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Nr. 345 

3e KAMER - 2 maart 1992 

EIGENDOM - EIGENDOM VAN DE GROND -
ART. 552, B.W. - DRAAGWIJDTE. 

Art. 552 B. W. heeft betrekking op het ei
gendomsrecht volgend uit het aanbren
gen van gebouwen, constructies en 
aanplantingen op een erf; het is niet 
toepasselijk bij de vraag naar de rech
ten van de verkrijger bij vervreem
ding; daarbij kan de eigendomsover
dracht worden beperkt (1). 

(DE ROO, VAN DEN BOSSCHE T. HEENE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7591) 

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

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 97 der Grand
wet, 552, eerste lid, 553, 1101, 1108, 1134, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de rechter uitspraak moet doen over aile 
punten van de vordering, zoals neerge
legd in artikel 1138 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat " de erven Koning 
Albertstraat 50 en Rene Vermaststraat 
30 (v66r 9 april 1986) behoorden tot een 
patrimonium nl. dat van Clara Van Was
senhove ", dat "dat inhoudt dat het ei
gendomsrecht m.b.t. het grondoppervlak 
en de contructies boven en onder dit 
grondoppervlak en de constructies boven 
en onder dit grondoppervlak volledig en 
uitsluitend aan laatstgenoemde toekwa-

(1} Zie Cass., 26 juni 1890 (Bull. en Pas., 
1890, I, 233}; 28 nov. 1969 en 13 mei 1970 (A C 
1970, 314 en 854}. · ., 

men", dat "(mevrouw Clara Van Was
senhove) haar eigendommen (kon) split
sen zoals zij wenste en naargelang deze 
splitsing de eigendomsrechten overdra
gen ", dat "zij dus de vrijheid (had) 
slechts de eigendomsrechten over te dra
g~n die betrekking hebben op het erf Re
ne Vermaststraat 30 en de constructies 
erop en eronder uitgezonderd de kelder
ruimte, die verbonden was met het erf 
Koning Albertstraat 50", dat "(eisers) 
slechts deze rechten konden verwerven 
die Clara Van Wassenhove heeft willen 
overdragen ", dat nu uit het standpunt 
van (verweerders) volgt dat het nooit de 
wil was van Clara Van Wassenhove om 
haar eigendomsrechten met betrekking 
to~ die kelderr~imte mee over te dragen 
(e1sers) de bew1jslast (hebben) zo ze het 
tegenovergestelde beweren ", dat "het 
echter onmogelijk (lijkt) dat Clara Van 
W assenhove een deel van de kelderruim
te, verbonden aan de woning Koning Al
bert~~r~~t .50 heeft willen prijsgeven ", 
dat ZlJ d1t trouwens niet (kon) doen 
zonder de rechten te krenken van de 
huurder, zijnde een restauranthouder die 
deze kelder gebruikte als wijnkelder ", 
beslist dat " de ondergelegen kelder niet 
begrepen is bij het op 9 april 1986 ver
kochte onroerend goed ", eisers veroor
deelt tot het verlijden van de notarii:He 
verkoopsakte met oplegging van een 
dwangsom van 10.000 frank per dag die 
verloopt na de dag waarop het arrest 
van het hof van beroep kracht van ge
wijsde heeft bekomen, eisers tevens ver
oordeelt tot het betalen van een schade
vergoeding van 25.000 frank wegens 
tergend en roekeloos geding en de tegen
vordering van eisers ongegrond ver
klaart, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest noch door bovenstaande overwe
gingen noch door enige andere eigen 
overweging of redengeving van de eerste 
rechter antwoordt op eisers' aanvoerin
gen in beroepsconclusie volgens welke 
artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek 
diende toegepast ten aanzien van huidig 
geschil; dat deze bepaling een vermoe
den inhoudt dat de eigenaar van een be
paalde oppervlakte tevens eigenaar 
wordt van de eigendom boven en onder 
deze oppervlakte; dat door verweersters 
geen enkele akte of feit wordt ingeroe
pen waaruit zou blijken dat dit vermoe
den werd weergelegd; artikel 552, eerste 
lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat de eigendom van de grond in zich de 
eigendom bevat van hetgeen op en onder 
de grond is gelegen; luidens de recht-
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spraak van Uw Hof, artikel 552, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek een ver
moeden vastlegt ten voordele van de ei
genaar van de grand, dat geldt tot bewijs 
van het tegenovergestelde, inzake het ei
gendomsrecht over hetgeen zich in de 
grand bevindt of zich erboven uitstrekt; 
de verkoper van een al dan niet be
bouwd perceel grand die beweert dat bij 
overeenkomst werd afgeweken van het 
vermoeden vastgesteld in artikel 552, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
hiervan de bewijslast draagt; te dezen ei
sers van de rechtsvoorgangster van ver
weersters een kadastraal omschreven 
onroerend goed aankochten, met betrek
king tot hetwelk verweersters later be
weerden dat de zich in de grand bevin
dende kelder uitgesloten was van de 
verkoop; artikelen 1315 van het Burger
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat iedere partij het be
wijs moet leveren van de feiten die zij 
aanvoert; de rechters in het bestreden 
arrest echter vaststellen dat uit verweer
sters' standpunt volgt dat het nooit de 
bedoeling was van Clara Van Wassenho
ve om haar eigendomsrechten over de 
kelder mee over te dragen en beslissen 
dat eisers de bewijslast hebben zo ze het 
tegenovergestelde beweren, met name 
dat de onder de overgedragen eigendom 
gelegen kelderruimte niet uit de over
dracht zou zijn gesloten; zodat het be
streden arrest, waar het spijts de aanwe- . 
zigheid van een te hunnen voordele 
geldend wettelijk vermoeden iuris tan
tum, aan eisers opdraagt om het bewijs 
te leveren van het tegenovergestelde van 
verweersters' beweringen, de regels inza
ke de bewijslast miskent (schending van 
de artikelen 552, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek en 1315 van het Burger
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek), minstens zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 der Grondwet, 
1138 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter uitspraak moet doen 
over alle punten van de vordering); 

tweede onderdeel, voor zover de rech
ters oordeelden dat de beginselen van ar
tikel 552, eerste lid, van het Burgerlijk 
W etboek van toe passing was, het bestre
den arrest de gemeenschappelijke bedoe
ling van de contractanten om af te wij
ken van het wettelijk vermoeden vervat 
in dit artikel, diende vast te stellen; 

het arrest overweegt dat eisers slechts 
deze rechten konden verwerven die Cla
ra Van Wassenhove - de rechtsvoor-

gangster van verweersters heeft wil
len overdragen, en oordeelt dat uit het 
standpunt van verweersters volgt dat het 
nooit de wil was van Clara Van Wassen
hove om haar eigendomsrechten met be
trekking tot de kelderruimte mee over te 
dragen; 

uit geen enkele overweging van het ar
rest blijkt dat ook eisers de bedoeling 
hadden om af te wijken van de bepalin
gen van artikel 552, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en aldus overeen
komstig een gemeenschappelijke bedoe
ling der contracterende partijen, de wil 
bestond om de onder de eigendom gele
gen kelderruimte uit de eigendomsover
dracht te sluiten, 

zodat het arrest niet wettig kon beslis
sen dat de onder de overgedragen eigen
dom gelegen kelderruimte krachtens 
wilsovereenstemming der partijen niet 
begrepen was in de overdracht van het 
goed (schending van de artikelen 1101, 
1108 en 1134 van het Burgerlijk Wet
boek); 

W at het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest eerst 
vaststelt dat de eisers menen dat, 
nu zij het grondoppervlak hebben 
gekocht en bij de verkoop niet werd 
bepaald dat de litigieuze kelder die 
onder de waning lag uit de verkoop 
werd uitgesloten, die kelder hun toe
behoort; dat het arrest vervolgens 
die stelling verwerpt met de in het 
middel aangehaalde motieven; 

Dat het arrest aldus het verweer 
van de eisers ter zake beantwoordt; 
dat artikel 1138 van het Gerechtelijk 
Wetboek en een beginsel van dezelf
de strekking geen verband houdt 
met de grief dat op een verweer niet 
is geantwoord; 

Overwegende dat artikel 552 van 
het Burgerlijk Wetboek betrekking 
heeft op het eigendomsrecht vol
gend uit het aanbrengen van gebou
wen, constructies en aanplantingen 
op een erf; dat die wetsbepaling 
evenwel niet toepasselijk is bij de 
vraag naar het voorwerp en de om
vang van de rechten van de verkrij
ger aan wie zodanig erf wordt ver
vreemd; dat in laatstbedoeld geval 
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het voorwerp van de eigendomsover
dracht kan worden beperkt; dat het 
arrest niet oordeelt dat artikel 552 
van het Burgerlijk Wetboek te de
zen toepasselijk is; 

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

2 maart 1992 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rauws, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 346 

3" KAMER - 2 maart 1992 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
UITKERINGEN - WEIGERING - OPZETTELIJK 
GEPLEEGDE FOUT. 

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
moeten worden geweigerd wanneer de 
gerechtigde de tout die de arbeidsonge
schiktheid heeft veroorzaakt, willens 
heeft begaan, ook al heeft hij de gevol
gen ervan niet gewild (1}. (Art. 76bis 
Z.I.V.-wet.) 

(1) Cass., 5 nov. 1990, A.R. nr. 8951 (A.C, 
1990-91, nr. 127). Zie Cass., 16 feb. 1987, A.R. 
nr. 5551 (A.C, 1986-87, nr. 357) met cone!. O.M. 

(LANDSBOND VAN DE BEROEPS· EN ONAFHAN
KELIJKE ZIEKENFONDSEN T. VERHEESEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7714} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1990 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 76bis van de Z.I.V.-wet van 9 
augustus 1963, de toekenning van de 
in titel IV van deze wet bedoelde 
prestaties wordt geweigerd ingeval 
de arbeidsongeschiktheid het gevolg 
is van een door de gerechtigde op
zettelijk gepleegde fout; dat de wet
gever met << opzettelijk gepleegde 
fout » niet bedoeld heeft dat de 
schade opzettelijk moet zijn veroor
zaakt met het oogmerk uitkeringen 
te ontvangen; dat de arbeidsonge
schiktheid door een opzettelijk ge
pleegde fout van de getroffene is 
veroorzaakt wanneer deze die fout 
willens heeft begaan, ook al heeft 
hij de gevolgen ervan niet gewild; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat artikel 76bis te dezen 
niet van toepassing is omdat « het 
in onderhavige zaak inderdaad een 
geval van zelfverminking betrof 
maar niet met het uitsluitend oog
merk om de voordelen van de ziek
te- en invaliditeitsverzekering te 
ontvangen »; dat zij op grond hier
van 1. de vordering van eiser afwij
zen die op artikel 2, § 2, van de wet 
van 8 juli 1987 tot wijziging van de 
Z.I.V.-wet is gestoeld en die strekt 
tot terugbetaling van prestaties wel
ke verweerder volgens eiser ten on
rechte voor de periode van 11 april 
1984 tot 28 augustus 1984 heeft ont~ 
vangen; 

2. de tegenvordering toekennen 
die verweerder op grond van artikel 
2, § 1, van deze wet heeft ingesteld 
en die strekt tot het verkrijgen van 
prestaties voor de schade welke zich 
vanaf 10 augustus 1987 voordeed en 
die voortsproot uit het << ongeval 
waardoor (verweerder) op 10 a,pril 
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1984 getroffen werd »; dat zij zo
doende de in het middel aangevoer
de wetsbepaling schenden en in zo
verre hun beslissingen niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
eiser en over de tegenvordering van 
verweerder in zoverre deze laatste 
gegrond is op artikel 2, § 1, van de 
wet van 8 juli 1987; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel1017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

2 maart 1992 - 3° kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Boes 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Nr. 347 

3° KAMER - 2 maart 1992 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID 
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - KORT GEDING 
- BESTUURSHANDELING - OGENSCHIJNLIJK 
FOUTIEVE AANTASTING VAN SUBJECTIEVE 
RECHTEN. 

2° KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BE
STUURSHANDELING - OGENSCHIJNLIJK FOU
TIEVE AANTASTING VAN SUBJECTIEVE RECH
TEN. 

1 o en 2° De rechter in kart geding is be
voegd om bewarende maatregelen te 
bevelen als een bestuurshandeling een 
ogenschijnlijk foutieve aantasting van 
subjectieve rechten inhoudt (1). (Art. 
584 Ger.W.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. C.D.H.-LAREl\1 C.V., CEN

TRUM VOOR RADIO-IMMUNOLOGIE B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7732) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1991 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 6, 
6bis, 25, 29, 30, 78, 107 van de Grondwet, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
584, lid 2, 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 34undecies van de wet van 9 au .. 
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte 
en invaliditeit, ingevoegd bij de Pro
grammawet van 30 december 1988, 1, 2, 
3, 34, 5, 7, 8 van het koninklijk besluit 
van 22 maart 1989 houdende de criteria 
en de modaliteiten volgens welke bij de 
laboratoria voor klinische biologie de be
dragen worden teruggevorderd bedoeld 
in artikel 34undecies van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziek
te en invaliditeit, en van de algemene 
rechtsbeginselen van de gelijkheid der 
Belgen en voor zoveel als nodig, van de 
redelijkheid, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming beveelt dat de uitvoering van de 
vordering van de Dienst voor Genees
kundige Verzorging van eiser in cassatie 
·van respectievelijk 25 januari 1990 en 19 

{1) Zie Cass., 21 maart 1985, A.R. nr. 7189 
(A.C., 1984-85, nr. 445) met cone!. eerste adv.
gen. Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 
1985, I, zelfde nr.; Cass. 20 sept. 1990, A.R. nr. 
8631 (A.C., 1990-91, nr. 33), 19 april 1901, A.R. 
nr. 7140 {A.C., 1990-91, nr. 463) met cone!. adv.
gen. D'Hoore. 
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januari 1990 ten aanzien van respectieve
lijk eerste verweerster ten bedrage van 
16.751.751 fr. en tweede verweerster ten 
bedrage van 3.422.692 fr. tijdelijk worden 
geschorst totdat de Raad van State arrest 
gewezen heeft over de aldaar ingeleide 
vorderingen van verweersters tot vernie
tiging van het koninklijk besluit nr. 
89/635 d.d. 22 maart 1989 en van de mi
nisteriele besluiten d.d. 1 december 1989 
en 8 december 1989, zomede totdat het 
vonnis van de bodemrechter, zijnde de 
arbeidsrechtbank, gevat door de dagvaar
ding ten grande d.d. 19 februari 1990, in 
kracht van gewijsde is gegaan, voor 
recht zegt dat eerste en tweede verweer
sters geen enkel nadeel noch enige 
sanctie zullen ondergaan (o.m. verlies 
van aansluiting, toepassing van verwijl
intresten, ... ) ten gevolge van de toepas
sing van onderhavig arrest in afwachting 
dat de Raad van State arrest heeft gewe
zen betreffende de vernietiging van de 
bestreden akten, en voor recht zegt dat 
onderhavig arrest ophoudt rechtsgevol
gen te hebben van zodra bij vonnis dat 
in kracht van gewijsde is gegaan, de ar- · 
beidsrechtbank zich ten grande zal heb
ben uitgesproken in het kader van de 
procedure ten grande over de geldigheid 
of de nietigheid van de beslissingen van 
de Dienst voor Geneeskundige Verzor
ging van eiser van 25 januari 1990 en 19 
januari 1990, op volgende gronden: De 
beoogde recuperatiefacturen, waarvan 
verweersters de tijdelijke schorsing van 
de tenuitvoerlegging vorderen, betreffen 
de invordering lastens verweersters van 
voorschotten op de totale budgetover
schrijding in het raam van de wettelijk 
vooropgestelde jaarbudgetten ... Tot sta
ving van de gevorderde schorsingsmaat
regel van de beoogde recuperatiefactuur 
voor het tweede kwartaal van 1989 d.d. 
respectievelijk 25 januari 1990 en 19 ja
nuari 1990, doen verweersters gelden dat 
ze de wettelijkheid van de grondslag 
waarop deze recuperatiefacturen steunen 
ernstig betwisten, voorhoudende dat het 
koninklijk besluit d.d. 22 maart 1989 en 
de ministeriele besluiten d.d. 1 en 8 de
cember 1989 waarbij een systeem van 
voorschotten op ristorno werd uitgewerkt 
in uitvoering van de artikelen 34decies 
en 34undecies van de organieke Z.I.V.
wet, ingevoegd door artikelen 27 en 28 
van de Programmawet van 30 december 
1988, onwettelijk zouden zijn daar strij
dig met artikel 6 van de Grondwet hoof
dens schending van de algemene begin· 
selen van behoorlijk bestuur; over de 
middelen die verweersters ontwikkelden 

ter bestrijding van de aangevoerde on
grondwettelijkheid van de beoogde uit
voeringsbesluiten, worden door het hof 
in casu als relevant aangehouden de in
geroepen schending van het evenredig
heidsbeginsel en het redelijkheidsbegin
sel; zonder zich te mengen in de be
voegdheid van de Raad van State, gevat 
door verweersters bij hun ingediende an
nulatieverzoekschriften, of in de be
voegdheid van de bodemrechter, behoort 
het tot de bevoegdheid van de rechter in 
kort geding te onderzoeken of deze inge
roepen schendingen een ogenschijnlijke 
foutieve aantasting door de overheid in
houdt van de aangevoerde subjectieve 
rechten van verweersters; ... volgens ver
weersters voorhouden, schendt het uitge
werkte recuperatiesysteem enerzijds het 
algemeen redelijkheidsbeginsel, volgens 
hetwelk de overheid bij afweging van alle 
in aanmerking genomen belangen in re
delijkheid niet tot de genomen beslissing 
kon komen, en anderzijds het evenredig
heidsbeginsel volgens hetwelk de over
heid aan rechtsonderhorigen, gelet op 
het nagestreefde doel, geen onevenredige 
grote lasten of beperkingen mag opleg
gen... Bij analyse van de argumentatie 
zowel van eiser als van verweersters 
dient te worden vastgesteld : 1. dat waar 
in feite inderdaad elk laboratorium bij
draagt tot het bereiken of overschrijden 
van het vastgestelde globaal budget, 
zulks krachtens zijn activiteit als dusda
nig en ongeacht zijn omzet, het dan ook 
principieel juist is dat er bij overschrii
ding ook gerecupereerd dient te worden 
bij elk laboratorium dat een activiteit in 
het beoogde dienstjaar heeft uitgeoefend; 
2. de regel echter waarbij van bijdrage 
wordt vrijgesteld de !abo's wier bedoelde 
uitgaven minder dan 5 miljoen fr. bedra
gen blijkt ogenschijnlijk de ingeroepen 
beginselen in principe te schenden, zelfs 
wanneer meteen voorzien wordt in een 
outlasting voor hetzelfde bedrag in hoof
de van de !abo's met een grater omzetcij
fer dan 5 miljoen fr.; inderdaad wanneer 
bij hypothese het aantal aldus vrijgestel
de !abo's (per absurdo genomen) 99 % 
van het geheel der !abo's bedraagt en zij 
dienvolgens krachtens hun aantal bijdra
gen tot het bereiken van de limiet van 
het globaal budget, of nog dit overschrij
den, of zelfs maar bijdragen tot een zeer 
belangrijk aandeel in dit globaal budget, 
terwijl zij vrijgesteld zijn elk afzonder
lijk van ristorno, dan blijkt de last die 
het ontworpen systeem legt op het 1 % 
van de !abo's wier uitgaven de 5 miljoen 
fr. overschrijden overduidelijk dispropor-
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tioneel te zijn; zelfs het feit dat voor het 
berekenen van het voorschot deze !abo's 
voornoemde outlasting genieten, veran
dert hier niets aan; 3. waar het supra 1 
vermelde principe juist is met betrek
king tot het ja dan neen verschuldigd 
zijn van de ristorno, dan zou met betrek
king tot het verplichten tot betaling van 
een trimestrieel voorschot rekening moe
ten gehouden worden, op gevaar van 
schending van de ingeroepen beginselen, 
met het prorata temporis berekend aan
deel van het betrokken labo in zijn even
tuele overschrijding van het per trimes
trieel opgedeeld globaal budget; zij vast 
te stellen dat het ontworpen systeem 
dergelijke factor niet bevat; de ontwor
pen modulering evenmin; aangezien het 
inderdaad niet ondenkbaar is dat een be
paald aantal !abo's, en dit kan voorko
men in elk der categorieen, zijn activiteit 
dermate economisch beheert dat het bin
nen de perken blijft van zijn proportio
neel in het trimestrieel opgedeeld globaal 
budget, terwijl concurerrende !abo's deze 
zorg nog niet delen en dusdoende een ac
tiviteit ontwikkelen die het voor hun ca
tegorie opgedeelde trimestrieel budget 
overschrijden, worden de eerste aldus tot 
betaling van voorschotten gesanctioneerd 
spijt de ingevoerde modulering doordat 
geen rekening wordt gehouden met hun 
individueel effectief aandeel in de be
doelde overschrijding en met hun mede
werking aan het door de wetgever beoog
de doel, zijnde de beheersing der uitga
ven voor klinische biologie; uit het voor
gaande volgt derhalve, in weerwil van 
het vertoog van eiser, dat de door ver
weersters ingeroepen bezwaren op het 
vlak van de aangevoerde schendingen 
van bedoelde beginselen van behoorlijk 
bestuur dermate ernstig zijn dat de aan
gevochten recuperatiefacturen een ogen
schijnlijk foutieve aantasting inhouden 
van de subjectieve rechten van verweer
sters. Tevergeefs beroept eiser zich nog 
op het voorlopig karakter van de bere
kende voorschotten, ten einde deze 
schendingen te betwisten, daar dit feit 
een onverschillig element uitmaakt voor 
de toetsing van het systeem zelf aan de
ze beginselen, 

terwijl, eerste onderdeel, de Koning 
door de wet gemachtigd werd de nodige 
maatregelen te nemen ten einde te voor
komen dat het budget van financiele 
middelen voor het ganse Rijk voor de 
verstrekkingen van klinische biologie 
verleend aan niet in een ziekenhuis op
genomen rechthebbenden overschreden 
wordt en de Koning tevens gemachtigd 

wordt de criteria en de modaliteiten te 
bepalen volgens dewelke de bedragen 
met dewelke dit budget overschreven 
wordt, teruggevorderd worden bij ver
weersters, evenals de regels volgens 
welke de aan eiser terug te storten be
dragen worden berekend; dat in het 
kader van deze bepalingen het principe 
van de evenredigheid of gelijkheid niet 
aan de Koning verbiedt onderscheidin
gen te maken tussen zekere categorieen 
van laboratoria, op voorwaarde dat deze 
onderscheidingen redelijk en niet wille
keurig zijn, zodat het principieel niet 
juist is dat bij overschrijding van het 
budget de door de Koning te treffen re
glementering de recuperatie der uitga
ven voor klinische biologie diende in te 
stellen bij elk laboratorium dat een acti
viteit in het beoogde dienstjaar heeft ge
had zonder onderscheidingen te kunnen 
maken (schending va:n art. 6, 6bis der 
Grondwet, 34undecies van de wet van 9 
augustus 1963 en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de gelijkheid); dat het 
principe der redelijkheid als dusdanig op 
geen enkele wettelijke norm steunt, die 
dit principe omschrijft en de niet-nale
ving ervan, volgens het bestreden arrest, 
overeenkomt met een foutieve aantas
ting van de subjectieve rechten van ver
weersters; dat echter de Koning door de 
laboratoria te verdelen in categorieen en 
niet te voorzien dat elk laboratorium dat 
een activiteit in de bewuste periode heeft 
uitgeoefend onderworpen is aan de recu
peratie, geen fout heeft begaan en ge
handeld heeft volgens op bij de wet ge
geven opdracht criteria en modaliteiten 
der recuperatie te voorrzien (schending 
van art. 1382, 1383 B.W., 34undecies van 
de wet van 9 augustus 1963); dat het be
streden arrest, door te stellen dat bij 
overschrijding van het budget elk labora
torium zou moeten terugbetalen zonder 
vrijstellingen, zich mengt in de beleids
optie der recuperatie, door de wet aan de 
Koning gegeven (schending van art. 25, 
29, 30, 78 van de Grondwet, 34undecies 
van de wet van 9 augustus 1963) en meer 
dan een marginale controle op de wijze, 
waarop de Koning zich van zijn bevoegd
heid heeft gekweten, uitoefent, wat in ai
le geval ook de grenzen van de toepas
sing van het redelijkheidsprincipe over
schrijdt (schending van art. 1382, 1383 
BW en voor zoveel als nodig van het re
delijkheidsprincipe ); 

tweede onderdeel, de vrijstelling van 
recuperatie, voorzien voor laboratoria 
wier uitgaven voor klinische biologie 
minder dan 5 miljoen fr., bedragen, een 
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categorie van laboratoria betreft, ge
steund op de hoegrootheid van het be
drag dat door de verplichte ziekte- en in
validiteitsverzekering verschuldigd is 
voor verstrekkingen van klinische biolo
gie, verleend in de loop van een bepaald 
dienstjaar; dat het instellen (van) zulke 
categorie, gesteund op de hoegrootheid 
der verstrekkingen, een objectieve, rede
lijke en niet willekeurige indeling is, te 
meer dat voor de laboratoria wier uitga
ven voor klinische biologie minstens 5 
miljoen fr. bedragen, de eerste schijf van 
5 miljoen frank uitgaven eveneens vrij
gesteld is; dat dientengevolge deze inde
ling geen inbreuk maakt op de principes 
van gelijkheid; dat de redenering per ab
surdum, waarbij het bestreden arrest de 
schending der gelijkheid weerhoudt bij 
veronderstelling, indien 99 % van alle la
boratoria zouden vrijgesteld zijn, de last 
van de recuperatie op 1 % (van) de labo
ratoria zou liggen, hieraan geen afbreuk 
doet; dat immers enerzijds een categorie, 
objectief bepaald, ook uit enkele labora
toria kan bestaan, en anderzijds de rede
nering per absurdum in casu gesteund is 
op een irreiHe veronderstelling die daar
bij indruist tegen het feit dat de eerste 
schrijf van 5 miljoen fr. uitgaven voor al
le laboratoria, ook de grotere, vrijgesteld 
is (schending van art. 6, 6bis van de 
Grondwet, 34 undecies van de wet van 9 
augustus 1963, 1, 2, 3 van het K.B. van 22 
maart 1989, en van het algemeen rechts
beginsel der gelijkheid}; dat het bestre
den arrest, wat betreft de miskenning 
van het principe der redelijkheid, op 
geen enkele rechtsvorm steunt die dit 
principe omschrijft en de niet-naleving 
ervan volgens het arrest zou overeenko
men met een foutieve aantasting van de 
subjectieve rechten van verweersters; 
dat echter de Koning, door de betrokken 
laboratoria inzake de recuperatie volgens 
de grootte der uitgaven voor klinische 
biologie in te delen, en een vrijstelling 
van recuperatie te verlenen aan laborato
ria die minder dan 5 miljoen fr. jaar
lijkse uitgaven voor klinische biologie 
hebben, geen fout heeft begaan en inte
gendeel de hem bij de wet verleende be
voegdheidscriteria en modaliteiten der 
recuperatie vast te stellen als een goed 
huisvader heeft uitgeoefend te meer 
daar de grote laboratoria voor de schijf 
hunner inkomsten beneden de 5 miljoen 
fr., eveneens vrijgesteld worden (scherr
ding van art. 1382, 1383 BW, 34undecies 
van de wet van 9 augustus 1963, 1, 2, 3 
er anders over te oordelen en door nl. te 
stellen dat de Koning door het voorzien 

dezer categorieen en vrijstellingen inza
ke recuperatie, een fout zou begaan heb
ben en de redelijkheid zou hebben mis
kend, zich mengt in de beleidsoptie der 
recuperatie, door de wet aan de Koning 
gegeven (schending van art. 25, 29, 30, 78 
van de Grondwet, 34undecies van de wet 
van 9 augustus 1963} en meer dan, een 
marginale controle op de wijze, waarop 
de Koning zich van zijn bevoegdheid 
heeft gekweten, uitoefent, wat in alle ge
val ook de grenzen van het redelijkheids
principe overschrijdt (schending van art. 
1382, 1383 BW en voor zoveel als nodig 
van het redelijkheidsprincipe); 

derde onderdeel, het principe van ge
lijkheid of evenredigheid van de verde
ling der lasten niet ogenschijnlijk mis
kend wordt door het feit dat het recupe
ratiesysteem met betrekking tot het 
betalen van trimestriele voorschotten 
geen rekening houdt met prorata tempo
ris berekend aandeel van de betrokken 
labo's in hun eventuele overschrijding 
van het per trimester opgedeeld globaal 
budget; dat immers de indeling der labo
ratoria inzake recuperatie en betaling 
van voorschotten gesteund is op de 
grootte van hun uitgaven voor klinische 
biologie, hetgeen objectieve, redelijke en 
niet willekeurige maatstaven zijn die de 
kwestieuze categorieen rechtvaardigen 
zonder dat de Koning verplicht was nog 
bijkomende categorieen of voorwaarden 
te voorzien voor het betalen der voor
schotten; dat daarbij de betaling dezer 
voorschotten slechts voorlopig is en deze 
geheel of gedeeltelijk terugbetaald wor
den, ingeval er geen of een hogere over
schrijding is, bij de verzekering op het 
einde van het dienstj aar of in de loop 
van het jaar wanneer uit de voorlopige 
rekeningen blijkt dat het budget niet zal 
overschreden worden (schending van art. 
6, 6bis, van de Grondwet, 34undecies van 
de wet van 9 augustus 1963, 2, 4, 5, 7, 8 
van het KB van 22 maart 1989); dat het 
bestreden arrest, wat betreft de misken
ning van het principe der redelijkheid, 
op geen enkele rechtsnorm steunt die dit 
principe omschrijft en de niet-naleving 
ervan volgens het arrest zou overeenko
men met een foutieve aantasting van de 
subjectieve rechten van verweersters; 
dat echter de Koning door de betaling 
der voorschotten te vereisen volgens de 
grootte der uitgaven voor klinische biolo
gie en deze niet onmiddellijk afhankelijk 
te stellen aan de berekening der over
schrijdingen van het budget prorata tem
poris door elk laboratorium, de hem door 
de wet toegekende bevoegdheid criteria 
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en modalitEdten der recuperatie vast te 
stellen als een goed huisvader heeft uit
geoefend (schending van art. 1382, 1383 
BW, 34undecies van de wet van 9 augus
tus 1963, 2, 4, 5, 7, 8 van het KB van 22 
maart 1989); dat het bestreden arrest, 
door te stellen dat de Koning, bij het be
palen der voorschotten, eveneens had 
moeten rekening houden met het prorata 
temporis berekend aandeel van de be
trokken labo's in hun eventuele over
schrijding van het per trimester opge
deeld globaal budget, een fout zou be
gaan hebben en de redelijkheid zou 
hebben miskend, zich mengt in de be
leidsoptie der recuperatie, door de wet 
aan de Koning gegeven (schending van 
art. 25, 29, 30, 78 van de Grondwet, 34un
decies van de wet van 9 augustus 1963) 
en meer dan een marginale toetsing op 
de wijze, waarop de Koning zich van zijn 
bevoegdheid heeft gekweten, uitoefent, 
wat in aile geval ook de grenzen van het 
redelijkheidsprincipe overschrijdt (scherr
ding van art. 1382, 1383 BW en voor zo
veel als nodig van het redelijkheidsprin
cipe); 

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

Wat het eerste, het tweede en het 
derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof, 
als rechter in kart geding, onder
zoekt of de door de verweersters 
aangevoerde schendingen een ogen
schijnlijk foutieve inbreuk door de 
overheid op de door hen ingeroepen 
subjectieve rechten inhouden; dat 
het arrest daarna, op grand van de 
vaststellingen en appreciaties die 
het bevat, oordeelt : « dat de door 
(de verweersters) ingeroepen bezwa
ren op het vlak van de aangevoerde 
schendingen van (de) beginselen 
van behoorlijk bestuur dermate ern
stig zijn dat de aangevochten recu
peratiefacturen een ogenschijnlijke 
foutieve aantasting inhouden van de 
( ... ) subjectieve rechten van (de ver
weersters) »; 

Dat het arbeidshof aldus geen uit
spraak doet over de grand van de 
door de verweersters ingeroepen 
subjectieve rechten noch over de 
realiteit van de door hen aangevoer
de schendingen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door hun beslissing, die bij 
voorraad is uitgesproken, te gran
den op een ogenschijnlijk foutieve 
inbreuk van de overheid op sub
jectieve rechten van de verweer
sters, zich niet mengen in de be
leidsoptie die de wet aan de Koning 
heeft gelaten ter zake van de aange
vochten recuperaties, noch de aan de 
Koning op dat punt toegewezen be
voegdheid op onwettige wijze te con
troleren; 

Dat de appelrechters aldus even
min, in strijd met wat in de onder
delen wordt gesteld, beslissen welke 
reglementering de Koning ter uit
voering van artikel 34 undecies van 
de Ziekte- en Invaliditeitswet had 
dienen vast te stellen, noch dat de 
Koning een fout beging of niet als 
een goede huisvader heeft gehan
deld bij de uitvoering van die wets
bepaling, noch dat de uitgevaardig
de reglementering een miskenning 
van het gelijkheidsbeginsel inhoudt; 

Overwegende dat, in zoverre in 
het derde onderdeel wordt gesteld 
dat het gelijkheids- of evenredig
heidsbeginsel niet ogenschijnlijk 
wordt miskend door een van de om
standigheden die door het arbeids
hof in aanmerking wordt genomen, 
het onderdeel opkomt tegen de in 
cassatie onaantastbare beoordelings
bevoegdheid die de rechter in kart 
geding heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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2 maart 1992 - 3e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rauws, afdelings
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, procureur-generaal 
- Advocaten : mrs. Houtekier en De 
Gryse. 

