebeurd zijn, doch daar de stop
streep aan het verkeerslicht een 
5-tal meter van de hoek van de Ma
loulaan getrokken is, en er daaren
boven nog een parkeerstrook voor
zien is in de Maloulaan heeft zij 
inderdaad geen ongeval berokkend; 
maar zij is door het rode verkeers
licht gereden »; 

Overwegende dat deze toelichting 
aldus kan gelezen worden dat de 
verbalisant de vaststelling dat ver
weerster door het rode verkeerslicht 
is gereden afleidt uit het feit dat zij 
voorbij de stopstreep reed; dat aldus 
de toelichting van de verbalisant 
twijfel laat of verweerster, niette
genstaande de door de verbalisant 
in het aanvankelijk proces-verbaal 
en in de gevoegde toelichting ver
melde vaststellingen, wel degelijk 
het rode verkeerslicht is voorbijge
reden ofwel dat zij enkel de stop
streep voorbijreed, wat weliswaar 
ook een overtreding is van artikel 
61.1.1° van het Wegverkeersregle
ment maar dan ook een andere fei
telijke gedraging; 

Overwegende dat in die omstan
digheden de vaststellingen van de 
verbalisant niet de waarborgen van 
waarachtigheid bieden die vereist 
zijn opdat die vaststellingen op zich
zelf een strafrechtelijke veroorde
ling zouden kunnen rechtvaardigen; 

Overwegende dat aldus het kwes
tieuze proces-verbaal en de daarin 
vermelde vaststellingen niet de bij
zondere bewijswaarde genieten die 
door artikel 62, eerste lid, van de 
Wegverkeerswet wordt bepaald; 

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

25 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 

Nr. 332 

2• KAMER - 25 februari 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDERJNG -
DUUR- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE NA DE 
EINDBESLISSING. 

De voorziening in cassatie die de be
klaagde tegen de beschikking van de 
raadkamer die hem naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen, heeft 
ingesteld meer dan vijftien vrije dagen 
na de op tegenspraak gewezen eindbe
slissing, is laattijdig en mitsdien niet 
ontvankelijk (1). (Artt. 373 en 416 Sv.) 

(VERSCHUEREN T. NEVEJANS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4647) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 7 juli 1987 ge
wezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ou
denaarde, en op het bestreden ar
rest, op 26 april 1990 op verwijzing 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen; Gelet op het arrest van 
het Hof van 21 maart 1989 (2); Gelet 

{1) Zie Cass., 2 maart 1988, A.R. nr. 6539 
.(A.C., 1987-88, nr. 406). 

{2) A.R. nr. 2894 (A.C., 1988-89, nr. 416). 

op eisers memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt; 

I. W at de voorziening tegen de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van 7 
juli 1987 betreft : Overwegende 
dat eiser bij beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Oudenaarde van 7 
juli 1987 naar de correctionele recht
bank werd verwezen; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 373 en 416 van het Wetboek 
van Strafvordering cassatieberoep 
tegen voorbereidende beslissingen 
en beslissingen van onderzoek wor
den ingesteld binnen de termijn van 
vijftien vrije dagen te rekenen van 
de datum van de eindbeslissing, in
dien ze op tegenspraak is gewezen, 
of te rekenen van de datum waarop 
de gewone termijn van verzet voor 
de beklaagde is verstreken, indien 
ze bij verstek is gewezen; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 373 en 416 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen cassa
tieberoep tegen voorbereidende be
slissingen en beslissingen van on
derzoek moet worden ingesteld bin
nen de termijn van vijftien vrije 
dagen te rekenen van de datum van 
de eindbeslissing, indien ze op te
genspraak is gewezen, of te rekenen 
van de datum waarop de gewone 
termijn van verzet voor de beklaag
de is verstreken, indien ze bij ver
stek is gewezen; 

Overwegende dat te dezen de 
eindbeslissing over de strafvorde
ring tegen eiser op tegenspraak 
werd gewezen bij arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 15 septem
ber 1988; 

Dat eiser enkel tegen dat arrest 
cassatieberoep instelde binnen de 
bij artikel 373 van het Wetboek van 
Koophandel bepaalde termijn; dat 
hij alsdan geen cassatieberoep in
stelde tegen de beschikking van de 
raadkamer van 7 juli 1987; 
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Overwegende dat eiser tegen de 
beschikking van de raadkamer eerst 
cassatieberoep instelde op 11 mei 
1990, samen met de voorziening te
gen het op 26 april 1990 op verwij
zing gewezen arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Dat de voorziening tegen de be
schikking van de raadkamer, nu ze 
is ingesteld meer dan vijftien vrije 
dagen na de op tegenspraak gewe
zen eindbeslissing door het Hof van 
Beroep te Gent van 15 september 
1988, laattijdig en mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen in zoverre ze betrekking 
hebben op de voorziening ingesteld 
tegen de beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Oudenaarde van 7 juli 
1987 en die niet de ontvankelijkheid 
van die voorziening betreffen; ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

25 februari 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Deceuninck, Gent. 

Nr. 333 

2e KAMER - 25 februari 1992 

1 o CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERMELDINGEN - STRAFZAKEN - OPGAVE 
VAN DE GESCHONDEN WETTELLJKE BEPALIN
GEN. 

2° STEDEBOUW - HERSTEL - VEROORDE
LING TOT HET BETALEN VAN EEN GELDSOM, 
GELIJK AAN DE MEERWAARDE- AARD VAN 
DIE BESLISSING. 

3° STEDEBOUW - SANCTIE - HERSTEL -
BURGERLIJKE PARTIJ - GEMEENTE EN GE
WEST - VEROORDELING TOT BETALING 
MEERWAARDE- OP DIE SOM VERSCHULDIG
DE INTERESTEN 

4° INTEREST - COMPENSATOIRE INTE
REST - STEDEBOUW - SANCTIE - HERSTEL 
- VEROORDELING TOT BETALING MEER
WAARDE - OP DIE SOM VERSCHULDIGDE IN
TERESTEN - MORATOIRE INTEREST. 

1° De beklaagde die tot staving van zijn 
cassatieberoep een middel aanvoert, 
behoeft de wettelijke bepalingen niet 
aan te wijzen die volgens hem zouden 
geschonden zifn, oak al is het cassatie
beroep gericht tegen de beslissing op 
de burgerlifke rechtsvordering; het is 
voldoende dat hij de aangevoerde on
wettigheid nimwkeurig bepaalt (1). 

2° De veroordeling tot het betalen van 
een geldsom, gelijk aan de meerwaar
de die het goed door de inbreuk op de 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw heeft verkregen, is een vorm van 
teruggave en van civielrechtelifke 
aard, al is de vordering hiertoe verbon
den met de strafvordering (2). 

3° en 4° De veroordeling tot betaling van 
een geldsom gelifk aan de gehele door 
het goed verkregen meerwaarde of een 
dee] daarvan, strekt tot herstel door 
het tenietdoen van de gevolgen van de 
wetsovertreding, in dit geval een on
rechtmatige verrijking,· op zodanige 
geldsommen kunnen geen vergoeden
de interesten maar wei moratoire inte
resten Jopen (3). 

(DELFORGE E.A. T. VLAAMSE GEWEST) 

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft 
in substantie gezegd: 

1. De problematiek die in deze zaak in 
het bijzonder aan de orde wordt gesteld 
betreft de vraag of de veroordeling van 
de eisers tot het betalen van interesten 
op het bedrag van de meerwaarde die ze 

(1) (2) en (3). Zie cone!. O.M. 
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verschuldigd zijn ingevolge overtreding 
van de Stedebouwwet, naar recht verant
woord is. 

2. Eisers steunen hun cassatieberoep 
hierbij op de schending van de rechten 
van de verdediging en op de schending 
van art. 97 Grondwet. De door de burger
lijke partij, het Vlaamse Gewest, opge
worpen grand van niet-ontvankelijkheid 
dat de in de middelen bepaalde grieven 
geen enkel verband houden met de als 
geschonden aangevoerde wetsbepaling 
en rechten, kan niet worden aangeno
men. In strafzaken is immers enerzijds 
de vermelding door de beklaagde van de 
geschonden wetsbepalingen niet vereist, 
zelfs indien de voorziening alleen de ci
vielrechtelijke vordering betreft (Cass., 
25 maart 1980, A.C., 1979•80, nr. 469), en 
anderzijds volstaat het dat de aangevoer
de onwettigheid nauwkeurig wordt aan
geduid (Cass., 8 okt. 1986, A.R. nr. 5230, 
A.C., 1986-87, nr. 71). Dit is te dezen on
miskenbaar het geval. 

3. Eisers voeren tegen de bestreden be
slissing aan dat de vordering tot herstel 
in stedebouwzaken deel uitmaakt van de 
strafvordering, ook al is de gevorderde 
maatregel geen straf, en dat op de bedra
gen van de meerwaarde die ze dienen te 
betalen, geen interesten kunnen lopen. 

De bestreden beslissing had eisers in
derdaad veroordeeld om aan de burger
lijke partij, het Vlaamse Gewest, op de 
door de rechter vastgestelde meerwaarde 
zowel vergoedende als verwijlinteresten 
te betalen, om reden dat qe vordering tot 
herstel ontegensprekelijk een civielrech
telijk karakter heeft. (Zie in dezelfde 
zin: Antwerpen, 8 juni 1990, R. W, 
1991-92, 370 met noot D. Merckx; deze 
beslissing werd vernietigd door het ar
rest van het Hof van 11 februari 1992, 
A.R. nr. 4798, A.C., 1991-92, nr. 301.) 

4. Omtrent de aard van de herstel
maatregelen die luidens art. 65 Stede
bouwwet kunnen worden opgelegd, heeft 
het Hof in voltallige terechtzitting bij ar
rest van 26 april 1989 geoordeeld dat de 
beslissing van de strafrechter op de des
betreffende vordering van de gemachtig
de ambtenaar of van het college van bur
gemeester en schepenen, onder de straf
vordering valt, niettegenstaande het bur
gerlijk karakter van de maatregel, waar
van de uitspraak in een dergelijk geval 
door de wet wordt voorgeschreven als 
verplichte aanvulling van de strafrechte
lijke veroordeling (A.R. nr. 5930, Bull., 
1989, nr. 486, met concl. adv.-gen. E. Lie
kendael). 

Dit arrest en de uitvoerige conclusie 
van het O.M. hebben de ter zake voor
heen reeds uitgetrokken krijtlijnen na
der verfijnd en genuanceerd (zie ook : 
D. D'Hooghe, De herstelmaatregelen in
zake stedebouw, R. W, 1988-89, 1001). Ik 
veroorloof mij thans naar de inhoud er
van te verwijzen. 

5. Benadrukt dient te worden dat een 
burgerlijke-partijstelling van een open
baar bestuur bij stedebouwmisdrijven er 
in de regel enkel toe strekt de loutere 
toepassing te bekomen van het bepaalde 
in art. 65, § 1, Stedebouwwet. Deze wets
bepaling kent het Bestuur (en het colle
ge van burgmeester en schepenen) ech
ter die vordering toe, zonder dat daar
voor formeel tot burgerlijke-partijstelling 
moet worden overgegaan. Het volstaat 
dat de wettelijk gemachtigde overheden 
hun wil duidelijk te kennen hebben ge
geven. Hieruit volgt dat, wanneer het 
openbaar bestuur zijn eis beperkt tot de 
wettelijk voorziene vordering tot herstel, 
zijn burgerlijk partijstelling niet zonder 
meer volledig gelijk te stellen is met een 
gelijkaardige stelling door een per
soonlijk benadeelde van een misdrijf 
overeenkomstig de art. 3 V.T.Sv. en 63 
Sv. (zie in dat verband : Cass., 7 sept. 
1976, A.C., 1977, 25 en 25 april 1984, A.R. 
nr. 3504, ibid., 1983-84, nr. 492). 

Dit lijkt trouwens enige bevestiging te 
vinden in art. 65, § 1, in fine, Stedebouw
wet, waarbij wordt bepaald dat de rech
ten van de burgerlijke partij (i.e. de be
nadeelde derde) in geval van recht
streeks herstel beperkt zijn tot de door 
de bevoegde overheid gekozen wijze van 
herstel, onverminderd het recht om ver
goeding van schade te eisen van de ver
oordeelde. 

6. Wat meer specifiek de herstelmaat
regel aangaat die stoelt op de meerwaar
de die een goed door het stedebouwmis
drijf heeft verkregen, heeft het Hof 
reeds meermaals beslist dat de veroorde
ling tot het betalen van een geldsom tot 
herstel strekt door het tenietdoen van de 
gevolgen van de wetsovertreding, d.i. een 
onrechtmatige verrijking. Aldus zou de 
te betalen geldsom echter niet gelijkge
steld kunnen worden met een geleden 
nadeel, maar wel met het geheel of een 
deel van de verrijking, waaruit wordt af
geleid dat, op zodanige geldsommen, bij 
gebrek aan wettelijke bepaling, geen in
teresten lopen (Cass., 13 dec. 1977, A.C., 
1978, 443, en 15 okt. 1985, A.R. nr. 9201, 
ibid., 1985-86, nr. 93). 
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Nu maken voornoemde arresten geen 
duidelijk en beslissend onderscheid tus
sen de soorten interesten die kunnen 
worden uitgesproken en inzonderheid 
tussen de vergoedende interesten ener
zijds en de moratoire interesten ander
zijds. (Zie: A. Vandeurzen, Over interes· 
ten, R.G.A.R., 1986, 11042). 

7. Vergoedende interesten maken dee! 
uit van de schadeloosstelling zelf. 

Uit het geheel van de hager aan
gehaalde beginselen m.b.t. de aard van 
de herstelmaatregelen, de inhoudelijke 
draagwijdte van de burgerlijke-partijstel
ling van de openbare besturen, alsmede 
omwille van de bestaansreden van de 
veroordeling tot betaling van een geld
sam, gelijk aan de meerwaarde, volgt 
ogenschijnlijk dat de toekenning van 
vergoedende interesten op die som niet 
verantwoord is, vermits ze op zichzelf 
volstaat als passende vergoeding voor de 
gevolgen van de inbreuk. In dit stadium 
is aldus op afdoende wijze voldaan aan 
het opzet van de wetgever om een goede 
ruimtelijke ordening te vrijwaren. 

8. Moratoire (of gerechtelijke) interes
ten daarentegen spruiten uit de ingestel
de eis zelf voort (J. Ronse, Schade en 
schadeloosstelling, A.P.R., nr. 328, e.v.). 

Ze zijn verschuldigd ingevolge de laat
tijdige betaling van een geldsom, wat te 
dezen het bedrag kan zijn van de door 
de rechter op onaantastbare wijze be
paalde meerwaarde die het goed door 
het misdrijf heeft verkregen (vgl. Cass., 
19 juni 1989, A.R. nrs. 8463 en 8464, A.C., 
1988-89, nr. 611, met conclusie adv.-gen. 
E. Liekendael, in Bull. en Pas., 1989, I, 
supra). 

9. Nu kan aan de onwillige veroordeel
de, in geval van bevolen rechtstreeks 
herstel, benevens het opleggen van een 
dwangsom (Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 
3363, A.C., 1990-91, nr. 176) ook uitvoe
ring van ambtswege worden opgedron
gen luidens art. 65, § 2, Stedebouwwet. 

Zulks is uiteraard onmogelijk bij ver
oordeling tot betaling van de meerwaar
de, ingevolge art. 1385bis Ger.W.: een 
dwangsom kan immers niet worden op
gelegd in geval van veroordeling tot be
taling van een geldsom. 

Maar de Stedebouwwet bepaalt we! in 
art. 65, § 1, dat de rechter bij zulkdanige 
veroordeling tevens beveelt dat de ver
oordeelde zich op geldige wijze zal kun
nen kwijten door de plaats binnen een 
jaar in de vorige staat te herstellen. Het 
corollarium bij dit voorschrift lijkt mij 

dan ook de mogelijkheid te zijn voor die
zelfde rechter om moratoire interesten 
op de gevorderde hoofdsom toe te ken
nen, ten einde alzo de nadelige gevolgen 
van een laattijdige uitvoering van de 
rechterlijke beslissing op adekwate wijz~ 
te kunnen ondervangen (vgl. : Cass., 24 
okt. 1991, A.R. nr. 9078, supra, nr. 109). 

In die mate en onder die omstandighe
den zouden te dezen dan ook moratoire 
interesten kunnen !open op de door het 
Bestuur gevorderde geldsommen die de 
meerwaarde vertegenwoordigen die het 
goed door het misdrijf op de Stedebouw
wetgeving heeft verkregen. 

Conclusie: gedeeltelijke vernietiging 
zonder verwijzing. 