Nr. 348 

3e KAMER - 2 maart 1992 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - VER· 
KIESBAARHEIDSVEREISTEN - TEWERKSTEL· 
LING - SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVER
EENKOMST - ARBEIDSONGESCHIKTHEID. 

De periodes van schorsing van de ar
beidsovereenkomst wegens arbeidson
geschiktheid komen in aanmerking 
voor de vaststelling van de duur van 
de tewerkstelling van zes maanden die 
vereist is om verkiesbaar te zijn als 
personeelsafgevaardigde in de onder
nemingsraad (1). (Art. 19, eerste lid, 3°, 
en tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet.) 

(INDOSUEZ BANK BELGIE N.V. T. BENOOT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7813) 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 22 mei 1991 door de Arbeids
rechtbank te Antwerpen in laatste 
aanleg gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 19, eerste lid, 3° 
van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, 
(zoals laatst vervangen door art. 3, b, van 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978) en van artikel 13 van het ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990, be-

(1) Zie Cass., 19 mei 1976 (A.C., 1976, 1038). 

treffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen), 

doordat het bestreden vonnis ten aan
zien van de gezondheidstoestand van de 
heer Wagemans vaststelde "dat blijkt 
dat de heer Wagemans sinds geruime 
tijd zijn aktiviteiten niet kan uitoefenen 
in de onderneming wegens gezondheids
redenen "; het vonnis hieraan onmiddel
lijk toevoegde " dat geenszins kan ge
steld worden dat hij dit niet meer zal 
kunnen " hetgeen eiseres overigens nim
mer beweerd heeft; het vonnis niettemin 
het verzet van eiseres - hoewel gegrond 
op deze vaststaande ernstige gezond
heidsproblemen van de kwestieuze kan
didaat - ongegrond verklaarde; het von
nis deze beslissing motiveerde door de 
overweging "dat de heer Wagemans be
schouwd client te worden als effectief te
werkgesteld, vermits de verhouding 
werkgever - werknemer effectief blijft" 
en "(eiseres) door te stellen dat de ziek
te van de heer W agemans een beletsel 
zou kunnen zijn tot het stellen van zijn 
kandidatuur, een voorwaarde toevoegt 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, 
niet door de wet voorzien ", 

terwijl de wet van 20 september 1948 
als voorwaarde der verkiesbaarheid 
stelt : een tewerkstelling in de juridische 
entiteit waaronder de onderneming sor
teert of in de technische bedrijfseenheid 
die gevormd wordt door verscheiden juri
dische entiteiten; deze tewerkstelling ten 
minste zes maanden moet bedragen (art. 
19, eerste lid); voor het berekenen van 
deze minimumtermijn de perioden wor
den meegerekend tijdens welke de uit
voering van de overeenkomst is ge
schorst (artikel 19, tweede lid); nochtans 
voor het daadwerkelijk uitoefenen van 
het beoogde mandaat de kandidaat te
vens regelmatig als tewerkgestelde in de 
onderming aanwezig behoort te zijn; de 
bij voormeld artikel 19 vereiste tewerk
stelling in die zin effectief moet zijn; het 
bestreden vonnis nochtans oordeelde dat 
ondanks de vastgestelde afwezigheid in 
de onderneming als gevolg van een lang
durige werkonbekwaamheid de heer Wa
gemans aan de vereiste effectieve te
werkstelling voldeed "vermits de verhou-. 
ding werkgever-werknemer effectief 
blijft "; het bestreden vonnis vonnis al
dus een onjuiste interpretatie heeft gege
ven aan de vereiste effectieve tewerkstel
ling welke een daadwerkelijke aanwe
zigheid in de onderneming onderstelt; 
het bestreden vonnis derhalve schending 
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inhoudt van artikel 19 van de wet van 20 
maart 1948 en van artikel 13 van het ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990 nu 
dit artikel een gelijkluidende bepaling 
inhoudt als voormeld artikel 19 van de 
Wet van 20 maart 1948 >>: 

Overwegende dat artikel 19, eer
ste lid, 3°, van de Bedrijfsorganisa
tiewet als voorwaarde stelt dat de 
werknemer, om als afgevaardigde 
van het personeel verkiesbaar te 
zijn, sedert ten minste zes maanden 
tewerkgesteld is in de juridische en
titeit waaronder de onderneming 
ressorteert of in de technische be
drijfseenheid die gevormd wordt 
door verscheidene juridische entitei
ten in de zin van artikel 14, § 2, b; 
dat, naar luid van artikel 19, tweede 
lid, de oorzaken van schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst geen invloed hebben op 
de ancienniteitsvoorwaarden; dat uit 
deze wetsbepalingen volgt dat de pe
riodes van schorsing van de arbeids
overeenkomst in aanmerking dienen 
te worden genomen bij de beoorde
ling van de tewerkstelling van ten 
minste zes maanden; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank, zonder de voormelde wetsbe
paling te schenden, beslist dat « de 
heer Wagemans, die sinds geruime 
tijd zijn activiteiten niet kan uitoefe
nen in de onderneming wegens ge
zondheidsredenen >>, maar waarvan 
« geenzins kan gesteld worden dat 
hij dit niet meer zal kunnen doen, 
( ... ) beschouwd dient te worden als 
effectief tewerkgesteld vermits de 
verhouding werkgever-werknemer 
effectief blijft », zodat hij aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarde van 
een tewerkstelling van ten minste 
zes maanden op de datum van de 
verkiezingen voldoet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 maart 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. De 
Gryse. 

Nr. 349 

2e KAMER - 3 maart 1992 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN - UIT
LEVERING- U!TVOERBAARVERKLARING VAN 
BET DOOR DE BU!TENLANDSE OVERHEID 
VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING 
AARD VAN DIE BESLISSING. 

2° UITLEVERING ONDERZOEKSGE-
RECHTEN - U!TVOERBAARVERKLARING VAN 
HET DOOR DE BU!TENLANDSE OVERHEID 
VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING 
AARD VAN DIE BESLISSING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 13 
I.V.B.P.R. - UITLEVERING. 

4° UITLEVERING - RECHTEN VAN DE 
MENS - ART. 13 I.V.B.P.R. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 
E.V.R.M. - ART. 14 I.V.B.P.R. - UITLEVERING 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOER
BAARVERKLARING VAN HET DOOR DE BU!
TENLANDSE OVERHEID VERLEENDE BEVEL 
TOT AANHOUDING. 

6° UITLEVERING ONDERZOEKSGE-
RECHTEN - U!TVOERBAARVERKLARING VAN 
HET DOOR DE BUITENLANDSE HANDEL VER
LEENDE BEVEL TOT AANHOUDING - ART. 6 
E.V.R.M. - ART 14 I.V.B.P.R. 

7° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.3 
E.V.R.M. - UITLEVERLING. 

8° UITLEVERING - RECHTEN VAN DE 
MENS - ART. 5.3 E.V.R.M. 
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go UITLEVERING UITVOERBAARVER-
KLARING VAN HET DOOR DE BUITENLANDSE 
OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOU
DING - GEEN VERSCHIJNING VAN DE VREEM
DELING VOOR DE RAADKAMER. 

1 o en 2° De beslissing waarbij een onder
zoeksgerecht uitspraak doet over de 
uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel 
tot aanhouding is geen vonnis in de 
zin van art. 97 Gw (1). 

3° en 4° Art. 13 I. V.B.P.R. is niet van toe
passing op de procedure inzake uitle
vering. 

5° en 6° De artt. 6 E. V.R.M. en 14 
I. V.B.P.R. houden geen verband met 
het recht van verdediging voor de on
derzoeksgerechten die uitspraak doen 
over de uitvoerbaarverklaring van het 
door de buitenlandse overheid verleen
de bevel tot aanhouding (2). 

7° en 8° Art. 5.3 E. V.R.M. is niet van toe
passing op de persoon tegen wie een 
uitleveringsprocedure wordt gevoerd, 
met vrijheidsbeneming als bedoeld in 
lid 1, f van die bepaling (3). 

go Geen wettelijke bepaling schrijft voor 
of vereist dat de vreemdeling om 
wiens uitlevering wordt verzocht, ver
schijnt of moet verschijnen voor de 
raadkamer die zal beslissen over de 
uitvoerbaarverklaring van het door 
een buitenlandse overheid tegen hem 
verleende bevel tot aanhouding (4). 

(D'HONT) 

ARREST 

(A.R. nr. 6291) 

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; 

(1) en (2) Cass., 6 nov. 1985, A.R. nr. 4682 
(A.C., 1985-86, nr. 152) en 5 juni 1990, A.R. nr. 
4566 (ibid., 1989-90, nr. 582). 

(3) Cass., 16 jan. 1991, A.R. nr. 8739 (A.C., 
1990-91, nr. 253). 

(4) Zie Cass., 16 jan. 1991, A.R. nr. 8739, ver
meld in de noot 3. 

Gelet op het namens eiser inge
diende verzoekschrift en de daarop 
betrekking hebbende brief, van wel
ke beide stukken een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Overwegende dat de beslissing 
van een onderzoeksgerecht dat, zo
als te dezen, uitspraak doet over de 
uitvoerbaarverklaring van een door 
een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel, geen vonnis is in 
de zin van artikel 97 van de Grand
wet; dat het arrest derhalve die be
paling niet heeft kunnen schenden; 

Overwegende dat eiser in appel
conclusie aanvoerde dat « de toepas
selijkheid van het ( ... ) E.V.R.M. op 
de procedures inzake extraditie niet 
meer betwistbaar (is) » om daarna 
te betogen dat het E.V.R.M. en het 
I.V.B.P.R. (door eiser als B.U.P.O. 
aangewezen) werden geschonden 
doordat, eensdeels, << de raadkamer 
heeft toegelaten dat gezeteld en ge
vorderd werd in abstentia van (ei
ser); noch (eiser), noch dezes raads
man werd verwittigd van de zitting 
d.d. 22.11.1991 », anderdeels, « even
min (eiser) of zijn raadsman in de 
gelegenheid werden gesteld kennis 
te nemen van de documenten die 
aan de publieke vordering overlig
gen »; 

Overwegende dat de appelrech
ters de toepasselijkheid van het 
E.V.R.M. en het I.V.B.P.R. niet uit
sluiten, maar, met inachtneming 
van en binnen de perken van de ge
gevens van de zaak en het door ei
ser gevoerde verweer de toepasse
lijkheid van die verdragen onderzoe
ken; 

Overwegende dat artikel 13 
I.V.B.P.R. niet de uitlevering, maar 
wel de te dezen niet ter sprake zijn
de uitzetting van vreemdelingen be
treft; 

Overwegende dat de artikelen 6 
E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. geen be
trekking hebben op het recht van 
verdediging voor de onderzoeksge
rechten wanneer deze uitspraak 
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doen over de uitvoerbaarverklaring 
van een door een buitenlandse over
heid verleend aanhoudingsbevel; dat 
artikel 5.3 E.V.R.M. niet van toepas
sing is op de persoon tegen wie een 
uitleveringsprocedure wordt ge
voerd, met vrijheidsbeneming als 
bedoeld in lid 1, f, van artikel 5 
E.V.R.M.; dat het feit dat de appel
rechters die vrijheidsbeneming ten 
onrechte binnen het raam van lid 1, 
c, van artikel 5 plaatsen hun beslis
sing niet aantast; 

Overwegende dat geen wettelijke 
bepaling voorschrijft of vereist dat 
de vreemdeling om wiens uitlever
ing wordt verzocht voor de raadka
mer verschijnt of moet verschijnen; 
dat eiser bij het uitoefenen van zijn 
recht van beroep van het dossier 
kennis heeft kunnen nemen en door 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling is gehoord; dat zijn verweermid
delen door zijn raadsman voor dit 
rechtscollege werden uiteengezet; 

Dat de grieven 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. 

3 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.J. 
Martens, Gent. 

Nr. 350 

2• KAMER - 4 maart 1992 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - SCHOR
SING - STRAFVORDERING - VERSTEKVON
NIS - BETEKENING - SCHORSING VAN DE 
VERJARING - BEGRIP. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJA
RING. 

1 a Wanneer een verstekvonnis is bete
kend doch niet aan de persoon, wordt, 
bij het verstrijken van de gewone ver
zettermijn, de verjaringstermijn van 
de strafvordering geschorst en vervan
gen door de verjaringstermijn van de 
straf; die geschorste termijn begint pas 
opnieuw te lopen vanaf de dag waarop 
tegen het verstekvonnis een later ont
vankelijk verklaard verzet wordt ge
daan (1). (Art. 24 V.T.Sv.; artt. 151 en 
187 Sv.) 

2° Wanneer de op de strafvordering ge
wezen beslissing vernietigd wordt om
dat die strafvordering verjaard was, en 
wanneer de aan die vordering verbon
den kosten ten laste van de Staat moe
ten blijven, wordt de beslissing vernie
tigd zonder verwijzing (2). 

(KARENGERA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9500) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden vonnis, op 4 november 1991 
in hoger beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel; 

Gelet op de memorie waarvan een 
eensluidend afschrift aan dit arrest 
is gehecht; 

Over de grief betreffende de ver
jaring van de strafvordering: 

(1) Cass., 22 feb. 1989, A.R. nr. 7259 (A.C., 
1988-89, nr. 352). 

(2) Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 3457 (A.C., 
1989-90, nr. 161). 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof .vermag acht te 
slaan, blijkt dat 1 o eiser is vervolgd 
wegens een op 17 maart 1989 bega
ne overtreding van artikel 48, 1 o van 
de Wegverkeerswet; 2° de laatste 
verjaringstuitende daad verricht is 
op 2 maart 1990; 3° eiser door de Po
litierechtbank te Brussel bij vonnis 
van 20 september 1990 bij verstek is 
veroordeeld wegens die telastleg
ging; 4° die beslissing is betekend 
door afgifte van het afschrift van 
het exploot op het politiecommissa
riaat op 12 oktober 1990; 5° eiser 
daarvan kennis heeft genomen op 
27 november 1990; 6° hij op 7 decem
ber 1990 verzet heeft gedaan; 7° dat 
verzet door de Politierechtbank te 
Brussel bij op tegenspraak gewezen 
vonnis van 3 januari 1991 ontvanke
lijk doch niet gegrond is verklaard; 
8° de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, op het hager beroep van 
het openbaar ministerie en van ei
ser, het beroepen vonnis van 3 ja
nuari 1991 heeft bevestigd bij ver
stek op 19 februari 1991; go dat 
vonnis is betekend door afgifte van 
het afschrift van het exploot op het 
politiecommissariaat op 4 maart 
1991; 10° eiser daarvan kennis heeft 
genomen op 22 juli 1991; 11° hij te
gen die beslissing van 19 februari 
1991 verzet heeft gedaan op 16 juli 
1991; 12° het bestreden vonnis dat 
verzet ontvankelijk heeft verklaard 
op 4 november 1991; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 68 van de Wegverkeerswet de 
strafvordering voortspruitende uit 
het aan eiser verweten misdrijf ver
jaart door verloop van een jaar, te 
rekenen van de dag waarop het mis
drijf is begaan; 

Dat naar luid van artikel 23 van 
de wet van 17 april 1878 de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, als
ook de dag waarop de daad van stui
ting heeft plaatsgehad, in de termijn 
zijn begrepen; 

Dat, wanneer een verstekvonnis is 
betekend doch niet aan de persoon, 
de verjaringstermijn van de straf-

vordering, bij het verstrijken van de 
gewone verzettermijn, wordt ge
schorst en vervangen door de verja
ringstermijn van de straf en pas op
nieuw begint te lopen vanaf de dag 
waarop tegen het verstekvonnis een 
ontvankelijk verklaard verzet wordt 
gedaan; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
te dezen wettelijke beletselen die de 
berechtiging van de strafvordering 
verhinderen, eerst bestonden van 28 
oktober 1990 tot 7 december 1990, en 
daarna van 20 maart 1991 tot 26 juli 
1991 telkens vanaf de vijftiende dag 
na de betekening van het verstek
vonnis tot de datum van het ontvan
kelijk verklaarde verzet; 

Dat derhalve de strafvordering 
verjaard was op de dag van de uit
spraak van het bestreden vonnis; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

4 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. S. 
Kalugina, Brussel. 

Nr. 351 

ze KAMER - 4 maart 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - JEUGDBESCHERMING - VERVOL-
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GING VAN EEN MINDERJARIGE VAN MEER 
DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN ACHT
TIEN JAAR OUD, OP HET OGENBLIK VAN DE 
FElTEN, WEGENS EEN MISDRIJF ALS BE
DOELD IN ART. 36BIS JEUGDBESCHERMINGS
WET - GEMEENRECHTELIJK RECHTSCOLLE
GE - STRAFVORDERING - VERJARING -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONDER
ZOEK TER ZITTING - TOEPASSELIJKE RE
GELS. 

2° JEUGDBESCHERMING - VERVOL
GING TEGEN EEN MINDERJARIGE VAN MEER 
DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN ACHT
TIEN JAAR OUD, OP HET OGENBLIK VAN DE 
FElTEN, WEGENS EEN MISDRIJF ALS BE
DOELD IN ART. 36BIS JEUGDBESCHERMINGS
WET - GEMEENRECHTELIJK RECHTSCOLLE
GE - STRAFVORDERING - VERJARING -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONDER
ZOEK TER ZITTING - TOEPASSELIJKE RE
GELS. 

1 o en 2° Het onderzoek van de vervolging 
die, wegens de in art. 36bis Jeugdbe
schermingswet bedoelde misdrijven, 
voor op grand van het gemene recht 
bevoegde gerechten zijn ingesteld te
gen minderjarigen van meer dan zes
tien jaar en minder dan voile achttien 
jaar oud op het ogenblik van de feiten, 
geschiedt in raadkamer; de wet voor
ziet niet in enige afwijking van die 
substantiele rechtsvorm voor het geval 
dat die gerechten, benevens van de 
vorderingen van het O.M jegens die 
minderjarigen, ook kennis nemen van 
de tegen hen ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen (1). 

(GENOT, NOEL T. M ... E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 9534) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 oktober 1991 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei; 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3424 
(A.C., 1989-90, nr. 199) en 16 jan. 1991, A.R. nr. 
8549 (ibid., 1990-91, nr. 252); zie ook Cass., 20 
nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 186) en 30 april 
1985, A.R. nr. 9075 (ibid., 1984-85, nr. 522). 

Over het middel : schending van de arti
kelen 36bisvan de wet van 8 april1965 be
treffende de jeugdbescherming, gewijzigd 
en aangevuld door de wet van 9 mei 1972, 
en 96 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, bij de 
uitspraak over de burgerlijke rechtsvor
deringen, vooreerst de verjaring vaststelt 
van de strafvordering tegen eiser en de 
eerste verweerder, die meer dan 16 jaar 
was op het ogenblik van de feiten, en 
daarna beslist dat alleen de eiser Genot 
aansprakelijk is voor de door het litigieu-

. ze ongeval veroorzaakte schade, hem 
veroordeelt tot schadeloosstelling van 
het echtpaar M ... -C ... , verweerders tot 
cassatie, die zowel optreden in eigen 
naam als in hun hoedanigheid van ou
ders en wettelijke beheerders over de 
persoon en de goederen van hun zoon 
S ... M ... en de rechtbank onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de door 
iedere eiser tegen de drie verweerders 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, 

terwijl de Correctionele Rechtbank te 
Hoei op de terechtzitting van 20 septem
ber 1991 verklaard heeft de behandeling 
van de zaak ab initio te hervatten, waar
na ze zich in raadkamer heeft terugge
trokken omdat « de beklaagde ... ... op 
het ogenblik van de feiten meer dan zes
tien doch minder dan achttien jaar oud 
was »; de behandeling van de zaak zowel 
ten aanzien van de beklaagde... als van 
de eiser Genot uitsluitend in raadkamer 
heeft plaatsvonden, de debatten daarna 
voor gesloten zijn verklaard en de uit
spraak van het vonnis is vastgesteld op 
de openbare terechtzitting van 18 okto
ber 1991; het in het middel vermelde arti
kel 36bis, tweede lid, van de wet van 8 
april 1965, naar luid waarvan het onder
zoek van de vervolgingen die voor de ge
rechten, bevoegd op grond van het geme
ne recht, in de bij dit artikel bepaalde 
gevallen, worden ingesteld tegen minder
jarigen van meer dan zestien jaar en 
minder dan volle achttien jaar oud op 
het ogenblik van de feiten, geschiedt in 
raadkamer, enkel strekt tot bescherming 
van die minderjarigen; het bovenaange
haalde artikel 36bis enkel van toepassing 
is wanneer, in de bij dat artikel bepaalde 
gevallen, de gerechten, bevoegd op grond 
van het gemene recht, kennis nemen 
van de vorderingen van het openbaar 
ministerie ten aanzien van minderjari
gen van meer dan zestien jaar en min
der dan volle achttien jaar oud op het 
ogenblik van de feiten; die bepaling, wel
ke afwijkt van de grondwettelijke regel 
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inzake de openbaarheid van de terecht
zittingen, niet van toepassing is, wan
neer die gerechten uitspraak moeten 
doen over de burgerlijke rechtsvordering 
van een meerderjarige tegen een min
derjarige; daaruit volgt dat de behande
ling van de burgerlijke rechtsvordering 
van de meerderjarige eiser tegen de 
minderjarige beklaagde, die op het ogen
blik van de feiten meer dan zestien jaar 
oud was, in strijd met de wet in raadka
mer heeft plaatsgevonden, zodat het be
streden vonnis, nu het de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt 
nietig is: ' 

Overwegende dat krachtens arti
kel 36bis, tweede lid, van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, het onderzoek van de 
vervolgingen, die wegens de in dat 
artikel omschreven misdrijven voor 
de gerechten, pevoegd op grond van 
het gemene recht, worden ingesteld 
tegen minderjarigen van meer dan 
zestien jaar en minder dan volle 
achttien jaar oud op het ogenblik 
van de feiten, in raadkamer ge
schiedt; 

Dat de wet van die substantiEHe 
rechtsvorm niet afwijkt wanneer die 
gerechten, zoals te dezen de correc
tionele rechtbank ten aanzien van 
de eerstgenoemde verweerder ge
lijktijdig met de kennisneming van 
de vorderingen van het openbaar 
ministerie jegens die minderjarigen 
ook kennis nemen van tegen hen in
gestelde burgerlijke rechtsvordering; 

Dat het middel faalt naar recht; 

c ............... . 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiser, in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen, die tegen 
hem zijn ingesteld door de tweede 
en derde verweerders die optreden 
zowel in eigen naam als in hun hoe
danigheid van wettelijke beheerders 
over de goederen van hun zoon ... ; 

verwerpt de voorziening van eiser 
voor het overige alsook de voorzie
ning van eiseres; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

4 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Fischer - Anderslui
dende conclusie (2) van mevr. Liekenda
el, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Simont. 

Nr. 352 

2" KAMER - 4 maart 1992 

1° GRONDWET- ART. 7- TOEPASSINGS

GEBIED. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING- RAADKAMER- BESCHIKKING
BETEKENING - TOEPASSELIJKE WETSBEPA
LINGEN. 

3° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- EXPLOTEN - STRAFZAKEN - VOORLOPI
GE HECHTENIS- HANDHAVING- RAADKA
MER - BESCHIKKING - BETEKENING - BE
TEKENINGAKTE - TOEPASSELIJKE WETSBE
PALINGEN. 

Noot arrest nr. 351 : 

(2) Het O.M. had tot cassatie geconcludeerd 
op grand dat, zoals het arrest zegt, het onder
zoek in raadkamer van de tegen minderjari
gen ingestelde vervolging weliswaar een sub
stantiiHe rechtsvorm is bij de bij art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet bepaalde gevallen 
(Cass., 20 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 186), 
maar dat die bepaling, nu zij afwijkt van de 
grondwettelijke regel inzake openbaarheid van 
de terechtzittingen (Cass., 30 april 1985, A.R. 
nr. 9075, ibid., 1985-85, nr. 522) op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd en dus niet van 
toepassing is op het onderzoek van de burger
lijke rechtsvordering, vooral wanneer, zoals te 
dezen, de strafvordering vervallen is door ver
jaring. 



638 HOF VAN CASSATIE Nr. 352 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING -
BETEKENING - TERMIJN - LAATI'IJDIGHEID 
- GEVOLG. 

1° Art. 7, derde lid, Gw. heeft be trekking 
op de titel op grand waarvan een per
soon kan worden aangehouden buiten 
het geval van ontdekking op heter
daad, doch niet op de rechterlijke be
slissingen op grand waarvan de wette
Jijk verrichte aanhouding achteraf 
wordt gehandhaafd (1). 

2° en 3° Art. 862, § 1, :P, Ger. W. is onver
enigbaar met de specifieke regels inza
ke voorlopige hechtenis uit de wet van 
20 juli 1990; het is dus niet van toepas
sing op de betekening van de beschik
king van de raadkamer, waarbij de 
voorlopige hechtenis van een verdach
te wordt gehandhaafd; die betekening 
wordt geregeld door de bovengenoem
de wet van 20 juli 1990, inzonderheid 
door de artt. 18 en 30, § 2. (Artt. 2 en 
862 Ger. W.} 

4° Art. 30, § 2, Wet Vool'lopige Hechtenis 
1990 voorziet niet in enige nietigheid 
of sanctie voor het geval dat de beslis
sing tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis niet is betekend binnen de 
daartoe bepaalde termijn van vieren
twintig uur; die rechtsvorm heeft geen 
ander doe] dan de appeltermijn te 
doen ingaan (2). (Artt. 18 en 30, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(ATI'AOUI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9770) 

HET HOF; - Gelet op het hestre
den arrest, op 21 fehruari 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inheschuldiging
stelling; 

(1) Cass., 13 feb. 1991, A.R. nr. 8892 (A C 
1990-91, nr. 316). · ., 

(2) Zie in verband met de betekening van de 
arresten van de kamer van inbeschuldiging
stellmg (art. 31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990), die enkel tot doe! heeft de termijn voor 
het mstellen van cassatieberoep te doen in
gaan, Cass., 13 feb. 1991, A.R. nr. 8892, en 20 
feb. 1991, A.R. nr. 8909 (A.C, 1990-91, nrs. 316 
en 336). 