ARREST 

(A.R. nr. 4965) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 september 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de vordering 
van verweerder tot veroordeling van 
de eisers tot het betalen van interes
ten op het bedrag van de meerwaar~ 
de door het goed van de laatstge
noemden verkregen; 

Gelet op het verzoekschrift waar
van een door de griffier van het Hof 
voor eensluidend verklaard afschrift 
aan dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt : 

Over de door verweerder aange
voerde grand van niet-ontvankelijk
heid van de middelen van de eisers : 

Overwegende dat in strafzaken de 
eiser in zijn middel tot staving van 
zijn voorziening niet de wetsbepalin
gen hoeft aan te duiden die volgens 
hem geschonden zijn; dat het VOl
staat dat hij de aangevoerde onwet
tigheid aanduidt, hetgeen de eisers 
te dezen gedaan hebben; bat de 
grand van niet-ontvankelijkheid niet 
aanwezig is; · 

Over beide middelen 

Overwegende dat het betalen van 
een geldsom gelijk aan de meer-
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waarde die het goed door het mis
drijf heeft verkregen, een vorm van 
teruggave en van civielrechtelijke 
aard is; 

Overwegende dat daaraan geen 
afbreuk wordt gedaan doordat de 
strafrechter, voor wie die vordering 
wordt gesteld, in beginsel die vorde
ring moet toewijzen << naast de straf 
die hij oplegt » en dat zijn beslissing 
waarbij hij, op die vordering, het 
herstel van de plaats in de vorige 
staat of het betalen van de meer
waarde beveelt, verbonden is met de 
strafvordering, aangezien het opzet 
van de wetgever was het algemeen 
belang van de gemeenschap, name
lijk een goede ruimtelijke ordening, 
te beschermen; dat de wet in zoda
nig geval vereist dat de rechter, 
naast de strafrechtelijke veroorde
ling, het herstel van de plaats in de 
vorige staat of het betalen van de 
meerwaarde beveelt; 

Overwegende dat de veroordeling 
op grond van artikel 65, § 1, c, van 
de Stedebouwwet, tot een bedrag ge
lijk aan de gehele door het goed ver
kregen meerwaarde of een deel 
daarvan strekt tot herstel door het 
tenietdoen van de gevolgen van de 
wetsovertreding, in dit geval een on
rechtmatige verrijking; dat de ge
noemde wetsbepaling de te betalen 
geldsom niet gelijkstelt met een ge
leden nadeel, maar met het geheel 
of een deel van de verrijking; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat volgt dat op zodanige geldsom
men, bij gebrek aan wettelijke bepa
ling in die zin, geen vergoedende 
interest loopt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ei
sers tot het betalen van vergoeden
de interesten veroordeelt; beveelt 
dat. van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de eisers eensdeels en ver
weerder anderdeels in de helft van 
de kosten; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

25 februari 1992 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bi.itzler en M. Sterck, Dendermonde. 

Nr. 334 

2" KAMER ~ 25 februari 1992 

1° BLOEDPROEF - TEGENEXPERTISE ~ 
KENNISGEVINGEN AAN DE BETROKKENE EN 
AAN DE RECHTERLIJKE OVERHEID ~ IN
HOUD. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
BLOEDPROEF ~ TEGENEXPERTISE ~ KENNIS
GEVINGEN ~ INHOUD. 

3° BLOEDPROEF - EXPERTISEVERSLAG 
~ VERMELDING VAN HET NUMMER VAN DE 
VENULE ~ BEWIJS VAN DE HERKOMST VAN 
HET BLOEDMONSTER. 

4° BEWIJS- STRAFZAKEN ~ GESCHRIFTEN 
~ EXPERTISEVERSLAG ~ BLOEDPROEF ~ 
VERMELDING VAN HET NUMMER VAN DE VE
NULE~ BEWIJS VAN DE HERKOMST VAN HET 
BLOEDMONSTER. 

1° en 2° De door art. 10, derde lid, K.B. 
10 juni 1959 voorgeschreven kennisge
ving door het laboratorium aan de 
rechterlijke overheid van de aan de 
betrokkene gedane mededeling, betreft 
enkel die mededeling als dusdanig en 
niet de uitslag zeif van de tw'eede ana-
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lyse; de niet-vermelding van het analy
seresultaat miskent het recht van ver
dediging van de beklaagde niet (1). 

3" en 4" De vermelding van het nummer 
van de venule in het expertiseverslag 
over een bloedonderzoek is geen sub
stantieel of op op straffe van nietig
heid voorgeschreven vormlroorschrift; 
de rechter kan uit andere gegevens 
van het verslag het bewijs afleiden dat 
het bloed van die venule dat is van de
gene wiens bloed is afgenomen (2). 
(Art. 44bis, § 4, Sv.; art. 64 Wegver
keerswet; art. 3 K.B. van 10 juni 1959). 

(DECLERCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5016) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 september 1990 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waar
door eiser van de telastlegging q 
wordt vrijgesproken: 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waar
door eiser wegens de telastlegging a 
wordt veroordeeld : 

Over het eerste middel: schending val). 
artikel 10, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 10 juni 1959 en miskenning 
van het recht van verdediging, en luiden
de als volgt: aangezien een tweede ana
lyse dient te geschieden overeenkomstig 
artikel 10, lid 3, van het koninklijk be
sluit van 10 juni 1959 i.e. volgens de in 
artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit 
bepaalde regeis. De uitslagen ervan wor
den aan de betrokkene overhandigd voor
aleer een termijn van vijftien dagen, te 
rekenen van het ontvangen der aan
vraag, is verstreken, en de rechterlijke 

(1) Zie Cass., 15 maart 1971 (A.C, 1971, 679). 

(2) Cass., 28 sept. 1976 (A.C, 1977, 113). 

overheid wordt terzelfder tijd door het 
laboratorium van deze mededeling in 
kennis gesteld. De expert Pexters de 
rechterlijke overheid in kennis stelde dat 
een tweede analyse werd uitgevoerd; ex
pert Pexters de rechterlijke overheid 
evenwel nooit in kennis gesteld heeft 
van de numerieke uitslag der bloedana
lyse; de appelrechter ten onrechte aan
nam dat het volstond « mededeling » te 
doen aan de rechterlijke overheid, en dat 
diezelfde mededeling geenszins noodza
keli.jkerwijze het resultaat der tweede 
analyse diende te omvatten; in zoverre 
wordt aangenomen dat de mededeling de 
numerieke uitslag (resultaat) der tweede 
analyse niet dient te bevatten, dat zich 
alsdan de vraag stelt in welke mate de 
feitenrechter de door de betichte bijge
brachte uitslag der tweede analyse kan 
verifieren en/of op haar authenticiteit 
kan controleren. De appelrechter stelt : 
« Dat hij (betichte) het resultaat van de 
tweede analyse als zodanig ter zitting 
niet betwistte »; noch uit de door eiser in 
de loop der procedure aangewende stuk
ken, noch uit de zittingsbladen blijkt dat 
eiser de resultaten der tweede analyse 
niet zou betwisten; eiser daarentegen 
voorhoudt dat ook voor hem, net als voor 
de feitenrechter, de resultaten der twee
de analyse niet verifieerbaar zijn, gezien 
de afwezigheid van betekening van een 
numerieke uitslag, aan de rechterlijke 
overheid; de strafrechter er toch niet 
mag van uitgaan dat elk dokument dat 
een beklaagde ter zitting neerlegt zonder 
meer authentiek zou zijn; de onmogelijk
heid om kwestig stuk van zijn authenti
citeit te controleren te wijten is aan de 
afwezigheid van een numerieke uitslag 
in de betekening der tweede analyse aan 
de rechterlijke overheid; eiser ter zake 
geen enkele fout treft; eiser overeenkom
stig de bepalingen van het koninklijk be
sluit van 10 juni 1959 als rechtsonderho
rige gerechtigd is tot een « rechtsgeldi
ge » en « verifieerbare » tegenexpertise; 
eiser dit recht ontzegd werd ingevolge 
het optreden der onder de bevoegdheid 
van de minister van Justitie en minister 
van Volksgezondheid ressorterende ex
pert; het recht van verdediging derhalve 
miskend is: 

Overwegende dat een beklaagde 
niet verplicht is het resultaat - dat 
voor hem ongunstig kan zijn - van 
een op zijn verzoek verrichte twee
de analyse van een hem betreffend 
bloedstaal in de debatten te bren
gen; 
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Overwegende dat de door artikel 
10, derde lid, van het koninklijk be
sluit van 10 juni 1959 voorziene ken
nisgeving door het laboratorium aan 
de rechterlijke overheid, van de aan 
de betrokkene gedane « medede
ling » enkel die mededeling als dus
danig en niet de uitslag van de 
tweede analyse betreft; dat de niet
vermelding van het analyseresultaat 
eisers recht van verdediging niet 
miskent; 

Overwegende dat de << authentici
teit » - in de door eiser bedoelde 
zin van echtheid - van het verslag 
niet afhangt van de vermelding in 
de kennisgeving aan de rechterlijke 
overheid van de uitslag van de ana
lyse waarop het verslag betrekking 
heeft; dat de appelrechters op grand 
van de hun regelmatig overgelegde 
gegevens vaststellen «. dat (eiser) 
voor de politierechtbank een kopie 
bijbracht van het origineel rapport » 
(van de tweede analyse), terwijl het 
tweede door eiser aangevoerde en 
hierna vermelde middel duidelijk 
aanvaardt dat het kwestieuze door 
eiser neergelegde stuk de kopie van 
een werkelijk door de heer Pexters 
opgesteld analyseverslag is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, luidende als 
volgt : schending van artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959 (be
treffende de bloedproef), aangezien ex
pert Pexters geen melding maakte van 
het identificatienummer der door hem 
onderzochte bloedstaal; expert Pexters 
slechts melding maakte een bloedstaal 
afkomstig van eiser onderzocht te heb
ben; het niet duidelijk is of expert Pex
ters kwestige informatie (bloedstaal van 
Eric De Clerck, afname 18 december 
1988) ontleende aan gegevens op de ve
nule, dan wel aan de begeleidende admi
nistratieve stukken bij de venule; in zo
verre niet met zekerheid kan gesteld 
worden dat de identificatie gebeurde via 
gegevens vermeld op de venule, het niet 
uitgesloten is dat expert Pexters een ve
nule van een derde onderzocht heeft: er 
derhalve wel degelijk twijfel kan bestaan 
omtrent de herkomst van het bloedstaal 
waarop de tweede analyse werd uitge
voerd; eiser het ontbreken van het iden-

tificatienummer niet als een substantieel 
vormverzuim zou aanzien, in zoverre 
met zekerheid kon gesteld worden dat de 
overige informatie (« Eric De Clerck -
afname 18 december 1988 ») door de ex
pert ook effectief ontleend werd aan de 
etikettering der venule; dit laatste geens
zins bewezen is; inzoverre een en ander 
niet met zekerheid kan gesteld worden 
het perfect mogelijk is dat expert Pex
ters - na verwisseling der venules in 
een labo - de venule van een derde on
derzocht heeft; venule begeleid door de 
administratiestukken van eiser; dan ook 
niet met zekerheid kan gesteld worden 
of de door expert Pexters uitgevoerde 
analyse betrekking had op dezelfde ve
nule, aangewend door de eerste expert, 
Mevr. Klerkx; de tweede analyse de 
grootste twijfel mogelijk maakt en be
schouwd dient te worden als zijnde nie
tig; ook hier het recht van verdediging 
miskend werd daar eiser een tweede ex
pertise moest ondergaan dewelke niet 
omkleed was met de door de wetgever in 
het koninklijk besluit van 10 juni 1959 
voorziene waarborgen : 

Overwegende, enerzijds, dat de in 
het middel vermelde gegevens geen 
schending van artikel 4 van het ko
ninklijk besluit van 10 juni 1959 
kunnen opleveren; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
vermelding van het nummer van de 
venule in het verslag geen substan
WHe vormvereiste noch een op straf
fe van nietigheid van het verslag 
voorgeschreven vermelding is; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de omstandigheid << dat apothe
ker Pexters duidelijk vermeldt dat 
het door hem onderzochte bloed
staal afkomstig was van de persoon 
van Eric De Clerck » wettig hebben 
kunnen afleiden dat er geen twijfel 
mogelijk is omtrent de herkomst 
van het bloedstaal; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de subst?tn
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

25 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. 
Ilsen, Hasselt. 

Nr. 335 

2• KAMER - 25 februari 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - BEGRIP -

STRAFZAKEN - VOOR DE FEITENRECHTER 
GENOMEN CONCLUSIES. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6. 

E.V.R.M. - UITLEVERING - ONDERZOEKSGE· 
RECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN 
HET DOOR DE VREEMDE GERECHTELIJKE 
OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOU· 
DING. 

3° UITLEVERING ONDERZOEKSGE· 

RECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN 
HET DOOR DE VREEMDE GERECHTELIJKE 
OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOU· 
DING - RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 

E.V.R.M. 

4° UITLEVERING - BEVEL TOT AANHOU

DING VERLEEND DOOR BUITENLANDSE OVER· 
HElD - INHOUD - UITVOERBAARVERKLA
RING DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT -
VOORWAARDEN. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - VITLE
VERING - BEVELT TOT AAKHOUDIC\!G VER
LEEl'W DOOR BUITENLANDSE OVERHEID -
VERMELDIC\!GEN VAN PLAATS EC\1 DATUM DER 
FElTEN - l"ITVOERBAARVERKLARING DOOR 
HET OKDERZOEKSGERECHT - VOORWAAR· 
DEN 

1" Het volharden in voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling aangevoerde 
middelen Ievert geen cassatiemiddel 
op (1). 

2" en 3" Art. 6 E. V.R.M. houdt geen ver
band met de uitoefening van het recht 
van verdediging voor de onderzoeksge
rechten die uitspraak doen over de uit
voerbaarverklaring van het door de 
vreemde gerechtelijke overheid ver
leende bevel tot aanhouding (2). 

4" en 5° Het is niet vereist dat het bevel 
tot aanhouding verleend door de bui
tenlandse overheid, zelf plaats en da
tum der feiten zou vermelden; het 
moet de feiten duidelijk omschrijven 
zodat de onderzoeksgerechten kunnen 
nagaan of die volgens de Belgische 
wetten een misdrijf en grand voor uit
levering kunnen opleveren en of, mede 
gelet op de andere stukken van de pro
cedure, de verjaring van de strafvorde
ring niet bereikt is volgens de Belgi
sche wetten (3). (Artt. 1, 2 en 3 
Uitleveringswet.) 

(BEN TAHAR) 

ARREST 

(A.R. nr. 6251) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op de namens eiser inge
diende memorie, waarvan een door 
de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest 
is gehecht en daarvan dee! uit
maakt; 

Overwegende dat het volharden in 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling aangevoerde middelen geen 
cassatiemiddel oplevert; 

(1) Cass., 26 maart 1991, A.R. nr. 5493 (A.C., 
1990-91, nr. 402). 

(2) Cass., 5 juni 1990, A.R. nr. 4566 (A.C., 
1989-90, nr. 582). 

(3) Cass., 11 aprii 1960 (A.C., 1960, 746). 
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Overwegende dat artikel 6 
E.V.R.M. geen betrekking heeft op 
de uitoefening van het recht van 
verdediging voor . de onderzoeksge
rechten wanneer deze, zoals te de
zen, uitspraak doen over de uitvoer
baarverklaring van een door een 
buitenlandse rechterlijke overheid 
verleend aanhoudingsbevel; 

Overwegende dat het stuk « expo
se des faits » een bijlage is en deel 
uitmaakt van het door de eerste on
derzoeksrechter J. · Zamponi te Pa
rijs verleende bevel tot aanhouding 
waarop de vraag om uitlevering van 
eiser is gesteld; 

Dat niet blijkt dat eiser opceniger
lei wijze in zijn verdediging tegen 
dit beveL en de . daarbij horende 
stukken werd gehinderd; 

Overwegende dat niet is ver~ist 
dat het buitenlarids bevel tot aan
houding zelf plaats en datum der 
feiten zou vermelden; dat het duide
lijk de feiten moet omschrijven zo
dat de onderzoeksgerechten kunnen 
nagaan of deze volgens de Belgische 
wetten een misdrijf uitmaken en 
grond voor uitlevering kunnen ople
veren en of, mede gelet op de ande
re stukken van de procedure, de 
verjaring van de strafvordering niet 
bereikt is volgens de Belgische wet
ten; 

Dat de appelrechters door hun 
motivering hun beslissing regelma
tig met redenen omldeden en • naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

25 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. 
Crabeels, Brugge. 

Nr. 336 

2• KAMER :__ . 25 februari 1992 

1° STRAF - ALGEMENE BEGRIPPEN 
STRAFMAAT - BIJZONDERE HERHALING. 

2° HERHALING - BIJZONDERE HERHA
LING - STRAF - STRAFMAAT. 

1° en 2° Niet naar recht verantwoord is 
de veroordelende beslissing waaruit 
blijkt dat de rechter de strafmaat 
heeft bepaald op grand van de ten on
rechte in aanmerking genomen bijzon
dere herhaling (1). 

(HARRAK) 

ARREST .. 

(A.R. nr. 6262) 

HET HOF; - Gelet qp het bestre
den arrest, op .1.0 deqember 1991 
door het Hof van Beroep te Gent gee 
wezen; 

Gelet op eisers << verzoekschrift », 
waarvan een door de griffier van 
het Hof voor eensluidend verklaarde 
kopie aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
de strafmaat bepalen met uitdrukke
lijke inachtneming van onder meer 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. nr. 7728 (A.C., 
1989-90, nr. 263). 
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« de .&taat van bijzondere herhaling 
waaruit mage blijken dat (eiser) uit 
deze veroordeling niet het verhoopte 
effect had »; 

Overwegende dat die staat van 
bijzondere herhaling wordt gestoeld 
op een vonnis van 31 januari 1991 
van de Correctionele Rechtbank te 
Gent, waarbij eiser bij verstek werd 
veroordeeld; dat dit vonnis aan eiser 
(in persoon) werd betekend op 9 
april 1991; dat aldus de feiten waar
voor tHser in de huidige zaak werd 
vervolgd en door het bestreden ar
rest wordt bestraft, en die uiterlijk 
op 20 februari 1991 kunnen zijn ge
pleegcl, voorafgaand zijn aan de da
tum vvaarop het vermelde vonnis 
van d~ Correctionele Rechtbank van 
Gent in kracht van gewijsde ging; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste middel, dat niet tot cassatie zon
der verwij zing kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre eiser 
wordt veroordeeld; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

25 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de. h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. 
Van Lancker, Gent. 