Over de middelen, luidend als volgt : 
« Dat uit geen enkel gedingstuk met 

zekerheid kan worden opgemaakt op 
welke datum de raadkamer te Doornik 
de beschikking heeft gewezen waarbij 
het bevel tot aanhouding werd bevestigd; 
dat immers de betekeningsakte 11 de
cember 1991 als datum opgeeft; dat, ook 
al is zulks ongetwijfeld te wijten aan een ' 
verschrijving, deze niettemin tot gevolg 
heeft dat de regelmatigheid van de bete
kening onmogelijk kan worden nage
gaan; dat, bij ontstentenis van een regel-

. matige vermelding van de datum van de 
akte die nodig is om de gevolgen ervan 
te kunnen beoordelen, die akte nietig 
moet worden verklaard op grond van ar
tikel 862, § 1, 3° van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat, bij ontstentenis van een 
regelmatige betekening binnen de wette
lijke termijn, de verdachte in vrijheid 
moet worden gesteld; dat het bestreden 
arrest artikel 7 van de Grondwet, artikel 
862, § 1, 3° van het Gerechtelijk Wetboek, 
alsmede de artikelen 18 en 30 van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopi
ge hechtenis schendt »; 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 7 van de Grondwet hetrekking 
heeft op de titel op grond waarvan 
een persoon kan worden aangehou
den buiten het geval van ontdekking 
op heterdaad, doch niet op de rech
terlijke heslissingen op grond waar
van de wettelijk verrichte aanhou
ding achteraf wordt gehandhaafd; 

Overwegende dat, anderzijds, 
overeenkomstig artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wethoek de in dit wet
hoek gestelde regels niet van toe
passing zijn op de rechtsplegingen, 
die geregeld worden door rechtshe
ginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepas
sing van de hepalingen van dit wet
hoek; 

Overwegende dat artikel 862, § 1, 
3°, van het Gerechtelijk Wethoek 
waarvan de schending wordt aange
voerd onverenighaar is met de speci
fieke regels inzake voorlopige hech
tenis, vervat in de wet van 20 juli 
1990; 

Overwegende dat luidens artikel 
30, § 2, van die wet het hoger heroep 
moet worden ingesteld hinnen een 
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termijn van vierentwintig uren, die 
ten aanzien van de verdachte, de be
klaagde of de beschuldigde, begint 
te lopen vanaf de dag waarop de be
schikking van de raadkamer hem is 
betekend in de vorm bepaald in arti
kel 18; dat die betekening wordt ge
daan binnen vierentwintig uren; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling, welke is opgenomen in hoofd
stuk VII van de wet onder de titel 
« Het hoger beroep » niet voorziet in 
enige nietigheid of sanctie voor het 
geval dat de beslissing tot handha
ving van de voorlopige hechtenis 
niet is betekend binnen de daartoe 
bepaalde termijn van 24 uur; dat die 
rechtsvorm geen ander doel heeft 
dan de appeltermijn te doen ingaan; 
dat eiser te dezen hoger beroep heeft 
ingesteld binnen de wettelijke ter
mijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Overwegende dat de substanWHe 

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

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

4 maart 1992 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gel1jkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. D. Gauquie, Bergen. 

Nr. 353 

1 e KAMER - 6 maart 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID

DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - DADING 
ADVOCAAT - BIJZONDERE VOLMACHT. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS

HUUR- HUUROVERDRACHT- VERZET VAN 
DE VERHUURDER - VERWERPING VAN HET 
VERZET DOOR DE RECHTER - GEVOLGEN. 

3° HOOFDELIJKHEID - HANDELSHUUR 

- HUUROVERDRACHT - VERPLICHTINGEN 
VAN HOOFDHUURDER EN OVERNEMER -
SCHULDBEVRIJDING - GEVOLGEN. 

1° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel dat niet aan de appel
rechter is overgelegd en hieruit is af
geleid dat eiseres niet rechtsgeldig 
haar akkoord heeft gegeven voor een 
dading, omdat haar raadsman daartoe 
geen bijzondere volmacht had ontvan
gen (1). 

2° De overdracht van de handelshuur die 
voldoet aan de bepalingen van art. 10, 
eerste lid, Handelshuurwet en waar
van overeenkomstig het derde lid van 
dat artikel door de huurder een ant
werp van de akte van overdracht bete
kend is, is tegenover de verhuurder 
een overdracht onder de opschortende 
voorwaarde dat de verhuurder binnen 
dertig dagen na de betekening geen ver
zet heeft gedaan tegen die overdracht of 
dat dit verzet door de rechter wordt ver
worpen; door het vervullen van die op
schortende voorwaarde krijgt de over
dracht zijn volledige uitwerking vanaf 
de datum van de kennisgeving van de 
overdracht (2). 

3° Art. 1200 B. W. dat bepaalt dat de beta
ling door een van de hoofdelijke schul
denaars, de overige hoofdelijke schul
denaars bevrijdt, vindt toepassing in 
het geval van art. 11, I en III, Handels
huurwet dat bepaalt dat bij overdracht 
van de gezamenlijke rechten van de 
hoofdverhuurder, de overnemer de 
rechtstreekse huurder wordt van de 
verhuurder, waarbij de oorspronke-

(1) Zie Cass., 18 mei 1984, A.R. nr. 4217 
(A.C., 1983-84, nr. 531). 

(2) Zie : VANDEKERCKHOVE, Les Novelles 
DToit civil, t. VI, 2, (uitg. 1984), Les Baux Com~ 
merc1aux, nrs. 1691 en 1698; R.P.D.B., compl. I 
vo Baux commerciaux, nrs. 165 en 166; PAu: 
WELS, Handelshuur, 1971, A.P.R., nr. 178; HER
BOTS en PAUWELS, Overzicht van rechtspraak 
1982-1987. Bijzondere overeenkomsten, T.P.R., 
1989, 1221, nr. 226. DE PAGE, Traite IV, (uitg. 
1972), nr. 789, p. 851, noot 1. 
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lijke huurder hoofdelijk gehouden 
blijft tot aile uit de aanvankelijke huur 
voortvloeiende verplichtingen (3). 

(VAN DEN NIEUWENHOF T. DIRCKX E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7611) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1990 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 1988, 
1989, 2044 en 2045 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de artikelen 440 en 1045, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis het door 
eiseres ingesteld hoger beroep onge
grond verklaart en, bij bevestiging van 
de vonnissen a quo, de vorderingen van 
eiseres afwijst op grond dat "partijen 
het niet eens zijn over de betekenis van 
de inhoud van voormelde brieven van 18 
januari 1989 en 20 januari 1989; dat 
tweede (verweerder) hierin een dading 
over de wederzijdse rechten en plichten 
ziet; dat (eiseres) hierin slechts de ont
heffing voor tweede (verweerder) van al
le latere aansprakelijkheid ziet; ( ... ) dat 
de interpretatie van tweede (verweerder) 
dan ook met de bedoeling van partijen · 
overeenkomt; ( ... ) dat het akkoord de 
rechten en plichten tussen (eiseres) en 
tweede (verweerder) vereffend heeft; ( ... ) 
dat de vorderingen door (eiseres) gesteld 
lastens tweede (verweerder) door de eer
ste rechter terecht onontvankelijk wer
den verklaard, daar (eisers) na het ak
koord, niet het vereiste belang (art. 117 
Ger.W.) overhield ", 

terwijl de dading in de zin van de arti
kelen 2044 en 2045 Burgerlijk Wetboek 
een overeenkomst is die een einde 
maakt aan een tussen partijen gerezen 
geschil en men, om geldig een dading te 
kunnen aangaan, bekwaam moet zijn om 
te beschikken over de voorwerpen die in 
de dading begrepen zijn (artikelen 2044, 
2045 van het Burgerlijk Wetboek en 
1045, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek); een lastgeving, die in algeme-

(3) Zie : Cass., 18 feb. 1988, A.R. nr. 7965 
(A.C., 1987-88, nr. 375). 

ne bewoordingen is opgesteld, slechts 
machtigt tot het stellen van daden van 
beheer, met uitsluiting van daden van 
beschikking (artikel 1988 van het Bur
gerlijk Wetboek); het mandaat dat de ad
vocaat krachtens artikel 440 van het Ge
rechtelijk Wetboek vermoed wordt van
wege zijn client te hebben gekregen, 
slechts een algemeen mandaat is, gege
ven ad litem, dat niet toelaat op geldige 
wijze voor rekening van de client een da
ding aan te gaan; de advocaat daartoe 
een bijzonder mandaat nodig heeft en de 
rechter het bewijs van toestemming van 
een partij met een voorgestelde dading 
slechts uit een tussenkomst van een ad
vocaat mag afleiden, zo hij ook het be
staan van een dergelijk bijzonder man
daat vaststelt op effectieve wijze, zodat 
het vonnis het bestaan van een dading 
niet wettig heeft kunnen afleiden op 
grond van het louter bestaan van twee 
brieven door de raadslieden van eiseres 
en van tweede verweerder aan elkaar ge
richt, zonder tevens vast te stellen dat ei
seres, respectievelijk tweede verweerder, 
hun advocaat in het bijzonder had ge
machtigd om dat voorstel te doen, res
pectievelijk te aanvaarden, waardoor het 
vonnis alle in het middel ingeroepen 
wettelijke bepalingen heeft miskent » : 

Overwegende dat eiseres in haar 
appelconclusie opwierp dat « het ak
koord tussen (eiseres) en (verweer
der Friedman) tot stand gekomen, 
vervat ligt in de brieven d.d. 18.01 
en 20.01.1989 van de raadslieden van 
partijen » en slechts voorwaardelijk 
was of niet werkzaam; dat, in hoger 
beroep, eiseres niet aanvoerde dat 
zij bedoeld akkoord niet had gege
ven, omdat haar raadsman geen bij
zondere volmacht daartoe had ont
vangen; 

Dat het middel nieuw is, en der
halve niet ontvankelijk; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 10 en 
11 van de wet van 30 april 1951 betref
fende de handelshuur, ingevoegd als Af
deling !Ibis van het Boek III, titel VIII, 
hoofdstuk II in het Burgerlijk Wetboek, 
van de artikelen 1200 en 1285 van het 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het vonnis overweegt en be
slist dat "het vonnis van de rechter d.d. 
17 februari 1989 de huuroverdracht door 
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eerste (verweerder) machtigde, waardoor 
de huurrechten van tv.reede (verweerder) 
zijn komen vast te staan; dat (eiseres) te
gen dit onderdeel van dit vonnis geen 
hager beroep aantekende, daar waar an
dere onderdelen worden bestreden in het 
hager beroep in zake A.R. nr. 46.065; dat 
hieruit alsook uit de thans ingenomen 
stelling door appeilante blijkt dat zij be
rust in dit onderdeel; dat er tussen eer
ste en tweede (verweerders) t.o.v. (eise
res) hoofdelijkheid heerst ingevolge art. 
1l.III van de wet op de handelshuur, 
voor de periode vanaf de huuroverdracht; 
dat de vorderingen van (eiseres) tot 
stand kwamen tijdens de huurperiode na 
de huuroverdracht; dat de kwijtschelding 
van deze schuld tegenover tweede (ver
weerder) ook de hoofdelijke mede-schul
denaar, eerste (verweerder), bevrijdt 
(art. 1200 B.W.); overwegende dat de eer
ste rechter derhalve terecht de aanspra
ken van (eiseres) in beide geschillen 
heeft gewezen ", 

terw~jl, eerste onderdeel, artikel 10 van 
de wet betreffende de handelshuur aan 
de huurder en verhuurder het volgen 
van een bepaalde procedure oplegt voor 
het geval de handelshuurovereenkomst, 
zoals in casu, de overdracht van de huur 
verbiedt, doch de huurder de handels
huur desalniettemin wil overdragen; arti
kel 10, derde lid van voornoemde wet de 
huurder verplicht het antwerp van akte 
van overdracht aan de verhuurder te be
tekenen bij ter post aangetekende brief 
of bij gerechtsdeurwaardersexploot; de 
verhuurder zijn met redenen omkleed 
verzet op dezelfde wijze binnen 30 dagen 
na de betekening dient te doen kennen; 
artikel 10, laatste lid, de huurder toelaat 
tegen dit verzet in rechte op te komen; 
gezien de in genoemd artikel 10 bepaal
de procedure, de overdracht van handels
huur, bij conventioneel verbod, slechts 
tegenover de eigenares uitwerking kan 
hebben na ongegrondverklaring van het 
verzet door de rechter; het bestreden 
vonnis het hiermee eens is door vast te 
steilen dat het vonnis van de Vrederech
ter van 17 februari 1989 de huurover
dracht door eerste verweerder aan twee
de verweerder machtigde, waardoor -
vana£ dat ogenblik - de huurrechten 
van tweede verweerder zijn komen vast 
te staan (vonnis p. 4, 7de, 8ste en 9de ali
nea), 

terwijl artikel 11 I, eerste lid van ge
noemde wet betreffende de handelshuur 
bepaalt dat bij overdracht van de geza
menlijke rechten van de hoofdhuurder 

de overnemer rechtstreekse huurder 
wordt van de verhuurder; art. 11 III van 
genoemde wet bepaalt dat de oorspron
kelijke huurder hoofdelijk gehouden 
blijft tot aile uit de aanvankelijke huur 
voortvloeiende verplichtingen, 

terwijl uit het samenlezen van het be
paalde uit voornoemde artikelen 10 en 11 
van de wet betreffende de handelshuur 
volgt dat de hoofdelijkheid waarvan 
sprake in genoemd artikel 11 III, maar 
kim bestaan vanaf het ogenblik dat de 
overdracht rechtens geldig is en de over
later en overnemer tegenover de eigena
res aansprakelijk zijn, in casu na de uit
spraak door de vrederechter tot onge
grondverklaring van het verzet; v66r een 
definitieve rechterlijke uitspraak betref
fende de gegrondheid van het verzet een 
overdracht van de handelshuur rechtens 
niet mogelijk is en derhalve ook geen 
hoofdelijke verbondenheid van de overla
ter, 

terwijl artikel 1200 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat hoofdelijkheid be
staat tussen schuldenaars wanneer zij 
verplicht zijn tot een en dezelfde zaak 
zodat ieder voor het geheel kan worden 
aangesproken en de betaling door een 
van hen gedaan de overige schuldenaars 
jegens de schuldeiser bevrijdt; deze hoof
delijkheid tussen overlater en overnemer 
van een handelshuur, bij verzet door de 
verhuurder, niet bestaat v66r de rechter
lijke uitspraak die het verzet ongegrond 
verklaart en de overdracht machtigt, 

terwijl ten slotte artikel 1285 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat kwijt
schelding of ontslag bij overeenkomst 
ten voordele van een van de hoofdelijke 
medeschuldenaars al de overigen be
vrijdt, tenzij de schuldeiser zich uitdruk
kelijk zijn rechten tegen hen heeft voor
behouden; dit artikel geen toepassing 
kan vinden op een ogenblik dat vaststaat 
dat de hoofdelijkheid, in casu tussen 
overlater en overnemer van een handels
huur tegenover de eigenares, nog niet 
bestaat, zodat het vonnis door te oorde
len enerzijds dat er tussen eerste en 
tweede verweerders t.o.v. eiseres hoofde
lijkheid bestond ingevolge art. 11 III van 
de wet op de handelshuur, voor de perio
de vanaf de huuroverdracht en ander
zijds dat de kwijtschelding van deze 
schuld tegenover tweede verweerder, 
aangegaan v66r deze overdracht, ook de 
hoofdelijke medeschuldenaar, eerste ver
weerder bevrij dt, aile in het middel ge
noemde wetsbepalingen op een onwetti
ge wijze toepast en schendt, nu uit de 
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feitelijke vaststellingen van het vonnis 
blijkt dat de kwijtschelding van schuld 
tegenover de tweede verweerder gebeur
de vooraleer de vrederechter rechtens de 
overdracht van de handelshuur machtig
de, dus vooraleer tussen eerste en twee
de verweerder hoofdelijkheid bestond 
t.o"v" eiseres, en ~mdat ltet bestreden von
nis door te oordelen dat de kwijtschel
ding van sehuld tegemJvet· tweede ver
weerder ouk de lwufdelijke medeschulde
naar, eerste verweerder, bevl'ijdt, niet 
naar recht verantwoord is en schending 
inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de 
wet van 30 april 1951 betreffende de han
delshuur en van de artikelen 1200 en 
1285 van het Burgerlijk Wetboek); en 

............... >>; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
volledig steunt op de stelling dat, in
geval de verhuurder zich verzet te
gen de overdracht door de hoofd
huurder van zijn gezamenlijke rech
ten en zijn verzet wordt verworpen, 
de overdracht slechts uitwerking 
heeft vanaf het vonnis van verwer
ping; 

Overwegende dat de overdracht 
van de handelshuur die voldoet aan 
de bepalingen van artikel 10, eerste 
lid, van de Handelshuur en waarvan 
overeenkomstig het derde lid van 
dat artikel door de huurder een ant
werp van de akte van overdracht be
tekend is, tegenover de verhuurder 
een overdracht is onder de opschor
tende voorwaarde dat de verhuurder 
binnen de dertig dagen na de bete
kening geen verzet heeft gedaan te
gen die overdracht of dat dit verzet 
door de rechter wordt verworpen; 

Dat door het vervullen van die op
schortende voorwaarde de over
dracht zijn volledige uitwerking 
krijgt vanaf de datum van de ken
nisgeving van de overdracht; 

Dat artikel 11, I, van de Handels
huurwet bepaalt dat bij overdracht 
van de gezamenlijke rechten van de 
hoofdhuurder, de overnemer de 
rechtstreekse huurder wordt van de 
verhuurder en dat artikel 11, III, 
van dezelfde wet bepaalt dat de oor
spronkelijke huurder hoofdelijk ge-

houden blijft tot alle uit de aanvan
kelijke huur voortvloeiende verplich
tingen; 

Dat artikel 1200 van het Burger
lijk Wetboek bepaalt dat de betaling 
door een van de hoofdelijke schulde
naars, de overige hoofdelijke schul
denaars bevrijdt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt : 1. dat de eerste 
verweerder op 20 november 1987 de 
handelszaak en de huur heeft over
gedragen aan de tweede verweerder, 
onder de opschortende voorwaarde 
van afwezigheid van gegrond verzet 
door de verhuurster, 2. dat op verzet 
van de verhuurster, de vrederechter 
bij vonnis van 17 februari 1989 « de 
huuroverdracht door (de eerste ver
weerder) machtigde »en 3. dat op 18 
en 20 januari 1989 een akkoord 
werd gesloten tussen eiseres en de 
tweede verweerder, waarbij deze 
laatste van alle aansprakelijkheid 
werd ontheven; 

Dat het bestreden vonnis oordeelt 
dat door de voornoemde machtiging 
« de huurrechten van tweede (ver-, 
weerder) zijn komen vast te staan »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat op grond van die vast
stellingen beslist dat ook de eerste 
verweerder van zijn schuld werd be
vrijd, naar recht is verantwoord en 
geen van de in het onderdeel aange
voerde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

6 maart 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swa
ef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
De Gryse. 
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3e KAMER - 9 maart 1992 

1° INDEPLAATSSTELLING - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE DADERS - HOOFDELIJKHEID 
- AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM - ON
DERLINGE BETREKKINGEN TUSSEN DE ME
DESCHULDENAARS - WETTELIJKE INDE
PLAATSSTELLING - GELAEDEERDE - GE
SUBROGEERDE SCHULDENAAR. 

3° INDEPLAATSSTELLING - WETTE
LIJKE INDEPLAATSSTELLING - GELAEDEER
DE - AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM -
GESUBROGEERDE SCHULDENAAR - ONDER
LINCE BETREKKINGEN ONDER MEDESCHUL
DENAARS. 

1° De gesubrogeerde oefent geen eigen 
rechten uit, maar de rechten van dege
ne in wiens plaats hij is getreden en 
van wie hij die rechten bij wege van 
de indeplaatsstelling heeft verkregen 
(1). (Art. 1251, 3°, B.W.; art. 22 Verzeke
ringswet.) 

2° en 3° Indien de rechter twee personen 
in solidum aansprakelijk buiten over
eenkomst verklaart, die beiden jegens 
de gelaedeerde tot schadevergoeding 
zijn gehouden, zonder dat hij daarbij 
vaststelt dat zij in hun onderlinge be
trekkingen van art. 1251, 3", B. W. zijn 
afgeweken, kan hij niet beslissen dat 
een van beiden geen deel van de scha
de zal dragen (2). 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8016 
(A.C., 1983-84, nr. 110); 13 jan. 1989, A.R. nr. 
7011 (ibid., 1988-89, nr. 284); cone!. van adv.
gen. Mahaux, bij Cass. 21 juni 1971, in Bull. en 
Pas., 1971, I, p. 1001, e.v., inz. 1004 en 1005. 

(2) Zie Cass., 9 nov. 1882 (Bull. en Pas., 1883, 
I, 5); 17 feb. 1978 (A.C., 1978, 722); 11 juni 1981, 
A.R. nr. 3168 (ibid., 1980-81, nr. 584); 10 mei 
1984, A.R. nr. 7051 (ibid., 1983-84, nr. 519). 

(NAUWELAERS, PRECAM N.V. T. " SOCIETE D'OPE· 
RATIONS MARITIMES ET FLUVIALES " N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9283) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van 29 
november 1991 van de eerste voor
zitter waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1251, 3°, 1382 en 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 46, inzonderheid § 1, en 273 van de 
Zeewet (boek II, titel II en titel X van 
het Wetboek van Koophandel dat die 
teksten bevat voor hun wijziging bij de 
wet van 11 april 1989), 22 van de wet op 
de verzekeringen in het algemeen, mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel van het gezag van gewijsde in straf
zaken vastgelegd in artikel 4 van de wet 
van 4 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, van het algemeen rechtsbegin
sel van de autonomie van de procesparti
jen, van het algemeen beginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging en schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, om afwij
zend te beschikken op de rechtsvorde
ring van de eiseressen strekkende tot be
taling door verweerster van het verschil 
tussen de door hen (nu de tweede eise
res de verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de eerste is) 
aan de getroffene van het ongeval tot 
vergoeding van zijn gehele schade be
taalde vergoeding en de abandonwaarde 
van de opduwer, oordeelt enerzijds dat 
« de beschouwingen van de (eiseressen) 
rechtvaardigen dat ten aanzien van der
den, te dezen de Dienst voor de Scheep
vaart, de eigenaar van de duwbak, thans 
(verweerster), en de eigenaar van de op
duwer, thans de eerste (eiseres), in soli
dum gehouden zijn tot vergoeding van 
de door de duweenheid aan de 
binnendeuren van de sluis Noord te 
Genk toegebrachte schade », en vast
stelt dat « (verweerster), die dat begin
sel ten aanzien van derden aanneemt, 
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betwist dat de (eiseressen), die de 
Dienst voor de Scheepvaart schadeloos 
hebben gesteld, het recht hebben om van 
haar de terugbetaling te eisen van het 
gedeelte van de vergoeding dat de aban
donwaarde van de opduwer overschrijdt, 
terwijl zij geen enkele fout heeft be
gaan », en vervolgens beslist « dat moet 
worden nagegaan welke de grondslag 
kan zijn van die vordering die niet ai
leen kan worden uitgelegd door de wette
lijke indeplaatsstelling van hem die, met 
anderen gehouden zijnde, de schuldeiser 
heeft betaald >>; dat het arrest de artike
len 1213 en volgende van het Burgerlijk 
W etboek, die aileen de indeplaatsstelling 
bij overeenkomst betreffen, afwijst en 
vervolgens oordeelt dat de bijdrage in de 
schuld tussen de gedingvoerende partij
en, die ten aanzien van derden tot voile
dige schadeloosstelling zijn gehouden, 
moet worden bepaald op grond van het 
duwcontract dat zij hebben gesloten, en 
na te hebben vastgesteld « dat het straf
dossier, dat is afgesloten door een vonnis 
van de Politierechtbank te Tongeren, 
aantoont dat (het ongeval van 20 februa
ri 1978 te wijten is) aan een menselijk 
falen van de bemanning of aan een me
chanisch defect van de opduwer >> en 
« dat (verweerster) niets ten laste wordt 
gelegd >>, de vordering van de eiseressen 
afwijst op grond dat « het op de binnen
scheepvaart toepasselijke artikel 46, § 1, 
van de Zeewet, luidens hetwelk de 
scheepseigenaar burgerrechtelijk aan
sprakelijk is voor de handelingen van de 
kapitein, van de bemanning en van an
dere als dusdanig werkzaam zijnde aan
gestelden, niet betekent dat door het 
sluiten van het duwcontract een van de 
eigenaars, of zijn bemanning, de aange
stelde van de andere wordt; dat elke par
tij ten aanzien van de andere aansprake
lijk blijft voor de fouten en tekortkomin
gen van zijn personeel en voor de 
gebreken van het aangewende materi
aal >>, 

terwijl, 
tweede onderdeel, de overwegingen 

van de eiseressen, die het arrest aan
neemt ter verantwoording van het feit 
dat verweerster en de eerste eiseres, de 
partijen in het duwcontract als respectie
velijke eigenaars van de duwbak en de 
opduwer, in solidum tot voiledige schade
loosstelling van de Dienst voor de 
Scheepvaart waren gehouden, naar luid 
van de regelmatige conclusie in hoger 
beroep van de eiseressen, hierin bestaan 
dat het beginsel van de eenheid van het 

konvooi de eenheid van de bemanning 
van het geheel duwbak-opduwer impli
ceert, dat artikel 46, § 1, van de Zeewet, 
dat ingevolge artikel 273 van toepassing 
is op de binnenscheepvaart, aile deelne
mers aan het « gemeenschappelijk avon
tuur >> burgerrechtelijk aansprakelijk 
stelt voor de handelingen van de beman
ning en « dat aldus, gelet op het solidari
teitsbeginsel, de abandonwaarde van een 
afzonderlijk onderdeel van het duwkon
vooi het invorderbaar karakter van de 
hele schuldvordering niet bei:nvloedt »; de 
door het arrest aangenomen verbintenis 
in solidum, waarvan het uitdrukkelijk 
zegt dat het een beginsel is dat ook door 
verweerster << ten aanzien van derden » 
is aangenomen, samenhangt met de 
meervoudige aansprakelijkheid die be
staat wanneer verschillende personen, te 
dezen de partijen in het duwcontract en 
in het konvooi dat met uitvoering van 
dat contract is gevormd door het geheel 
van de duwbak << CO 24 » van verweer
ster en de opduwer << Jean » van de eer
ste eiseres, een schade hebben veroor
zaakt; de persoon, die in solidum met 
andere is gehouden en die de gehele 
schuld betaalt en de schuldeiser ver
goedt, wettelijke en van rechtswege in 
de rechten van laatstgenoemde treedt 
aangezien hij niet alleen zijn persoonlij
ke schuld betaalt maar tegelijkertijd 
door die betaling zijn medeschuldenaar 
bevrijdt van de verplichting tot schade
loosstelling (artikel 1251, 3°, van het Bur
gerlijk Wetboek); overigens « de verzeke
raar die de schade betaald heeft, in al de 
rechten treedt van de verzekerde tegen
over derden ter zake van die schade >> 

(artikel 22 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen in het algemeen); de 
eiseressen aldus, door die wettelijke in
deplaatsstellingen waarvan het arrest 
niet vaststelt dat de partijen zouden zijn 
overeengekomen ze te weren, na volledi
ge schadeloosstelling van de Dienst voor 
de Scheepvaart, de rechten hadden ver
worven die laatstgenoemde, de oorspron
kelijke schuldeiser, ingevolge artikel 46 
van de Zeewet bezat jegens verweerster, 
waarvan het arrest erkent dat zij in soli
dum jegens hem gehouden was tot ver
goeding van de schade die de duween
heid aan de sluisdeuren had toegebracht; 
het arrest, door die vordering af te wij
zen op grond « dat niet kan volstaan ter 
uitlegging van de wettelijke indeplaats
stelling van hem die, met andere gehou
den zijnde, de betaling aan de schuldei
ser heeft verricht >> terwijl niet werd 
ontkend dat het bedrag kleiner was dan 
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het bedrag dat de Dienst voor de Scheep
vaart, waarvan de eiseressen de rechten 
uitoefenden, van verweerster had kun
nen vorderen gelet op de abandonmoge
lijkheid waarover zij met toepassing 
van de artikelen 46 en 273 van de Zee
wet beschikte, het begrip en de gevolgen 
van de genoemde wettelijke indeplaats
stellingen miskent (schending van de ar
tikelen 1251, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek, en 22 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen in het algemeen), 
en voor zoveel nodig de regel van de 
meervoudige aansprakelijkheid, vervat 
in artikel 46 van de Zeewet die te dezen 
krachtens het in het middel aangewezen 
artikel 273 van toepassing is; 

Wat het tweede onderdeel hetreft: 
Overwegende dat het arrest zegt 

« dat ten aanzien van derden, te de
zen de Dienst voor de Scheepvaart, 
de eigenaar van de duwhak, thans 
(verweerster), en de eigenaar van de 
opduwer, thans de eerste (eiseres), 
terecht in solidum zijn gehouden tot 
het herstel van de schade die de 
duweenheid aan de hinnendeuren 
van de sluis heeft toegehracht »; 

Dat het arrest heslist dat de eise
ressen, die de Dienst voor de 
Scheepvaart hehhen vergoed, << geen 
recht hehhen om het gedeelte van 
de aan de gelaedeerde partij hetaal
de vergoeding van (verweerster) te
rug te vorderen », op grond, ener
zijds, dat << de wettelijke indeplaats
stelling van hem die, met andere 
gehouden zijnde, de schuldeiser 
heeft hetaald », niet volstaat als uit
leg voor de grondslag van de vorde
ring van de eiseressen en, ander
zijds, << dat aan (verweerster) niets 
ten laste wordt gelegd » met hetrek
king « tot fouten en tekortkomingen 
van haar personeel of gehreken van 
het aangewende materiaal »; 

Overwegende dat artikel 22 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verze
keringen hepaalt dat de verzekeraar 
die de schade hetaald heeft, in al de 
rechten treedt van de verzekerde te
genover derden ten aanzien van die 
schade; 

Dat ingevolge artikel 1251, 3°, van 
het Burgerlijk Wethoek, de inde
plaatsstelling van rechtswege ge
schiedt ten voordele van hem die, 
met andere of voor anderen tot he
taling van een schuld gehouden zijn
de, er helang hij had deze deze te 
voldoen; 

Dat uit die hepalingen volgt dat 
de eiseressen, nu zij de schade vol
ledig hehhen vergoed, in de rechten 
van de getroffene tegen verweerster 
zijn getreden; 

Dat het hof van heroep, nu het de 
eigenaars van de duwhak en van de 
opduwer in solidum aansprakelijk 
heeft verklaard zonder vast te stel
len dat zij onderling waren overeen
gekomen af te wijken van artikel 
1251, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek, niet kan heslissen dat in die 
hetrekkingen een van heiden geen 
deel van de schade zal dragen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder de andere 
onderdelen te hoeven onderzoeken 
die tot geen ruimere vernietiging 
kunnen leiden, vernietigt het hestre
den arrest, hehalve in zoverre het 
uitspraak doet over de ontvankelijk
heid van het hoger heroep; heveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de heslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus heperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

9 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 
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Nr. 355 

3e KAMER - 9 maart 1992 

1° BEZIT - GEBREK - BEWIJSLAST - ROE
RENDE GOEDEREN. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST - BEZIT - GEBREK - ROERENDE 
GOEDEREN. 

3° BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - VER
MOEDEN VAN DE TITEL VAN EIGENDOM -
GEBREK - GEVOLG. 

4° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- VER
MOEDENS - BEZIT - ROERENDE GOEDEREN 
- VERMOEDEN VAN DE TITEL VAN EIGEN
DOM - GEBREK - GEVOLG. 

5° BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - VER
MOEDEN VAN DE TITEL VAN EIGENDOM -
GEBREK - BEWIJS VAN HET RECHT VAN EI
GENDOM VAN DEGENE DIE TERUGVORDERT 
- BEW!JSLAST - BEZIT DIRECT VOORDIEN 
VAN DEGENE DIE TERUGVORDERT. 

6° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJSLAST - BEZIT - ROERENDE GOEDEREN 
- VERMOEDEN VAN DE TITEL VAN EIGEN
DOM- GEBREK- BEWIJS VAN HET RECHT 
VAN E!GENDOM VAN DEGENE DIE TERUGVOR
DERT- BEZIT DIRECT VOORDIEN VAN DEGE
NE DIE TERUGVORDERT. 

1° en 2° Hij die beweert dat het aange
voerde bezit van roerende goederen 
gebrekkig is, dient zulks te bewijzen 
(1). (Artt. 1315 en 2279 B.W.) 

3° en 4° Het vermoeden van de titel van 
eigendom geldt niet voor de bezitter 
van roerende goederen, als zijn bezit 
gebrekkig is (2). (Artt. 2229 en 2279 
B.W.) 

5° en 6° Wanneer degene die terugvor
dert het vermoeden van de titel van ei
gendom t.a. v. de huidige bezitter van 
roerende goederen ontzenuwt, dient 
hij zijn recht van eigendom te bewij
zen; in de regel is het echter voldoende 
dat hij bewijst dat hij direct voordien 
in het bezit was van het goed (3). 
(Artt. 1315 en 2279 B.W.) 

(1), (2) en (3) Zie Cass., 20 dec. 1974 (A.C., 
1975, 478); 3 okt. 1975 (ibid., 1976, 153); 14 nov. 
1985, A.R. nr. 7223 (ibid., 1985-86, nr. 171); 4 

(LAURENT T. FLAlVJME) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9303) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van 12 
december 1991 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, 2279 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat eiser 
zich niet kan beroepen op artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek omdat « zijn 
bezit niet voldoet aan de voorwaarden 
gesteld in artikel 2229 van hetzelfde wet
hoek, aangezien zijn bezit te dezen dub
belzinnig is, nu er twijfel bestaat over de 
oorzaak of de aard van het genoemde be
zit », en vervolgens het beroepen vonnis 
bevestigt dat zegt dat eiser het bestaan 
van een gift uit de hand moet aantonen 
en de zaak bijgevolg naar de eerste rech
ter verwijst om, na het afsluiten van de 
procedure van schriftonderzoek, uit
spraak te doen over de wettelijke bewijs- · 
waarde van het onderhands geschrift dat 
eiser in bijkomende orde aanvoerde te
gen de rechtsvordering tot terugvorde
ring van verweerster, 

terwijl uit de processtukken blijkt dat 
verweerster, tot staving van haar aan
spraak op teruggave van de litigieuze ti
tels, betoogde dat zij aan eiser werden 
toevertrouwd om ze op te bergen of dat 
ze haar afhandig werden gemaakt door 
eiser « hetzij met geweld ( ... ), hetzij door 
een list » en dat eiser concludeerde dat 
verweerster niet aantoonde dat de titels 
hem werden overhandigd om ze op te 

(Vervolg noot van vorige kolom) 

dec. 1986, A.R. nr. 5122 (ibid., 1986-87, nr. 205) 
met de verwijzingen in de voetnoten; 25 okt. 
1991, A.R. nr. 7329 (ibid., 1991-92, nr. 112); 
J. HANSENNE, « Examen de jurisprudence de 
1982 a 1988, Les Biens >>, R.C.J.B., 1990, blz. 
306 e.v. nr. 16; B. CAPELLE, « Preuve dans le 
proces civil relatif a un meuble corpore! et don 
manuel >>, T.B.B.R.IR.G.D.C. 1991/1, nrs. 17 tot 
20. 
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bergen, noch dat hij ze tegen haar wil 
zou hebben bemachtigd; ingevolge de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek de
gene die de uitvoering van een verbinte
nis vordert het bestaan ervan moet aan
tonen en alleen de omstandigheid dat de 
bezitter van een goed geen aanspraak 
kan maken op de bescherming van arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet impliceert dat de aangevoerde grand 
tot teruggave bestaat, zodat de bewijslast 
van die grand tot teruggave op diegene 
die beweert schuldeiser te zijn blijft rus
ten; het arrest, dat niet vaststelt dat ver
weerster het bestaan van een grand tot 
teruggave heeft aangetoond en, integen
deel, oordeelt dat er twijfel blijft bestaan 
over de oorzaak of de aard van eisers be
zit, maar hem niettemin verplicht de 
werkelijkheid aan te tonen van de 
rechtsgrond die hij in bijkomende orde 
aan de afgifte van de titels toeschreef, te 
weten een schenking, de regels inzake 
de bewijslast in burgerlijke zaken mis
kent (schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en aan het 
uitsluiten van het voordeel van artikel 
2279 van hetzelfde wetboek een gevolg 
hecht dat het niet heeft (schending, voor 
zoveel nodig, van artikel 2279 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat er een geschil bestaat tus
sen de huidige bezitter van de kas
bons, eiser, en de voorgaande bezit
ter ervan, verweerster, en dat eiser, 
om zich te verzetten tegen de door 
verweerster gevorderde teruggave 
ervan, betoogt dat zij hem die kas
bons uit de hand heeft gegeven; dat 
het arrest, zonder dienaangaande te 
worden bekritiseerd, oordeelt dat ei
sers bezit dubbelzinnig is; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
eiser, aangezien niet wordt betwist 
dat verweerster eigenaar was op het 
ogenblik van de inbezitneming door 
eiser, niet geniet van het vermoeden 
van de titel van eigendom dat in ar
tikel 2279 van het Burgerlijk Wet
hoek is vastgelegd; dat het arrest 
daaruit derhalve naar recht afleidt 
dat eiser dient aan te tonen dat hij 
een eigendomstitel heeft, door de 
werkelijkheid te bewijzen van de 
gift waarop hij zich beroept; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps 
en Van Ommeslaghe. 

Nr. 356 

3• KAMER - 9 maart 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING - OPZEGGINGSTERMIJN -
VERLENGING VAN DE TERMIJN- DUUR VAN 
DE DIENST BIJ DEZELFDE WERKGEVER - DE
ZELFDE WERKGEVER - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING - OPZEGGINGSTERMIJN -
VERLENGING VAN DE TERMIJN- DUUR VAN 
DE DIENST BIJ DEZELFDE WERKGEVER -
VERSCHILLENDE ARBEIDSOVEREENKOM
STEN. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING - LOON EN 
VOORDELEN - BEDRAG - VASTSTELLING 
MET ZEKERHEID - BEGRIP. 

1 o Met « dezelfde werkgever "• in de zin 
van art. 82, § 2, tweede lid, Arbeids
overeenkomstenwet, wordt bedoeld de
zelfde economische bedrijfseenheid die 
de onderneming vormt, ongeacht de 
wijziging van de juridische aard ervan 
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(1); het begrip « dezelfde werkgever » 

blijft bestaan wanneer de onderne
ming van directie is veranderd en zij 
dezelfde economische bestemming be
houdt (2). 

2° Voor de toepassing van ljrt. 82, § 2, 
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet 
is niet vereist dat de in aanmerking te 
nemen dienst bij dezelfde werkgever is 
vervuld ter uitvoering van dezelfde ar
beidsovereenkomst (3). 

3° Het loon en de voordelen van de op
zeggingsvergoeding worden berekend 
volgens de wettelijke en conventionele 
bepalingen die het mogelijk maken het 
bedrag of althans het minimumbedrag 
ervan, ten tijde van het ontslag, met 
zekerheid vast te stellen (4). (Art. 39, 
§ 1, tweede lid, Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

(SMAL T. MERCEDES BENZ BELGIUM N.V.) 

ARREST ( Vel'tafing) 

(A.R. nr. 9318) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1990 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eel'ste middel: schending van 
de artikelen 82, § 2, eerste en tweede lid, 
§ 3 en§ 4, en 39, § 1, van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978, 

doordat het arrest erop wijst dat << de 
ancienniteit vanaf 1 januari 1972 niet 
wordt betwist », en vervolgens beslist dat 

(1) Cass., 15 april 1985, A.R. nr. 7280 (A.C., 
1984-85, nr. 479) met de verwijzingen in voet
noot 1. 

(2) Zie het voorstel van wet tot wijziging van 
de wet van 10 maart 1900 op het arbeidscon
tract en het voorstel van wet tot wijziging en 
aanvulling van de wet van 10 maart 1900 op 
het arbeidscontract, verslag namens de com
missie voor Arbeid en Sociale Voorzorg, Gedr. 
St., Kamer, zitt. 1952-1953, nr. 543, biz. 17 e.v. 
Opmerkingen C. WANTIEZ, J.T.T., 1992, 213. 

(3) Cass., 10 maart 1986, A.R. nr. 5022 (A.C., 
1985-86, nr. 438), redenen; zie Cass., 29 okt. 
1990, A.R. nr. 7170 (ibid., 1990-91, nr. 113) met 
de verwijzing in voetnoot 1. 

(4) Zie Cass., 6 sept. 1982, A.R. nr. 6640 
(A.C., 1982-83, nr. 9). 

bij de vaststelling van de passende op
zeggingstermijn alleen rekening zal wor
den gehouden met de periode die op die 
datum ingaat en niet de met de periode 
van vroegere tewerkstelling (vanaf 30 au
gustus 1965) bij de N.V. Henschel, op 
grond dat: « (eiser) op 30 augustus 1965 
in dienst treedt bij de N.V. Henschel 
Eug. te Wilrijk als inspecteur van de ver
koop van de vrachtwagens Hanomag
Henschel (afdeling Luik, Namen, Luxem
burg) »; dat eisers overeenkomst met een 
opzegging op 31 december 1971 is beein
digd; « dat (eiser) vanaf 1 januari 1972 
opnieuw wordt aangenomen door de N.V. 
Brondeel, zonder proefbeding, tegen het
zelfde loon » en in dezelfde functie; ( ... ) 
dat een wijziging van concessiehouder 
niet noodzakelijk een overname van de 
onderneming inhoudt; dat te dezen niet 
is aangetoond en zelfs niet wordt be
weerd dat er een bepaalde rechtsband 
bestond tussen twee ondernemingen 
waarvan (eiser) beweert dat de ene de 
andere heeft overgenomen; dat de door 
het vonnis a quo aangehaalde recht
spraak en rechtsleer duidelijk vermelden 
dat die rechtsbanden moeten bestaan om 
daaruit te kunnen afleiden dat er « een 
economische bedrijfseenheid » bestaat 
wanneer de ondernemingen dezelfde eco
nomische doelstelling hebben; dat dit we
zenlijk bestanddeel te dezen ontbreekt; 
dat alleen het bestaan van een identieke 
activiteit vanzelfsprekend niet volstaat 
om te zeggen dat er tussen die twee fir
ma's een economische bedrijfseenheid 
bestaat die doet vermoeden dat het om 
dezelfde werkgever gaat », 

terwijl de ancienniteit voor de passen
de opzeggingstermijn, de ancienniteit is 
die verworven is zonder onderbreking in 
dienst van dezelfde wergever; enerzijds, 
de bewoordingen « dezelfde werkgever » 
(artikel 82, § 2, tweede lid, van de wet 
van 3 juli 1978) de economische bedrijfs
eenheid bedoelen die volgt uit het voort
zetten van dezelfde activiteit ongeacht de 
eventuele overname van de onderne
ming; wanneer een werknemer zonder 
onderbreking in dienst is gebleven van 
twee ondernemingen met dezelfde 
functie en hetzelfde loon, die twee onder
nemingen dezelfde economische bedrijfs
eenheid vormen en, bijgevolg, dezelfde 
werkgever, wanneer de tweede dezelfde 
activiteit als de eerste voortzet; boven
dien niet is vereist dat er tussen die bei
de ondernemingen een rechtsband be
staat; het arrest bijgevolg, door het 
bestaan van de economische bedrijfseen
heid - wanneer ondernemingen dezelf-
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de economische activiteit ontwikkelen -
te doen afhangen van het bestaan van 
een rechtsband tussen hen, te dezen een 
overdracht van een onderneming, het be
grip zelfde werknemer op onwettige wij
ze beperkt; anderzijds, wanneer een 
werknemer achtereenvolgens en zonder 
onderbreking in dienst was bij twee on
dernemingen die dezelfde werkgever uit
maken, de ancHlnniteit voor de bereke
ning van de opzeggingstermijn begint te 
lopen vanaf het in dienst treden bij de 
eerste onderneming en niet wordt onder
broken door de omstandigheid dat de ar
beidsovereenkomst van die werknemer 
met de eerste onderneming met een op
zeggingstermijn is beendigd; bijgevolg de 
omstandigheid dat de overeenkomst tus
sen de vennootschap Henschel en eiser 
met een opzeggingstermijn op 31 decem
ber 1971 werd beeindigd, diens ancienni
teit niet bei'nvloedt nu hij op 1 januari 
1972 « opnieuw in dienst is genomen , 
door de vennootschap Brondeel, die, zo
als eerder is gezegd, dezelfde werkgever 
was als de vennootschap Henschel en 
hem trouwens in zijn functie behouden; 
daaruit volgt dat het arrest, door bij het 
vaststellen van de passende opzeggings
termijn geen rekening te willen houden 
met de ancienniteit aie eiser tussen 30 
augustus 1965 en 1 januari 1972 heeft 
verworven, op grond dat eisers overeen
komst met de vennootschap Henschel 
met een opzeggingstermijn is beeindigd, 
dat er geen rechtsbanden bestonden tus
sen de vennootschappen Brondeel en 
Henschel en dat aileen het uitoefenen 
van dezelfde activiteiten niet volstaat, de 
in de aanhef van het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt en inzonderheid 
de wettelijke begrippen « zelfde werkge
ver , (artikel 82, § 2, tweede lid, van de 
wet van 3 juli 1978) en ancienniteit (arti
kel 82, § 4) miskent : 

Overwegende dat, enerzijds, met 
de woorden « dezelfde werkgever » 
uit artikel 82, § 2, tweede lid, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978 wordt bedoeld de economi
sche bedrijfseenheid die de onderne
ming vormt, zelfs al is het bestuur 
ervan gewijzigd; 

Overwegende dat, anderzijds, niet 
is vereist dat de voor de toepassing 
van voornoemd artikel in aanmer
king te nemen dienst bij dezelfde 
werkgever is vervuld ter uitvoering 
van dezelfde arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « (eiser) op 30 augustus 
1965 in dienst treedt bij de naamlo
ze vennootschap Henschel Eug. te 
Wilrijk als inspecteur van de ver
koop van de vrachtwagens Hano
mag-Henschel (afdeling Luik, Na
men, Luxemburg); (eiser) wordt op 1 
januari 1972 in dienst genomen door 
de naamloze vennootschap Bron
deel, volgens de brieven van 25 
maart en 21 september 1971; zijn 
functie en loon blijven dezelfde; ( ... ) 
dat niet wordt betwist ( ... ) dat (ei
sers) overeenkomst met de vennoot
schap Henschel op 31 december 
1971 wordt beeindigd ( ... ), waarbij 
(eiser) evenwel nalaat te vermelden 
dat hij bij die eerste werkgever een 
opzeggingsperiode heeft uitgedaan »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
erop wijs dat eiser sedert 30 augus
tus 1965 onafgebroken dezelfde 
functie van inspecteur van de ver
koop van de vrachtwagens Hano
mag-Henschel in de sector Luik, Na
men, Luxemburg had uitgeoefend, 
en vervolgens niet zonder schending 
van artikel 82 van de wet van 3 juli 
1978 kon weigeren de door eiser van 
30 augustus 1965 tot 1 januari 1972 
bij de naamloze vennootschap Hen
schel verworven ancienniteit in aan
merking te nemen, aileen op grond 
dat « niet wordt aangetoond en zelfs 
niet wordt beweerd dat er enige 
rechtsband bestond » tussen die ven
nootschap en de vennootschap Bron
deel in wiens rechten verweerster 
uiteindelijk is getreden; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 39, § 1, tweede lid, van de Ar
beidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, 

doordat het arrest erop wijst dat uit 
het reglement van de door verweerster 
voor haar personeelsleden gesloten 
groepsverzekering « blijkt dat het geheel 
van de aan het personeel toegekende 
voordelen wordt verkregen door de beta
ling van persoonlijke bijdragen (sector 
" rust") een door stortingen van de werk
gever die elk jaar worden bepaald op 
grond van een actuariele berekening 
(sector " overlijden" en "invaliditeit ") ''• 
en vervolgens beslist dat die stortingen 
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niet mogen begrepen worden in de 
grondslag voor de berekening van de op
zeggingsvergoeding op grand dat zij 
« niet kunnen ge'individualiseerd wor
den » en dat « het voordeel dat daaruit 
voor elke bediende voortvloeit niet kan 
worden vastgesteld », 

terwijl de werkgeversbijdrage om de 
personeelsleden te dekken tegen de risi
co's van overlijden en invaliditeit een 
« voordeel verworven krachtens de over
eenkomst » is, in de zin van artikel 39, 
§ 1, tweede lid, van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978 en in de 
grondslag van de opzeggingsvergoeding 
moet worden begrepen; de omstandig
heid dat die bijdrage niet ge'individuali
seerd is de aard van het voordeel niet 
bei:nvloedt; daaruit volgt dat het arrest, 
door die werkgeversbijdrage uit de 
grondslag van de opzeggingsvergoeding 
uit te sluiten, artikel 39, § 1, tweede lid, 
van de wet van 3 juli 1978 schendt: 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 39, § 1, tweede lid, van de Ar
beidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, de opzeggingsvergoeding niet 
alleen het lopend loon behelst, maar 
ook de voordelen verworven krach
tens de overeenkomst; 

Dat dit loon en die voordelen wor
den berekend volgens de wettelijke 
en conventionele bepalingen die het 
mogelijk maken het bedrag of al
thans het minimumbedrag ervan, 
ten tijde van het ontslag, met zeker
heid vast te stellen; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, oordeelt dat het voordeel 
dat elke bediende haalt uit die jaar
lijkse stortingen van de werkgever 
op grond van een actuariele bereke
ning, « onbepaalbaar >> is; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat een dergelijk voordeel « niet 
mag worden begrepen in de grand
slag voor de berekening van de op
zeggingsvergoeding >>, voornoemd ar
tikel 39 niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
om, bij de vaststelling van de opzeg
gingsvergoeding, geen rekening te 
houden met de periode v66r 1 janua
ri 1972 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 laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

9 maart 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 357 

ze KAMER - 10 maart 1992 

1° DWANGSOM - TOEPASSELIJKHEID -

STRAFZAKEN - STEDEBOUW - HERSTEL 
VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 

.2° STEDEBOUW - HERSTEL VAN DE 

PLAATS IN DE VOR!GE STAAT - DWANGSOM 
- TOEPASSELIJKHEID. 

1 o en zo De strafrechter kan een dwang
som opleggen ten einde de tenuitvoer
legging te verzekeren van het bevel tot 
herstel van de plaats in de vorige 
staat, welke burgerrechtelijke maatre
gel krachtens de Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw door het strafge
recht, op vordering van de gemachtig
de ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen, moet wor
den uitgesproken als verplichte aan
vulling van de strafrechtelijke veroor-
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deling (1). (Art. 1385bis, Ger.W.; art. 65 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) 

(ADRIAENS T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 3612) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het arrest onder 
meer, met bevestiging van het be
roepen vonnis « beveelt dat overeen
komstig de schriftelijke vordering 
van de gemachtigde ambtenaar de 
plaats in de vorige staat zal hersteld 
worden door de eiser binnen het 
jaar; dat indien de plaats binnen de
ze termijn niet in de vorige staat 
wordt hersteld de gemachtigde amb
tenaar of het college van burge
meester en schepenen in de uitvoe
ring van de werken kunnen voor
zien ,, en met eigen beslissing, eiser 
veroordeelt « tot betaling aan de 
burgerlijke partij Het Vlaamse Ge
west van een dwangsom van 2.000 
frank per dag dat hij in gebreke 
blijft te voldoen aan het bevel tot 
het herstel van de plaats in de vori
ge toestand, vanaf de datum van het 
verstrijken van de hem verleende 
termijn van een jaar voor het uit
voeren hiervan »; 

Overwegende dat artikel 1, § 1, 
van de eenvormige wet betreffende 
de dwangsom toelaat dat een 
dwangsom wordt opgelegd ten einde 
de tenuitvoerlegging te verzekeren 
van een maatregel die, ofschoon van 
burgerrechtelijke aard, behoort tot 
de strafvordering en die meer in het 
bijzonder bedoeld is om de tenuit
voerlegging te verzekeren van een 

(1) Arrest Ben.G.H. van 6 feb. 1992 in de 
zaak A 90/1 Nusgens en Cox t. Het Waalse Ge
west e.a. 

bevel tot herstel van de plaats in de 
vorige staat, welke burgerrechtelijke 
maatregel krachtens de wet door 
het strafgerecht, op vordering van 
de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en 
schepenen moet worden uitgespro
ken als verplichte aanvulling van de 
strafrechtelijke veroordeling; 

Overwegende dat daaraan geen 
afbreuk doet de door de rechter 
overeenkomstig artikel 65, § 2, van 
de wet aan de gemachtigde ambte
naar en het college van burgemees
ter en schepenen gegeven machti
ging van ambtswege in de uitvoe
ring van het herstel te voorzien; 

Overwegende dat het Vlaamse Ge
west een rechtmatig belang kan la
ten gelden om de nakoming van de 
veroordeling tot herstel zoveel mo
gelijk door eiser zelf te laten uitvoe
ren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. F. De 
Croo-Desguin, Oudenaarde. 

Nr. 358 

2e KAMER - 10 maart 1992 

STRAF - SAMENLOOP - MEERDAADSE 

EENHEID VAN OPZET -- ONAANTASTBARE BE. 
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 
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Wanneer verschillende misdrijven ten 
laste van eenzelfde beklaagde samen 
voor de strafrechter worden gebracht, 
is de eenheid van opzet een gegeven 
dat in het debat is en waarvan het be
staan en de omvang op onaantastbare 
wijze door de rechter in feite wordt be
oordeeld (1). 

(FERNANDES) 

ARREST 

(A.R. nr. 5022) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van het 
beginsel waarvan artikel 65 van het 
Strafwetboek toepassing maakt en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing eiser voor de telastleg
gingen A, B en C, waarvan wordt vastge
steld dat zij betrekking hebben op feiten 
gepleegd « te Deurne, zelfde kanton, tus
sen 13 februari 1986 en 24 oktober 1986, 
in meerdere malen, de feiten de voortdu
rende en achtereenvolgende uiting zijnde 
van eenzelfde opzet, het laatste feit ge
pleegd zijnde op 23 oktober 1986 », ver
oordeelt hoofdens de feiten van telastle
gingen A en B, wegens eenheid van 
opzet, en met toepassing van artikel 65 
van het Strafwetboek, tot een enkele 
straf ( ... ) en hoofdens de feiten van te
lastlegging C tot een andere straf ( ... ), 

terwijl aan eiser blijkens de dagvaar
ding en de vermelding van de feiten in 
de bestreden beslissing, drie misdrijven 
werden ten laste gelegd, die echter wer
den bestempeld, volgens de bewoordin
gen van de telastlegging zelf, als de 
voortdurende en achtereenvolgende ui
ting van eenzelfde opzet; eiser er aldus 
krachtens een analoge toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek mocht 
van uitgaan dat hem, in geval de feiten 
bewezen zouden worden verklaard, 
slechts een straf zou worden opgelegd, 
met name de zwaarste; het hof van be-

(1) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
516); zie Cass., 21 mei 1951, met voetnoot R.H. 
(Bull. en Pas., 1951, I, 636). 

roep eiser nochtans veroordeelt, ener
zijds, voor de vermengde feiten A en B, 
en, anderzijds, voor het feit C, tot onder
scheiden straffen, zonder dat uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser van een wijziging 
van de qualificatie van de telastlegging 
zou zijn op de hoogte gebracht; eiser al
dus in de onmogelijkheid werd gesteld 
zijn middelen van verweer nopens de ge
beurlijke afwezigheid van eenheid van 
opzet inzake aile ten laste gelegde feiten 
of nopens een eventuele weigering tot 
toepassing van artikel 65 van het Straf-

. wetboek, te laten gelden, zodat het hof 
van beroep niet zonder miskenning van 
het beginsel waarvan artikel 65 van het 
Strafwetboek toepassing maakt en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging eiser kon veroorde
len: 

Overwegende dat eenheid van op
zet een gegeven is dat steeds in het 
debat aanwezig is, dat geen deel uit
maakt van de kwalificatie van de 
ten laste gelegde feiten en waarvan 
de rechter het bestaan en de om
vang in feite beoordeelt; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de eenheid van opzet anders te 
beoordelen dan in de dagvaarding 
aangevoerd door het openbaar mi
nisterie, noch andere feiten dan de-

. ze bedoeld in de telastleggingen be
wezen hebben verklaard, noch deze 
anders hebben gekwalificeerd; dat 
terzake geen voorafgaande verwitti
ging van eiser was vereist; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering en beslissing 
noch artikel 65 van het Strafwet
boek schenden, noch eisers recht 
van verdediging miskennen; 

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. 
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10 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bi.itzler. 

Nr. 359 

2• KAMER - 10 maart 1992 

ZEGELVERBREKING - MATERIEEL BE

STANDDEEL - VERWIJDERING VAN HET ZE
GEL. 

Het loutere feit van de verwijdering van 
het aangebrachte zegel en/of de bijho
righeden ervan dan wei van de verze
gelde afsluiting zelf is voldoende om 
het materieel bestanddeel van de ze
gelverbreking op te leveren (1). (Art. 
284 Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE ANTWERPEN T. DE LAET E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5048} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de verweerder Daniel De Laet van 
de telastlegging A wordt vrijgespro
ken: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 283 en volgende van het Straf
wetboek, 

{1) Zie NYPELS en SERVAIS, Le Code penal 
Beige interprete, 1897, 246; Les Novelles, Droit 
Penal, III. Les infractions, nr. 5272. 

doordat het hof van beroep de beklaag
de vrijsprak hoofdens de tenlastelegging 
A omdat het loutere binnendringen in 
een door de overheid afgesloten ruimte 
zonder vernieling of beschadiging van de 
verzegelingsdraden of van het zegel niet 
kan worden beschouwd als een in de ar
tikelen 283 en volgende van het Straf
wetboek bedoelde zegelverbreking, 

terwijl het misdrijf van zegelverbre
king naast de braak of de beschadiging 
van de door de overheid aangebrachte 
afsluiting of van het zegel ook de verwij
dering ervan beoogt : 

Overwegende dat de zegellegging 
waarop de artikelen 283 en volgende 
van het Strafwetboek betrekking 
hebben zegels betreffen die door 
een bevoegde openbare overheid ge
legd worden op een afsluiting of een 
voorwerp ten einde de toegang via 
die afsluiting of het gebruik of de 
verplaatsing van het betreffende 
voorwerp te verhinderen; 

Overwegende dat de door die arti
kelen bedoelde zegelverbreking be
staat in de miskenning van de over
heidsmaatregel door welkdanige ma
teriele aantasting van het aange
brachte verbod, hetzij door bescha
diging of vernieling van de zegels of 
bijhorigheden, hetzij door de enkele 
verwijdering daarvan, hetzij nog 
door beschadiging of vernieling van 
de verzegelde afsluiting of het ver
zegelde voorwerp zelf; dat waar een 
toegang of gebruik zonder materiele 
zegelverbreking geen strafbaar feit 
oplevert, het enkel verwijderen van 
het aangebrachte zegel of van de 
verzegelde afsluiting een materiele 
zegelverbreking in de door de wet 
beoogde zin oplevert; 

Overwegende dat de appelrechters 
zeggen << dat zegelverbreking de 
braak of minsten~ beschadiging van 
de door de overheid aangebrachte 
afsluiting of van het zegel vereist; 
dat het louter binnendringen in een 
door de overheid afgesloten ruimte 
zonder vernieling of beschadiging 
van de verzegelingsdraden of van 
het zegel niet kan worden be
schouwd als een in de artikelen 283 
en volgende van het Strafwetboek 
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bedoelde zegelverbreking »; dat uit 
hun daaraan voorafgaande motiver
ing moet worden besloten dat zij 
aannemen dat in hoofde van de ver
weerder Daniel De Laet bewezen is 
dat regelmatig aangebrachte zegels 
werden verwijderd, doch dat die en
kele verwijdering niet het naar hun 
oordeel vereiste materieel element 
van het door artikel 284 van het 
Strafwetboek strafbaar gestelde mis
drijf oplevert; 

Dat zij door hun motivering hun 
beslissing niet naar recht verant
woorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit beslist 
op de tegen de verweerder Daniel 
De Laet wegens het feit van de te
lastlegging A ingestelde strafvorde
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 de verweer
der De Laet in een derde van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

10 maart 1992 - 2 e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 360 

2e KAMER - 10 maart 1992 

HOGER BEROEP - STRAFZAKE\' - GE

VOLGE\'- BEVOEGDHEID VA\' DE RECHTER. 