Nr. 337 

2• KAMER - 25 februari 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HAKDHA 
VING - REDE'.'IIGEVIJ\G - OPEJ\BARE VEILIG 
HElD 

In zake voorlopige hechtenis kan het be
staan van volstrekte noodzakelijkheid 
van openbare veiligheid bij een mis
drijf waarop een straf is gesteld die 
vijftien jaar dwangarbeid te boven 
gaat, mede voortspruiten uit de om
standigheden als bepaald bij art. 16, 
§ 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechte
nis 1990 (1). 

(BRUGGEMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6389) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

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 het eerste middel : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niet toepasselijk is op 
de onderzoeksgerechten die uit
spraak doen in zake van voorlopige 
hechtenis; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 16, § 1, eerste lid, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis, een bevel tot aan
houding wegens een misdrijf waar
op, zoals te dezen, een straf is 
gesteld die vijftien jaar dwangar
beid te hoven gaat, kan worden uit
gevaardigd in geval van volstrekte 
noodzakelijkheid van openbare vei
ligheid; dat zulks evenwel niet belet 
dat het bestaan van volstrekte nood
zakelijkheid van openbare veiligheid 
mede kan voortspruiten uit de om
standigheid dat de verdachte << zich 
zou verstaan met derden "• zoals be
paald bij artikel 16, § 1, derde lid, 
van dezelfde wet; 

(1) Cass.., 13 maart 199l, A.R. nr 8947 (A.C., 
1991-92, nr 364). 
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Overwegende dat de appelrechters 
- na erop te hebben gewezen dat 
er ernstige redenen zijn om aan te 
nemen dat eiser « actief betrokken 
was bij de organisatie van de invoer 
van een belangrijke hoeveelheid 
hashish in Nederland » en aldus te 
hebben vastgesteld dat de drugtra
fiek een daad van deelneming is 
aan de hoofd- of bijkomende bedrij
vigheid van een vereniging waarvan 
eiser een leidende persoon is - oor
delen dat daarom << ondanks het ver
strijken van meer dan een jaar na 
de ontdekking der feiten op 13 de
cember 1990 in Nederland, het ge
vaar nog steeds reeel is dat (eiser) 
zich met derden zal verstaan mocht 
hij in vrijheid worden gesteld » en 
beslissen dat op grond van die gege
vens de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis volstrekt noodzakelijk 
is onder het oogpunt van openbare 
veiligheid; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij op grond van die rede
nen de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis naar recht verantwoor
den, niet meer hoefden te antwoor
den op eisers andere aanvoeringen 
ten betoge dat er geen redenen van 
openbare veiligheid bestonden om 
de voorlopige hechtenis te handha
ven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

25 februari 1992 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Mer
tens, Antwerpen. 

Nr. 338 

2• KAMER - 26 februari 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - GEEN BE
TREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING -
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VOOR
ZIENING TEGEN HET VEROORDELEND VONNIS 
- MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESCHIKKING 
TOT CONTRAVENTIONALISERING VAN HET 
WANBEDRIJF. 

2° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT EEN GETUIGENVERKLARING ONREGEL
MATIG IS - BESLISSING VAN DE RECHTER 
NIET GEGROND OP DIE GETUIGENVERKLA
RING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1, 

E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES -
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER
KLARING VAN DE BEKLAAGDE NIET OPGETE
KEND IN HET ZITTINGSBLAD. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER
KLARING VAN DE BEKLAAGDE NIET OPGETE
KEND IN HET ZITTINGSBLAD - GEVOLGEN 
T.A.V. HET RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. 

1" Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening die enkel tegen het veroor
delend vonnis is ingesteld, is het mid
del gericht tegen de beschikking van 
de raadkamer tot contraventionalise
ring van het aan de eiser ten Jaste ge
legde wanbedrijf (1). 

2" Niet ontvankelijk bij gemis aan be
lang is het middel dat zich erop be
roept dat de eerste rechter een getui
ge, die vervallen was van het recht om 
te getuigen, onder ede heeft gehoord, 
als de appelrechter, na te hebben vast
gesteld dat de eerste rechter zijn over
tuiging niet had gegrond op die getui
genverklaring, zijn eigen overtuiging 
grondt op het ter zitting gedane onder
zoek. 

3" en 4" Geen schending van het recht 
van de beklaagde op een eerlijk proces 
valt af te leiden uit het enkele feit dat 

(1) Zie Cass., 4 okt. 1989, A.R. nr. 7432 (A.C., 
1989-90, nr. 73) en 13 juni 1990, A.R. nrs. 
7932-7954-8067 (ibid., 1989-90, nr. 592). 
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de door hem voor de eerste rechter af
gelegde verklaring niet is opgetekend 
in het zittingsblad, nu de beklaagde de 
mogelijkheid heeft gekregen zijn op
merkingen naar voren te brengen en 
de door het O.M. tegen hem ingebrach
te gegevens vrij te betwisten (2). (Art . 

. 6.1, E.V.R.M.) . 

(SALEMI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9414) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 september 1991 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

Over de middelen, door eiseres 
aangevoerd in het verzoekschrift 
" memorie " genoemd waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan 
dit arrest is gehecht : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt kritiek te oefenen op de 
op 29 juni 1990 door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg gewezen beschikking waarbij 
een aan eiseres ten laste gelegd 
wanbedrijf werd gecontraventionali
seerd en waartegen zij zich niet in 
cassatie heeft voorzien; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na te hebben vastgesteld 
« dat niet blijkt dat de politierecht
bahk haar overtuiging gegrond heeft 
op de door de getuige Legat Didier 
op de terechtzitting van 21 januari 
1991 afgelegde verklaring », de eigen 
beslissing hierop grondt dat « de 
aan {eiseres) ten laste gelegde en 
door de eerste rechter bewezen ver
klaarde feiten bewezen zijn geble
ven na het voor de appelrechter ge
dane onderzoek )); 

Dat aldus blijkt dat de appelrech
ters hun overtuiging niet hebben ge-

(~) Zie Cass., 27 jan. 1982, A.R. nr. 1990 
(A.C., 1981-82, nr. 321) en 23·jan. 1992, A.H. nr. 
8732 (ibid., 1990-91, nr. 274). 

grond op de verklaring van de aan
gewezen getuige; 

Dat bij gemis aan belang het mid
del niet ontvankelijk. is; 

Over het derde middel : 

Overwegende . dat het proces-ver
baal van de door de eerste rechter 
op 28 september 1990 gehouden te
rechtzitting vermeldt dat eiseres, te
genwoordig, is gehoord; 

Overwegende dat geen schending 
van het recht van eiseres op een 
eerlijk proces valt af te leiden uit 
het enkele feit dat haar verklaring 
niet is opgetekend in het zittings
blad, aangezien eiseres de mogelijk
heid gekrege:ri heeft haar opmerkin
gen naar voren te brengen en de 
door het openbaar ministerie tegen 
haar ingebrachte gegevens vrij te 
betwisten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

26 februari 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal- Advocaat: mr. Bonval, Bergen. 

Nr. 339 

2" KAMER - 26 februari 1992 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- VERDACHTE, DIE BEWEERT IN DE 

ONMOGELIJKHEID TE VERKEREN OP DE TE
RECHTZITTING VAN RET ONDERZOEKSGE
RECHT TE VERSCHIJNEN- RECHT VAN ZIJN 
ADVOCAAT OM HEM TE VERTEGENWOORDI
GEN EN EEN CONCLUSIE NEER TE LEGGEN. · 
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2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHAVING - VERDACHTE DIE BEWEERT 
IN DE ONMOGELIJKHEID TE VERKEREN OP 
DE TERECHTZI'ITING VAN HET ONDERZOEKS
GERECHT TE VERSCHIJNEN - RECHT VAN 
ZIJN ADVOCAAT OM HEM TE VERTEGEN
WOORDIGEN EN EEN CONCLUCIE NEER TE 
LEGGEN - VERPLICHTING VAN HET ONDER
ZOEKSGERECHT OM OP DIE CONCLUSIE TE 
ANTWOORDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA

KEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VER
DACHTE DIE BEWEERT IN DE ONMOGELIJK
HEID TE VERKEREN OP DE TERECHTZI'ITING 
VAN HET ONDERZOEKSGERECHT TE VER
SCHIJNEN - CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT 
WAARIN HIJ DE MACHTIGING VRAAGT OM DE 
VERDACHTE TE VERTEGENWOORDIGEN 
VERPLICHTING OM OP DIE CONCLUSIE TE 
ANTWOORDEN. 

1°, 2° en 3° Wanneer een verdachte tegen 
wie een bevel tot aanhouding is ver
leend, beweert in de onmogelijkheid te 
verkeren om te verschijnen op de te
rechtzitting van het onderzoeksge
recht, dat uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis, en zijn advocaat de machtiging 
vraagt om zijn client te vertegenwoor
digen, handelt die advocaat noodzake
Jijkerwijze, in het kader en binnen de 
perken van die vraag, namens en voor 
rekening van de verdachte die hij bij
staat, welk gevolg het gerecht aan die 
vraag ook verleent; de advocaat die 
een dergelijke machtiging vraagt heeft 
het recht om voor het onderzoeksge
recht een conclusie neer te Jeggen 
waarin hij de gegevens in feite of in 
rechte aanvoert waarop zijn vraag be
rus~· het onderzoeksgerecht is ver
plicht op een dergelijke conclusie te 
antwoorden (art. 23, 2° en 4°, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990); algemeen be
ginsel van het recht van verdediging. 

(VAN CAMPENHOUT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9763) 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging, van de artikelen 23, 2°, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, zonder te 
antwoorden op de door de raadsman van 
de verdachte ter zitting neergelegde con
clusie, het tegen eiser verleende bevel 
tot aanhouding bevestigt en vaststelt dat 
de verdachte niet verschijnt, nu hij er
van afgezien had te verschijnen voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling te 
Luik, 

terwijl de raadsman van eiser versche
nen is op de terechtzitting van 13 februa
ri 1992 om met toepassing van artikel 23, 
2°, van de wet van 20 juli 1990 betreffen
de de voorlopige hechtenis de machti
ging te vragen om eiser te vertegenwoor
digen, omdat hij vond dat laatstgenoem
de in de onmogelijkheid verkeerde te 
verschijnen op de terechtzitting, zoals 
uiteengezet in het tijdens de debatten 
neergelegde stuk; die bepaling voor de 
raadsman van de verdachte, die niet ver
schijnt, doch de wil te kennen heeft ge
geven zich te laten vertegenwoordigen 
en zijn recht van verdediging uit te oefe
nen, het recht meebrengt om voor het 
hof de redenen uiteen te zetten waarom 
hij meent de machtiging om zijn client 
te vertegenwoordigen te moeten vragen; 
de bestreden beslissing te dezen geen 
spoor van enig argument bevat dat dien
aangaande door de raadsman van eiser 
naar voren zou zijn gebracht; het recht 
van verdediging van een gedetineerde 
verdachte maar kan worden uitgeoefend 
als de gerechten, die zich over zijn geval 
buigen, antwoorden op de argumenten 
van zijn raadsman, wanneer deze, · op 
grand van een wetsbepaling, die de ver
tegenwoordiging van de verdachte in be
paalde gevallen toestaat, de machtiging 
daartoe vraagt; het bestreden arrest bij
gevolg, nu het zich ertoe beperkt de wet
tigheid van het bevel tot aanhouding 
vast te stellen en, wat de zaak zelf be
treft, de gronden van de vordering van 
het parket-generaal over te nemen, zon
der te antwoorden op de door de raads
man van eiser ter zitting neergelegde, 

• met de hand geschreven conclusie waar
in hij de machtiging vraagt om de ver
dachte te vertegenwoordigen overeen
komstig artikel 23, 2°, van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, niet voldoet aan de verplichting tot 
regelmatige motivering van de beslissing 
(schending van artikel 97 van de Grand-



614 HOF VAN CASSATIE Nr. 339 

wet) en het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging schendt : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending aanvoert 
van artikel 97 van de Grondwet, dat 
geen betrekking heeft op de rechts
pleging inzake voorlopige hechtenis, 
faalt naar recht; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 23, 2°, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, wanneer de verdachte in de 
onmogelijkheid verkeert op de te
rechtzitting te verschijnen, het 
rechtscollege zijn advocaat moet 
machtigen om hem te vertegenwoor
digen, als laatstgenoemde hem daar
om verzoekt; dat krachtens artikel 
23, 4°, van de bovengenoemde wet 
het onderzoeksgerecht op de conclu
sie van de partijen moet antwoor
den; 

Overwegende dat, wanneer de ad
vocaat van een verdachte, die be
weert in de onmogelijkheid te ver
keren te verschijnen op de terecht
zitting, aan het onderzoeksgerecht, 
dat uitspraak moet doen over de 
voorlopige hechtenis, de machtiging 
vraagt om zijn client te vertegen
woordigen, hij noodzakelijkerwijze, 
in het kader en binnen de perkert 
van die vraag, handelt namens en 
voor rekening van de verdachte die 
hij bijstaat, onverschillig het gevolg 
dat het gerecht aan die vraag ver
leent; dat de advocaat die een derge
lijke machtiging vraagt het recht 
heeft om voor het onderzoeksge
recht een conclusie neer te leggen 
waarin hij de gegevens in feite of in 
rechte aanvoert waarop hij zijn 
vraag grondt; dat het onderzoeksge
recht verplicht is op een dergelijke 
conclusie te antwoorden; 

Overwegende dat te dezen uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling blijkt dat de advocaat van 
eiser verschenen is, gevraagd heeft 
eiser die beweerde onmogelijk op de 
terechtzitting te kunnen verschijnen 
te mogen vertegenwoordigen, en een 
conclusie heeft neergelegd waarin 

hij zich tot staving van die vraag be
riep op gegevens in feite en in rech
te en onder meer betoogde dat eiser 
verklaarde van zijn verschijning 
niet af te zien; dat die conclusie 
voor gezien getekend en onderte
kend is door de griffier; dat de voor
zitter van de kamer van inbeschuldi
gingstelling die conclusie niet voor 
gezien heeft getekend op grand dat 
dit gerecht de machtiging om eiser 
te vertegenwoordigen weigerde, ge
let op het door hem op 10 februari 
1992 ondertekende stuk waarin hij 
verklaarde niet te willen verschij
nen; 

Dat het arrest, nu het enkel vast
stelt dat eiser niet verschijnt, omdat 
hij ervan afgezien had voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling te 
verschijnen, artikel 23, 2°, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis alsook het al
gemeen beginsel van het recht . van 
verdediging, waarvan artikel 23, 4°, 
van die wet een toepassingsgeval is, 
schendt door niet te antwoorden op 
de gegevens in feite en in rechte die 
de advocaat van eiser in zijn conclu
sie aanvoerde; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Luik, kamer van in
beschuldigingstelling, anders samen
gesteld. 

26 februari 1992 - 2• kamer - Voor· 
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Jeanmart - Groten
deels gelijkluidende conclusie (1) van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Paquot, Namen. 

(1) Zoals uit zijn cone!. blijkt, was het O.M. 
van mening dat de beide middelen gegrond 
waren. Het geannoteerde arrest vernietigt en
kel op het eerste middel impliciet aannemende 
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Nr. 340 

1 e KAMER - 27 februari 1992 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG -
BURGERLIJKE ZAKEN - UITLEGGEND AR
REST - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

De rechter heeft het recht zijn vroegere 
beslissing uit te leggen voor zover de 
beschikkingen ervan onduidelijk of 
dubbelzinnig zijn, zonder dat hij even
wei hetgeen werkelijk is beslist kan 
wijzigen of aanvullen of nog een vast
stelling eraan kan toevoegen die ver
eist is voor de wettelijkheid van de be
slissing (1). (Art. 793, Ger.W.) 

(• A.G.F. BELGIUM » N.V. T. LAPAILLE, NETOUR) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9264) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1990 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van bet Burger
lijk Wetboek, 19, 23 tot 28 en 793 van bet 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat bet bestreden arrest, op een 
verzoekschrift van de verweerders tot 
uitlegging van een arrest van 28 mei 
1990 waarbij eiseres werd veroordeeld 
tot betaling « aan de echtgenoten Michel 
Lapaille en Jacqueline Netour (thans 
verweerders) van bet bedrag van 200.000 
frank », op grond dat « ex aequo et bono 
250.000 frank aan de ouders en 40.000 
frank aan de broer van de getroffene als 
morele schade moet worden toegekend >>, 
op dat verzoek tot uitlegging ingaat en 
« voor recht zegt dat bet bedrag van 

Vervolg noot arrest 339 van vorige blz.: 
dat het tweede middel niet hoeft te worden on
derzocht, aangezien het niet kon leiden tot 
cassatie zonder verwijzing; het geeft derhalve 
dat tweede middel niet weer. 

Noot arrest nr. 340 : 
(1) Cass., 8 nov. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 

318); 24 april 1970 (A.C., 1970, 789); 8 dec. 1977 
(ibid., 1978, 417); 10 okt. 1980, A.R. nr. 2986 
(ibid., 1980-81, nr. 93); zie Cass., 16 mei 1989, 
A.R. nr. 2682 (ibid., 1988-89, nr. 525). 