Onwettig is de beslissing van de appel
rechter die de beklaagde veroordeelt 
niet enkel wegens de feiten waarvoor 
hij was vervolgd voor en veroordeeld 
door de eerste rechter, doch hem bo
vendien schuldig verklaart aan feiten 
die gepleegd werden na de uitspraak 
van de eerste rechter en die niet aan 
het oordeel van de appelrechter waren 
onderworpen (1). 

(VA\' HALWER!\IEIRE:'I! T. VLAA:VIS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 5053) 

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

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

·rechtsvordering van het openbaar 
ministerie; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 182 en 
211 van het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat eiseres voor de 
correctionele rechtbank was ver
volgd onder telastlegging van << te 
Erpe-Mere (Vlekkem) vanaf een niet 
nader bepaalde datum in 1986 tot op 
de datum der dagvaarding », met 
overtreding van art. 64 Stedebouw
wet, zonder dat daartoe de vereiste 
vergunning was verkregen, ontbost 
of het relief van de bodem aanmer
kelijk gewijzigd te hebben; dat het 
bevel tot dagvaarding werd opge
maakt op 1 maart 1988 en de dag
vaarding werd betekend op 17 
maart 1988; dat de correctionele 
rechtbank de telastlegging bewezen 
verklaarde en eiseres veroordeelde 
tot een geldboete van 150 frank ver
meerderd met 590 decimes; 

Overwegende dat de appelrechters 
onder meer vaststellen dat << ter te
rechtzitting van het hof (van beroep) 

(1) Cass., 5 maart 1991, A.R. nr. 2518 (A.C., 
1990-91, nr. 356). 
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de dato 14 september 1990 is geble
ken dat de - weliswaar door de be
klaagde betwiste - reliefwijziging 
tot die datum werd in stand gehou
den » en oordelen dat « aangezien 
de wederrechtelijke toestand door 
de beklaagde ook na 9 januari 1990 
werd in stand gehouden, op deze 
geldboete (van 2.000 frank) ( ... ) de 
regel van artikel 326 van de Pro
grammawet van 22 december 1989 
(zal) moeten worden toegepast »; dat 
zij vervolgens het beroepen vonnis 
deels bevestigen en deels tenietdoen 
en eiseres veroordelen tot een gel
boete van 2.000 frank, verhoogd met 
790 deciemen; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus eiseres niet enkel veroor
deelt wegens de feiten waarvoor zij 
was vervolgd en veroordeeld door de 
correctionele rechtbank, doch haar 
bovendien schuldig verklaart aan 
feiten die gepleegd werden na de 
uitspraak door de eerste rechter en 
die niet aan het oordeel van de 
appelrechters waren onderworpen; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiseres aangevoerde middelen die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden 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 Antwerpen. 

10 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
A. Dingemans, Antwerpen en P. De Cor
dier, Gent. 

Nr. 361 

2e KA~IER - 10 maart 1992 

1 o BELEDIGING EN SMAAD - STRAF

FELOOSHEID - ART. 452 S'\\'. - DRAAGWIJD

TE. 

2° LASTER EN EERROOF - STRAFFE
LOOSHEID - ART. 452 S'\\'. - DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° De straffeloosheid bepaald bij 
art. 452 Sw. heeft betrekking op de uit
oefening van het recht van verdedi
ging voor de hoven en rechtbanken; ze 
gejdt derhalve enkel t.a.v. de door in 
het geding zijnde partijen « voor de 
rechtbank gesproken woorden of aan 
de rechtbank overgelegde geschriften » 

en is niet van toepassing op getuigen 
of gerechtsdeskundigen (1). 

(HILVEN T. COENE:I!) 

ARREST 

(A.R. nr. 5822) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 19 februari 1991 en 
op 31 mei 1991 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Over het tweede mid del: schending 
van artikel 452 van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest het verzet 
van eiser in cassatie met betrekking tot 
de tenlastelegging van laster onontvan
kelijk verklaart, op grond van de motie
ven « dat gelet op artikel 452, eerste lid, 
van het Strafwetboek, de feiten der ten-

(1) Zie: AD. CHALTEAIJ & F. HELIE,« Theorie 
du Code penal "• III, Bruxelles, 1851, blz. 401 
e.v.; M.D. DALLOZ, « Repertoire de legislation, 
de doctrine et de Ia jurisprudence "• Parijs, 
1856, biz. 669; NYPELS & SERVAIS, Le Code penal 
beige interprete pal' Nl'PELS, llOUI"elle edition 
par SERI:4IS, Bruxelles, 1898, biz. 309 e.v.; G. 
BELTJENS, Encyclopedie du Droit Criminel bei
ge, I, • Le Code penal et le lois penales spe
ciales •, Bruxelles, 1901, blz. 563 e.v.; Les Novel
les - J. LECLERCQ « Titre V, « Atteintes 
portees a l'honneur ou a Ia consideration ''• 
blz. 231. 
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lastelegging C1 en C2 geen aanleiding 
kunnen geven tot strafvervolging ten las
te van de verdachte; dat uitlatingen die 
de verdachte worden ten laste gelegd, 
door hem werden gebruikt als gerechts
deskundige in het kader van een proce
dure voor het Hof van Beroep en betrek
king hadden op de zaak of op een der 
partijen; dat bijgevolg de strafvordering 
tegen verdachte uit hoofde van de feiten 
der tenlasteleggingen C1 en C2 onont
vankelijk is; dat de onontvankelijkheid 
van de strafvordering tot gevolg heeft 
dat ook de stelling als burgerlijke partij 
niet toelaatbaar is voor wat deze feiten 
betreft, de vordering van de benadeelde 
het accessorium zijnde van de penale 
vordering; dat, voor wat de feiten der 
tenlasteleggingen C1 en C2 betreft, Hil
ven Willy nooit de hoedanigheid van bur
gerlijke partij heeft verworven, gezien 
hij de strafvordering tegen de verdachte 
hoofdens deze feiten niet op gang heeft 
kunnen brengen », 

terwijl luidens artikel 452 van het 
Strafwetboek, voor de rechtbank gespro
ken woorden of aan de rechtbank over
gelegde geschriften geen aanleiding ge
ven tot strafvervolging wanneer die 
woorden of die geschriften op de zaak of 
op de partijen betrekking hebben; onder 
« aan de rechtbank overgelegde geschrif
ten » moet worden verstaan alle akten 
die voortspruiten uit de noodwendighe
den van de zaak en die worden voorge
bracht door de partijen of hun advoka
ten; artikel 452 van het Strafwetboek 
aldus het recht en de vrijheid van verde
diging consacreert; deze bepaling als 
dusdanig niet geldt voor getuigen en des
kundigen, welke de verplichting hebben 
om op objectieve wijze de volledige 
waarheid te zeggen, en welke zich zo
doende schuldig kunnen maken aan de 
misdrijven tegen de eer en de goede 
naam van personen, wanneer de toepas
singsvoorwaarden hiervoor vervuld zijn; 
zodat het bestreden arrest, door op 
grand van de enkele overweging dat de 
uitlatingen van verweerder werden ge
bruikt in het kader van een strafproce
dure en betrekking hadden op de zaak of 
op de partijen, te besluiten tot de toepas
selijkheid van artikel 452 van het Straf
wetboek, schending inhoudt van deze 
wetsbepaling : 

Overwegende dat de strafrechte
lijke immuniteit bepaald bij artikel 
452 van het Strafwetboek betrek
king heeft op de uitoefening van het 

recht van verdediging voor de hoven 
en rechtbanken; dat ze derhalve en
kel geldt voor door de in het geding 
zijnde partijen « v66r de rechtbank 
gesproken woorden of aan de recht
bank overgelegde geschriften »; dat 
die bepaling niet van toepassing is 
op getuigen of deskundigen; 

Overwegende dat het arrest dat, 
na te hebben vastgesteld dat ver
weerder als gerechtelijk deskundige 
was opgetreden, de tegen hem inge
stelde strafvordering met toepassing 
van artikel 452 van het Strafwet
boek niet ontvankelijk verklaart, 
voormelde wetsbepaling schendt en 
de beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening tegen het arrest van 19 
februari 1991; vernietigt het bestre
den arrest van 31 mei 1991 in zover
re het uitspraak doet over de telast
leggingen C.1 en C.2 en eiser veroor
deelt tot schadevergoeding; verwerpt 
de voorziening tegen het arrest van 
31 mei 1991 voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest van 31 
mei 1991; veroordeelt eiser in drie 
vierde van de kosten en laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling, anders samengesteld. 

10 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Gryse en Nelissen Grade. 
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Nr. 362 

2e KAMER - 11 maart 1992 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP 
EEN EERLIJK PROCES - BEG RIP - BEKLAAG
DE GEDWONGEN OM TEGEN ZICHZELF TE GE
TU!GEN OF EEN BEKENTENIS AF TE LEGGEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 
14.1 l.V.B.P.R. - RECHT VAN DE BEKLAAGDE 
OP EEN EERLIJK PROCES - BEGRIP - BE
KLAAGDE GEDWONGEN OM TEGEN ZICHZELF 
TE GETUIGEN OF EEN BEKENTENIS AF TE 
LEGGEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 
14.3, G, l.V.B.P.R. - VERBOD OM EEN BE
KLAAGDE ERTOE TE DWINGEN TEGEN ZICH
ZELF TE GETU!GEN OF EEN BEKENTENIS AF 
TE LEGGEN - BEGRIP. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
E.V.R.M. - RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP 
EEN EERLIJK PROCES - BEG RIP - BEKLAAG

DE VEROORDEELD OP BASIS VAN DE BEKEN
TENISSEN VAN EEN GEWEZEN MEDEBE
KLAAGDE, DIE ALS GETUIGE WAS ONDER
VRAAGD. 

1°, 2° en 3° Het recht van de beklaagde 
op een eerlijk proces impliceert dat hij 
niet ertoe gedwongen kan worden te
gen zichzelf te getuigen of een be
kentenis af te leggen (1). (Art. 6.1 
E.V.R.M.; art. 14.1 en 14.3, g, I.V.B.P.R.) 

4° Geen schending van het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces valt af 
te leiden uit de enkele omstandigheid 
dat de beklaagde onder meer is veroor
deeld op basis van de bekentenissen 
van een gewezen medebeklaagde, die 
voor het appelgerecht als getuige werd 
verhoord na de in kracht van gewijsde 
gegane beslissing van de eerste rech
ter waarbij de schuld van die medebe
klaagde werd vastgesteld en de op
schorting van de uitspraak van de 
veroordeling te zijnen gunste werd be
volen. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

{1) R.P.D.B., Compl. VII, vo Convention euro
peenne des Droits de l'homme, nrs. 388 en 496. 

(2) A.R. nr. 7804 {A.C., 1989-90, nr. 309). 

(NAVEZ) 

ARREST ( VertaJing) 

(A.R. nr. 9477) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 september 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, rechtdoende als rechtscolle
ge waarnaar de zaak verwezen is; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 17 januari en 5 december 1990 
(3); 

Over het middel: schending van arti
kel 6.1 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 5 november 1950 en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat het arrest de aan eiser ten las
te gelegde heling bewezen verklaart; dat 
het hof van beroep de beslissing waarbij 
het bestaan van een aan de heling voor
afgaande misdaad of wanbedrijf, name
lijk te dezen het bestaan van een door 
de heer Louis Baumans gepleegde dief
stal, bewezen wordt verklaard, grondt op 
de bekentenissen, die de heer Baumans 
op de terechtzitting van het hof van be
roep heeft afgelegd; dat het bestreden ar
rest beslist « dat vooreerst meer in het 
bijzonder de gewezen medebeklaagde 
Baumans voor dit hof onder eed heeft 
bekend dat hij zich wei degelijk meester 
gemaakt had van een kist met de inhoud 
ervan, die toebehoorden aan een persoon 
die deze voorwerpen had opgeborgen in 
het kasteel te Sainval, en dit tegen de 
wil van die persoon en met het oogmerk 
om over die goederen animo domini te 
beschikken; dat, toen hij die voorwerpen, 
met uitzondering van bepaalde door hem 
vooraf weggenomen stukken, op de 
drempel van het commissariaat te 
Esneux overhandigde aan de beklaagde 
Navez, laatstgenoemde wist dat ze door 
middel van een misdrijf verkregen wa
ren ( ... ); dat door de gewezen medebe
klaagde Baumans voor het hof afgelegde 
getuigenverklaring daaromtrent geen 
spoor van twijfel liet bestaan >>; ( ... ) « dat 
de beklaagde Navez daaruit ten onrechte 
besloot dat het "merkwaardig, ja zelfs 
ongewoon " is dat het hof de heer Bau
mans als getuige heeft ondervraagd; dat 

{3) Arrest niet gepubliceerd. 
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in strafzaken niet aileen de appelrechter 
op onaantastbare wijze oordeelt of het 
voor de ontdekking van de waarheid nut
tig is een getuige te verhoren (Cass., 19 
jan. 1948, A.C., 1948, blz. 30; Cass. 24 jan. 
1949, A.C., 1949, blz. 52), maar bovendien 
geen enkele wetsbepaling hem verbiedt 
om tijdens het onderzoek ter zitting een 
gewezen medebeklaagde, die van de eer
ste rechter bij een in kracht van gewijs
de gegane beslissing gewone opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling 
verkregen heeft, als getuige te ondervra
gen », 

terwijl de heer Baumans door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik, bij het te 
zijnen aanzien in kracht van gewijsde 
gegane vonnis van 16 mei 1989 definitief 
schuldig is verklaard aan diefstal; de cor
rectionele rechtbank aan de heer Bau
mans opschorting van de uitspraak heeft 
verleend; die maatregel impliceert dat de 
heer Baumans vooraf ermee heeft inge
stemd dat het gerecht de hem ten laste 
gelegde diefstal bewezen verklaart en 
dat de rechtbank zijn schuld vaststelt; de 
strafrechter krachtens het beginsel van 
het betrekkelijk gezag van gewijsde van 
strafrechterlijke beslissingen ten opzich
te van andere strafrechterlijke beslissin
gen, het bestaan van een bestanddeel 
van een misdrijf ten laste van de be
klaagde niet kan gronden op de beslis
sing waarbij een misdrijf ten aanzien 
van een gewezen medebeklaagde defini
tief bewezen is verklaard; ook al verbiedt 
in beginsel geen enkele bepaling van het 
Wetboek van Strafvordering uitdrukke
lijk het verhoor van een gewezen mede
beklaagde als getuige in de zaak van een 
beklaagde, aan de vereisten van een eer
lijk proces in de zin van artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag betreffende de 
rechten van de mens evenwel niet wordt 
voldaan, wanneer het bestaan (van een 
bestanddeel) van een misdrijf wordt ge
grond op de bekentenissen van een ge
wezen medebeklaagde, aan wie bij een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
opschorting is verleend, welke bekente
nissen zijn afgelegd na het vonnis dat de 
opschorting toestaat en de schuld van de 
gewezen medebeklaagde vaststelt in de 
tegen een andere beklaagde gevoerde ap
pelprocedure; het bestreden arrest bijge
volg, door het bestaan van een diefstal 
ten laste van de heer Baumans te gran
den op de hoor hem ter zitting van het 
hof van beroep afgelegde bekentenissen, 
het recht van eiser op een eerlijk proces 
in de zin van artikel 6.1 van het Euro-

pees Verdrag betreffende de rechten van 
mens schendt : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op de be
slissing van het hof van beroep om 
de gewezen medebeklaagde Bau
mans als getuige te ondervragen, 
niet ontvankelijk is, nu eiser zich 
niet in cassatie heeft voorzien tegen 
het arrest van 7 mei 1991 waarbij 
tot dat verhoor wordt besloten; 

Dat het middel eveneens niet ont
vankelijk is, in zoverre het de beoor
deling door de feitenrechter bekriti
seert; 

Overwegende dat voor het overi
ge, ook al impliceert het recht op 
een eerlijk proces, dat de beklaagde 
geniet op grond van artikel 6.1. van 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, dat hij, zoals uit
drukkelijk wordt bepaald in artikel 
14, § 3, g, van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, niet ertoe gedwon
gen kan worden tegen zichzelf te ge
tuigen of een bekentenis af te leg
gen, geen schending van dat recht 
valt af te leiden uit de omstandig
heid dat de beklaagde onder meer is 
veroordeeld op basis van de beken
tenissen van een gewezen medebe
klaagde, die voor het appelgerecht 
als getuige werd verhoord na de in 
kracht van gewijsde gegane beslis
sing van de eerste rechter, waarbij 
de schuld van die medebeklaagde 
werd vastgesteld en de opschorting 
van de uitspraak van de veroorde
ling te zijnen gunste werd bevolen; 

Dat het arrest vaststelt dat eiser 
in zijn appelconclusie ruimschoots 
gebruik heeft gemaakt van zijn 
recht om versies en uiteenzettingen 
van de feiten te geven en onware 
verklaringen weer te geven; dat hij 
aldus de mogelijkheid gekregen 
heeft om onder meer het onder eed 
afgenomen verhoor van de gewezen 
medebeklaagde Baumans vrij te be
twisten voor het hof van beroep; 
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Dat eiser dus niet kan beweren 
dat hij geen recht op een eerlijk 
proces gekregen heeft; 

Dat het middel in zoverre 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. 

11 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 363 

2e KAMER - 11 maart 1992 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING - ART. 21, § 3, WET VOORLOPIGE 
HECHTENIS 1990 - TOEPASSINGSGEBIED. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING- HOGER BEROEP- KAMER VAN IN-

BESCHULDIGINGSTELLING RECHTSPLE-
GING - DOSSIER - MEDEDELING. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING - RECHT VAN VERDEDIGING -
SCHENDING - BEGRIP. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING 
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING -
SCHENDING - BEGRIP. 

1° Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990 is niet van toepassing op de ap
pelprocedure inzake voorlopige hechte
nis. 

2° De Wet Voorlopige Hechtenis 1990 be
paalt niet dat het dossier v66r de ka
mer van inbeschuldigingstelling moet 
worden medegedeeld aan de verdachte 
of aan diens raadsman (1). (Art. 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

3° en 4° Uit de omstandigheid dat de ver
dachte of diens raadsman geen kennis 
heeft gehad van het gehele dossier 
kan geen schending van het recht van 
verdediging worden afgeleid, wanneer 
de verdachte die door zijn raadsman 
werd bijgestaan de hem voorgestelde 
verdaging van de zaak heeft geweigerd 
(2). 

(EL ALLATI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9779) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, luidend als volgt : 
schending van artikel 21, § 3, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopi
ge hechtenis, 

eerste onderdeel: 
doordat het arrest vermeldt dat artikel 

21, § 3, van de wet op de voorlopige 
hechtenis niet van toepassing is voor het 
onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet in 
hoger beroep, en doordat het hof (van 
beroep) de beschikking tot handhaving 
van de hechtenis bevestigt, zonder dat 
tussen beide beslissingen het dossier in 
zijn geheel is medegedeeld, 

terwijl een betere bescherming van de 
rechten van de persoon ongetwijfeld een 
van de voornaamste doelstellingen was 

(1) Zie Cass., 30 aug. 1991, A.R. nr. 5977 
(A.C., 1990-91, nr. 575). 

(2) Zie Cass., 9 jan. 1991, A.R. nr. 8806 (A.C., 
1990-91, nr. 234), 13 nov. 1991, A.R. nr. 9472, en 
20 nov. 1991, A.R. nr. 9490 (ibid., 1991-92, su
pra, nrs. 142 en 150). 
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van de wetgever, die deze onder meer 
uitwerkte in artikel 21, § 3, van de wet 
van 20 juli 1990 dat de mededeling van 
het dossier aan de verdachte en diens 
raadsman regelt; het vereiste dat het 
dossier reeds v66r de eerste verschijning 
voor de raadkamer moet worden mede
gedeeld trouwens reeds voordien was 
vastgelegd zowel door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (arrest La
my nr. 16/87 /139/139) als door het Hof 
van Cassatie (arrest Robert van 10 mei 
1989); dat vereiste dermate gewettigd en 
cruciaal leek voor de bescherming van 
het recht van verdediging dat de wetge
ver het voorstel waarbij de onderzoeks
rechter bevoegd zou worden gemaakt om 
bij gemotiveerde beschikking bepaalde 
stukken niet mede te delen, heeft afge
wezen; de wetgever immers in de tekst 
dat beginsel onverkort wilde behouden 
(Verslag Arts, blz. 90 - Gedr. St., Se
naat, 1988-89, nr. 658-2); de wetgever we
liswaar de voorafgaande mededeling van 
het dossier v66r de verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet 
expliciet overwogen heeft, doch een toe
passing bij analogie niettemin geboden 
is, aangezien de redenen, die de keuze 
van de wetgever gerechtvaardigd hebben 
voor de rechtspleging in eerste aanleg, 
geldig blijven in hoger beroep; het hof 
(van beroep) niet terzelfder tijd kon be
slissen dat de hechtenis van de verdach
te zou worden gehandhaafd en doorgaan 
met het beperken van bepaalde procedu
revereisten, meer bepaald de mededeling 
van een volledig dossier; het hof van be
roep in zijn arrest vermeldt dat de ver
dachte een verdaging van de zaak gewei
gerd heeft, hetgeen onjuist is; het hoe 
dan ook de plicht van het hof (van be
roep) was om in voorkomend geval de 
mededeling van de litigieuze stukken te 
bevelen, zonder van de verdachte te ei
sen dat hij daartoe een verdaging zou 
vragen; 

tweede onderdeel : 
doordat het bestreden arrest erop wijst 

dat de verdachte en zijn raadsman op de 
hoogte zijn gebracht van het feit dat het 
dossier daags v66r de terechtzitting te 
hunner beschikking lag en dat het arrest 
daaruit afleidt dat de rechtspleging re
gelmatig was; 

terwijl eiser, zonder te betwisten dat 
hij de mogelijkheid gekregen had om 
een gedeelte van het dossier in te zien, 
in zijn conclusie had uiteengezet dat de 
schending van het recht van verdediging 
hierin bestond dat hem niet het volledige 

dossier was medegedeeld; uit de wet 
volgt dat het dossier in zijn geheel ter 
beschikking moet worden gesteld van de 
verdediging (zie onder meer het verslag 
Arts, blz. 12) en dat het recht van verde
diging wordt geschonden, wanneer dat 
niet gebeurt; 

derde onderdeel: 
doordat het arrest vermeldt dat ook al 

was niet het volledige dossier ~edege
deeld, het ontbreken van de litigieuze 
stukken op zich geen afbreuk doet aan 
het recht van verdediging, 

terwijl het hof van beroep, door de ge
volgen van de niet-mededeling van be
paalde stukken in abstracto te beoorde
len, elke betekenis ontneemt aan artikel 
21, § 3, van de wet van 20 juli 1990· op 
bladzijde 3 van het proces-verbaal 
nr. 100.461 staat dat « het verhoor van de 
genoemden El Allati El Yazid, El Allati 
Ali en El Allati Abid is opgetekend res
pectievelijk in de processen-verbaal 
100.458, 100.457 en 100.456 van onze een
heid; een van de bovengenoemde proces
sen-verbaal bij het dossier is gevoegd; 
dat proces-verbaal evenwel verwijst naar 
andere processen-verbaal, die gegevens 
bevatten welke pleiten voor de stelling 
van de verdachte; het hof (van beroep) 
aldus op zijn minst over een eerste aan
wijzing beschikte dat de niet medege
deelde gegevens ter zake dienend waren· 
uiteraard echter alleen het onderzoek 
van die stukken het hof (van beroep) in 
de mogelijkheid zou hebben gesteld zich 
uit te spreken over de weerslag van die 
stukken op de beslissing tot handhaving 
van de hechtenis, en bijgevolg over de 
vraag of het recht van verdediging in 
eerste aanleg was geeerbiedigd; het hof 
van beroep, door de vraag of het recht 
van verdediging tijdens de rechtspleging 
voor de raadkamer geeerbiedigd werd in 
abstracto te beoordelen, in feite de on
derzoeksrechter, in strijd met artikel 21, 
§ 3, van de wet op de voorlopige hechte
nis, ontslaat van de verplichting om het 
dossier in zijn geheel mede te delen : 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat artikel 21, § 3, 

van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis niet 
v~n .toepassing is op de appelconclu
Sle mzake voorlopige hechtenis; 

Dat het middel, in zoverre, faalt 
naar recht; 

Overwegende voor het overige 
dat, enerzijds, de wet van 20 juli 
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1990 niet bepaalt dat het dossier 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling moet worden medegedeeld 
aan de verdachte of aan diens 
raadsman; dat anderzijds, uit de om
standigheid dat eiser of zijn raads
man geen kennis heeft gehad van 
het gehele dossier geen schending 
van het recht van verdediging kan 
worden afgeleid, wanneer uit het ar
rest, dat niet van valsheid is beticht, 
blijkt dat eiser, die door zijn raads
man werd bijgestaan, de verdaging 
van de zaak, die hem werd voorge
steld « met het oog op de eventuele 
voeging van de in het middel aange
geven stukken en met het oog op de 
tijd nodig om daarvan inzage te ne
men », geweigerd heeft; 

Dat het middel, in zoverre, 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. 

11 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. 
de Kerckhove, Brussel. 

Nr. 364 

2• KAMER - 11 maart 1992 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- REGEL!NG VAN RECHTSGEBIED
TITEL VAN DE HECHTENIS. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
EN VONNISGERECHTEN - ALLERLEI - VOOR

LOPIGE HECHTENIS - TITEL VAN DE HECH
TENIS. 

1° en 2° Wanneer het Hoi, bij de regeling 
van het rechtsgebied, de beschikking 
van de raadkamer waarbij een ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen, al is het maar ten de
le vernietigt en vaststelt dat wegens 
die vernietiging de afzonderlijke be
schikking van de raadkamer, waarbij 
op de dag van de verwijzing wordt be
slist dat de verdachte aangehouden 
blijft, geen bestaansreden meer had, 
wordt de titel van hechtenis t.a.v. die 
verdachte gevormd door de beslissing 
van het onderzoeksgerecht krachtens 
welke die verdachte in hechtenis was 
ten tijde van de regeling van de 
rechtspleging; de gevolgen van 
laatstgenoemde beslissing, die vanaf 
de dag van de regeling van de rechts
pleging opgeschort waren zijn opnieuw 
van kracht op de dag van de regeling 
van rechtsgebied. 

(DUFOURNY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9780) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1992 ge-
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van arti
kel 214 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te Ber
gen het gezag van gewijsde van het ar
rest van 13 november 1991 van het Hof 
van Beroep te Bergen heeft miskend en 
de op 7 februari 1992 gewezen beschik
king van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Bergen waar
bij de invrijheidstelling van verzoeker 
werd bevolen heeft gewijzigd; dat zij bij
gevolg van oordeel was dat er een titel 
van hechtenis voorhanden was, terwijl 
het Hof van Beroep te Bergen dat zich 
in zijn arrest van 13 november 1991 on-
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bevoegd had verklaard om kennis te ne
men van de telastleggingen waarop de 
verwijzingsbeschikking van 29 mei 1991 
van de raadkamer betrekking had, geen 
gebruik had gemaakt van de door artikel 
214 van het Wetboek van Strafvordering 
aan het hof geboden mogelijkheid en dus 
geen nieuw bevel tot aanhouding had 
verleend; dat, bij ontstentenis van een ti
tel van hechtenis, de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van Be
roep te Bergen de voordien gewezen 
beschikking van de raadkamer niet hoef
de te wijzigen, 

Overwegende dat volgens het mid
del, de titel van hechtenis waarvan 
het bestreden arrest het bestaan 
veronderstelt enkel een bevel tot 
aanhouding zou kunnen zijn, dat 
het hof van beroep op grond van ar
tikel 214 van het Wetboek van Straf
vordering zou hebben verleend bij 
het arrest van 13 november 1991 
waarbij het zich onbevoegd had ver
klaard; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest niet die draagwijdte heeft; 
dat het middel, in zoverre, berust op 
een onjuiste lezing van het arrest 
en dus feitelijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
uit het arrest blijkt dat de hechtenis 
van eiser, overeenkomstig artikel 22 
van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis, is ge
handhaafd bij de beschikking van 
de raadkamer van 8 mei 1991; dat 
krachtens het eerste lid van dat arti
kel, die beschikking een titel van 
vrijheidsbeneming opleverde voor 
de duur van een maand te rekenen 
van de beslissing; 

Overwegende evenwel dat de uit
werking van de beschikking waarbij 
de hechtenis van eiser met toepas
sing van het bovengenoemd artikel 
22 werd gehandhaafd, is geschorst 
op 29 mei 1991, dag van de beschik
king waarbij eiser naar de correctio
nele rechtbank werd verwezen, en 
zulks wegens de afzonderlijke en 
gemotiveerde beschikking waarbij 
op dezelfde dag, overeenkomstig ar
tikel 26, § 3, van de wet van 20 juli 
1990, werd beslist dat eiser aange
houden zou blijven; 

Overwegende dat laatstgenoemde 
beschikking de titel van hechtenis 
van eiser opleverde vanaf 29 mei 
1991, dag van de regeling van de 
rechtspleging, tot 29 januari 1992, 
datum van het arrest waarbij het 
Hof, bij de regeling van rechtsge
bied, de beschikking van 29 mei 
1991 tot verwijzing van eiser naar 
de correctionele rechtbank ten dele 
heeft vernietigd en heeft vastgesteld 
dat wegens die vernietiging de af
zonderlijke beschikking waarbij de 
raadkamer dezelfde dag beslist had 
dat eiser aangehouc:len zou blijven, 
geen bestaansreden meer had; 

Dat bijgevolg de beschikking van 
8 mei 1991 waarbij de voorlopige 
hechtenis van eiser werd gehand
haafd op grond van artikel 22 van 
de wet van 20 juli 1990 en die was 
geschorst vanaf 29 mei 1991, op
nieuw van kracht is geworden op 29 
januari 1992, dag van de regeling 
van rechtsgebied en dat die beschik
king de regelmatige titel voor de 
hechtenis van eiser vormde op 7 fe
bruari 1992, datum van de beschik
king waarbij de raadkamer, gelet op 
de duur van de schorsing, over de 
handhaving van de hechtenis uit
spraak had gedaan binnen de 
maand na de beschikking van 8 mei 
1991; 

Overwegende dat, nu laatstge
noemde beschikking van 7 februari 
1992 de hechtenis van eiser niet had 
gehandhaafd, de procureur des Ko
ning overeenkomstig artikel 30, § 1, 
van de wet van 20 juli 1990 daaren
tegen op maandag 10 februari 1992 
in hoger beroep is gegaan voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
en eiser, krachtens § 3 van dat arti
kel, aangehouden is gebleven tot de 
beslissing in hoger beroep, te dezen 
het bestreden arrest; 

Dat het middel, in zoverre het kri
tiek oefent op de wettigheid van de 
beslissing van de kamer van inbe
schuldigingstelling, die, binnen de 
wettelijke termijn uitspraak doende 
over het hoger beroep, de beschik
king wijzigt, faalt naar recht; 
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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. 

11 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. F. Dufrane, Bergen. 

Nr. 365 

1 e KAMER - 12 maart 1992 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1, 

E.V.R.M. - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE 
EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE 
- RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

2° RECHTBANKEN - ALLERLEI - ART. 

6.1, E.V.R.M. - RECHTERLIJKE INSTANTIE -
BEG RIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1, 

E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHAN
DELING VAN ZIJN ZAAK - BEGRIP. 

4° ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE VAN 

ADVOCATEN - ADVIES - SCHIJN VAN PAR
TIJDIGHEID - GEVOLG T.A.V. HET RECHT OP 
EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN 
ZAAK. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 14, 

E.V.R.M. - NON-DISCRIMINATIE - TOEPAS
SINGSGEB!ED. 

6° ADVOCAAT - RAAD VAN ORDE VAN AD
VOCATEN - ADVIES GEVRAAGD DOOR EEN 
RECHTERLIJKE INSTANTIE- ART. 459, TWEE
DE LID, GER.W. - TOEPASSELIJKHEID. 

1° en 2° De regel van art. 6.1 E. V.R.M. 
betreffende de onafhankelijkheid en 
de onpartijdigheid is aileen van toe
passing op een rechterlijke instantie, 
die materieel gekenmerkt wordt door 
haar rechtsprekende taak, te weten op 
grand van rechtsnormen en na een 
vastgestelde procedure uitspraak te 
doen over geschillen waarvoor zij be
voegd is (1); die regel is derhalve niet 
toepasselijk op een raad van de Orde 
van Advocaten, die moet beslissen 
over een verzoek om een raadgevend 
advies. 

3° en 4° Uit de enkele omstandigheid dat 
het door de raad van de Orde van Ad
vocaten aan de rechterlijke instantie 
gegeven advies van partijdigheid zou 
kunnen worden verdacht, valt niet af 
te leiden dat de zaak niet eerlijk werd 
behandeld, in de zin van art. 6.1 
E. V.R.M.; zulks is inzonderheid het ge
val wanneer partijen zich over de be
weerde partijdigheid nader hebben 
kunnen verklaren (2). 

5° Art. 14 E V.R.M staat niet op zichzelf; 
die bepaling kan enkel worden aange
voerd in verband met het genot van de 
door het Verdrag en de daarbij horen
de Protocollen toegekende rechten en 
vrijheden (3). 

6° Art. 459, tweede lid, Ger. W is niet van 
toepassing op een raad van de Orde 
van Advocaten, die een raadgevend ad-

(1) Hof Mensenrechten, arresten Benthem 
van 23 okt. 1985 (reeks A, nr. 97), blz. 17, § 40, 
en H. t. Belgique van 30 nov. 1987 (reeks A, nr. 
127), biz. 34 e.v., § 50); zie R.P.D.B.; Bijv. VII, 
V° Convention europimne des droits de !'horn
me, nrs. 533-535; J. VELU,« La notion de" tribu
nal" et les notions avoisinantens dans la Con
vention de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertes fondamentales >>, in Liber ami
cOl·um F. Duman, Antwerpen, 1983, biz. 1287, 
1315. 

(2) Zie Cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4439 
(A.C., 1984-85, nr. 428). 

(3) R.P.D.B., Bijv. VII, v" Convention eu
ropeenne des droits de l'homme, nrs. 139-140; 
M.J. MELCHIOR, << Le principe de non-discrimi
nation dans Ia Convention europenne des dro
its de l'homme ''• in Egalite et non discrimina
tion, 1991, biz. 5-31, inz. p. 14-16. 
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vies moet geven op een verzoek van 
een rechterlijke instantie waarbij een 
geschil over de honoraria van een ad
vocaat aanhangig is. 

(L ... T. D ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9073) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel:, schending 
van de artikelen 6.1, 14 van'het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
459 van het Gerechtelijk Wetboek en 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest ongegrond verklaart 
eisers hoofdvordering, die primair ertoe 
strekte voor recht te doen zeggen dat de 
tussen de partijen op 12 december 1984 
overeengekomen dading een einde heeft 
gemaakt aan het geschil en dat het ad
vies van 18 december 1984 van de raad 
van de Orde van Advocaten nietig is en 
geen uitwerking heeft, en subsidiair be
taling te verkrijgen van een bedrag van 
55.615 frank als saldo van de staat van 
honorarium en kosten, en het arrest ei
ser, op verweersters tegenvordering, ver
oordeelt om haar 25.000 frank te betalen, 
op grand dat eiser in zijn aanvullende 
conclusie preciseert dat elke bepaling die 
een advocaat verbiedt zijn belangen te 
verdedigen en zijn burger!ijke rechten 
uit te oefenen, strijdig is met artikel 6 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens van 4 november 
1950, zoals ook elke bepaling die een ad
vocaat verplicht om zich in geschillen 
over het honorarium te onderwerpen aan 
het advies of aan de beslissing van een 
orgaan dat uitsluitend uit zijn gelijken, 
dat wil zeggen zijn confraters, bestaat, 
strijdig is met de Grondwet en met arti
kel 6 van het Verdrag van de Rechten 
van de Mens; dat eiser zijn standpunt 
heeft kunnen verdedigen voor de eerste 
rechter en voor het hof van beroep en 
vrij zijn conclusie heeft kunnen nemen 
en ontwikkelen, zodat het overdreven en 
onjuist is te beweren, zoals hij heeft ge
daan, dat hij zijn belangen en burger
lijke rechten niet heeft kunnen verdedi-

gen; dat een verslaggever van de raad 
van de Orde van Advocaten hem evenzo 
heeft gehoord en dat hij zijn argumenten 
heeft kunnen uiteenzetten die in de 
daartoe door hem neergelegde nota zijn 
weergegeven; dat eiser, door gewag te 
maken van het feit dat hij zich in ge
schillen over het honorarium moet on
derwerpen aan het advies of de beslis
sing van een orgaan dat aileen uit zijn 
confraters bestaat, impliciet verwijst 
naar artikel 58 van het huishoudelijk re
glement van de balie, dat bepaalt dat de 
advocaat hoort in te stemmen met het 
advies nopens zijn honorarium dat de 
raad van de orde op verzoek van een 
rechtscollege heeft gegeven; dat te dezen 
een onderscheid moet worden gemaakt 
met betrekking tot het gewicht van dat 
advies enerzijds voor de rechtbank en 
anderzijds voor de tuchtraad van de Or
de van Advocaten; dat het advies van de 
raad van de orde ten aanzien van het 
rechtspreken door de hoven en rechtban
ken een deskundigenadvies is, weliswaar 
met de bijzondere waarborg van de han
deling van de overheden van de Orde, 
maar geenszins kan betekenen dat daar
door de opdracht van het gerecht wordt 
beperkt tot het uitvoerbaar verklaren 
van dat advies; dat dit deskundigenad
vies een technisch advies is dat door de 
rechters niet moet worden gevolgd in
dien het strijdig is met hun overtuiging 
(artikel 986 Gerechtelijk Wetboek); dat 
de toepassing van artikel 58 van het 
huishoudelijk reglement van de balie 
daarentegen een tuchtbepaling is die 
hier in beginsel niet ter discussie staat, 
aangezien eiser de middelen tot staving 
van zijn vordering vrij heeft kunnen 
aanvoeren; dat eiser zijn recht van ver
dediging vrij heeft kunnen uitoefenen, 
zodat niet is aangetoond dat de Grand
wet, de wet of het Verdrag van Rome op 
dat punt geschonden zijn; dat eiser, met 
betrekking tot het advies van de raad 
van de Orde van Advocaten, de nietigver
klaring ervan vordert, enerzijds, doordat 
mr. W ... zitting heeft genomen terwijl hij 
verweersters raadsman was en, ander
zijds, doordat de verslaggever, mr. D ... , 
zitting zou hebben genomen; dat dit be
zwaar aileen ter zake doet als het advies 
van de raad van de Orde van Advocaten 
een beslissing van een rechterlijke in
stantie is, wat te dezen niet het geval is; 
dat bovendien in de onderstelling -
quod non - dat het een « beslissing » 
zou zijn in de gebruikelijke betekenis 
van dat woord, dat wil zeggen een maat
regel die de rechtsmacht van de rechter, 
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behoudens de bij de wet bepaalde rechts
middelen, uitput, erop dient te worden 
gewezen dat uit de door eiser overgeleg
de briefwisseling blijkt dat mr. W ... , over
eenkomstig de desbetreffende deontolo
gische normen, op uitdrukkelijk, formeel 
en dwingend verzoek van eiser elke tus
senkomst achterwege heeft gelaten (cfr. 
de brieven van 1.4.1982, 3.5.1982 en 
2.7.1982 van mr. W ... ), zodat zijn argu
mentatie op dat punt doelloos is, aange
zien mr. W ... te dezen niet is opgetreden 
als raadsman van verweerster; dat eiser, 
met betrekking tot de rol van de verslag
gever, bezwaarlijk diens tussenkomst 
kan betwisten aangezien zij behoort tot 
het soepele systeem dat voor elk tucht
rechtscollege geldt en overal wordt aan
vaard, nu men ervan uitgaat dat de bij 
het Verdrag van Rome opgelegde onpar
tijdigheid gevrijwaard is bij cumulatie 
van rechtsprekende functies, op voor
waarde dat die cumulatie op het ni
veau van de appelrechter is uitgesloten; 
dat het te dezen een advies en geen be
slissing betreft; dat eiser tegen dat ad
vies beroep had kunnen instellen, wat 
hij heeft nagelaten en, ten slotte, in de 
onderstelling dat het een « beslissing >> is 
geweest, dat deze vatbaar is voor hoger 
beroep en door een tuchtcollege is gena
men dat overeenkomstig de wet en de 
ter zake algemeen aanvaarde norm is 
opgetreden; dat eisers argumentering, 
volgens welke elke overeenkomst inzake 
het honorarium gedurende dertig jaar 
zou kunnen worden betwist, mank loopt 
aangezien er te dezen geen overeen
komst inzake het honorarium is geweest; 
dat men helemaal niet inziet waarin de 
aantasting en de schending van de open
bare orde en de goede zeden zou hebben 
bestaan; dat eiser zijn inschrijving op 
het tableau van de orde heeft gevraagd; 
dat een dergelijk verzoek, dat vrij wordt 
gedaan, impliceert dat men de deontolo
gische regels van het beroep aanneemt 
en de beginselen van eer en waardigheid 
onderschrijft die met de uitoefening van 
een dergelijk beroep samengaan; dat de
zelfde tucht voor alle advocaten geldt, zo
dat eiser bezwaarlijk kan aanvoeren dat 
hij zich moet onderwerpen aan een 
maatregel die strijdig is met de Grand
wet en met artikel 6 van bet Europees 
Verdrag inzake de Rechten van de Mens, 

terwijl, eerste onderdeel, bet advies 
van de raad van de Orde van Advocaten 
over de staat van honorarium en kosten 
van eiser en dat door bet arrest is ge
volgd, van nul en gener waarde is; die 
raad immers, nu hij uitsluitend bestaat 

uit advocaten van de balie waartoe eiser, 
behoort, niet onafhankelijk is van de 
partijen; daaruit volgt dat die raad noch 
onafhankelijk noch onpartijdig is (scherr
ding van de artikelen 6, § 1, van het Ver
drag van 4 november 1950 en 459 van 
het Gerechtelijk Wetboek); het feit dat 
eiser dat advies van de raad van de orde 
over bet honorarium niet zonder gevaar 
voor een tuchtsanctie voor de rechtban
ken kan betwisten, tot gevolg heeft dat 
eiser geen billijk proces heeft gehad; de 
regel van de gelijkheid van de partijen 
in het burgerlijk proces niet is geeerbie
digd (schending van artikel 6.1 van het 
Verdrag van 4 november 1950 en misken
ning van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging); de raad van de 
Orde van Advocaten, wanneer in een ge
rechtelijke procedure inzake een geschil 
over de staat van honorarium en kosten 
van een advocaat zijn advies wordt ge
vraagd, onder toepassing van bet Ver
drag valt (schending van de artikelen 6.1 
en 14 van het Verdrag van 4 november 
1950); 

tweede onderdeel, het feit dat mr. W ... , 
die door verweerster werd geraadpleegd, 
heeft deelgenomen aan de raad van de 
Orde van Advocaten die het door de 
rechtbank gevraagde advies over eisers 
staat van honorarium en kosten heeft 
gegeven, dat advies van nul en gener 
waarde maakt; de aldus samengestelde 
raad immers noch onafhankelijk noch 
onpartijdig was; de raad hoe dan ook 
niet onafhankelijk en onpartijdig blijkt 
als daarin een advocaat als lid zitting 
neemt die door verweerster is geraad
pleegd om eiser op te volgen en die hem 
heeft medegedeeld dat verweerster zijn 
staat van honorarium en kosten betwist
te; het feit dat mr. W ... achteraf op eisers 
aandringen in deze zaak niet is tussen
gekomen niets afdoet aan het gebrek 
aan onpartijdigheid waaraan het advies 
van de raad van de Orde lijdt (schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 no
vember 1950); 

derde onderdeel, het feit dat mr. D ... , 
die door de raad van de Orde als verslag
gever is aangewezen en die de partijen 
heeft gehoord, ook aan de beraadslaging 
en aan de totstandkoming van het door 
de raad gegeven advies heeft deelgeno
men, dat advies nietig en waardeloos 
maakt; de aldus samengestelde raad im
mers noch onafhankelijk noch onpartij
dig was; de raad hoe dan ook niet onaf
hankelijk en onpartijdig blijkt als daarin 
een lid zitting neemt dat als verslagge-
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ver de partijen reeds had ondervraagd 
en zijn overtuiging omtrent de staat van 
het honorarium en de kosten reeds had 
gevormd (schending van artikel 6.1 van 
het Verdrag van 4 november 1950): 

Over het mid del in zijn geheel: 
In zoverre het middel berust op 

een schending van artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden : 

Overwegende dat de regel van ar
tikel 6.1, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den betreffende de onafhankelijk
heid en de onpartijdigheid aileen 
van toepassing is op een rechter
lijke instantie, die materieel geken
merkt wordt door haar rechtspre
kende taak, te weten op grond van 
rechtsnormen en na een vastgestel
de procedure uitspraak te doen over 
geschillen waarvoor zij bevoegd is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het in deze zaak door de 
raad van de Orde van Advocaten ge
geven advies een deskundigenadvies 
was dat de rechters, ingevolge arti
kel 986 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niet verplicht waren te volgen, 
indien het strijdig was met hun 
overtuiging; 

Dat, bijgevolg, de regel van arti
kel 6.1 niet van toepassing is op die 
beraadslaging van de raad van de 
Orde van Advocaten waa:rbij slechts 
een raadgevend advies is gegeven; 

Overwegende dat bovendien uit de 
enkele omstandigheid dat het door 
de raad van de Orde van Advocaten 
gegeven advies van partijdigheid 
zou kunnen worden verdacht, niet 
valt af te leiden dat de zaak niet 
eerlijk is behandeld, in de zin van 
die bepaling; dat zulks inzonderheid 
het geval is wanneer de partijen de 
gelegenheid hebben gehad over de 
beweerde partijdigheid een stand
punt in te nemen; 

Dat het middel, in zoverre het op 
een schending van voornoemde be
paling berust, niet kan worden aan
genomen; 

In zoverre het middel, inzonder
heid het eerste onderdeel ervan, be
rust op een schending van artikel 14 
van hetzelfde verdrag. 

Overwegende dat artikel14 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet op zichzelf 
staat; dat die bepaling dus enkel kan 
worden aangevoerd in erband met 
het genot van de door het Verdrag en 
de daarbij horende protocoilen toege
kende rechten en vrijheden; 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waarin de bestreden beslis
sing artikel 14, voornoemd, schendt; 
dat het in dat opzicht niet ontvanke
lijk is; 

In zoverre het middel berust op 
een schending van artikel 459 van 
het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat eiser die bepa
ling aileen aanvoert tot staving van 
zijn bewering dat de raad van de 
Orde van Advocaten in de zaak niet 
onafhankelijk noch onpartijdig was; 

Overwegende dat de raad van de 
Orde van Advocaten, nu de zaak 
voor de rechterlijke instanties is ge
bracht, in de zaak geen uitspraak 
heeft gedaan op de wijze als be
paald in het tweede lid van dat arti
kel 459; 

Dat die wetsbepaling derhalve 
niets uitstaande heeft met de in de 
zaak gevolgde procedure; dat het 
middel bijgevolg in zoverre niet ont
vankelijk is; 

In zoverre het middel, inzonder
heid het eerste onderdeel ervan, be
rust op een miskenning van het al
gemeen beginsel van het recht van 
verdediging : 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat (eiser) zijn standpunt heeft 
kunnen verdedigen voor de eerste 
rechter en voor het hof (van be
roep), (dat hij) vrij zijn conclusie 
heeft kunnen nemen en ontwikke
len, zodat het overdreven en onjuist 
is te beweren, zoals hij doet, dat hij 
zijn belangen en burgerlijke rechten 
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niet heeft kunnen verdedigen, dat 
een verslaggever van de Raad van 
de Orde van Advocaten hem evenzo 
heeft gehoord en (dat hij) zijn argu
menten heeft kunnen uiteenzetten 
die in de daartoe door hem neerge
legde nota zijn weergegeven »; 

Overwegende dat het hof van be
roep door die vermeldingen zijn be
slissing dat eisers recht van verdedi
ging niet werd miskend, naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

13 maart 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 366 

1 e KAMER - 12 maart 1992 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - HUUROVERDRACHT - GEVOLGEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - EINDE - OPZEGGING - KENNISGE
VING. 

1° en 2° In geval van overdracht van een 
handelshuurovereenkomst, met toepas
sing van art. 11 Handelshuurwet, moet 
de opzegging door de verhuurder nood
zakelijk aan de overnemer worden ge
richt; niet naar recht verantwoord is 

de beslissing van het vonnis, waarin 
een opzegging waarvan aan de over
drager kennis is gegeven, geldig wordt 
verklaard op grand dat de overnemer 
kennis ervan heeft kunnen nemen. 

(BILLY T. JACQUEMIN E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9085) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 mei 1990 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Di
nant in hoger beroep gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 3, vijfde lid, van de regels betreffen
de de handelshuur in het bijzonder, in 
het Burgerlijk Wetboek ingevoegd bij ar
tikel 1 van de wet van 30 april 1951 en 
gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1955 
en 5 juli 1963, alsook van de artikelen 
1101, 1102, 1108, 1134, eerste en tweede 
lid, 1165 en 1709 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis vast
stelt « dat (de eiseres) Eliane Billy 
door de overdracht van 14 juni 1984 
huurster werd van het litigieuze pand; 
dat terzelfder tijd (de tot bindendverkla
ring van het arrest opgeroepen persoon) 
Anne-Marie Dequesnes (lees : Dequesne) 
die hoedanigheid verloor, doch op grond 
van de wet hoofdelijk met de overneem
ster gehouden was tot de nakoming van 
de huurverplichtingen », dat « de over
dracht aan de verhuurders was aar1ge
zegd op 20 augustus 1984; dat de ver
huurders dus klaarblijkelijk ten gevolge 
van een vergissing op 18 december 1987 
kennis gaven van een opzegging aan de 
overdraagster en een afschrift daarvan 
bij aangetekende brief zonden aan de 
overneemster >>; dat het daarna beslist 
dat « de (aan de eiseres) Eliane Billy op 
18 december 1987 ter kennis gebrachte 
opzegging geldig was en dat de huur al
dus eindigde op 31 december 1988 »; dat 
het die beslissing hierop grondt dat de 
wezenlijke bestanddelen van de opzeg
ging zijn : het feit dat de verhuurder zijn 
wil te kennen geeft om een einde te rna
ken aan het contract, alsook het feit dat 
de huurder kennis kan krijgen van die 
beslissing "• « dat het niet kan worden 
betwist dat, ook al was de opzegging ge
richt aan de gewezen huurster van het 
pand, de huidige huurder daarvan on-
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verwijld kennis kreeg in de bij artikel 3, 
vijfde lid, van de Handelshuurwet be
paalde vormen » en « dat aldus de vergis
sing waarvan hoven sprake geen enkel 
gevolg had voor de geldigheid van de op
zegging en bij de huurster geen twijfel 
kon doen rijzen omtrent het voornemen 
van de verhuurders om een einde te rna
ken aan de huurovereenkomst », 

terwijl inzake huur de door de ver
huurder gegeven opzegging een eenzijdi
ge akte is waarbij hij aan de huurder 
zijn voornemen te kennen geeft om aan 
het tussen hen bestaande contract een 
einde te maken; de opzegging noodzake
lijk moet worden gericht aan de huurder 
zelf; de verhuurder het huurcontract en
kel mag ontbinden op grand van artikel 
3, vijfde lid, van de Handelshuurwet, wan
neer hij de opzegging ter kennis brengt 
van de partij aan wie de opzegging wordt 
gericht; de opzegging dus krachtens die 
wetsbepaling van dwingend recht diende 
te worden gericht aan eiseres zelf, aange
zien aileen zij de hoedanigheid van huur
der bezat; uit de omstandigheid dat eise
res kennis heeft gekregen van een zoge
naamde « opzegging », die verkeerdelijk 
aan een derde was gestuurd, niet kan wor
den afgeleid dat de verhuurder haar per
soonlijk en rechtsgeldig kennis heeft ge
geven van een opzegging; het bestreden 
vonnis derhalve, nu het de aangetekende 
brief waarbij het huurcontract eenzijdig 
een einde werd gemaakt op 18 maart 
1987 als een geldige opzegging, door ver
weerder, verhuurder, gegeven aan eise
res, huurster, beschouwt en daaraan de 
wettelijke gevolgen van artikel 3, vijfde 
lid, van de Handelshuurwet verbindt, of
schoon die brief door hen verkeerdelijk 
was gestuurd aan de tot bindendverkla
ring van het arrest opgeroepen persoon, 
die geen huurder meer was, en daarvan 
alleen een afschrift dezelfde dag bij aan
getekende brief was gezonden aan eise
res, de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat luidens artikel 
ll.I, eerste lid, van de wet van 30 
april 1951 houdende de regels be
treffende de handelshuur in het bij
zonder, de overnemer rechtstreekse 
huurder wordt van de verhuurder; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat « (eiseres) door de over
dracht op 14 juni 1984 huurster 
werd van het litigieuze pand », dat 
« de overdracht aan de (verweer-

ders) was aangezegd op 20 augustus 
1984 » en dat « zij de (tot bindend
verklaring van het arrest opgeroe
pen partij) kennis gaven van een op
zegging en een afschrift daarvan bij 
aangetekende brief zonden aan de 
overneemster »; 

Overwegende dat de opzegging de 
akte is waarbij een partij aan de 
wederpartij ter kennis brengt dat zij 
aan het huurcontract een einde wil 
maken; dat die akte, wanneer zij 
van de verhuurder uitgaat, noodza
kelijk moet worden gericht aan de 
huurder, die immers de enige hou
der is van het huurrecht; dat in ge
val van overdracht van een handels
huurovereenkomst met toepassing 
van artikel 11 van de wet van 30 
april 1951 de opzegging ter kennis 
moet worden gebracht van de over
nemer; 

Overwegende dat de rechtbank, 
door te beslissen dat de opzegging 
geldig was op grond dat de over
neemster kennis had kunnen nemen 
van de aan de overdraagster ter 
kennis gebrachte opzegging, de in 
het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de indexe
ring van de huurprijzen en over de 
onroerende voorheffing voor de ja
ren 1986 en 1987; verklaart het ar
rest bindend voor Anne-Marie De
quesne; 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 over 
aan de feitenrechter; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te N amen, 
zitting houdende in hoger beroep. 
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12 maart 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
l~fkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 367 

1 • KAMER - 12 maart 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID
DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - AANVOERING 
VAN SCHENDING VAN EEN WEITELIJKE BEPA
LING DIE DE RECHTER MOEST TOEPASSEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID
DEL- BURGERLIJKE ZAKEN- BEGRIP. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 
- BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN 
AAN HET HOF VAN BEROEP WORDT VERWE
TEN DAT HET DE DRAAGWIJDTE VAN HET BE
ROEPEN VONNIS HEEFT MISKEND - MIDDEL 
DAT NIET BERUST OP HET GEZAG VAN GE
WIJSDE. 

4° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - MIDDEL 
WAARIN AAN HET HOF VAN BEROEP WORDT 
VERWETEN DAT HET DE DRAAGWIJDTE VAN 
HET BEROEPEN VONNIS HEEFT MISKEND -
MIDDEL DAT BERUST OP MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DIE BESLISSING. 

5° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MIDDEL WAARIN AAN HET HOF VAN BEROEP 
WORDT VERWETEN DAT HET DE DRAAGWIJD
TE VAN HET BEROEPEN VONNIS HEEFT MIS
KEND - GEEN OPGAVE VAN DE ARIT. 1319 
E.V. B.W. 

6° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -
ART. 465, EERSTE LID, KH. - VONNIS TER ZA
KE VAN FAILL!SSEMENT- BEGRIP. 

1° Aangezien de rechter verplicht is te 
zeggen welke wettelijke bepalingen op 
het hem voorgelegde geschil toepasse
lijk zijn, is niet nieuw het middel met 
beroep op schending van een regel 
waarvan de rechter bij de uitspraak 
over dat geschil toepassing moest ma
ken (1). 

2° In beginsel is niet nieuw het middel 
dat, ook al houdt het geen verband 
met de openbare orde of met een bepa
ling van dwingend recht, kritiek oefent 
op een reden die de rechter ter verant
woording van zijn beslissing opgeeft 
(2). 

3°, 4° en 5° Wanneer in een middel aan 
het hof van beroep wordt verweten dat 
het de draagwijdte van het beroepen 
vonnis heeft miskend, berust het niet 
op het gezag van het rechterlijk ge
wijsde van dat vonnis, maar op schen
ding van de bewijskracht ervan; der
halve niet ontvankelijk is dat middel 
als daarin geen beroep wordt gedaan 
op schending van artt. 1319 e.v. B.W. 

6° Onder vonnis ter zake van faillisse
ment, in de zin van art. 465, eerste lid, 
Faillissementswet, moet worden ver
staan ieder vonnis dat uitspraak doet 
over rechtsvorderingen en betwistin
gen die rechtstreeks uit een faillisse
ment ontstaan en waarvan de gege
vens voor de oplossing te vinden zijn 
in het bijzonder recht van het faillisse
ment (3); de omstandigheid dat het ge
schil bovendien aanleiding geeft tot 
toepassing van andere wetsbepalingen; 
sluit het begrip, als bedoeld in voor
meld art. 465, niet uit. 

(1) Cass., 20 jan. 1983, A.R. nr. 6714 (A.C., 
1982-83, nr. 292), en 14 sept. 1987, A.R. nr. 7908 
(ibid., 1987-88, nr. 25). 

(2) Cass., 19 feb. 1987, A.R. nr. 7522 (A.C., 
1986-87, nr. 367). 