200.000 frank dat aan de ouders is toege
kend, aan ieder van hen is toegekend ,,, 
op grond dat « bet hof, door bet toeken
nen van 200.000 frank aan de ouders, de 
vordering van de ouders inwilligt die 
« ieder bet bedrag van 200.000 frank ,, 
vorderen (dictum van de hoofdconclusie) 
zonder evenwel de bewoording << ieder ,, 
over te nemen, gelet op bet feit dat iede
re ouder vergoed moet worden voor zijn 
eigen morele schade en dat de vergoe
ding van de schade aldus niet in ge
meenschap valt; dat bet dictum derhalve 
aldus dient te worden gelezen dat de 
schade van de vader en de moeder van 
de getroffene kan worden geraamd op 
200.000 frank voor ieder van de ouders; 
dat een dergelijke uitlegging van bet ar
rest niet strijdig is met artikel 793 van 
bet Gerechtelijk Wetboek aangezien bet 
een zin geeft aan hetgeen, in de stelling 
van (eiseres), geen zin kan hebben zon
der strijdig te zijn met bet beginsel van 
bet dictum van de (verweerders) en met 
de regels inzake de vergoeding van de 
morele schade van een echtgenoot >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter 
die een geschil heeft beslecht, de zaak 
uit handen heeft gegeven en niet meer 
op zijn eigen beslissing kan terugkomen 
ingevolge de artikelen 19 en 23 tot 28 
van bet Gerechtelijk Wetboek; evenwel, 
naar luid van artikel 793 van bet Gerech
telijk w'etboek, << de rechter die een on
duidelijke of dubbelzinnige beslissing 
heeft gewezen, die kan uitleggen zonder 
evenwel de daarin bevestigde rechten uit 
te breiden, te beperken of te wijzigen >>; 
de uitlegging die hij aan zijn vroegere 
beslissing geeft niet onverenigbaar mag 
zijn met de bewoordingen ervan; de ver
weerders bet hof van beroep hadden ver
zocht om eiseres te veroordelen in de be
taling « aan de tweede en de derde 
conclusienemer (thans verweerders) van 
elk een bedrag van 200.000 frank »; bet 
hof van beroep, bij bet arrest van 28 mei 
1990, waarvan de verweerders de uitleg
ging hebben gevraagd, eiseres had ver
oordeeld om aan << de echtgenoten Mi
chel Lapaille en Jacqueline Netour bet 
bedrag van 200.000 frank te betalen >>; 
bet hof van beroep aldus aan de ver
weerders niet toekende wat zij vroegen 
en hen heiden slechts een enkel bedrag 
van 200.000 frank toekende; noch uit de 
reden dat << 250.000 frank aan de we
duwe, 200.000 frank aan de ouders en 
40.000 frank aan de broer van de getrof
fene als morele schade moet worden toe
gekend >>, noch uit enig ander motief van 
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het arrest waarvan de uitlegging wordt 
gevraagd, blijkt dat het hof van beroep, 
bij de uitspraak over de vordering van 
de verweerders, die vordering volledig 
heeft willen aannemen; alles integendeel 
erop wijst dat het hof van beroep, door 
het arrest van 28 mei 1990, de vorderin
gen van de rechthebbenden van de ge
troffene slechts gedeeltelijk heeft willen 
inwi!ligen inzoverre die vorderingen de 
vergoedingen van hun morele schade be
ogen; het arrest van 28 mei 1990 immers 
250.000 frank toekent aan de weduwe, 
die 300.000 frank vroeg en 40.000 frank 
aan de broer die 100.000 frank vroeg; het 
bestreden arrest, door te beslissen dat 
het hof, dat het bedrag van 200.000 frank 
<< aan de ouders >> heeft toegekend, << de 
vordering van de ouders, die elk het be
drag van 200.000 frank vorderen, heeft 
ingewilligd », zijn vorige beslissing uit
legt op een wijze die onverenigbaar is 
met haar bewoordingen (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest de rech
ten, die het hof van beroep ten voordele 
van de verweerders had bevestigd, wij
zigt en uitbreidt door het bedrag van de 
veroordeling van eiseres te verdubbelen 
(schending van artikel 793 van het Ge
rechtelijk Wetboek; het arrest het begin
sel miskent van de onttrekking van de 
zaak aan de rechter die een geschil heeft 
beslecht evenals het gezag van gewijsde 
van zijn vorige beslissing (schending van 
de artikelen 19 en 23 tot 28 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter, inge
volge artikel 793 van het Gerechte
lijk Wetboek, het recht heeft zijn 
vroegere beslissing uit te leggen 
voor zover de beschikkingen ervan 
onduidelijk of dubbelzinnig zijn, 
zonder dat hij evenwel hetgeen wer
kelijk is beslist kan wijzigen of aan
vullen of nog een vaststelling eraan 
toevoegen die vereist is voor de wet
telijkheid van de beslissing; 

Overwegende dat de verweerders, 
in de conclusie waarop het arrest 
van 28 mei 1990 uitspraak heeft ge
daan, de veroordeling van eiseres 
vorderden << tot betaling ( ... ) aan de 
tweede en derde conclusienemer (te 
weten Michel Lapaille en zijn echt-

genote Jacqueline Netour) van het 
bedrag van 200.000 frank aan elk »; 

Overwegende dat genoemd arrest 
beslist « dat gelet op de jeugdige 
leeftijd van de getroffene en op het 
tragisch karakter van dat overlijden, 
ex aequo et bono 250.000 frank aan 
zijn weduwe, 200.000 frank aan de 
ouders en 40.000 frank aan zijn 
broer als morele schade moet wor
den toegekend >>, en in zijn dictum 
de eisende vennootschap veroordeelt 
om << aan de echtgenoten Michel La
paille en Jacqueline Netour het be
drag van 200.000 frank » te betalen; 

Overwegende dat blijkt dat de 
woorden << aan de ouders » enigszins 
onduidelijk zijn; 

Dat het bestreden uitleggend ar
rest, door te verduidelijken dat het 
hof van beroep door die uitdruk
king, zowel aan de vader als aan de 
moeder had willen toekennen wat 
zij vroegen en wat het kon toeken
nen, alleen de draagwijdte van zijn 
vroegere beslissing heeft bepaald, 
zonder ze te wijzigen of daaraan 
iets toe te voegen; 

Dat het hof van beroep aldus zijn 
eerste arrest niet uitlegt op een wij
ze die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is en het gezag van 
gewijsde ervan niet miskent; 

Dat het arrest aldus geen van de 
in het middel aangewezen bepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

27 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Kirkpatrick en Gerard. 
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Nr. 341 

1• KAMER - 27 februari 1992 

1° STAAT - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
STAAT - MINISTERIELE DEPARTEMENTEN -
EENHEID EN ONDEELBAARHEID VAN DE 
STAAT - INVLOED. 

2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECH
TER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING -
STAAT- DAGVAARDING- VERSCHILLENDE 
MINISTERS. 

1° Ondanks de eenheid en de ondeel
baarheid van de Staat kunnen ver-

. schillende ministeriiHe departementen 
aansprakelijk zijn zonder dat de aan
sprakelijkheid van het ene enige in
vloed heeft op de aansprakelijkheid 
van het andere (1). 

2° Wanneer de Staat in de persoon van 
verschillende ministers in rechte wordt 
aangesproken, kan de feitenrechter 
rechtsplegingsvergoedingen toekennen 
voor elke dagvaarding van de Staat in 
de persoon van een door een advocaat 
bijgestaan minister met een onder
scheiden belang (2). (Art. 1022 Ger.W.; 
art. 1, K.B. 30 nov. 1970.) 

(DE PREIT DEL LOYE, ' LE FOYER » N.V. T. BELGI
SCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR INSTI
TUTIONELE HERVORMINGEN BELAST MET DE 
HERSTRUCTURERING VAN HET MINISTERIE V. 
OPENBARE WERKEN, BELGISCHE STAAT- MIN. 
V. LANDSVERDEDIGING, BELGISCHE STAAT -
MIN. V. VERKEERSWEZEN, BELGISCHE STAAT -

MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9288) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) en (2) Cass., 21 april 1989, A.R. nrs. 1989, 
6123 (A.C., 1988-89, nr. 479) met cone!. van 
adv.-gen. D'Hoore. 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1017, 1018, 1020, 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en 1 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1970 
tot vaststelling van het tarief van de in
vorderbare kosten bedoeld in artikel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest aan de 
Belgische Staat, vertegenwoordigd : ten 
eerste door de minister van Binnenland
se Zaken, ten tweede door de staatsse
cretaris voor institutionele hervormingen 
en de minister van Verkeerswezen enter 
derde door de minister van Landsverdi
ging, driemaal de rechtsplegingsvergoe
dingen van eerste aanleg en van hoger 
beroep toekent, 

terwijl artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 30 november 1970 bepaalt dat 
de rechtsplegingsvergoedingen « worden 
begroot voor elke anleg en ten aanzien 
van elke partij die door een advocaat bij
gestaan wordt en een eigen belang 
heeft »; de Staat, die een enkele rechts
persoon is, niet kan worden gelijkgesteld 
met zoveel partijen met een eigen be
lang als er ministeriiHe departementen 
zijn die hem in het geding vertegenwoor
digen, en derhalve slechts aanspraak 
kan maken op een rechtsplegingsvergoe
ding per aanleg ten laste van de in het 
ongelijk gestelde partij; daaruit volgt dat 
het bestreden arrest de veroordeling van 
de eiseressen in de kosten niet naar 
recht verantwoordt in zoverre die veroor
deling betrekking heeft op de rechtsple
gingsvergoedingen in eerste aanleg en in 
hoger beroep : 

Overwegende dat, ondanks de 
eenheid en de ondeelbaarheid van 
de Staat, verschillende ministerii:\le 
departementen aansprakelijk kun
nen zijn zonder dat de aansprake
lijkheid van het ene enige invloed 
heeft op de aansprakelijkheid of het 
budget van het andere; 

Dat het arrest, bijgevolg, wettelijk 
een rechtsplegingsvergoeding kan 
toekennen voor elke dagvaarding 
van de Staat in de persoon van door 
een advocaat bijgestane ministers 
met een eigen belang; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eiseres
sen in de kosten. 

27 februari 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Gerard, De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 342 

1 e KAMER - 27 februari 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-

SLAGPROCEDURE- BEZWAAR- NIEUWE BE
LASTING - TERMIJNEN. 

De directeur van de belastingen, die, bij 
uitspraak over een in het bezwaar van 
de belastingplichtige geformuleerde 
grief een nieuwe belasting vaststelt, 
dient de bij de artt. 259 en 263, § 2, 4°, 
W.I.B. gestelde termijnen in acht te 
nemen. 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1132 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1990 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 259, 263, § 2, 4°, 266 en 276 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat op de voorziening tegen de 
aanslag van een meerwaarde ten laste 
van de belastingplichtige aanneemt, niet
temin een nieuwe belastbare grondslag 
in aanmerking had genomen, te weten 
de nettowinst die op dezelfde gegevens 
was verwezenlijkt tijdens het belastbare 
tijdperk, het jaar 1977, en nadat het een 
eerste arrest had gewezen waarin was 
vastgesteld dat het bezwaar gegrond op 

de compensatie door de gewestelijke di
recteur niet ontvankelijk was omdat het 
niet was ingediend binnen de bij artikel 
282 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bepaalde termijn, het hof 
van beroep vervolgens toch beslist ken
nis te nemen van verweerders bezwaar 
betreffende het verval; dat de beslissing 
van de directeur op 12 oktober 1984 een 
nieuwe belastbare grondslag had vastge
steld, zodat « het probleem van het ver
val diende te worden onderzocht met be
trekking tot de werkelijke feiten, te 
weten dat te dezen de belasting wel de
gelijk door de beslissing van de directeur 
was vastgesteld », en dat « nu het het 
aanslagjaar 1978 betrof, en de gegevens 
tot staving van die herziening op 24 april 
1978 en 9 juni 1979 ter kennis van het 
bestuur waren gebracht, de verjaring 
was ingetreden op het ogenblik van de 
werkelijke belasting, en zulks zowel op 
grond van de bij artikel 259 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen be
paalde termijn als van de in artikel 263, 
§ 2, 4°, van hetzelfde wetboek bepaalde 
termijn »,en om die reden « de litigieuze 
aanslagen " vernietigt, 

terwijl er aileen sprake is van verval 
bij vaststelling van de belasting na het 
verstrijken van de in hoofdstuk VI, eer
ste afdeling, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalde aanslagter
mijnen; de personenbelasting wettelijk is 
vastgesteld door de bij artikel 266 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen voorgeschreven inkohiering tijdens 
de wettelijke aanslagtermijnen; de belas
tingschuld van iedere belastingplichtige 
immers pas bestaat op het ogenblik dat 
het kohier met de aanslag definitief is 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard; de 
litigieuze aanslag ten laste van de belas
tingplichtige voor het aanslagjaar 1978 
op 19 december 1980 geldig ten kohiere 
werd gebracht, dus v66r het verstrijken 
van de bij artikel 259 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen bepaalde 
termijn van drie jaar; de gewestelijke di
recteur van de belastingen, bij de uitoe
fening van zijn rechtsprekende opdracht, 
waarbij hij uitspraak moet doen over de 
gegrondheid van de bezwaren van de be
lastingplichtige, de belasting niet mag 
vaststellen; zelfs in de onderstelling dat 
hij een compensatie uitvoert tussen een 
rechtmatig bevonden outlasting en een 
ontoereikendheid van aanslag, met 
schending van artikel 276, tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen en bijgevolg « een nieuwe belast-
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bare grondslag » doet ontstaan, daaruit 
niet kan worden afgeleid dat hij deswege 
een nieuwe aanslag vaststelt, in zoverre 
die niet begrepen is in een nieuw uit
voerbaar verklaard kohier; nu de belas
tingschuld inzake pesonenbelasting 
noodzakelijk gegrond is op een regelma
tige akte van inkohiering binnen de wet
telijke aanslagtermijnen, de wijzigingen 
in de oorspronkelijk vastgestelde belast
bare grondslag, zelf als zij uit een verba
den compensatie voortvloeien, niet tot 
een nieuwe belasting kunnen leiden en 
de oorspronkelijke aanslag niet wijzigen 
die binnen de bij artikel 259 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalde termijn werd vastgesteld; der
halve niet dient te worden nagegaan, zo
als de appelrechter doet, of de beslissing 
van de directeur v66r het·verstrijken van 
de bij de artikelen 259 en 263, § 2, 4", van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen bepaalde aanslagtermijnen is gena
men; daaruit volgt dat het bestreden ar
rest, door te beslissen dat op het ogen
blik van de « werkelijke aanslag », die 
door de beslissing van de directeur is 
vastgesteld, de verjaring was i:ngetreden, 
de in het middel aangewezen wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, met verwij zing naar het ar
rest van 16 december 1987, waarvan 
het de bewoordingen overneemt, 
vaststelt dat de gewestelijk di
recteur van de direct~ belastingen 
in zijn beslissing van 12 oktober 
1984 een nieuwe belastbare grand
slag van 426.568 frank heeft vastge
steld, zijnde de nettowinst op de 
verkoop van suikerwaren in de loop 
van de jaren 1976 en 1977, met an
dere woorden een nieuwe aanslag; 
dat het evenwel beslist « dat, ... nu het 
het aanslagjaar 1978 betrof, en de 
gegevens tot staving van die herzie
ning op 24 april 1978 en 9 juni 1979 
ter kennis van het bestuur waren 
gebracht, de verjaring was ingetre
den op het ogenblik van de werke
lijke aanslag, en zulks zowel op 
grond van de bij artikel 259 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen bepaalde termijn als van de in 
artikel 263, § 2, 4", van hetzelfde 
wetboek bepaalde termijn »; 

Overwegende dat artikel 259, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalt dat 
wanneer de verschuldigde belasting 
hoger is dan de belasting met be
trekking tot de belastbare inkom
sten en de andere gegevens vermeld 
in de daartoe bestemde rubrieken 
van een aangifteformulier, de belas
ting of de aanvullende belasting, in 
afwijking van artikel 264, mag wor
den vastgesteld gedurende drie j aar 
vanaf 1 januari van het jaar waar
naar het aanslagjaar wordt ge
noemd waarvoor de belasting is ver
schuldigd, te weten, nu het gaat om 
het aanslagjaar 1978, volgens de 
vaststellingen van de bestreden be
slissing, tot de datum van 1 januari 
1981; dat artikel 263, § 2, 4°, van het
zelfde wetboek zegt dat wanneer de 
bewijskrachtige gegevens uitwijzen 
dat de belastbare inkomsten niet 
werden aangegeven in de loop van 
een der vijf jaren v66r het jaar 
waarin de administratie kennis 
krijgt van die gegevens, de belasting 
of de aanvullende belasting moet 
worden vastgesteld binnen twaalf 
maanden te rekenen vanaf de da
tum waarop de administratie kennis 
krijgt van die bewijskrachtige gege
vens, te weten te dezen, volgens de 
niet-bekritiseerde vermeldingen van 
het bestreden arrest, binnen twaalf 
maanden vanaf 9 juni 1979, dat wil
len zeggen tot 9 juni 1980; 

Dat daaruit volgt dat het hof van 
beroep zijn beslissing naar recht 
verantwoordt door de overweging 
dat te dezen het verval, zowel op 
grond van artikel 259 als van artikel 
263, § 2, 4°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, was ingetre
den; 

Dat het middel voor het overige 
niet aangeeft waarin het bestreden 
arrest de artikelen 266 en 276 van 
dat wetboek schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

1 .. 

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

27 februari 1992 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. R. 
Delhez en M. Bathus, Brussel. 

Nr. 343 

1 e KAMER - 28 februari 1992 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE 
DAAD VAN EEN ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN 
BEWARING HEEFT - GEBREK VAN DE ZAAK 
- BEGRIP. 

Uit het gedrag van de zaak kan de rech
ter niet wettig besluiten tot het be
staan van een gebrek van de zaak, 
waarvoor degene die ze onder zijn be
waring heeft aansprakelijk is, dan in
dien hij elke andere oorzaak dan het 
gebrek uitsluit (1). (Art. 1384, eerste 
lid, B.W.) 

(NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY 
LTD. T. BELGISCHE LLOYD E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7724) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1990 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

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

(1) Cass., 9 feb. 1989,A.R. nr. 8405 (A.C., 
1988-89, nr. 335); Cass., 16 okt. 1986, A.R. nr. 
7524 (A.C., 1986-87, nr 94). 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de partij die 

zich op het bestaan van een gebrek 
van de zaak, in de zin van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, beroept, het bewijs van dit 
gebrek moet leveren; dat dit niet de 
verplichting inhoudt het gebrek na
der te bepalen; dat het voldoende is 
te bewijzen dat de schade geen an
dere oorzaak kan hebben dan een 
gebrek van de zaak; dat de rechter, 
voor de toepassing van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, het · bestaan van een gebrek 
van de zaak aileen maar uit haar 
gedrag kan afleiden als hij elke an~ 
dere oorzaak uitsluit; 

Overwegende dat het arrest be
slist << dat het ongeval veroorzaakt 
werd door het plots klappen van de 
linkervoorband van de vrachtwagen, 
waardoor (de aangestelde van de 
verzekerde van eiseres) het meester~ 
schap van zijn voertuig verloor »; 

Overwegende dat de appelrechter, 
zonder andere oorzaken die redelij
kerwijze in aanmerking komen voor 
het springen van de band te onder
zoeken, met overneming van de mo
tieven van het beroepen vonnis oor
deelt dat << de eigenaar van het 
voertuig ( ... ) (het) bewijs (van een 
vreemde oorzaak van het klappen 
van de band) niet (levert) en ( ... ) dan 
ook aansprakelijk (is) op grond van 
artikel 1384, lid 1, B.W. » en << dat 
(inderdaad) niet bewezen wordt dat 
het klappen van de band veroor
zaakt werd door een, oorzaak 
vreemd aan de zaak »; 

Overwegende dat het arrest zo
doende oordeelt dat bij abnormaal 
gedrag van een zaak, de bewaarder 
van de zaak, om niet aansprakelijk 
te zijn op grond van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, het bewijs moet leveren dat 
het abnormale gedrag van de zaak 
te wijten is aan een aan de zaak 
vreemde oorzaak; 
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Dat het arrest aldus eiseres een 
bewijslevering oplegt die niet in de 
wet voorkomt; 

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. 

28 februari 1992 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Verbist. 

Nr. 344 

1• KAMER - 28 februari 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - BIJ WET 
OPGELEGDE AMBTSHALVE ONTHEFFING -
TERMIJN - AANVRAAG TOT ONTHEFFING IN
GEDIEND NA HET VERSTRIJKEN VAN DE AAN 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN OPGELEG
DE TERJIUJN - GEVOLG. 

Wanneer de wet aan de belastingplichti
ge geen termijn oplegt om een aan
vraag tot ontheffing te doen, vervalt 
zijn recht hiertoe niet door het ver
strijken van de aan de directeur der 
belastingen opgelegde wettelijke ter
mijn om, op grond van de gegevens 
die hem moesten bekend zijn, in de bij 
de wet bepaalde gevallen een ambts
halve ontheffing te verlenen. (Art. 4 
K.B. nr. 2 van 15 feb. 1982.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1941 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 1 en 4, 
meer in 't bijzonder alinea 1 tot 3 van 
het koninklijk besluit nr. 2 van 15 fe
bruari 1982, die het wetboek der inkom
stenbelasting wijzigt inzake meerwaar
den op ongebouwde onroerende goede
ren en artikel 272 van het wetboek van 
de inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben beslist " dat de door appelant 
(hier de eiser) aangegeven bedragen als 
' meerwaarden ' werden belast op grond 
van de bepalingen van artikel 67, 7 
W.I.B., zodat onbetwistbaar geiitimeerde 
(hier verweerder) beschikte over aile ele
menten om de bepalingen van K.B. nr. 2 
d.d. 15 februari 1982 tijdig toe te passen, 
dat (verweerder) dan ook ten onrechte 
heeft nagelaten de gevestigde aanslagen 
ambtshalve te ontlasten voor 1 januari 
1984, en dat (hij) thans geheel ten on
rechte voorhoudt dat de bepalingen van 
artikel 4 K.B. 15 februari 1982 te dezen 
niet toepasselijk zijn, het verhaal van ei
ser verwerpt om reden: 'dat (eiser) zeer 
nalatig is geweest om zijn rechten te 
vrijwaren; dat hij weliswaar terecht stelt 
zelf geen initiatieven te moeten nemen 
om de ontlasting te bekomen, aangezien 
deze ambtshalve door de directeur dien
de te geschieden, doch dat hij slechts op 
30 december 1983, zijnde twee dagen 
voor het verstrijken van de vastgestelde 
termijn, reageert met zijn aangetekend 
schrijven, dat slechts, ingevolge het tus
senliggende week-end en de feestdag 
van 1 januari, bij de directeur toekomt 
op 3 januari 1984, ( ... ) dat derhalve enkel 
ingeval van overmacht kan worden afge
weken van de voorgeschreven termijnen; 
dat (eiser) echter in casu geen elementen 
van overmacht aantoont, niet betreffende 
zijn laattijdig verzoek tot de ambtshalve 
ontlasting, in toepassing van artikel 4 
K.B. 15 februari 1982, noch betreffende 
het bezwaar tegen de kwestieuze aansla
gen zodat dan ook de termijn, bepaald in 
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artikel 272 W.I.B., was verstreken, dat 
bovendien in de bepalingen van artikel 4 
van het W.I.B. uitdrukkelijk werd be
paald dat de beslissing tot de voorzie
ning ambtshalve ontlasting moest wor
den getroffen voor 1 j anuari 1984, zodat 
hieruit volgt dat de wil van de wetgever 
is geweest een uiterste datum te bepa
len, dat thans, ondanks de toepasselijk
heid van het K.B. op de rechtspositie 
van (eiser), ook het Hof niet meer ver
mag de ontlasting te bevelen' ", 

terwijl, eerste onderdeel, de ontlasting 
van de kwestieuze aanslagen overeen
komstig artikel 4 van het bovenvermelde 
koninklijk besluit van 15 februari 1982 
van ambtswege moest . worden toege
kend, m.a.w. zonder enig verzoek vanwe
ge de belastingplichtige, van waaruit 
volgt dat in onderhavig geval de ontlas
ting aan eiser niet kan geweigerd wor-, 
den om reden dat zijn verzoek te laat ge
weest zou zijn, en dat de ontlasting 
integendeel aan eiser diende te worden 
toegestaan precies omdat de direkteur 
op onwettige wijze de wet niet geeerbie
digd had door hem deze ontlasting niet 
toe te kennen zoals hij de verplichting 
had dit te doen (hoofdzakelijk schending 
van de artikelen 1 en 4 van bovenver
meld koninklijk besluit van 15 februari 
1982), 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat de betwiste aanslagen, 
die vastgesteld werden met toepas
sing van artikel 67, 7°, c, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen vo6r de intrekking van deze 
wettelijke bepaling door het konink
lijk besluit nr. 2 van 15 februari 
1982, krachtens datzelfde koninklijk 
besluit het voorwerp hadden moeten 
uitmaken van een ambtshalve ont
heffing; 

Dat het vaststelt dat eiser op 30 
december 1983 de ontheffing aan
vroeg maar oordeelt dat, hoewel het 
bestuur door eisers aangifte over al
le gegevens beschikte om tijdig de 
ontheffing te verlenen, dit verzoek, 
dat slechts op 3 januari 1984 op het 
bestuur toekwam, tardief was, nu er 
geen ontheffing meer kon worden 
verleend na 31 december 1983; 

Overwegende dat artikel 4 van het 
genoemde koninklijk besluit bepaalt 
dat de aanslagen die sedert 1 janua
ri 1978 zijn gevestigd op de in arti
kel 67, 7°, c, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen genoemde 
meerwaarden, ambtshalve ontlast 
worden door de directeur der belas
tingen of de door hem gedelegeerde 
ambtenaar en dat de beslissing tot 
ontlasting moet worden genomen 
v66r 1 januari 1984; 

Dat die bepaling de directeur ver
plicht ambtshalve eenbeslissing van 
ontheffing te nemen v66r 1 januari 
1984; dat de wet geen termijnen 
oplegt aan de belastingplichtige om 
een aanvraag tot ontheffing te doen; 

Dat de enkele omstandigheid dat 
een aanvraag tot ontlasting bij de 
directeur toekomt na 1 januari 1984, 
niet tot gevolg heeft dat het recht 
van de belastingplichtige vervalt 
door het verstrijken van de termijn 
binnen welke de directeur op grond 
van de gegevens die hem moesten 
bekend zijn, de ontheffing had moe
ten verlenen; 

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 Gent. 

28 februari 1992 - 1 e kamer - Voor
zitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende coilclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Claeys Bouuaert; M. Baltus, Brus
sel. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de 
rechter - Twijfel over oorzakelijk verband. 

563 

Aansprakeli.ikheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat - Openbaar domein -
Privatieve ingebruikneming - Exoneratiebe
ding. 315 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat - Schadeverwekkende 
fout van een rechter of een ambtenaar van 
het O.M. waarvoor de Staat aansprakelijk is 
- Wettelijke onmogelijkheid om een magis
traat persoonlijk aansprakelijk te stellen -
Geen aantasting van de onafhankelijkheid 
van de Rechterlijke Macht en van de magis
traten ervan. 364 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat - Schadeverwekkende 
fout van een rechter of een ambtenaar van 
het O.M. - Voorwaarden voor de aansprake
lijkheid van de Staat. 364 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat - Schadeverwekkende 
fout van een orgaan - Omstandigheden 
waardoor de aansprakelijkheid van de Staat 
niet noodzakelijk wordt uitgesloten. 364 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat - Schade ten gevolge 
van een fout van de Staat of van zijn organen 
in de openbare dienst van de rechtsbedeling 
- Aansprakelijkheid van de Staat niet nood
zakelijk uitgesloten door de regels inzake ver
haal op de rechter. 364 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat - Schade ten gevolge 
van een fout van de Staat of van zijn organen 
in de openbare dienst van de rechtsbedeling 
- Begrip. 364 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat en overheid - Schade
verwekkende font van een orgaan - Voor
waarden voor de aansprakelijkheid van_~ 
Staat. 364 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Staat en overheid - Begrip. 

364 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Aansprakelijkheid 
voor de daad van een zaak die men onder zijn 
bewaring heeft - Gebrek van de zaak - Be
grip. 620 

Advocaat 
Rechterlijke beslissing - Berusting - Gel
digheid - Voorwaarde. 432 

Afstand van recht 
Bewijs. 369 



-2 
Anatocisme 

Art. 1154 B.W. - Interest op vervallen inte
rest van kapitalen - Vereisten - Gerechte
lijke aanmaning- Begrip - Gevolg. 436 

Arbeidsongeval 
Algeniene begrippen - Aard van de wet -
Bepaljngen betreffende vorderingen tegen
over cie aansprakelijke derde. 441 

Arbeidsongeval 
Aansprakelijkheid - Samenlopende fouten 
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van een 
derde - Rechtsvordering van de arbeidsonge-
vallenverzekeraar Indeplaatsstelling -
Grenzen. 406 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Basisloon 
ler. 

Arbeidsongeval 

Beroepsvoetbal-
572 

Rechtspleging - Verjaring - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Terugvordering van onver
schuldigde vergoedingen - Schorsing en stui
ting. 566 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Verjaring - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Terugvordering van onver
schuldigde vergoedingen - Wijziging van de 
graad van arbeidsongeschiktheid. 566 

Arbeidsovereenkomst 
Bedienden - Begrip - Bestaansvereisten -
Toestemming - Seculiere priester - Gods
dien~tleraar. 418 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip - Handelsvertegenwoordiger - Art. 
4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet -
Wettelijk vermoeden - Beroep op dat ver
moeden - Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid. 485 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Verkorte opzeggings
termijn - Bediende die een andere dienstbe
trekking heeft gevonden - Aard van de 
beeindiging. 454 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Gevolg. 454 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - l!itwinningsvergoeding - Beeindi
ging door de handelsvertegenwoordtger met 
verkorte opzeggingstermijn. 454 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging -
Nietigheid van de overeenkomst - Bouwkun
dige opdracht - Werknemer - Architect -
Tabel van de Orde - Weigering van inschrij
ving - Open bare orde. 322 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging -
Wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst 
- Tijdelijke wijziging - Gevolg. 533 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging -
Wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst 
- Eenzijdige wijziging - Bedoeling de over
eenkomst te beeindigen. 533 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging -
Willekeurig ontslag - Begrip. 565 

Arbeidsovereenkomst 
Allerlei - Proeftijd - Bediende - Duur -
In aanmerking te nemen loon - Vakantie
geld. 564 

Arbeidsvoorziening 
Arbeidsbemiddeling - Pool van de Zeelieden 
ter Koopvaardij - Inschrijving - Intrekking 
- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 452 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Ver
plichting om een prejudiciele vraag te stellen 
- Artt. 6 en 6bis Gw. - Sociale zekerheid -
Werknemers - Bijzondere bijdrage Werk
loosheidsverzekering. 317 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Cassatieberoep tegen de 
weigering een vraag te stellen - Geen middel 
tegen de beslissing die het gevolg van de wei
gering is. 574 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 574 

Architect (Tucht en bescherming van de 
titel) 
Uitoefening van het be roep - Tabel van de 
Orde - Weigeririg van inschrijving - Werk
nemer - Arbeidsover<!enkomst - Bouwkun
dige opdracht - Nietigheid van de arbeids
overeenkomst - Openbare orde. 322 



Auteursrecht 
Daden van namaking die strijdig zijn met de 
eerlijke handelsgebruiken maar onder de Au
teurswet vallen - Gevolg. 298 

B 

Benelux 
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende 
bij het Benelux-Verdrag betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, art. 4, § 2 - Schade - Uitslui
ting - Snelheids-, regelmatirheids- of behen
digheidsritten en -wedstrijden - Begrip. 312 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Rechterlijke beslissing 
- Uitvoerbare beslissing - Gedeeltelijke uit
voering - Betaling van de kosten - Gevolg. 

432 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Rechterlijke beslissing 
- Advocaat- Voorwaarde. 432 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Samenstelling - Advocaat, die 
dee! uitmaakt van het rechtscollege, niet meer 
aangewezen als lid van de commissie On-
wettige beslissing. 310 

Be slag 
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Ver
koop - Voorafgaande aanmaning - Termijn 
- E<'m maand - Wachttermijn Bereke-
ning - Toepasselijke regels. 431 

Beslag 
Inkomstenbelastingen - Rechten en voor
rechten van de Schatkist - Vennootschap -
Handelsvennootschappen - Vereffening -
Beslag onder derden - Artt. 325 en 326, eer
ste lid, W.I.B. - Gevolgen. · 465 

Beslag 
Dwangbevel - Invordering bij dwangbevel -
Schuldeiser - Staat - « Staatsorganisme » -

Schuld\·ordering - Begrip. 546 

Beslag· 
Beslagrechter - Bevoegdheid - Miskenning 
van de regels van de evenredige verdeling -
Vordering tot schadevergoeding. 562 

Betekening en kennisgeving 
Exploten - Gerechtelijke beslissing - Bete
kening - Keuze van woonplaats in de akte -
Rechtsmiddelen - Gevolg. 340 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Beslagrechter - Miskenning van de regels 
van de evenredige verdeling - Vordering tot 
schadevergoeding. 562 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Recht
bank van eerste aanleg - Incidenten in ver
band met de verdeling van de burgerlijke za
ken onder de afdelingen, kamers of rechters 
- Beschikking van de voorzitter - Vernieti
ging- Verwijzing. 562 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Regeling van de 
rechtspleging - Gevolg. 334 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Wette
Jijke bewijswaarde - Onderhandse akte met 
een commerciiHe verplichting Datum -
Bewijs jegens derden. 507 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast - Wegverkeer -
Vaststellingen, door de verbalisant gedaan 
met behulp van een toestel - Wettelijke be
wijswaarde van die vaststellingen - Beom·de
lingsvrijheid van de feitenrechter. 427 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Expertiseverslag 
- Bloedproef - Vermelding van het nummer 
van de venule - Bewijs van de herkomst van 
het bloedmonster. 605 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Aanbod tot ver
daging van de zaak - Vaststelling hiervan in 
het vonnis of arrest - Niet-vermelding hier
van in het proces-verbaal van de terechtzit
ting. 311 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Processen-ver
baal - Wettelijke bE>wijswaarde - Wegver
keerswet, art. 6~, eerste lid - Processen-ver-



baa! met wettelijke bewijswaarde tot bij be
wijs van het tegendeel- Draagwijdte. 382 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Wettelijke be
wijswaarde van een proces-verbaal - Tegen
bewijs - Beoordelingsvrijheid van de rech
ter. 427 

Bewijs 
Strafzaken - Gechriften - Wegverkeer -
Processen-verbaal met wettelijke bewijswaar
de tot bewijs van het tegendeel - Draagwijd
te - Technische apparatuur - Snelheids
overtreding. 458 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Wettelijke be
wijswaarde - Wegverkeer - Proces-verbaal 
met bewijswaarde tot bewijs van het tegen
deel - Vaststellingen van de verbalisant -
Voorwaarden. 599 

Bloedproef 
Tegenexpertise - Kennisgevingen aan de be
trokkene en aan de rechterlijke overheid -
Inhoud. 605 

Bloedproef 
Expertiseverslag - Vermelding van het num
mer van de venule - Bewijs van de herkomst 
van het bloedmonster. 605 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Geschillen over burgerlijke rechten - Be
voegdheid van de Rechterlijke Macht - Art. 
92 Gw. - Draagwijdte. 364 

Burgerlijke rechtsvordering 
Schade ten gevolge van een misdrijf -
Rechtsvordering tot vergoeding van die scha
de - Rechtsvordering, door de schadelijder 
ingesteld voor de strafrechter - Vordering 
van een in de plaats van de schadelijder ge
stelde partij - Verval van de strafvordering 
- Ontvankelijkheid. 490 

Burgerlijke rechtsvordering 
Ontvankelijkheid - Conclusie 
van schadeloosstelling. 