(3) Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 7756 (A.C., 
1987-88, nr. 286), en 6 jan. 1992, A.R. nr. 7256 
(A.C., 1991-92, nr. 230); zie Cass., 25 mei 1978 
(ibid., 1978, 1130) met concl. O.M., 25 juni 1982, 
A.R. nr. 3448 (ibid., 1981-82, nr. 648), 19 maart 
1987, A.R. nr. 7580 (ibid., 1986-87, nr. 430), 12 
feb. 1988, A.R. nr. 5442 (ibid., 1987-88, nr. 361) 
en 14 feb. 1991, A.R. nr. 8775 (ibid., 1990-91, nr. 
318). 
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(NIEUWE SYNDIC B.V.B.A. T. DAVREUX E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9089) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 465 van de wet van 18 april 
1851 inzake faillissement, bankbreuk en 
uitstel van betaling, dat is boek III van 
het Wetboek van Koophandel, 2 en 1051 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat het 
vonnis a quo dat op 7 juni 1988 op tegen
spraak is gewezen door de 15e kamer 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel, op verweersters verzoek op 28 
juni 1988 is betekend en dat eiseres te
gen die beslissing hager beroep heeft in
gesteld bij verzoekschrift dat op 14 juli 
1988 ter griffie van het hof van beroep is 
neergelegd, en vervolgens voor recht 
zegt dat het principaal hager beroep niet 
ontvankelijk is omdat het is ingesteld na 
het verstrijken van de termijn van vijf
tien dagen die is bepaald bij artikel 465 
van het Wetboek van Koophandel, 

terwijl de bij artikel 465 van het Wet
hoek van Koophandel bepaalde termijn 
pas begint te lopen vanaf de betekening 
van het vonnis; de gevolgen van een be
tekening niet een partij betreffen ten 
verzoeke waarvan zij niet is gedaan, in 
de zin dat de betekening door een partij 
gedaan de termijn van hager beroep ai
leen ten aanzien van die partij doet !o
pen, nu die termijn in beginsel niet be
gint te lopen tegen een andere partij die 
geen betekening heeft gedaan; te dezen 
naar luid van het arrest zelf, aileen ver
weerster en niet verweerder de beteke
ning heeft gedaan; daaruit volgt dat het 
hager beroep weliswaar te laat is inge
steld in zoverre het tegen verweerster is 
gericht, maar niet in zoveel het tegen 
verweerder is gericht, zodat het arrest, 
door te beslissen dat het principaal ha
ger beroep in zijn geheel niet ontvanke
lijk is, niet naar recht is verantwoord en 
dus ook in zoverre het tegen verweerder 
is gericht, aileen op grand dat het is in
gesteld na het verstrijken van de termijn 
van vijftien dagen te rekenen vanaf de 
betekening van het vonnis van eerste 
aanleg op het enkele verzoek van ver
weerster: 

Over de eerste door verweerster 
opgeworpen grond van niet-ontvan
kelijkheid, hierin bestaande dat ei
seres, ter betwisting van de exceptie 
van laattijdigheid die tegen haar ho
ger beroep was opgeworpen, voor de 
feitenrechter niet heeft aangevoerd 
dat het beroepen vonnis haar niet 
op verweerders verzoek was bete
kend en dat het middel bijgevolg 
nieuw is: 

Overwegende dat eiseres, luidens 
· haar hoofdconclusie en aanvullende 

conclusie in hoger beroep, hoewel 
zij vaststelt dat het bestreden von
nis haar op verweersters verzoek 
was betekend, niet het middel dat 
zij thans aanvoert heeft doen gel
den; dat zij enkel heeft betoogd, ze
als het arrest zegt, dat die beteke
ning onregelmatig was omdat zij in 
handen van haar gevolmachtigde in 
de faillissementsprocedure en aan 
de gekozen woonplaats was gedaan, 
dat de termijn van hoger beroep te 
dezen een maand en geen vijftien 
dagen bedroeg en dat het hoger be
roep voor het overige, ook al was 
het te laat ingesteld, niettemin we
gens overmacht ontvankelijk was; 

Maar overwegende dat, aangezien 
de rechter verplicht is te zeggen 
welke wettelijke bepalingen op het 
hem voorgelegde geschil toepasse
lijk zijn, niet nieuw is het middel op 
grond van schending van een regel 
waarvan de rechter bij de uitspraak 
over dat geschil toepassing had 
moeten maken; 

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

Over de tweede door verweerster 
opgeworpen grond van niet-ontvan
kelijkheid, hierin bestaande dat uit 
geen enkele vermelding van het ar
rest volgt dat het beroepen vonnis 
niet zou zijn betekend aan eiseres 
op verzoek van verweerder, en dat 
het middel het Hof bijgevolg zou no
pen tot het onderzoeken van feite
lijke gegevens waartoe het niet be
voegd is: 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het beroepen vonnis bij ex
ploot van gerechtsdeurwaarder van 
28 juni 1988 ten verzoeke van ver
weerster aan eiseres is betekend om 
daaruit af te leiden dat het op 14 ju
ni 1988 ingestelde hoger beroep in
gevolge artikel 465 van het Wetboek 
van Koophandel te laat is ingesteld; 
dat uit geen enkele vermelding van 
het arrest noch uit enig ander stuk 
van het dossier van de rechtspleging 
waarnaar de bestreden beslissing 
verwijst, blijkt dat genoemd vonnis 
al dan niet aan eiseres zou zijn be
tekend op verzoek van verweerder; 

Dat, bijgevolg, het middel dat er
van uitgaat dat het beroepen vonnis 
door verweerder niet aan eiseres is 
betekend, het Hof zou nopen tot het 
onderzoek van feitelijke gegevens 
waartoe het niet bevoegd is; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid bijgevolg moet worden aan
genomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 450, 465 van de wet van 
18 april 1851 inzake faillissement, bank
breuk en uitstel van betaling, dat is boek 
III van het Wetboek van Koophandel, 
1188, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 
26, 1042, 1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat « de 
vordering (van eiseres) strekt tot opna
me van haar schuldvordering in het be
voorrecht passief van de N.V. Wiske
mann ten belope van 48.064.241 frank en 
voor recht te doen zeggen dat die vorde
ring voorrang moet hebben op die van 
(verweerster); dat de tussenkomst van 
(verweerster) in het debat tussen (eise
res) en de curator (verweerder) de 
schuldvordering van (eiseres) op de ver
vallen en niet betaalde huurgelden en 
lasten wil laten vaststellen op de datum 
waarop zij het genot van het aan de ge-
failleerde verhuurde gebouw heeft over
genomen, te weten op 31 oktober 1984; 
de curator de schuldvordering nr. 41 (van 
eiseres) op 5.177.368 frank wil doen vast
stellen en de schuldvordering nr. 54 (van 
verweerster) op 44.222.416 frank op 1 ok
tober 1985 »; het arrest vervolgens voor 
recht zegt dat het principaal hager be
roep van 14 juli 1988 van eiseres niet 

ontvankelijk is omdat het niet is inge
steld binnen de bij artikel 465 van het 
Wetboek van Koophandel voorgeschre
ven termijn van vijftien dagen, nu het 
vonnis a quo op verzoek van verweerster 
op 28 juni 1988 is betekend, op grand : 
<< dat (eiseres), die beweert recht te heb
ben op de nog te vervallen huur tot het 
einde van de huurovereenkomst, te we
ten 31 mei 1996, betoogt dat " de grand
slag van haar schuldvordering betreffen
de de nog te vervallen huur niet het feit 
is dat de gehuurde plaatsen ter beschik
king van de gefailleerde worden gehou
den met de vervaldag als bepaald bij ar
tikel 450 van de Faillissementswet " 
(hoofdconclusie, blz. 8, en akte van hager 
beroep, blz. 2); dat (eiseres) aldus erkent 
dat het geschil volgens het bijzondere 
recht inzake faillissement moet worden 
opgelost; dat een geschil inzake de opna
me van een schuldvordering in het be
voorrecht passief van het faillissement 
onder toepassing van dat bijzonder recht 
valt; dat het geschil overigens is ont
staan uit het faillissement van de N.V. 
Wiskemann en daarbuiten niet kon ont
staan; dat de eerste rechter bijgevolg een 
"vonnis ter zake van faillissement" in 
de zin van artikel 465 van het W etboek 
van Koophandel heeft gewezen en dat 
appellante bijgevolg slechts over een ter
mijn van vijftien dagen vanaf de beteke
ning beschikte om hager beroep in te 
stellen », 

terwijl, eerste onderdeel, de termijn 
van vijftien dagen voorgeschreven bij ar
tikel 465 van het Wetboek van Koophan
del aileen van toepassing is op het hager 
beroep tegen vonnissen die ter zake van 
faillissement zijn gewezen, dat wil zeg
gen vonnissen die uitspraak doen over 
geschillen die rechtstreeks uit de failliet
verklaring zijn ontstaan en waarvan de 
gegevens voor de oplossing te vinden 
zijn in de eigen rechtsregels van dat stel
stel; die wetsbepaling, die afwijkt van 
het gemene recht en dus op beperkende 
wijze hoort te worden toegepast, niet 
kan worden toegepast wanneer het be
roepen vonnis is gewezen over geschillen 
waarvan een deel ter zake van faillisse
ment zijn gewezen en een andere deel 
niet; de appelrechter althans, wanneer 
het vonnis a quo slechts gedeeltelijk 
« ter zake van faillissement » is gewezen, 
moet onderzoeken of de geschillen « ter 
zake van Faillissement » niet bijkomstig' 
zijn ten opzichte van de geschillen waar
van de oorzaak niets met faillissement te 
maken heeft of die zijn opgelost zonder 
toepassing van de eigen regels van het. 
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faillissement, waarbij in bevestigend ge
val de in artikel 1051 van het Gerechte
lijk Wetboek vastgelegde gemeenrechte
lijke termijn wordt toegepast; en terwijl 
te dezen zowel uit het arrest als uit het 
vonnis a quo blijkt dat in de door eiseres 
voorgebrachte geschillen onder meer 
sprake was van de vaststelling van een 
schuldvordering inzake huur die verval
len was op het ogenblik van de failliet
verklaring, de vaststelling van een 
schuldvordering van huur die nog niet 
vervallen was op het ogenblik van de 
faillietverklaring en de rangorde van de 
schuldvordering van eiseres met betrek
kirig tot verweersters schuldvordering, 
waarbij het eerste en het derde geschil 
onbetwistbaar niets te maken hebben 
met faillissement, nu het eerste voort
vloeit uit een toestand die v66r het fail
lissement voldongen was en het tweede 
uit de gemeenrechtelijke wet inzake 
voorrechten en hypotheken; zodat het ar
rest, door te beslissen dat artikel 465 van 
het Wetboek van Koophandel van toe
passing is, aileen op grand van de verde
ring inzake de nog te vervallen huurgel
den (vanaf het faillissement), waarvan 
het beslist dat zij op de wetten inzake 
het faillissement is gegrond, zonder acht 
te slaan op de andere door het beroepen 
vonnis beslechte geschillen, inzonderheid 
de vordering inzake de huurgelden die 
v66r het faillissement zijn vervallen en 
de rangorde van het voorrecht van de 
schuldvordering van eiseres, en zonder 
na te gaan of de eerste rechter bij de uit
spraak over die andere geschillen een 
vonnis « ter zake van faillissement » 
heeft gewezen, en, zo niet, welke de in
vloed is van die geschillen die niets uit
staande hebben met het faillissement, op 
de termijn van hager beroep, de draag
wijdte van het beroepen vonnis beperkt 
en bijgevolg het gezag van het rechter
lijk gewijsde miskent (schending van de 
artikelen 19, 23, 24, 25 en 26 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en hoe dan ook arti
kel 465 van het Wetboek van Koophan
del verkeerd toepast (schending van die 
bepaling), waarbij bovendien de voor de 
eerste rechter ingestelde vorderingen 
worden miskend (schending van de arti
kelen 12, 13 en 14 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, een geschil over de 
opname van een schuldvordering in het 
bevoorrecht passief van het faillissement 
niet noodzakelijk leidt tot een vonnis dat 
ter zake van faillissement is gewezen; 
immers in het concrete geval moet wor
den onderzocht wat het geschil is en wei-

ke de oplossing is die de rechter eraan 
heeft gegeven, oplossing die, om een 
vonnis ter zake van faillissement in de 
zin van artikel 465 van het W etboek van 
Koophandel uit te maken, op de eigen 
regels van die rechtsfiguur moet gegrond 
zijn; eiseres weliswaar, zoals het arrest 
beslist, haar recht op de huurgelden tot 
de vervaldag van de huurovereenkomst 
doet steunen op de bij artikel 450 van 
het Wetboek van Koophandel bepaalde 
vervaltermijn, het bestreden vonnis 
daarentegen, om de toekenning van de 
huurgelden tot de overeengekomen ver
valdag te weigeren, de toepassing van 
artikel 450 van het W etboek van Koop
handel afwijst en uitsluitend steunt op 
het feit dat eiseres heeft ingestemd met de 
voortijdige beeindiging van de huurovereen
komst met de gefailleerde vennootschap 
door de litigieuze plaatsen opnieuw te 
verhuren aan een derde, waardoor zij 
niet ter beschikking van de gefailleerde 
konden blijven; het vonnis a quo bijge
volg het geschil helemaal niet oplost aan 
de hand van gegevens die in de eigen 
rechtsregels van het faillissement zijn te 
vinden, maar een oplossing geeft die vol
ledig op het gemene recht is gegrond; zo
dat het arrest, dat beslist dat het vonnis 
a quo ter zake van faillissement is gewe
zen omdat eiseres erkent dat de verde
ring (inzake te vervallen huurgelden) ge
grond is op het faillissementsrecht, zon
der te onderzoeken of het vonnis a quo 
het geschil oplost aan de hand van de 
rechtsregels inzake faillissement, onge
acht of het geschil, zoals het arrest zegt, 
uit een faillissement en aileen daaruit is 
ontstaan, niet naar recht is verantwoord, 
gelet op artikel 465 van het Wetboek van 
Koophandel (schending van die bepaling 
en van de artikelen 1042 en 1051 van het 
Gerechtelijk Wetboek), althans het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van het von
nis a quo miskent door daaraan een 
draagwijdte te geven die het niet heeft 
(schending van de artikelen 19, 23, 24, 25 
en 26 van het Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de omstandigheden 
dat de vordering van eiseres inzake de 
sedert het faillissement tot de vervaldag 
van de huurovereenkomst te vervallen 
huurgelden, inzonderheid op de bij arti
kel 450 van het Wetboek van Koophan
del bepaalde vervaltermijn was gegrond 
en dat het geschil uit het faillissement is 
ontstaan, niet volstaan om te verant
woorden dat het vonnis over dat geschil 
« ter zake van faillissement » is gewezen; 
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artikel 450 van de Faillissementswet im
mers aileen maar de weergave is van ar
tikel 1188 van het Burgerlijk Wetboek en 
derhalve de vervaltermijn, die ongetwij
feld uit het faillissement is ontstaan, 
evenwel niet specifiek is voor het faillis
sement maar de toepassing vormt van 
een gemeenrechtelijke regel wanneer de 
huurder is gebreke blijft; daaruit volgt 
dat noch het geschil, dat is ontstaan uit 
het in gebreke blijven van de huurder 
waarvan het faillissement slechts een 
toepassingsgeval is, en zeker niet de 
oplossing van het geschil die gegrond is 
op een gemeenrechtelijk voorschrift 
waarvan de Faillissementswet aileen een 
bijzondere toepassing maakt, specifiek 
zijn voor de materie van het faillisse
ment, zodat het arrest, door op grond 
van de bovenvermelde motieven te be
slissen dat het vonnis a quo ter zake van 
faillissement is gewezen, niet naar recht 
is verantwoord (schending van de artike
len 450, 465 van het Wetboek van Koop
handel, 1188 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek): 

W at betreft het eerste en het 
tweede onderdeel samen, in zoverre 
in die onderdelen wordt aangevoerd 
dat het hof van beroep het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van het 
beroepen vonnis heeft miskend : 

Over de eerste door verweerster 
opgeworpen grond van niet-ontvan
kelijkheid, hierin bestaande dat ei
seres in haar appelconclusie tot sta
ving van de ontvankelijkheid van 
haar voorziening de motieven van 
het beroepen vonnis niet heeft aan
gevoerd noch het gezag van gewijs
de van dat vonnis, zodat de onderde
len bijgevolg nieuw zijn: 

Overwegende dat, in burgerlijke 
zaken, een middel dat op het gezag 
van het rechterlijk gewijsde berust, 
in de regel niet voor het eerst voor 
het Hof kan worden aangevoerd; 

Maar overwegende dat in beginsel 
niet nieuw is het middel dat, zelfs 
indien het geen verband houdt met 
de openbare orde of met een bepa
ling van dwingend recht, kritiek oe
fent op een reden die de rechter ter 
verantwoording van zijn beslissing 
opgeeft; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid bijgevolg niet kan worden 
aangenomen; 

Over de tweede door verweerster 
opgeworpen grand van niet-ontvan
kelijkheid, hierin bestaande dat bei
de onderdelen in werkelijkheid niet 
gegrond zijn op de miskenning van 
het gezag van het rechterlijk gewijs
de van het beroepen vonnis maar op 
een miskenning van de bewij s
kracht van die beslissing, en dat het 
niet berust op een schending van de 
artikelen 1319 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat beide onderde
len, in zoverre, aanvoeren dat het 
hof van beroep, door te beslissen 
dat artikel 465 van Wetboek van 
Koophandel, met betrekking tot de 
termijn van hoger beroep van toe~ 
passing is op de zaak, alleen op 
grond van de vordering inzake de 
huurgelden die na het faillissement 
vervallen, zonder acht te slaan op 
de andere geschillen die het beroe
pen vonnis had beslecht en zonder 
te onderzoeken of dat vonnis al dan 
niet die geschillen had opgelost aan 
de hand van de regels inzake faillis
sement, de draagwijdte van de be
streden beslissing beperkt en daar
aan een draagwijdte geeft die zij 
niet had; 

Overwegende dat een dergelijke 
grief het verwijt inhoudt dat het hof 
van beroep, met miskenning van de 
draagwijdte van het beroepen von
nis, de bewijskracht ervan miskent; 

Overwegende dat in de onderde
len evenwel geen schending van de 
artikelen 1319 en volgende van het 
Gerechtelijk W etboek wordt aange
voerd; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid bijgevolg dient te worden 
aangenomen; 

W at betreft het eerste en het 
tweede onderdeel, voor het overige, 
en het vierde onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vordering van eiseres 
strekte tot opname van haar schuld-
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vordering in het bevoorrechte pas
sief van het faillissement van de 
naamloze vennootschap Wiskemann 
en voor recht te doen zeggen dat die 
vordering voorrang moest hebben 
op die van de Nationale Maatschap
pij voor Krediet aan de Nijverheid, 
terwijl verweersters tussenkomst in 
het debat tussen eiseres en verweer
der de vaststelling van de door eise
res aangevoerde schuldvordering in
zake vervallen en niet betaalde 
huurgelden en lasten op 31 oktober 
1984 beoogde, dat wil zeggen de da
tum waarop eiseres het genot van 
het aan de gefailleerde vennoot
schap verhuurde, gebouw heeft over
genomen; dat het voorts zegt dat ei
seres, die beweert recht te hebben 
op de tot het einde van de huurover
eenkomst te vervallen huurgelden, 
dat wil zeggen tot 31 mei 1996, be
toogt dat haar schuldvordering inza
ke te vervallen huurgelden gegrond 
is op artikel 450 van het Wetboek 
van Koophandel, dat de vervalter
mijn bepaalt en regelt; 

Overwegende dat onder vonnis ter 
zake van faillissement, in de zin van 
artikel 465, eerste lid, van het Wet
hoek van Koophandel, inzonderheid 
moet worden verstaan ieder vonnis 
dat uitspraak doet over rechtsvorde
ringen en betwistingen die recht
streeks uit een faillissement ont
staan en waarvan de gegevens voor 
de oplossing te vinden zijn in het 
bijzondere recht van het faillisse
ment; dat 'de omstandigheid dat het 
geschil bovendien aanleiding geeft 
tot toepassing van andere wetsbepa
lingen, het begrip bedoeld in voor
meld artikel 465 niet uitsluit; 

Overwegende dat het hof van be
roep bijgevolg, op grand van de bo
venvermelde overwegingen betref
fende het voorwerp van het geschil, 
zijn beslissing, dat het bestreden 
vonnis ter zake van faillissement 
was gewezen in de zin van die wets
bepaling, naar recht verantwoordt; 

Dat die onderdelen in zoverre niet 
kunnen worden aangenomen; 

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

12 maart 1992 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Delahaye en 
Gerard. 

Nr. 368 

1 • KAMER - 12 maart 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BE
LASTINGZAKEN - VORDERING INZAKE EEN 
GESCHIL DAT O.M. BETREKKING HEEFT OP 
DE OPHEFFING VAN EEN UITVOEREND BE
SLAG TOT ZEKERHEID VAN EEN BELASTING
SCHULD - ZAAK WAARVAN MEDEDELING 

AAN HET O.M. IS VEREIST - GEEN VERMEL
DING VAN HET ADVIES VAN HET O.M.- GE
VOLG. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BELAS
TINGZAKEN - VORDERING INZAKE EEN GE
SCHIL DAT O.M. BETREKKING HEEFT OP DE 
OPHEFFING VAN EEN UITVOEREND BESLAG 
TOT ZEKERHEID VAN EEN BELASTING
SCHULD - ZAAK WAARVAN MEDEDELING 
AAN HET O.M. IS VEREIST - GEEN VERMEL
DING VAN HET ADVIES VAN HET O.M. - GE
VOLG. 

3° OPENBAAR MINISTERIE - VER
PLICHTING VOOR DE BESLAGRECHTER OM 
DE IN ART. 764, EERSTE LID, GER.W. BEDOEL
DE VORDERINGEN AAN HET O.M. MEDE TE 
DELEN. 

4° BESLAG - VERPLICHTING VOOR DE BE
SLAGRECHTER OM DE IN ART. 764, EERSTE 
LID, GER.W. BEDOELDE VORDERINGEN AAN 
HET O.M. MEDE TE DELEN. 

1° en 2° De vordering inzake een geschil 
dat o.m. betrekking heeft op de ophef
fing van een uitvoerend beslag tot ze-
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kerheid van een belastingschuld, is 
een vordering inzake belastingen, in 
de zin van art. 764, eerste lid, l(J', 
Ger. W; derhalve nietig is de beslissing 
die uitspraak doet over die vordering, 
zonder het advies van het O.M. te ver
melden, wanneer uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het advies is gegeven (1). 
(Artt. 764, eerste lid, 10°, en 780 
Ger.W.) 

3° en 4° Hoewel de beslagrechter, in de 
regel, uitspraak doet zonder bijstand 
van het O.M., ontslaat geen enkele 
wetsbepaling, noch enig algemeen 
rechtsbeginsel die rechter van de ver
plichting om de in art. 764, eerste lid, 
Ger. W bedoelde vorderingen aan het 
O.M. mede te delen (2). 

(BELG!SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. SIZAIRE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9202) 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 764, eerste lid, 10°, en 780 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, zonder melding te 
maken van het advies van het openbaar 
ministerie, beslist dat de litigieuze aan
slag niet voldeed aan de bij artikel 301 
voor de invordering bepaalde voorwaar
den, ondanks het door verweerster inge
stelde beroep, en dat het litigieuze uit
voerend beslag niet meer in bewarend 
beslag kon worden omgezet, aangezien 
de voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 302 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen niet vervuld waren, 

terwijl artikel 764, eerste lid, 10°, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
vorderingen inzake belastingen, uitgeno
men voor de vrederechter, op straffe van 

(1) en (2) Cass., 26 april 1990, A.R. nr. 8547 
(A.C., 1989-90, nr. 502); met de noten bij dat ar
rest get. G. DE LEVAL, in J.L.M.B., 1990, blz. 
990-991, en J. LAENENS, in R. W:, 1990-1991, blz. 
959-960; zie Cass., 9 nov. 1989, A.R. nr. 8454 
(ibid., 1989-90, nr. 151). 

nietigheid, moeten worden medegedeeld 
aan het openbaar ministerie en artikel 
780 bepaalt dat in de zaken die aan het 
openbaar ministerie moeten worden me
degedeeld, het vonnis, op straffe van nie
tigheid, de vermelding van het advies 
van het openbaar ministerie bevat, 

en terwijl de vordering van verweer
ster, die, zoals het arrest vaststelt, ertoe 
strekte het door de administratie der di
recte belastingen met toepassing van de 
artikelen 300 tot 302 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen gelegde 
uitvoerend beslag op roerend goed te 
doen nietig verklaren, een vordering in
zake belastingen was in de zin van het 
bovenaangehaalde artikel 764, eerste lid, 
10°, van het Gerechtelijk Wetboek; bijge
volg nietig is het arrest dat over die vor
dering uitspraak doet zonder melding te 
maken van het advies van het openbaar 
ministerie en zonder dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat het advies is gegeven (schen
ding van de bovenaan in het middel aan
gewezen wetsbepalingen): 

Overwegende dat het arrest, op 
het hoger beroep tegen een beslis
sing van de beslagrechter, de ophef
fing beveelt van het uitvoerd beslag 
dat de Belgische Staat tegen ver
weerster had gelegd tot zekerheid 
van een belastingschuld; 

Overwegende dat een dergelijk 
geschil een vordering inzake belas
tingen is in de zin van artikel 764, 
eerste lid, 10°, van het Gerechtelijk 
W etboek; dat het arrest vermelding 
van het advies van het openbaar mi
nisterie niet bevat en dat uit geen 
enkel stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat het open
baar ministerie zijn advies heeft ge
geven; 

Dat het er niets toe doet of het ar
rest uitspraak heeft gedaan op het 
hoger beroep tegen een beslissing 
van de beslagrechter; dat de regel 
van het voornoemde artikel 764, eer
ste lid, 10°, van toepassing is op de 
bij die rechter aanhangig gemaakte 
vorderingen; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de vordering 
van verweerster tot betaling van 
schadeloosstelling; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

12 maart 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 369 

1 e KAMER - 12 maart 1992 

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

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - ART. 780 
GER.W.- GEEN VERMELDING VAN DE NAAM: 
DE VOORNAAM EN DE WOONPLAATS VAN EEN 
PARTIJ. 

1° De rechter kan de verschrijvingen die 
in een door hem gewezen beslissing 
voorkomen niet verbeteren, wanneer 
die verbetering tot gevolg heeft dat de 
ten laste van bepaalde partijen uitge
sproken veroordelingen tot een andere 
partij worden uitgebreid (1). (Art. 794 
Ger.W.) 

2° Art. 780 Ger. W. wordt geschonden 
door een vonnis, wanneer daarin de 
naam, de voornaam en de woonplaats 
niet is vermeld van een partij, die is 
verschenen en conclusie heeft gena
men. 

(1) Zie Cass., 8 dec. 1989, A.R. nr. 6329 (A.C., 
1989-90, nr. 232). 

(DEREPPE T. SACRE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9228) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 november 1990 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Namen in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel: schending van arti
kel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, dat uit
spraak moest doen over de vraag of het 
op 12 januari 1984 tussen de rechtsvoor
ganger van de verweerders (de oorspron
kelijke verhuurder) en eiser gesloten 
contract een pachtcontract dan wei een 
huishuur was, en bijgevolg welke rech
ten en verplichtingen voor de partijen 
voortvloeien uit dit contract, vermeldt 
dat het uitgesproken is in de zaak van 
eiser en de eerste vier verweerders, zon
der evenwel in de opsomming van de 
partijen die verschenen zijn en conclusie 
hebben genomen de vijfde verweerster, 
Francine Sacre, te vernoemen, 

terwijl de vijfde verweerster wei werd 
vernoemd onder de partijen, die de inlei
dende dagvaarding hebben uitgebracht, 
alsook in de vermelding van de hoeda
nigheden in het beroepen vonnis; de vijf
de verweerster bovendien als gedaagde 
werd aangewezen in het appelver
zoekschrift van eiser van 29 mei 1989; de 
hoofd- en aanvullende conclusie van de 
verweerders onder meer namens de vijf
de verweerster zijn opgemaakt; artikel 
780 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat het vonnis, op straffe van nie
tigheid, behalve de gronden en het be
schikkende gedeelte bevat : de naam, de 
voornaan en de woonplaats die de partij
en bij hun verschijning en hun conclusie 
hebben opgegeven; uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de vijfde verweerster afstand 
heeft gedaan van haar rechtsvordering 
of anderszins geen enkel belang meer 
heeft bij die vordering; het bestreden 
vonnis derhalve, nu het de identiteit van 
de vijfde verweerster niet vermeldt, nie
tig is (schending van artikel 780, eerste 
lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek): 

Over de door de verweerders aan
gevoerde grond van niet-ontvanke
lijkheid : gebrek aan belang: 
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Overwegende dat de verweerders 
betogen dat de niet-vermelding van 
de naam, de voornaam en de woon
plaats van de vijfde verweerster in 
het bestreden vonnis een verschij
ning is, die in aanmerking kwam 
voor verbetering op grond van de 
artikelen 794 tot 796 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat luidens het bo
vengenoemde artikel 794 de rechter 
de verschrijvingen of misrekeningen 
die in een door hem gewezen beslis
sing voorkomen, kan verbeteren, 
zonder evenwel de daarin bevestig
de rechten uit te breiden, te beper
ken of te wijzigen; 

Overwegende dat de door de ver
weerders voorgestelde verbetering · 
onder meer tot gevolg zou hebben 
dat de ten laste van de overige ver
weerders uitgesproken veroordelin
gen tot de vijfde verweerster zouden 
worden uitgebreid; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis, door de naam, de voornaam 
en de woonplaats van de vijfde ver
weerster niet te vermelden, artikel 
780 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hoei, zitting houdende in ho
ger beroep. 

12 maart 1992 - 1 • kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Charlier - Gelijklui-

dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en Delahaye. 

Nr. 370 

1 • KAMER - 13 maart 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - AAN
REKENING EN TERUGBETALING VAN DE 
VOORHEFFINGEN - ONROERENDE VOORHEF
FING - TERUGBETALING - MORATOIRE IN
TEREST. 