Burgerlijke rechtsvordering 

Vordering 
523 

Vordering tot herstel van de door een misdrijf 
veroorzaakte schade - Verjaring - Termijn 
- Duur. 526 
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c 

Cassatie 
Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken -
Aanvulling van een rechtsgrond waardoor het 
beschikkende gedeelte van de bestreden be
slissing wordt verantwoord. 507 

Cassatie 
Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken -
Bestreden beslissing - Verantwoording -
Rechtsgrond - Indeplaatsstelling. 546 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Ambtshalve op te 
werpen middelen en grond van niet-ontvanke
lijkheid - Bestreden bes!issing - Beschik
king van verwijzing. 329 

Cassatie 
Vorderingen tot vernietiging en cassatiebe
roep in het belang van de wet - Strafzaken 
- Strafvordering - Minderjarige beklaagde 
- Veroordeling - Gevolg. 333 

Cassatie 
An·esten - Rechtspleging - Burgerlijke za
ken - Stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan - Conclusie. 546 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Beperking van de aangevochten beslissing 
in de voorziening. 443 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Vernietiging van de beslissing op de hoofd
vordering - Gevolg t.a .v. de vordering tot 
vrijwaring. 528 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Bur
ger!ijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep 
van de verzekeraar - Vernietiging van de be
slissingen op de tegen de verzekeraar inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen - Ver
nietiging van de bes!issing die het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds buiten het 
geding stelt l. Vereisten. 492 

Cassatiemiddelen 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Burger
lijke zaken - Loutere veronderstelling. 369 
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Cassatiemiddelen 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Burger
lijke zaken - Middel waarin feiten en recht 
zijn vermengd - Onderzoek van de feiten 
niet vereist voor de toetsing van het middel. 

369 

Cassatiemiddelen 
Middel van niet-ontvankelijkheid - Burger
lijke zaken - Middel waarin feiten en recht 
zijn vermengd - Ontvankelijkheid - Vereis
te. 404 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens de niet
ontvankelijkheid van het cassatieberoep zelf 
- Strafzaken - Hof van assisen - Bekriti
seerde beslissing- Verklaring van de jury. 

494 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens niet-ont
vankelijkheid van het cassatieberoep zelf -
Strafzaken- Ontvankelijkheid- Vereiste. 

579 

Cassatiemiddelen 
Begrip - Strafzaken - Voor de feitenrechter 
genomen conclusies. 608 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Belastingzaken -
Niet-vermelding van de geschonden wetsbe
palingen. 4 71 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Geschonden wettelijke bepalingen - Ver
melding - Begrip - Omvang - Gevolg t.a.v. 
het middel van niet-ontvankelijkheid. 533 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Beslis
sing van het onderzoeksgerecht - Middel af
geleid uit de schending van art. 9.7 Gw. 489 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Strafzaken - Opga
ve van de geschonden wettelijke bepalingen. 

602 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe middelen - Belastingzaken - In
komstenbelastingen - Voorzieningen voor 

het hof van beroep - Nieuwe stukken -
Neerlegging. 471 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Begrip 
- Middel ten betoge dat het hoger beroep 
niet ontvankelijk is. 346 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken. 369 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Burgerlijke 
zaken - Bevoegdheid van het Hof oin een 
rechtsgrond van de bestreden beslissing aan 
te vullen waardoor het beschikkende gedeelte 
verantwoord wordt. 507 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Conclusie - Vorde
ring van schadeloosstelling - Middel ten be
toge dat het proces-verbaal houdende vaststel
ling van de burgerlijke-partijstelling nietig is. 

523 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
Jeugdbescherming - Verschillende feiten -
Een enkele maatregel - Middel dat enkel op 
bepaalde feiten betrekking heeft- Ma.atregel 
naar recht verantwoord door andere feiten. 

579 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
Strafvordering - Middel ten betoge dat een 
getuigenverklaring onregelmatig is - Beslis
sing van de rechter niet gegrond op die getui
genverklaring. 611 

Cassatiemiddelen 
Geen betrekking op de bestreden beslissing 
- Strafzaken - Hof van assisen - Veroorde
ling - Beslissing niet vatbaar voor hoger be
roep. 515 

Cassatiemiddelen 
Geen betrekking op de bestreden beslissing 
- Strafzaken - Strafvordering - Voorzie
ning tegen het veroordelend vonnis - Middel 
gericht tegen de beschikking tot contraventio
nalisering van het wanbedrijf. 611 
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D 

Dagvaarding 
Burgerlijke zaken - Instelling van de verde-
ring - Aanhangigmaking Inschrijving op 
de algemene rol. 373 

Diefstal en afpersing 
Bedrieglijk opzet - Begrip. 

Dienstplicht 

309 

Militierechtscolleges - Rechtspleging - Her
keuringsraad - Inzage van het dossier. 454 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Rechtspleging - Na feit8lijke scheiding -
Mededeling aan het openbaar ;ninisterie. 390 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten -
Echtscheiding door onderlinge toestemming 
- Voorafgaande overeenkomst - Bijdrage in 
het onderhoud van het kind - Wijziging -
Vereiste. 377 

Europese Gemeenschappen 
Prejudiciele geschillen - Art. 177 E.E.G.-Ver
drag - Vraag om uitlegging van een bepaling 
van Verdrag of van de door de instellingen 
van de Gemeenschap verrichte handelingen 
- Uitlegging noodzakelijk om een uitspraak 
van het hof mogelijk te maken. 530 

F 

Faillissement, faillisementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
hechtspleging - Vonnis in zaken van faillis
sement - Begrip. 397 

G 

Gemeenschap, gewest 
Vlaams Gewest - Raad en Executieve van de 
Vlaamse Gemeenschap - Bevoegdheid. 538 

Gemeenschap, gewest 
Rechtspersoonlijkheid -
op te treden. 

Gemeente 

Recht om in rechte 
590 

Art. 81 Gemeentewet 1836 - Contracten be
doeld in die bepaling - Bevoegdheden van de 
gemeenteraad en van het college van burge
meester en schepenen. 586 

Geneeskunde 
Geneesmiddelen - Begrip. 

Geneeskunde 

542 

Orden - Orde van Geneesheren - Verbod in 
twee ziekenhuizen werkzaam te zijn. 292 

Geneeskunde 
Orden - Tuchtzaak - Inzage van tuchtdos
sier - Toevoeging van een stuk tijdens het 
geding - Inlichting van de betrokkene -
Recht van verdediging. 388 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure voor de fei
tenrechter - Rechtsplegingsvergoeding -
Staat - Dagvaarding - Verschillende minis
ters. 617 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie -
Cassatieberoep - Grond van niet-ontvanke-
lijkheid - Verwerping Memorie van we-
derantwoord - Kosten. 432 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht -
Cassatiegeding - Pool van de Zeelieden ter 
Koopvaardij - Intrekking van de inschrij
ving in de Pool - Cassatieberoep van de Pool. 

452 

Gezinsbijslag 
Zelfstandigen - Art. 3, § 3, Algemene Over
eenkomst tussen Belgie en Frankrijk betref
fende de maatschappelijke zekerheid, goedge
keurd bij de wet van 2 juni 1949 - Draagwijd
te - Periode v66r 1 juli 1982. 380 
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Grondwet 

Art. 45 - Parlementaire onschendbaarheid -
Schending door openbare ambtenaren van 
door de Grondwet gewaarborgde rechten -
Voorwaarden - Hechtenis en vervolging van 
parlementslid. 353 

Heling 
Bestanddelen. 

Herhaling 

H 

355 

Bijzondere her haling - Straf - Strafmaat. 
609 

Hof van assisen 
Verklaring van de jury - Rechtsmiddel. 494 

Hof van assisen 
Veroordele-nd arrest 
Draagwijdte. 

Hof van assisen 

Cassatieberoep -
494 

Behandeling ter zitting - Onderzoek en de
batten - Schorsing - Verbinding met de bui
tenwereld - Verbod - Draagwijdte. 515 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting - Door de gezwore
nen afgelegde eed- Betekenis. 515 

Hoger beroep 
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen -
Voorziening voor het hof van beroep - Be-
voegheden van de appelrechter Kennisne-
ming. 433 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen of maatre
gelen v&n inwendige aard -- Beslissing be
treffendl'! de bewijslevering - Ontvankelijk
·heid van het hoger beroep, 346 

Hoger bl'!roep 
Burgerlijke zake11 - Regels in.zake de ont
vankelijkheid van het hoger beroep - Regels 
van open bare orde. 346 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar geschil -
In beroep komende partij - Begrip. 560 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht -
Art. 1068, tweede lid, Ger.W. - VerdElling -
Aanstelling van een notaris Beves
tigingsarrest - Bevoegdheid van de appel
rechter - Omvang. 369 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de 
rechter - Voorlopige tenuitvoerlegging -
Kantonnement- Uitsluiting. 385 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Bevoegd
heid van de rechter - Onderzoeksm&atregel 
- Verwijzing naar de eerste rechter. 500 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Rechtspleging in hoger 
beroep - Verzoek tot voorlopige tenuitvoer
legging - Wijze van indienen. 385 

Hoger Beroep 
Strafzaken - Beslissingen en partijeri - Ver
daging. 329 

Hoger beroep 
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Re
geling van de rechtspleging - Raadkamer -
Verwijzing naar de correctionele rechtbank 
- Afzonderlijke beschikking - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Beroep - Ont
vankelijkheid. 334 

Hoger Beroep 
Principaal beroep - Termijn - Beroepen be
slissing - Eindbeslissing op tussengeschil. 

329 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van de beklaagde 
- Gevolgen van dit hoger beroep - Vrijwillig 
tussengekomen partij met de beklaagde in so
lidum veroordeeld tegenover de burgerlijke 
partij - Incidenteel hoger beroep. 456 

Hoger beroep 
Tuchtzaken - Rechtspleging in hoger beroep 
- Orde van Apothekers- Verzwaring van de 
sanctie - Tweederdemeerderheid. 338 

Hoofdelijkheid 
Art. 1202 RW. - To'epassingsgebied. 329 
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Huur van goederen 
Pacht- Einde - Opzegging- Verlenging. 

474 

Huur van goederen 
Handelshuur - Verplichtingen van partijen 
- Verplichtingen van de huUl·der bij onder
verhuring. 511 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde - Opzegging - Han
delshuurwet, art. 3, vijfde lid - Toepassings
vereisten. 314 

Huur van goederen 
Handelshuur - Weigering van huurhernieu
wing - Vernieuwing wegens uitzetting -
Vermindering van de vergoeding gelet op de 
verlaten of vervallen toestand van de handel 
bij de terugneming. 343 

Huur van goederen 
Handelshuur · - Weigering van huurhernieu
wing - Vergoedingen wegens uitzetting -
Cumulatie van vergoedingen. 343 

Huwelijk 
Echtgenoten- Wederzijdse verplichtingen
Dringende voorlopige maatregel - Gezag van 
gewijsde. 390 

I 

Indeplaatsstelling 
Zakelijke indeplaatsstelling - Verlies van de 
verschuldigde zaak - Rechten of vorderingen 
tot schadevergoeding om trent' de zaak - Art. 
1303 B.W. - Toepassingsvereisten. 336 

Indeplaatsstelling 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Schade ten gevolge van een misdrijf -
Rechtsvordering tot vergoeding van die scha
de - Rechtsvordering, door de schadelijder 
ingesteld voor de strafrechter - Vordering 
van een in de plaats van de schadelijder .ge
stelde partij - Verval van de strafvordering 
- Ontvankelijkheid. 490 

Ingebrekestelling 
Burgerlijke zaken - Overeenkomst - Ver
bintenis - Niet-uitvoedng door de schulde
naar - Schadevergoeding aan de schuldeiser 
- Moratoire interest op de schadevergoeding 
- Vereiste van ingebrekestelling- Begrip. 

436 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bezoldiging - Bestuurder van een vennoot
schap - Belastbare grondslag - Bedrijfs
voorheffing - Inhouding - Verzuim - Ge
volg. 434 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bezoldiging - Bestuurder van een vennoot
schap - Belastbare bezoldiging - Begrip. 

434 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Vergoeding - Verkeersongeval - Blijvende 
ongeschiktheid - Belastbaar karakter - Ver
eisten. 551 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Be
drijfsvoorheffing- Inhouding - ·Verzuim
Gevolg. 434 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege 
- Mogelijkheid - Onvolledige of onregelma
tige aangifte. 473 

Inkomstenbelastingen 
Vaststelling van de belasting 
Administratieve geldboeten 
heid van art. 6 E.V.R.M. 

- Sancties -
Toepasselijk-

591 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar -
lasting - Termijnen. 

Nieuwe be-
618 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Ontheffing - Bij wet 
opgelegde ambtshalve ontheffing - Termijn 
- Aanvraag tot ontheffing ingediend na het 
verstrijken van de aan de directeur der belas
tingen opgelegde termijn- Gevolg. 621 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Voor
legging van stukken door de directeur der be
lastingen - Termijn - Vorm. 298 
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Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Be
voegdheden van de appelrechter - Kennisne
ming. 433 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Stuk
ken met betrekking tot de betwisting- Neer-
legging ter griffie Laattijdigheid 
Sanctie. 4 71 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep Be-
voegdheid van het hof van beroep. 553 

Inkomstenbelastingen 
Rechten en voorrechten van de Schatkist -
Vennootschap - Handelsvennootschappen -
Vereffening- Beslag onder derden - Wette
lijke hypotheek - Inschrijving - Artt. 324 tat 
326 W.I.B. - Gevolgen. 465 

Inkomstenbelastingen 
lnternationale verdragen - Overeenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk - Personenbelas
ting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen 
- Bestuurder van een vennootschap - Be
drijfsvoorheffing. 548 

Inkomstenbelastingen 
Internationale verdragen - Ovel'eenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk - Voorheffingen 
en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing -
Bestuurder van een vennootschap. 548 

Interest 
Moratoire interest - Burgerlijke zaken -
Overeenkomst - Verbintenis - Niet-uitvoe
ring door de schuldenaar - Schadevergoe
ding aan de schuldeiser - Moratoire interest 
op de schadeve'rgoeding - Vereiste· van inge
brekestelling - Begrip. 436 

Interest 
Compensatoire interest - Stedebouw -
Sanctie - Herstel - Veroordeling tot" beta
ling meerwaarde - Op die som verschuldigde 
interesten - Moratoire interest. 602 

Internationale verdragen 
Art.· 3, § -3, Algemene Overeenkomst tussen 
Belgie en Frankrijk betreffende de maat
schappelijke zekerheid, goedgekeurd bij wet 
van 2 juni 1949 - Draagwijdte - Periode 
v66r 1 juli. 1982 - Gezinsbijslag - Zelfstandi
gen. 380 

J 

Jeugdbescherming 
Jeugdrechter die de zaak van een minderjari
ge van meer dan zestien jaar uit handen heeft 
gegeven - Voorlopige tenuitvoerlegging be
volen - Bevoegdheid om uitspraak te doen 
over de wettigheid of de regelmatigheid van 
de beslissing van de jeugdrechter. 427 

K 

Koop 
Verkoopbelofte - Verplichting van de belo
vende partij - Aard - Recht van de begun
stigde - Uitoefening van de optie - Gevolg. 

336 

Koop 
Verkoopbelofte - Begrip. 336 

Koophandel, koopman 
Handelspraktijken - Daden van namaking 
die vallen onder de wet van 1 april 1879 be
treffende de fabrieks- en handelsmerken of 
onder de Auteurswet - Gevolg. 298 

L 

Leger 
Mil. Sw. Misdrijf gestraft overeen[j:omstig 
het ge.woon Sw. Militaire gevangenisstraf 
- Wettigheid. 544 
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M 

Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W. 
Schulden van het O.C.M.W. - Voorzitter en 
secretaris - Beheersbevoegdheid 
ning van recht. 

Mer ken 

Erken-
412 

Fabrieks- en handelsmerken - Daden van 
namaking die strijdig zijn met de eerlijke 
handelsgebruiken maar onder de wet van 1 
april 1879 vallen - Gevolg. 298 

Minder-validen 
Sociale reclassering - Beschutte werkplaats 
- Tewerkgestelde moeilijk te plaatsen werk
lozen - Aard van de rechtsbetrekking. 293 

N 

Nieuwe vordering 
Belastingzaken - Uitbreiding of wijziging 
van de vordering - Be grip. 465 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Verschillende feiten - Verjaring van de straf
vordering- Laatste feit- Datum. 355 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Wegverkeer - Vaststellingen, 
door de verbalisant gedaan met behulp van 
een toestel - Onaantastbare beoordeling van 
de wettelijke bewijswaarde van die vaststel
lingen. 427 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Proces-verbaal met bewijs
kracht tot het tegendeel is bewezen - Onaan
tastbare beoordeling van de wettelijke bewijs
waarde van het tegenbewijs. 427 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Samenloop 
Eenheid van opzet. 

Meerdaadse -
514 

Onaantastbare beoordeling door de fei-
tenrechter · 
Burgerlijke zaken - Verbintenis 
taats- of inspanningsverbintenis. 

Resul-
529 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezing - Kiezers - In een beschutte 
werkplaats tewerkgestelde werklozen. 293 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
economische of technische redenen - Raad
pleging van het paritair comite - Ontslag van 
aile werknemers ingevolge een rechterlijke 
beslissing- Vonnis van faiilietverklaring. 

593 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen - Technische bedrijfseenheid 
- Samenvoeging van verschillende juridische 
entiteiten - Economische en sociale criteria 
- Beoordeling - Tijdstip. 596 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking van verwijzing - Cassatiebe
roep - Toetsing van het Hof - Grenzen. 329 

Onderzoeksgerechten 
Bevoegdheden - Voorlopige hechtenis -
Handhaving - Regeling van de rechtspleging 
- Gevolg. 334 

Onderzoeksgerechten 
Raadkamer - Beschikking houdende vast
stelling dat het onderzoek niet volledig is -
Hoger beroep van het O.M. Ontvankelijk-
heid - Belang - Begrip. 358 

Ongeoorloofde mededinging 
Met eerlijk handelsgebruik strijdige daad 
Begrip. 504 

Onsplitsbaarheid 
Geding - Hoger beroep - In beroep komen
de partij - Begrip. 560 



Onteigening ten algemenen nutte 
Art. 11 Gw. - Bepaling van de billijke vergoe
ding - Mogelijke schade. 438 

Ontvoering van een kind 
Rechterlijke beslissing inzake bewaring van 
een kind - Verzoek tot herziening - Gelding 
van de eerste beslissing. 456 

Openbaar domein 
Vergunning - Privatieve ingebruikneming -
Aansprakelijkheid van de Staat - Exonera
tiebeding. 315 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Mededeling aan het 
openbaar ministerie - Vordering betreffende 
de staat van personen - Be grip. 390 

Openbaar ministerie 
Cassatieberoep - Draagwijdte - Beperking. 

462 

Openbaar ministerie 
Mede te delen zaken - Belastingzaken - Ad
vies- Vorm. 465 

Openbare orde 
Architect - Uitoefening van het beroep -
Tabel van de Orde - Weigering van inschrij
ving - Werknemer - Arbeidsovereenkomst 
- Bouwkundige opdracht Nietigheid va" 
de arbeidsovereenkomst. 322 

Openbare orde 
Burgerlijke zaken - Regels betreffende de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep - Re
gels van openbare orde. 346 

Openbare orde 
Arbeidsongeval - Bepalingen betreffende 
vorderingen tegenover de aansprakelijke der
de . Ml 

Overeenkomst 
Vereisten - Toestemming - Arbeidsover
eenkomst - Seculiere priester - Godsdienst
leraar. 418 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - T.a.v. derden - Niet nako
men van de contractuele verbintenis - Beta
ling van de contractueel bepaalde schadever
goeding - Vordering tot terugbetaling tegen 
een tussenpersoon die zijn verbintenis niet is 
nagekomen - Oorzakelijk verband tussen de 
tekortkoming van de tussenpersoon en de 
schade van de eisende partij - Beoordeling. 

375 
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Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw 
- Misbruik van recht - Vereisten. 497 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Mogelijkheid voor een par
tij om het recht dat haar door de overeen
komst is verleend, onmiddellijk uit te oefe
nen. 583 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden - Art. 1165 B.W. - Draagwijd
~. ~5 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden - Artt. 1165 B.W. - Draagwijd
te. 572 

Overeenkomst 
Niet-uitvoering - Schadevergoeding - Om
vang. 375 

Overeenkomst 
Verbindende kracht- Miskenning - Begrip. 

392 

Overeenkomst 
Verbintenis - Niet-uitvoering door de schul
denaar - Schadevergoeding aan de schuldei
ser - Moratoire interest op de schadevergoe
ding - Vereiste van ingebrekestelling - Be
grip. 436 

p 

Paritair comite 
Ressort- Criterium. 574 

Parlementaire onschendbaarheid 
Strafvordering - Hechtenis en vervolging 
van parlementslid - Voorwaarden - .Schor
sing van de hechtenis of van de vervolgingen. 

~53 



Prejudicieel geschil 
Arbitragehof - Hof van Cassatie - Verplich
ting om een prejudiciiHe vraag te stellen -
Artt. 6 en 6bis Gw. - Sociale zekerheid -
Werknemers- Bijzondere bijdrage- Werk
loosheidsverzekering. 317 

R 

·Rechtbanken 
Algemene begrippen - Uitspraak bij wege 
van algemene en als regel geldende beschik
king - Beslissing gegrond op rechtspraak. 

484 

Recht ban ken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels -
Taak van de rechter - Verplichting uitspraak 
te doen over aile punten van de vordering -
Art. 1138, 3°, Ger.W. - Punt van de vordering 
- Begrip. 382 

Recht bank en 
Strafzaken - Strafvordering - Heromschrij
ving van het misdrijf - Gevolg. 301 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
om een bijdrage te beta len voor het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzet
telijke Gewelddaden - Aard van die bijdrage 
- Gevolgen. 348 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
wegens een ander misdrijf dan dat waarvoor 
de beklaagde werd vervolgd - Wettigheid -
Voorwaarden. 348 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
wegens een ander misdrijf dan dat waarvoor 
de beklaagde werd vervolgd - Voorwaarden. 

350 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
van een beklaagde wegens een ander misdrijf 
dan· datgene waarvoor hij . was vervolgd -
Vereisten. 459 
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Rechtbanken 
Strafzaken - Hof van assisen - Samenstel
ling - Jury. 515 

Rechten van de Mens 
Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14 I.V.B.P.R. - Open
baarheid van de terechtzittingen - Voorlopi
ge hechtenis - Toepasselijkheid. 353 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Art. 5.3 E.V.R.M. - Redelijke termijn - Be
slissing uitsluitend gegrond op overwegingen 
in verband met de ernst van de feiten en de 
openbare veiligheid - Schending. 360 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Belastingrecht - Draag
wijdte. 471 

I 
Rechten van de Mens 

Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14.3 I.V.B.P.R. - Be
slissingen van de onderzoeksgerechten inza
ke voorlopige hechtenis . 489 

Rechten van de Mens 
Art. 5.2 E.V.R.M. - Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Betekening - Geen 
vertaling van het bevel tot aanhouding in een 
voor de verdachte verstaanbare taal. 489 

Rechten van de Mens 
Art. 3. E.V.R.M. - Doodstraf- Onmenselijke 
of vernederende straf of behandeling. 494 

Rechten van de Mens 
Art. 6 E.V.R.M. - Recht op een eerlijke be
handeling van de zaak - Hof van assisen -
Behandeling ter zitting - Onderzoek en de
batten - Schorsing - Verbinding met de bui
tenwereld - Verbod - Draagdwijdte. 515 

Rechten van de Mens 
Art. 6 E.V.R.M. - Recht op een eerlijke be
handeling van de zaak - Hof van assisen -
Behandeling ter zitting - Door de gezwore
nen afgelegde eed - Betekenis. 515 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Eerlijk proces - Gebrek 
aan redengeving- Begrip. 591 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Eerlijk proces - Inkom
stenbelastingen - Administratieve geldboe
~n. ~1 
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Rechten van de Mens 
Art. 6. E.V.R.M. - Uitlevering - Onderzoeks
gerechten - Uitvoerbaarverklaring van het 
door de vreemde gerechtelijke overheid ver
leende bevel tot aanhouding. 608 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een eerlijk pro
ces - Strafzaken - Strafvordering - Verkla
ring van de beklaagde niet opgetekend in het 
zittingsblad. 611 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Art. 9.3 I.V.B.P.R. - Redelijke termijn - Be
slissing uitsluitend gegrond op overwegingen 
in verband met de ernst van de feiten en de 
open bare veiligheid - Schending. 360 

Rechten van de Mens 
Art. 14 I.V.B.P.R. - Belastingrecht - Draag-
wijdte. 471 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde, 
aangezocht om verweer te voeren over een an
ders gekwalificeerde telastlegging - Veroor
deling wegens de oorspronkelijke telastleg
ging - Gevolg t.a.v. het recht van verdedi
~~ m 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Aanbod van de rechter tot ver
daging van de zaak - Weigering van de ver
dediging - Pleidooi - Verzoek om verdaging 
van de zaak - Weigering van de rechter. 311 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Sportwedstrijden - Doping
praktijk - Positief resultaat van de analyse 
van een urinemonster - Slechts een erkend 
laboratorium voor een eventuele tegenanalyse 
- Gevolg. 324 

Recht van verdediging 
Voorlopige hechtenis - Aanhouding - Bevel 
tot aanhouding - Voorafgaande ondervra
ging - Mededeling aan de verdachte - Mo
gelijkheid dat een bevel tot aanhouding zal 
worden verleend - Opmerkingen van de ver
dachte - Begrip. 362 

Recht van verdediging 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - In
zage van tuchtdossier - Toevoeging van een 
stuk tijdens het geding. 388 

Recht van verdediging 
Dienstplichtzaken - Herkeuringsraad 
zage van het dossier. 

-In-
454 

Recht van verdediging 
Inkomstenbelastingen - Voorziening voor 
het hof van beroep - Stukken met betrek
king tot de betwisting - Laattijdige neerleg
ging. 47.1 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Hand
having - Verdedigingsproblemen tussen een 
verdachte en een door hem vrijelijk gekozen 
raadsman - Taak van de rechter. 4&9 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis Bevel ' 
tot aanhouding in een voor de verdachte ver
staanbare taal. 489 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Hof van assisen 
ling- Jury. 

Recht van verdediging 
Bloedproef - Tegenexpertise 
vingen - Inhoud. 

Recht van verdediging 

Samenstel-
515 

Kennisge-
605 

Strafzaken - Voorlopige hechtenis· - Hand
having - Verdachte die beweert in de onmo
gelijkheid te verkeren op de terechtzitting 
van het onderzoeksgerecht te verschijnen -
Recht van zijn advocaat om hem te vertegen
woordigen en een conclucie neer te leggen -
Verplichting van het onderzoeksgerecht om 
op die conclusie te antwoorden. 612 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Huwelijk - Vrederechter - Dringende voor
lopige maatregel. 390 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Burgerlijke zaken - Uitleggend ar
rest- Bevoegdheid van de rechter. 615 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beslis
sing van de strafrechter door tegenstrijdig
heid aangetast - Gevolg t.a.v. de burgerlijke 
rechter. 395 

Rechterlijke Macht 
Geschillen over burgerlijke rechten - Art. 92 
Gw. - Draagwijdte. 364 

Rechter:ijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Behandeling - · Vonnis - Uit
spraak - Rechtscollege - Andere samenstel
ling - Gevolg. 462 



Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Hof van assisen -
ling- Jury. 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van 
college. 

Rechterlijke tucht 

Samenstel-
515 

het rechts-
577 

Rechter - Vertegenwoordiging - Onmoge
lijkheid om in persoon te verschijnen. 580 

Rechterlijke tucht 
Rechter - Gedrag - Begrip. 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Proces - Goede trouw. 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Rechtsverwerking. 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 

580 

315 

315 

Strafzaken - Straf - Persoonlijk karakter. 
514 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Begrip. 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 

574 

Subjectief recht - Tenietgaan van dat recht. 
583 

Rechtsmisbruik 
Procesrechtsmisbruik - Laattijdige conclusie 
- Sanctie. 557 

Rechtsmisbruik 
Procesrechtsmisbruik - Begrip - Laattij
dige conclusie. 557 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Verplichting voor de rechter zijn beslissing 
te motiveren- Perken. 301 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Vermelding van de wetsbepalingen waarbij 
de bestanddelen van het misdrijf worden be
paald - Wettigheid. 304 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Appelgerecht - Redengeving - Redenen 
van de eerste rechter - Overneming - Be
grip. 460 
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Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conc!usie - Strafzaken 
- Straf - Keuze - Redenen - Art. 195, 
tweede lid, Sv. 460 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Straf - Motivering - Art. 195, tweede lid, 
Sv. 515 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Bij afwezigheid van conclusie 
- Onderzoek ter zitting- Vermeldingen. 348 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken - De bat -
Conclusie - Vonnis - Alvorens recht te doen 
- Onderzoeksmaatregel - Getuigenissen -
Vonnis na onderzoek Verplichting van de 
rechter. 430 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Voorlopige 
hechtenis - Verdachte die be_weert in de on
mogelijkheid te verkeren op de terechtzitting 
van het onderzoeksgerecht te verschijnen -
Conclusie van de advocaat waarin hij de 
machtiging vraagt om de verdachte te verte
genwoordigen - Verplichting om op die con
clusie te antwoorden. 612 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctio
nele rechtbank - Aard van het misdrijf -
Niet correctionaliseerbare misdaad - Be
schikking tot verwijzing - Vonnis houdende 
onbevoegdverklaring - Vernietiging van de 
beschikking - Verdachte in hechtenis - Ver
wijzing naar de anders samengestelde raad
kamer. 496 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctio
nele rechtbank - Beschikking van de raadka
mer die verschillende verdachten wegens mis
daden en wanbedrijven naar de correctionele 
rechtbank verwijst zonder verzachtende om
standigheden aan te nemen voor de misdaden 
- Onbevoegdverklaring van de correctionele 
rechtbank - Vernietiging van de beschikking 
- Verwijzing van de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. ·429 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Toekenningsvoorwaarden 
Genot van bepaalde vergoedingen - Gevol
gen. 479 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Vergoeding wegens 
teit - Begrip. 

invalidi-
479 
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Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Vergoeding wegens invalidi
teit - Italiaans invalidi tei tspensioen. 4 79 

Rust- en overlevingspensioen 
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Ita
liaanse ouderdomsuitkering - Samenloop -
Loontrekkende - Onderdaan van een Lid
Staat E.G.-Verordening (E.E.G.) nr. 
1408/71, artt. 3, 4, 46 en 51 - Uitlegging -
Prejudicieel geschil - H.v.J. 530 

s 

Schenkingen en testamenten 
Schenking - lnkorting - Art. 923 B.W. -
Dwingende bepaling voor de schenker. 369 

Schenldngen en testamenten 
Schenking - lnkorting - Art. 923 B.W. -
Nietigverklaring van een vermomde schen
king - Geen inkorting van een latere schen
king. 369 

Schenkingen en testamenten 
Schenking onder echtgenoten 
schenking - Inkorting. 

Sociale zekerheid 

Vermomde 
369 

Werknemers - Bijzondere bijdrage - Werk
loosheidsverzekering - Bijdrageplicht - In
komsten - Bedrag - Roerende inkomsten. 

317 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid - Art. 4, tweede lid, Arbeidsovereen
komstenwet - Handelsvertegenwoordiger -
Wettelijk vermoeden - Beroep op dat ver
moeden. 485 

Sportwedstrijden 
Dopingpraktijk - Positief resultaat van de 
analyse van een urinemonster - S!echts een 
erkend laboratorium voor een eventuele te
genanalyse - Gevolg t .a.v. het recht van ver
dediging. 324 

Staat 
Aansprakelijkheid van de Staat - Ministe
riele departementen - Eenheid en ondeel
baarheid van de Staat - Invloed. 617 

Stedebouw 
Sancties - Aard. 

Stedebouw 

538 

Meerwaarde door het misdrijf verkregen -
Interest. 538 

Stedebouw 
Sanctie - Herstel - Burgerlijke partij - Ge
meente en gewest- Veroordeling tot betaling 
meerwaarde - Op die som verschuldigde in
teresten 602 

Stedebouw 
Herstel - Veroordeling tot het betalen van 
een geldsom, gelijk aan de meerwaarde -
Aard van die beslissing. 602 

Stedebouw 
Allerlei - Bouwmisdrijf - Schade - Schade
vergoeding- Vaststelling. 538 

Straf 
Art. 2, tweede lid, Sw. - Toepassing - Wet 
ongewijzigd - Besluit dat het feit strafbaar 
stelt, gewijzigd - Feit niet meer strafbaar ten 
tijde van het arrest. 326 

Straf 
Algemene begrippen - Persoonlijk karakter. 

514 

Straf 
Algemene begrippen - Motivering - Art. 
195, tweede lid, Sv. 515 

Straf 
Algemene begrippen - Strafmaat - Bijzon
dere her haling. 609 

Straf 
Doodstraf -Art. 3. E.V.R.M. - Onmenselijke 
of vernederende straf of behandeling. 494 

Straf 
Andere straffen - Bijkomende straf - Aan
plakking van het vonnis - Voorwaarde. 399 

Straf 
Zwaarste straf - Begrip. 544 

Straf 
Samenloop - Meerdaadse - Eenheid van op
zet - Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter. 514 

Straf 
Verzachtende omstandigheden - Contraven
tionalisering - Toepasselijke straf. 462 



Straf 
Allerlei - Bijdrage tot de financiering van 
het Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden - Verplichting tot 
het· beta! en van een bedrag van vijf frank, ver
hoogd met opdeciemen - Aard - Gevolg. 357 

Straf 
Allerlei - Mil. Sw. - Misdrijf gestraft over . 
eenkomstig het gewoon Sw. Militaire ge-
vangenisstraf- Wettigheid. 544 

Strafvordering 
Hechtenis en vervolging van parlementslid -
Parlementaire onschendbaarheid - Schen
ding door openbare ambtenaren van door de 
Grondwet gewaarborgde rechten - Voor
waarden. 353 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnis . 
sen en arresten - Nietigheden - Burgerlijke 
zaken - Eentaligheid van de beslissing -
Aanhaling in een andere taal. 443 

Tussenkomst 

'· 

Burgerlijke zaken - Vrijwillige tussenkomst 
in een rechtsgeding waarvoor de dagvaarding 
is betekend doch v66r de inschrijving van de 
zaak op de algemene rol - Geldigheid -
Voorwaarde. 373 

u 

Uitlevering 
Bevel tot aanhouding verleend door buiten
landse overheid - Inhoud - Uitvoerbaarver-
klaring door het onderzoeksgerecht 
waarden. ' 

Voor-
608 
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Uitlevering 
Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverkla
ring van het door de vreemde gerechtelijke 
overheid verleende bevel tot aanhouding -
Rechten van de Mens - Art. 6 E.V.R.M. 608 

v 

Vennootschap 
Gemeenschappelijke regels - Handelsven
nootschappen - Vereffening - Beginsel van 
gelijkheid van de schuldeisers - Inkomsten
belastingen - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist - Beslag onder derden - Wette
lijke hypotheek - Inschrijving - Artt. 324 tot 
326 W.I.B. - Gevolgen. 465 

Vennootschap 
Gemeenschappelijke regels - Handelsven
nootschappen - Vereffening - Beginsel van 
gelijkheid van de schuldeisers Draagwijd-
~- ~5 

Verbintenis 
Resultaats- of inspanningsverbintenis - Fei
telijke beoordeling. 529 

Verhaal op de rechter 
Artt. 1140 tot 1147 Ger.W. - Aansprakelijk
heid van de Staat niet noodzakelijk uitgeslo
ten door de regels inzake verhaal op de rech
~~ 3M 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - W.A.M.
verzekering - Rechtstreekse vordering -
Verjaring. 441 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijn --; Verzekering 
- Schade uit misdrijf ...,. Aansprakelijkheid 
van de ouders - Regresvordering van de ver
zekeraar tegen de meerderjarig geworden 
zoon. 526 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijn - Duur - Vor
dering tot herstel van de door een misdrijf 
veroorzaakte-schade- Verjaring. 526 



Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Korte ver
jaring - Bekentenis van niet-betaling. 555 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Arbeids
ongeval - Fonds voor Arbeidsongevallen -
Terugvordering van onverschuldigde vergoe
dingen - Wijziging van de graad van arbeids
ongeschiktheid. 566 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Schorsing - Stui ting -
Fonds voor Arbeidsongevallen - Terugvorde
ring van onverschuldigde vergoeclingen. 566 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning 
van het recht door de schuldenaar - Beheers
bevoegdheid. 412 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding 
- Grenzen - Opeisbare schuld - Verzeke
raar - Provisionele vorclering - Latere vor
cle ring. 415 

Verjaring 
Strafzaken - Termijnen - Strafvorclering -
Voortgezet misclrijf gepleegcl tussen twee tijcl
stippen , zonder naclere bepaling - Onmoge
lijkheicl voor het Hof na te gaan of de straf
vordering al clan niet verjaarcl was. 424 

Verjaring 
Strafzaken - Schorsing - Stuiting - Voor
stel tot« tran sactie » - Weigering. 577 

Verjaring 
Strafzaken- Stuiting- Daacl van stuiting
Begrip. 577 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting - Herroeping - Vorde
ring tot herroeping. 359 

Veroordeling met uitstel en op5chorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting - Instemming van de 
beklaagde. 426 

Verwijzing na cassatie 
Burgerlijke zaken - Bevoegclheid - Recht
bank van eerste aanleg - Incidenten in ver
bancl met de verdeling van de burgerlijke za
ken onder de afdelingen, kamers of rechters 
- Beschikking van de voorzitter - Vernieti 
ging- Verwijzing. 562 

17-

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - iVIinderjarige 
beklaagde - Veroordeling - Cassatieberoep 
van de procureur-generaal - Vernietiging -
Gevolg. 333 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing over een burgerlijke rechtsvorde
ring die niet bij de rechter aanhangig was -
Vernietiging zonder verwijzing. 456 

Verwijzing van een rechtbanli naar een 
andere 
Algemene begrippen - Onttrekking van een 
zaak aan de rechter - iVIemorie van toelich
ting - Overlegging - Termijn. 483 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Wettige verdenking - Apothe
ker - Tuchtvervolging voor de provinciale 
raad van de Orde van Apothekers. 483 

Verzekering 
Landverzekering - Art. 32 Verzekeringswet 
- Regresvordering van de verzekerde tegen 
de verzekeraar - Verzekerde - Begrip. 340 

Verzekering 
Lanclsverzekering - Verjaring - Rechtsvor
dering van de verzekeraar tegen de verzeker
de - Gespreide betalingen - Aanvang van 
de verjaring. 415 

Verzekering 
Landsverzeker ing - Verj aring - Schade uit 
misdrijf - Aansprakelijkheicl van de ouders 
- Regresvordering van de verzekeraar tegen 
de meerderjarig geworden zoon. 526 

Verzekering 
W.A.iVI.-Verzekering - W.A.iVI.-wet, art. 4, § 2 
- Gemeenschappelijke Bepalingen bij het 
Benelux-Verdrag betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motor
r ijtuigen, art. 4, § 2 - Schade - Uitsluiting -
Snelheids-, regelmatighe ids- of behendig
heidsritten en -wedstrijden - Begrip. 312 

Verzekel'ing 
W.A.iVI .-verzekering Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfoncls - Vergoedingsverpiich
ting - Toevallig feit- Vereisten. 40-± 

Verzekering 
W.A.i\I.-verzekering Gemeenschappelijk 
~lotorwaarbot·.gfonds - VergoPdings\'C'rplich
ting - Toe\':lllig feit - Art. 50, § 1, 2", \\'et 9 
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juli 1975 - « Bestuurder van het voertuig dat 
het ongeval veroorzaakt >> - Begrip. 404 

Verzekering 
W.A.M.-Verzekering 
ring- Verjaring. 

- Rechtstreekse vorde-
441 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Excepties die door de 
verzekeraar niet aan de benadeelde kunnen 
worden tegengeworpen - Begrip. 492 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Ontbinding van de ver
zekeringsovereenkomst v66r het ongeval -
Gevolg m.b.t. de rechtstreekse vordering van 
de benadeelde. 507 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering 
- Uitlegging. 

- Art. 33 Modelcontract 
519 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Art. 34 Modelcontract 
- Vervangingsvoertuig - Verplichtingen van 
de verzekeraar. 519 

Verzet 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis van 
onbevoegdverklaring - Verzet van de be
klaagde - Niet-ontvankelijkheid. 429 

Voedingsmiddelen 
Vervalsing - Bijkomende 
king- Voorwaarden. 

Vonnissen en arresten 

straf - Aanplak-
399 

Algemene begrippen - Maatregel van inwen
dige aard - Begrip. 329 

Vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Eindbeslissing op tus
sengeschil - Begrip. 329 

Vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Interpretatief vonnis 
- Bevoegde rechter. 402 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Beslissingen of maatre
gelen van inwendige aard - Begrip. 346 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Art. 19, tweede lid, 
Ger.W. - Vonnis alvorens recht te doen -
Verde ling - Aanstelling van een notaris. 369 
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Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Proces
rechtsmisbruik - Laattijdige conclusie -
Sanctie. 557 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Art. 78 Sv. -
Niet goedgekeurde doorhalingen - Toepas
singsgebied. 305 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Eensluidend verklaard afscbrift 
- Niet van valsbeid beticbt stuk - Wettelijke 
bewijskracht. 311 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Verklaring 
van de beklaagde niet opgetekend in bet zit
tingsblad - Gevolgen t .a.v. bet recbt op een 
eerlijk proces. 611 

Vonnissen en :arresten 
Tucbtzaken - Vertegenwoordiging van de 
vervolgde persoon - Onmogelijkbeid om in 
persoon te verscbijnen. 580 

Voogdij 
Administratieve voogdij - Geen macbtiging 
voor of goedkeuring van een bandeling door 
de voogdijoverbeid - Personen die dat ge
brek aan macbtiging of goedkeuring kUJmen 
aanvoeren. 586 

Vool'lopige hechtenis 
Aanbouding - Bevel tot aanbouding - Voor
afgaande ondervraging - Begrip. 362 

Voorlopige hechtenis 
Aanbouding - Bevel tot aanbouding - Voor
afgaande ondervraging - Mededeling aan de 
verdacbte - Mogelijkbeid dat een bevel tot 
aanbouding zal worden verleend - Opmer
kingen van de verdacbte - Begrip. 362 

Voorlopige hechtenis 
Aanbouding - Bevel tot aanbouding - Ver
eiste voorafgaande mededeling aan de onder
vraagde verdacbte - Inboud. 383 

Voorlopige hechtenis 
Aanbouding - Betekening - Geen ve rtaling 
van bet bevel tot aanbouding in een voor de 
verdacbte versta<,nbare taal. 489 

Voorlopige hechtenis 
Uitlevering - Bevelt tot aanhouding verleena 
door buitenlandse overbeid - Vermeldingen 
van plaats en datum der feiten - L'it\·oer-



baarverklaring door het onderzoeksgerecht -
Voorwaarden. 608 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Bevoegdheid -
de rechtspleging - Gevolg. 

Voorlopige hechtenis 

Regeling van 
334 

Handhaving - Regeling van de rechtspleging 
- Raadkamer - Beschikking - Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Afzonder
lijke beschikking - Hechtenis - Handha
ving - Hoger beroep - Ontvankelijkheid. 

334 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Cassatieberoep - Termijn. 

352 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14 
I.V.B.P.R. - Openbaarheid van de terechtzit
tingen - Toepasselijkheid. 353 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Art. 5.3 E.V.R. l\1!. - Art. 9.3 
I.V.B.P.R. - Recht om binnen een redelijke 
termijn te worden berecht of hangende bet 
proces in vrijheid te worden gesteld - Be
grip. 360 

Voorlo!Jige hechtenis 
Handhaving - Wettigheid- Redenen. 463 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Afzonderlijke beschikking -
Regeling van rechtsgebied - Vernietiging 
van de beschikking tot verwij zing - Gevolg. 

496 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Vermelding van plaats en da
tum van de feiten. 541 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Redengeving - Open bare vei
ligheid. 610 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Verdachte, die beweert in de 
onmogelijkheid te verkeren op de terechtzit
ting van het onderzoeksgerecht te verschij 
nen - Recht van zijn advocaat om hem te 
vertegenwoordigen en een conclusie neer te 
l€ggen. 612 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling Ver
zoekschrift- Vonnisgerecht - Be\·oegdheid. 

543 
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Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Beslissing van het onderzoeksge
recht - Middel afgeleid uit de schending van 
art. 97 Gw. · 489 

Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14.3 
I.V.B.P.R. - Beslissingen van de onderzoeks
gerechten inzake voorlopige hechtenis. 489 

Voorrechten en hypotheken 
Handelsvennootschappen - Vereffening 
Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers 
- Draagwijdte. 465 

Voorrechten en hypotheken 
Inkomstenbelastingen - Rechten en voor
rechten van de Schatkist - Vennootschap -
Handelsvennootschappen - Vereffening -
Wettelijke hypotheek - Inschrijving Ar t. 
326, derde lid, W.I.B. - Gevolgen. 465 

Voorziening in cassatie 
Algemene begrippen - Strafzaken - Hof 
van assisen - Cassatieberoep tegen het ver
oordelend arrest- Draagwijdte. 494 

Voorziening in cassatie 
Algemene begrippen - Voorziening tegen 
een weigering een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof te stellen - Geen middel tegen 
de beslissing die het gevolg va.n de weigering 
is. 574 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vorm - Betekening -
Keuze van woonplaats in de akte van beteke
ning van de beslissing. 340 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Eisers en verweerders - Straf
vordering - Openbaar ministerie - Dr?'lg
wijdte van zijn cassatieberoep - Bep;;il{illg. 

462 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn van cassatieberoep -
Duur - Voorlopige hechtenis . 352 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Duur, begin en 
einde - Strafvordering - Voorziening yan de 
beklaagde tegen een vonnis in boger beroep 
gewezen dat zijn \·erzet ongedaan \·erklaart - · 
Termijn Yan vijftien dagen ing:~ande de dag 
na de betekening 426 
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Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Strafvordering -
Duur - Beschikking van de raadkamer tot 
regeling van de rechtspleging - Voorziening 
van de beklaagde na de eindbeslissing. 601 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Cassatieberoep van 
het Bestuur van Financien, vervolgende partij 
- Geen betekening - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 303 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Verklaring van voor
ziening. 329 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm van het cassatieberoep -
Verzoekschrift - Uitbreiding van het cassa
tieberoep - Ontvankelijkheid. 579 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen- Termijn van beteke
ning - Voorziening van de burgerlijke partij 
- Termijn van art. 418 Sv. 350 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Memorie tot staving 
van de voorziening - Onleesbare handteke
ci~ ~ 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbam· voor cas
satieberoep - Beschikking van toewijzing. 

329 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Verdaging - Onderscheid. 329 

Vom·ziening in cassatie 
Strafzaken- Afstand- Vorm. 

Voorziening in cassatie 

580 

Tuchtzaken - Vormen - Overlegging van 
memories - Memorie van toelichting - Ter
mijn - Vordering tot onttrekking van de zaak 
aan de provinciale raad van de Orde van Apo
thekers. 483 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Vormen - Cassatieberoep te
gen een beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van Apothekers - 1\'Iedewerking van 
een advocaat bij het Hof van Cassatie. 526 

20-

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Instelling van de verde
ring - Aanhangigmaking - Inschrijving op 
de algemene rol. 373 

Vordering in rechte 
Vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging -
Wijze van indienen - Verzoekschrift. 385 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Vordering in rechte te
gen de Waalse Gewestexecutieve - Wettelijk
heid. 590 

Vreemde wet 
Zairees Wetboek van Arbeidsrecht - Ar
beidsovereenkomst - Beeindiging van de 
overeenkomst door de werkgever - Overeen
komst voor onbepaalde tijd - Geen geldige 
reclen - Rechten van de werknemer. 321 

w 

Waren en goederen (Misbruik in de han

del van) 
Leurhandel zonder voorafgaande vergunning 
- Uitoefening van de ambulante activiteiten 
- Verschil. 459 

Waters 
Enig artikel, laatste lid , wet 17 januari 1938 -
Waterleidingen Wijzigingsvoorwaarden -
Kosten. 438 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet, art. 62, eerste lid - Proces
sen-verbaal met wettelijke bewijswaarde tot 
bij bewijs van het tegendeel - Draagwijdte. 

382 

Wegverkeer 
Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet - Ge
bruik, door de verbalisant, van een toestel om 
het misdrijf \'ast te stellen - Ter plantse aan-
wezige verbalisant Beoordelings\Tijheid 
van de feitenrechter 427 
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Wegverkeer 
Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet - Proces
verbaal met bewijskracht tot het tegendeel is 
bewezen- Wettelijke bewijswaarde- Gren
zen. 427 

Wegverlwer 
Wegverkeerswet, art. 62, eerste lid - Proces
sen-verbaal met wettelijke bewijswaarde tot 
bewijs van het tegendeel - Draagwijdte -
Snelheidsovertreding Vaststelling met 
technische apparatuur. 458 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet - Art. 62 - Bijzondere be
wijswaarde van vaststellingen van de verbali
sant. 599 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 1 - Open bare weg - Be grip. 

400 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 9.3 - Plaats op de rijbaan -
Verplichting zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van de rijbaan te blijven. 291 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Reglementsbepa
lingen - Art. 12.3.1, eerste lid - Voorrang 
rechts - Draagwijdte. 487 

Wegverl>eer 
Wegverkeersreglement - Reglementsbepa
lingen - Artt. 12.4 en 19 - Bestumder die 
links of rechts wil afslaan op een kruispunt -
Toepasselijke regels. 488 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Autobus die 
zijn halteplaats verlaat- Vereisten. 502 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen- Art. 61.1.1"- Rood verkeerslicht 
- Stopstreep. 599 

Werldoosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - In een 
beschutte werkplaats tewerkgestelde werklo
zen - Aard van de rechtsbetrekking. 293 

Werkloosheid 
Allerlei - Bijzondere bijdrage - Bijdrage
plicht - Inkomsten - Bedrag - Roerende 
inkomsten. 317 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Administratief dossier 
- Wijziging - Wijzigingsaangifte - Begrip. 

421 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Ontstaan 
van het recht. 4~3 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Ten onrechte betaal-
de prestaties - Terugvorclering Adminis-
tratiekosten - Begrip. 423 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling - Criteria. 536 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Prestatie van de 
uitkeringsverzekering - Gemeenrechtelijke 
vergoeding - lncleplaatsstelling van de verze
keringsinstelling - Criteria. 536 
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