De onroerende voorheffing is, in zoverre 
zij verrekenbaar is, geen belasting 
maar een wijze van inning van de over 
alle inkomsten verschuldigde gezamen
lijke belasting waarmee die voorhef
fing dient te worden verrekend; de te
rugbetaling van dit dee] van de onroe
rende voorheffing kan niet Jeiden tot 
toekenning van moratoire interest (1). 
(Art 308 W.I.B.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1940 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 1, 2, 153, 186, 
188, 197 en 308 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat een aanslag in de 
onroerende voorheffing betwist wordt en 
dat de beide partijen het erover eens 

(1) Zie Cass., 12 okt. 1989, A.R. nr. F 1004 F 
(A.C., 1989-90, nr. 90). 
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zijn dat, in toepassing van artikel 176 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen d.d. 4.3.1965, de aanslag diende te 
geschieden op naam van de verzoekers 
(toekomstige verweerders) voorafgegaan 
door de vermelding "nalatenschap ", de 
bestreden aanslag in de onroerende 
voorheffing vernietigt en de teruggave 
beveelt van alle sommen die op grond 
van de aldus vernietigde aanslag zouden 
zijn gei:nd, vermeerderd met de interes
ten zoals bepaald in artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
en dienvolgens, door de toekenning van 
moratoriuminteresten te bevelen, impli
ciet aanneemt dat de onroerende voor
heffing een belasting is, 

terwijl uit artikel 1 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, dat mel
ding maakt van de door de wet van 20 
november 1962 ingevoerde belastingen 
maar waarin de onroerende voorheffing 
niet voorkomt en uit de samenlezing van 
de artikelen 2, 153, 186, 188 en 197 van 
hetzelfde wetboek duidelijk blijkt dat de 
onroerende voorheffing geen belasting is 
maar slechts een voorlopige heffing die 
achteraf, in de mate vastgelegd in de ar
tikelen 188 en 197 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, wordt afge
trokken van de belasting verschuldigd op 
de totale inkomsten van de genieters van 
het inkomen, zodat de teruggave van on
roerende voorheffing die, zoals gezegd 
geen belasting is, nooit aanleiding kan 
geven tot de toekenning van moratori
uminteresten en het arrest, door anders 
te beslissen, impliciet aan de onroerende 
voorheffing de aard van een « belasting » 
heeft toegekend (schending van artike
len 1, 2, 153, 186, 188 en 197 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen) en 
dan ook ten onrechte moratoriuminteres
ten heeft toegekend op te ontheffen on
roerende voorheffing (schending van ar
tikel 308 van hetzelfde wetboek) : 

Overwegende dat uit de artikelen 
153 en 186 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen volgt dat de 
belastingen bepaald bij artikel 1 van 
dat wetboek bij wijze van voorhef
fingen worden geheven, te weten, de 
onroerende voorheffing, de roerende 
voorheffing en de bedrijfsvoorhef
fing, volgens het bij de wet bepaalde 
onderscheid en de daarin vastgeleg
de modaliteiten, en dat die belastin
gen in de door dat wetboek aange-

geven mate worden gekweten door 
verrekening van het bedrag van die 
roerende, onroerende en bedrijfs
voorheffing; 

Dat daaruit volgt dat de onroeren
de voorheffing, inzoverre zij verre
kenbaar is, geen belasting is, maar 
slechts een wijze van inning van de 
over alle inkomsten verschuldigde 
gezamenlijke belasting waarmee die 
voorheffing dient te worden verre
kend; 

Dat het niet verrekenbare be
standdeel van de onroerende voor
heffing evenwel krachtens artikel 
186 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen een belasting is; 

Dat, in de mate dat de onroerende 
voorheffing voor verrekening vat
baar is, de teruggave van dit deel 
van de bedoelde voorheffing geen te
rugbetaling van belasting is als be
doeld bij artikel 308 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
en de rechter hierop geen moratoire 
rente kan toekennen; 

Dat het arrest voornoemd artikel 
schendt door moratoire rente toe te 
kennen op het verrekenbare gedeel
te van de onroerende voorheffing; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, met 
toepassing van artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, rente toekent op de sommen 
waarvan het de terugbetaling be
veelt; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

13 maart 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rauws, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Goeminne, advocaat-gene
raal. 



Nr. 371 

Nr. 371 

HOF VAN CASSATIE 679 
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1° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
(BUITEN WET 15 JUNI 1935) - ALLERLEI -
STUKKEN GESTELD IN EEN ANDERE TAAL 
DAN DIE VAN DE PROCEDURE - STUKKEN 
WAAROP DE RECHTER ACHT MOET SLAAN
DOOR DE RECHTER TE NEMEN MAATREGE
LEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STUKKEN REGELMATIG AAN DE RECHTER 
OVERGELEGD - STUKKEN IN EEN ANDERE 
TAAL GESTELD DAN DIE VAN DE PROCEDURE 
- STUKKEN NIET IN AANMERKING GENOMEN 
- GEVOLG. 

1° Geen wettelijke bepaling ontslaat de 
rechter ervan kennis te nemen van 
stukken die in een andere taal zijn ge
steld dan die van de procedure, als die 
stukken hem regelmatig zijn overge
legd; indien hij de taal niet kent waar
in de stukken zijn gesteld, moet hij 
het nodige doen om op regelmatige 
wijze de vertaling c::-van te verkrijgen 
(1). 

2° Het recht van verdediging wordt ge
schonden wanneer de rechter stukken 
die hem regelmatig zijn overgelegd, 
weigert in aanmerking te nemen, op 
grand aileen dat die stukken in een 
andere taal zijn gesteld dan die van de 
procedure (2). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1943 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1991 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van de rechten van de 
verdediging, 

(1) en (2) Cass., 10 mei 1988, A.R. nr. 1950 
(A.C., 1987-88, nr. 565); 8 sept. 1988, A.R. nr. 8323 
(ibid., 1988-89, nr. 14). 

doordat het bestreden arrest stelt dat 
er geen rekening kan worden gehouden 
met de stukken welke door eiser Jones 
aan het Hof van Beroep werden voorge
legd, nu deze niet zijn opgesteld in de 
taal van de rechtspleging (maar in het 
Engels), en er geen vertaling ervan werd 
bijgevoegd, 

terwijl het bestreden arrest enerzijds 
de debatten niet heropent en eiser be
veelt een vertaling van de neergelegde 
stukken neer te leggen en anderzijds 
geen enkele wettekst de rechter ontslaat 
van de verplichting om kennis te nemen 
van stukken die in een andere taal dan 
die van de rechtspleging zijn gesteld, 
wanneer die stukken regelmatig zijn 
overgelegd, zodat het bestreden arrest de 
rechten van de verdediging schendt , : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over het beroep van ei
ser tegen de beslissing van de di
recteur der directe belastingen op 
het bezwaar van eiser tegen de te 
zijnen name vastgestelde aanslag 
voor het aanslagjaar 1982; dat het 
hof van beroep beslist heeft geen 
acht te kunnen slaan op de stukken 
die door eiser aan dat hof werden 
voorgelegd, omdat ze niet waren op
gesteld in de taal van de rechtsple
ging maar in het Engels, en er geen 
vertaling was bijgevoegd; 

Overwegende dat geen wettelijke 
bepaling de rechter ervan ontslaat 
kennis te nemen van stukken die in 
een andere taal dan die van de 
rechtspleging zijn gesteld, als die 
stukken hem regelmatig zijn overge
legd; dat het arrest niet vaststelt dat 
de stukken in kwestie niet regelma
tig zijn voorgelegd; dat de rechter, 
indien hij de taal waarin de stukken 
zijn gesteld niet kent, het nodige 
moet doen om op regelmatige wijze 
een vertaling ervan te verkrijgen; 

Dat het arrest, door op de hierbo
ven weergegeven grond te weigeren 
kennis te nemen van eisers stukken, 
diens recht van verdediging schendt; 

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

13 maart 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rauws, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Goeminne, advocaat-gene
raal- Advocaat: mr. J. Van Malleghem, 
Gent. 

Nr. 372 

3e KAMER - 16 maart 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -

OPZEGGI!\GSVERGOEDING - ONTSLAG OM 
DRINGENDE REDEN - PARTIJ DIE ONTSLAG 
GEEFT. 

De partij die de arbeidsovereenkomst 
wegens een dringende reden beeindigt, 
heeft geen aanspraak op een opzeg
gingsvergoeding (1). (Art. 39, § 1, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

{SOFTWARE DESIGN N.V. T. VANDENHOECK} 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het arbeidshof veroordeelt eiseres tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
aan verweerder die de arbeidsovereen
komst wegens een dringende reden heeft 
beeindigd. 

Terecht voert eiseres in het derde on
derdeel van het middel aan dat de partij 
die de arbeidsovereenkomst wegens een 
dringende reden beiHndigt, geen recht 
heeft op een opzeggingsvergoeding. 

Verweerder betoogt dat deze regel niet 
geldt, « wanneer de tekortkoming van de 
werkgever gelijkstaat met een onregel-

(1) Zie cone!. O.M. 

matige beeindiging van de arbeidsover
eenkomst door de werkgever omdat hij 
eenzijdig de essentiiHe arbeidsvoorwaar
den heeft gewijzigd "· 

Die stelling vindt geen steun in het ar
rest van 27 april 1977 (2) waarnaar ver
weerder verwijst. Dit arrest beslist dat 
de rechter wettig kan oordelen dat de 
beeindiging wegens dringende reden 
zonder voorwerp is, wanneer de arbeids
overeenkomst voordien reeds beeindigd 
is door de eenzijdige wijziging van een 
essentieel bestanddeel van de overeen
komst. In dezelfde zin heeft overigens 
ook het arrest van 6 november 1974 (3) 
geoordeeld. 

Het Hof heeft dus geen uitzondering 
geformuleerd op de regel dat de partij 
die de arbeidsovereenkomst wegens een 
dringende reden beeindigt, geen aan
spraak op opzeggingsvergoeding heeft. 
Het heeft alleen aangenomen dat de ar
beidsovereenkomst niet wegens de aan
gevoerde dringende reden is beeindigd 
en niet meer kan worden beeindigd, 
wanneer zij op dat ogenblik reeds een 
einde heeft genomen als gevolg van de 
eenzijdige wijziging van een essentieel 
bestanddeel. 

Die wijze van beeindiging geeft wel 
aanspraak op opzeggingsvergoeding, niet 
de beeindiging wegens een dringende re
den, ook niet wanneer de dringende re
den bestaat in een eenzijdige wijziging 
van een essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst. 

Om tot betaling van een opzeggings
vergoeding te kunnen veroordelen moet 
de rechter vaststellen dat de arbeidsover
eenkomst niet wegens de ingeroepen 
dringende reden beeindigd is, maar dat 
zij tevoren reeds beeindigd was door de 
eenzijdige wijziging van een essentieel 
bestanddeel. 

Dat doet het arbeidshof in deze zaak 
niet. Door verwijzing naar de feitelijke 
vaststellingen van het beroepen vonnis 
neemt het wel aan dat verweerder de te
kortkoming van eiseres als een eenzijdi
ge wijziging die de overeenkomst beein
digt, heeft gekwalificeerd. Maar het 
spreekt zich over die kwalificatie niet 
uit, ook niet door het bestaan van de 
dringende reden aan te nemen. Want de
ze bestaat in de aangeklaagde gedraging 

(2) A. C., 1977. 883. 

(3) A.C., 1975, 310. 
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van eiseres, niet in de interpretatie die 
verweerder aan die gedraging geeft en 
de rechtsgevolgen die hij eruit afleidt. 

Overigens kent het arbeidshof de op
zeggingsvergoeding onmiskenbaar toe, 
omdat verweerder de arbeidsovereen
komst op 27 december 1983 heeft beein
digd, en niet omdat eiseres op 22 decem
ber er een einde aan gemaakt heeft door 
verweerder te verplichten opnieuw in het 
eigen bedrijf te komen werken. 

Derhalve schendt het artikel 39, § 1, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet. 

Het onderdeel is gegrond. 
In concludeer tot de gevraagde gedeel

telijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 7694) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1990 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het derde onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : « schending van de 
artikelen ( ... ) 20, 1°, 32, 3°, 35, 37, 39, par. 
1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het bestreden arrest de beslis
sing van de eerste rechter met betrek
king tot de opzeggingsvergoeding vernie
tigde; dienvolgens eisers tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding ten bedrage 
van 328.056 frank gelijk aan zes maan
den loon veroordeelde op grond dat: "( .. ) 
het Hof de feitelijke gegevens van deze 
zaak zoals omschreven in het vonnis a 
quo (cf.: rubriek Feiten en Rechtsple
ging, blz. 2-3) overneemt en hier uitdruk
kelijk als herhaald en bevestigd be
schouwt; ( ... ) het Arbeidshof eerst het 
probleem dient op te lossen of de verbre
king d.d. 27 december 1983 door (ver
weerder) van de arbeidsovereenkomst 
wegens dringende reden tijdig werd be
tekend; ( ... ) het Arbeidshof beslist dat de
ze verbreking tijdig werd betekend, om 
volgende redenen : 1. het staat vast en is 
bewezen dat (eiseres) haar waarschu
wingsbrief met verzoek op 23 december 
1983 terug op het kantoor te komen wer
ken van (eiseres) op 22 december 1983 te 
15 uur, aangetekend heeft verstuurd aan 
(verweerder) (cf.: dossier appellant, stuk 
6), zodat deze laatste brief vanwege (ei
sers) (verweerder) ten vroegste op 23 de
cember 1983 ( =vrijdag) heeft bereikt; 2. 

dat de vraag zich dan stelt of de " dies a 
quo" in de termijn van drie werkdagen 
begrepen is, waarop het Arbeidshof ne
gatief antwoordt en beslist dat de dag 
van 23 december 1983 ( = een vrijdag) 
niet in voormelde termijn is begrepen; 
dat het Arbeidshof beslist dat de " dies a 
quo "niet in de termijn van drie werkda
gen begrepen is, noch wat de beslissing 
tot ontslag betreft, noch wat de aanzeg
ging van de grieven betreft; ( ... ) dat (ver
weerder) derhalve wel degelijk binnen 
de termijn van drie werkdagen, nl. op 27 
december 1983 ( = een dinsdag) aan (ei
seres) de door hem ingeroepen en bewe
zen dringende reden heeft betekend; dat 
(verweerder) derhalve recht op de gevor
derde verbrekingsvergoeding van zes 
maanden loon of 328.056 frank, rekening 
houdende met de klassieke kriteria 
(1° ancienniteit: van 16 februari 1981 trot 
27 februari 1983 in dienst bij (eiseres); 2° 
zijn leeftijd : geboren op 2 december 
1950; 3° zijn functie : bediende; 4° zijn 
maandloon : 54.676 frank, niet betwist, 
gezien (eiseres) op dezelfde basis haar 
tegeneis berekend heeft; 5° de moeilijk
heid om een gelijkwaardige betrekking 
te vinden); ( ... ) dat deze tegeneis van (ei
seres) als ongegrond afgewezen wordt, 
gezien de supra in dit arrest genomen 
beslissing betreffende de toekenning van 
een verbrekingsvergoeding aan (verweer
der) (cf. Hoofdeis, A)", 

terwijl verweerder zijn vordering tot 
vergoeding baseerde op de onrechtmati
ge beeindiging van de arbeidsovereen
komst door eiseres wegens eenzijdige 
wijziging van een essentieel bestanddeel 
van de overeenkomst; het bestreden ar
rest oordeelde dat verweerder rechtsgel
dig de arbeidsovereenkomst wegens 
dringende reden beeindigde en eiseres 
veroordeelde tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding ten bedrage van 328.056 
frank; het bestreden arrest bij het bepa
len van de opzeggingsvergoeding reke
ning heeft gehouden met de " klassieke 
criteria", m.n. ancienniteit, leeftijd, 
functie, maandloon en moeilijkheids
graad om een gelijkwaardige betrekking 
te vinden; de enige sanctie bij ontslag 
om dringende reden bestaat in de onmid
dellijke beeindiging van de arbeidsover
eenkomst zonder dat hierbij voor de op
zeggende partij een recht op een opzeg
gingsvergoeding ontstaat; overeenkom
stig artikel 39, par. 1 van de Arbeidsover
eenkomstenwet een opzeggingsvergoe
ding slechts verschuldigd is indien de 
arbeidsovereenkomst zonder dringende 
reden - dus onrechtmatig - werd opge-
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zegd; zodat het bestreden arrest door ei
seres in cassatie tot een opzeggingsver
goeding te veroordelen schending in
houdt van de artikelen 20, 1°, 32, 3°, 35, 
37, 39, par. 1 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten » : 

Overwegende dat het arbeidshof 
eiseres veroordeelt tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding aan ver
weerder op grond dat deze de ar
beidsovereenkomst wegens een drin
gende reden heeft beeindigd; 

Dat het arbeidshof, door verwij
zing naar de uiteenzetting van de 
feitelijke gegevens van de zaak in 
het beroepen vonnis, weliswaar 
vaststelt dat verweerder in zijn ont
slagbrief heeft betoogd dat eiseres 
door de beweerde tekortkomingen 
de arbeidsovereenkomst eenzijdig 
heeft gewijzigd en onregelmatig 
heeft beeindigd; dat het evenwel 
niet beslist dat de arbeidsovereen
komst door de eenzijdige wijziging 
van een essentieel bestanddeel is 
beeindigd voordat verweerder een 
einde aan de overeenkomst wegens 
een dringende reden heeft gemaakt; 

Overwegende dat dat de partij die 
de arbeidsovereenkomst wegens een 
dringende reden beeindigt, geen 
aanspraak op een opzeggingsvergoe
ding heeft; 

Dat het arbeidshof, door eiseres 
tot betaling van een opzeggingsver
goeding te veroordelen, artikel 39, 
§ 1, van de Arbeidsovereenkomsten
wet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing over de door ver
weerder gevorderde opzeggingsver
goeding de vernietiging meebrengt 
van de beslissing over de tegeneis 
van eiseres die er het gevolg van is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de door verweer
der gevorderde opzeggingsvergoe-

ding, over de tegeneis van eiseres 
en over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

16 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit-
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 

- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le-
naerts, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 373 

3• KAMER - 16 maart 1992 

1° ARBEID - ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN -

ARBEIDSDUUR- TER BESCHIKKING VAN DE 
WERKGEVER ZIJN - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID
DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GE
GROND OP WETSBEPALINGEN DIE VAN OPEN
BARE ORDE ZIJN - VEREISTE FEITELIJKE 
GEGEVENS - GEEN VASTSTELLINGEN - GE
VOLG. 

1 o De werknemer is niet ter beschikking 
van de werkgever gedurende de dagen 
en uren die buiten de voor hem gel
dende werktijdregeling vallen, oak al 
wordt die regeling pas enkele dagen te 
voren door de werkgever vastgesteld. 
(Art. 19, eerste lid, Arbeidswet.) 

2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel dat, ook al is het ge
grond op een wetsbepaling die de 
openbare orde raakt, niet aan de fei
tenrechter is voorgelegd en waarop de
ze evenmin op eigen initiatief heeft be
slist, wanneer de feitelijke gegevens 
die voor de beoordeling ervan noodza-
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kelijk zijn, niet blijken uit de bestre
den beslissing of uit stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan (1). 

(RIJSCHOLEN SANDERUS B.V.B.A. T. WOUTERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7703) 

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

Over het derde onderdeel van het eer
ste middel, gesteld als volgt : « schending 
van ( ... ) artikel ( ... ) 19, tweede lid, van de 
Arbeidswet van 16 maart 1971, 

doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat in artikel 3 ~an 
de arbeidsovereenkomst tussen parhJen 
het volgende was bepaald : " De deeltijd
se/voltijdse werknemer werk min. 20 
uren verdeeld over 6 dagen per week 
met een maximum van ... uren per dag 
en volgens een van de uurroosters voor
zien in het arbeidsreglement. Hij zal 
door de werkgever ten minste 5 werkda
gen op voorhand via het plaatselijk af
sprakenboek of een ander geschrift over 
zijn te verrichten dagelijkse arbeidspres
taties worden ingelicht ( ... ) ", beslist dat 
deze arbeidsovereenkomst geen deeltijd
se arbeidsovereenkomst is, dat immers, 
overeenkomstig het artikel 11 bis van de 
arbeidsovereenkomstenwet, de arbeids
overeenkomst gesloten voor deeltijdse 
arbeid schriftelijk wordt vastgesteld, 
waarbij het geschrift de overeengeko
men deeltijdse arbeidsregeling en werk
rooster vermeldt, dat dit impliceert dat 
de werknemer weet waaraan zich pre
cies te houden, hetgeen in casu niet het 
geval is nu de werkgever de keuze heeft 
hem verschillende werkroosters op te 
leggen gaande tot en met een volledige 
tewerkstelling, dat anderzijds, waar de 
werkgever zich de mogelijkheid voorbe
houdt de arbeidsprestaties te regelen tot 
"ten minste 5 werkdagen op voorhand ", 
dit in feite betekent dat de werknemer 
niet vrijelijk over zijn arbeidstijd kan 
beschikken en dat hij geacht wordt valle
dig ter beschikking te zijn van zijn werk
gever, dat, gans in overeenstemming met 

(1) Cass., 1 juni 1990, A.R. nr. 6576 (A.C., 
1989-90, nr. 577) en 19 april 1991, A.R. nr. 6713 
(A.C., 1990-91, nr. 435). 

het tweede lid van artikel 19 van de ar
beidswet, de tijd gedurende dewelke de 
betrokkene ter beschikking is, als ar
beidstijd wordt beschouwd en dat hier
voor het overeenkomstig loon verschul
digd is, dat logischerwijze ook het g~
westelijk bureau van de R.V.A. tot d1e 
conclusie gekomen is, namelijk dat de 
betrokkene « voltijdse » werd tewerkge
steld, met een aanpassing van zijn dos
sier in die zin, en op grond van boven
vermelde overwegingen eisers veroor
deelt om aan verweerder het loontekort, 
zijnde het verschil tussen het uitbetaalde 
loon en het loon voor een voltijdse ar
beidsregeling, te betalen, 

terwijl artikel 19, tweede lid van de 
Arbeidswet van 16 maart 1971 bepaalt 
dat onder arbeidsduur wordt verstaan : 
"de tijd gedurende welke het personeel 
ter beschikking is van de werkgever "; 

en terwijl uit deze bepaling volgt dat 
de tijd die een rijschoolinstructeur door
brengt buiten de lesuren en gedurende 
dewelke de werkgever van hem geen en
kele arbeidsprestatie verwacht en ook 
geen prestaties kan opleggen, niet als ar
beidsduur kan worden bestempeld; zon
der het bestreden arrest, door vast te 
stellen dat verweerder volgens zijn ar
beidsovereenkomst minimum 20 uren 
verdeeld over 6 dagen per week werkte 
en door zijn werkgever ten minste 5 
werkdagen op voorhand schriftelijk werd 
ingelicht over de te verricht~n dagelijkse 
arbeidsprestaties en door mt deze vast
stelling af te leiden dat ook de resteren
de tijd, buiten de dagelijkse arbei~spres
taties, als arbeidstijd beschouwd .d1ent te 
worden omdat "de werknemer met tege
lijk over zijn arbeidstijd kan beschikken 
en geacht wordt volledig ter beschikking 
te zijn van zijn werkgever ", het begrip 
"ter beschikking zijn van de werkgever" 
in het tweede lid van artikel 19 van de 
arbeidswet van 16 maart 1971 miskent 
en zodoende een schending inhoudt van 
deze wetsbepaling , : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 19, tweede lid, van de Ar
beidswet, onder arbeidsduur wordt 
verstaan : de tij d gedurende welke 
het personeel ter beschikking van 
de werkgever is; 

Dat de werknemer niet ter be
schikking van de wergever is gedu
rende de dagen en uren die buiten 
de voor hem geldende arbeidsrege-
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ling vallen, ook al wordt die regeling 
hem pas enkele dagen te voren mee
gedeeld; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat, « waar de werkgever 
zich de mogelijkheid voorbehoudt de 
arbeidsprestaties te regelen tot " ten 
minste 5 werkdagen op voorhand " 
dit in feite betekent dat de werkne
mer niet vrijelijk over zijn arbeids
tijd kan beschikken en dat hij ge
acht wordt volledig ter beschikking 
te zijn van zijn werkgever »; 

Dat het arbeidshof door dit oor
deel artikel 19, tweede lid, van de 
Arbeidswet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat verweerder als rij
schoolinstructeur, avondleergangen 
geeft in de zin van artikel 5, B, 3°, 
van het koninklijk besluit van 24 de
cember 1968; 

Dat partijen dit feitelijk gegeven 
niet ter beoordeling aan het arbeids
hof hebben voorgelegd en dat de 
appelrechters erover geen uitspraak 
hebben gedaan; 

Overwegende dat een middel dat 
niet aan de feitenrechter is voorge
legd en waarover deze evenmin op 
eigen initiatief uitspraak heeft ge
daan, ook al is het gegrond op wet
telijke bepalingen die de openbare 
orde raken, aileen voor het Hof kan 
worden opgeworpen, wanneer de fei
telijke gegevens die voor hun beoor
deling noodzakelijk zijn, door de fei
tenrechter worden vastgesteld of uit 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijken; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot 
betaling van loon en vakantiegeld 

en over de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiseres in de helft van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

16 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 374 

3• KAMER - 16 maart 1992 

1° LOON - ALGEMENE BEGRIPPEN - BE
GRIP. 

2° LOON - RECHT OP LOO!, - NIET VER
RICHTEN VAN DE BEDONGEN ARBEID. 

1° Loon is de tegenprestatie van arbeid 
die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht (1). 

zo Behoudens afwijkende wettelijke of 
contractuele regeling, heeft de werkne
mer geen aanspraak op loon voor de 
periode gedurende welke hij, zelfs 
door toedoen van de werkgever, geen 
arbeid verricht (2). 

(RALET B.V.B.A. T. PIETERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7752) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1990 gewe
zen door het Arbeidshof te Gent; 

(1) en (2) Cass., 24 dec. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 260). 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster als hulpver
koopster werd aangeworven op 5 
mei 1983 voor een tewerkstelling die 
kon varieren van nul uur tot veertig 
uren per week, dat zij tot einde ok
tober 1983 voltijds werkte, dat zij 
vanaf 1 november 1983 deeltijds 
door eiseres werd tewerkgesteld en 
op 16 januari 1984 eenzijdig een 
einde aan de arbeidsovereenkomst 
maakte; 

Dat de appelrechters oordelen dat 
de arbeidsovereenkomst waarvan 
sprake geen deeltijdse overeen
komst was in de zin van de wet van 
23 juni 1981 op de deeltijdse arbeid, 
maar een « onvolledige tewerkstel
ling met arbeid op ongeregelde tijd
stippen afhangende van de oproe
pingen van de werkgever » en dat 
de verbintenis van de werkgever 
neerkomt op « een verbintenis zon
der voorwerp »; dat zij voorts oorde
len dat verweerster recht had op 
loon, premies en vakantiegeld also£ 
zij vanaf 1 november 1983 tot haar 
ontslag voltijds zou zijn tewerkge
steld maar geen recht had op een 
gewaarborgd maandloon nu zij zelf 
een einde maakte aan de arbeids
overeenkomst; 

Overwegende dat loon de tegen
prestatie is van de arbeid die ter uit
voering van een arbeidsovereen
komst wordt verricht; 

Dat, behoudens afwijkende wette
lijke of contractuele regeling, de 
werknemer geen aanspraak op loon 
heeft voor de periode gedurende 
welke hij, zelfs door toedoen van de 
werkgever, geen arbeid verricht; 

Dat de appelrechters uit de om
standigheid dat de verbintenis van 
de werkgever werk te verschaffen 
« zonder voorwerp >> was en dat het 
beding dat aan de werkgever demo
gelijkheid bood op elk ogenblik de 
werknemer al dan niet op te roepen 
nietig zou zijn, niet vermochten af 
te leiden dat verweerster voor een 
volledige dienstbetrekking moest 
worden betaald; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
hoofdvordering van verweerster ge
grond verklaart en uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 

16 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

Nr. 375 

3• KAMER - 16 maart 1992 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN - INTEGRATIETEGEMOETKOMING - OP
SCHORTING VAN DE UITBETALING VOOR EEN 
DERDE - OPNEMING IN EEN INSTELLING -
VOORWAARDEN. 

Voor de opschorting van de uitbetaling 
van de integratietegemoetkoming voor 
een derde, gelden geen andere voor
waarden dan dat de gehandicapte in 
een instelling verblijft onder de voor
waarden bepaald bij art. 28 K.B. 6 juli 
1987, en dat de overheid, een openbare 
dienst of een sociale-zekerheidsinstel
ling de kosten van het verblijf geheel 
of gedeeltelijk draagt (1). (Art. 12, § 1, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomin
gen.) 

(1} Zie cone!. O.M. 
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{BOSSIER T. BELGISCHE STAAT - STAATSSE
CRETARIS VOOR VOLKSGEZONDHEID EN GE

HANDICAPrENBELEID) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. De voorziening betreft de interpreta
tie van artikel 12, § 1, van de Gehandi
captenwet Tegemoetkomingen, dat in de 
te dezen toepasselijke versie luidt : « Bij 
opname van de gehandicapte in een in
stelling, geheel of gedeeltelijk op kosten 
van de overheid, een openbare dienst of 
een sociale-zekerheidsinstelling, wordt 
de uitbetaling van de integratietegemoet
koming, onder de voorwaarden die de 
Koning bepaalt, voor een derde opge
schort » (2). 

Volgens eiser vindt deze bepaling geen 
toepassing, wanneer de gehandicapte in 
de instelling verblijft « zonder dat hij, 
door dit verblijf, zijn zelfstandigheid ver
liest en zonder dat hij afhankelijk is van 
de hulp of het toezicht van de instelling 
en wanneer hij zelf beroep doet op bij
zondere voorzieningen om zich, buiten 
de instelling om en met de hulp van der
den, te integreren op eigen kosten ». 

2. Eiser grondt deze beperkende inter
pretatie van artikel 12, § 1, op de stelling 
dat de voorwaarden die de voorheen gel
dende regeling stelde aan het recht op 
een tegemoetkoming voor hulp van der
de, ook het toepassingsgebied van deze 
bepaling beperken. 

Die beperkende voorwaarden vindt hij 
in artikel 43bis, tweede lid, 2°, van het 
koninklijk besluit van 17 november 1969, 
dat luidt : « De tegemoetkoming voor 
hulp van derde wordt niet toegekend : 

( ... ) 
2° wanneer de minder-valide in een in

richting verblijft, belast met het verlenen 
van hulp of toezicht aan minder-vali
den >>. 

Aangezien de tekst van de wet van de
ze beperking geen gewag maakt - even
min overigens als het ter uitvoering 
daarvan genomen artikel 28 van het ko
ninklijk besluit van 6 juli 1987 -, meent 
eiser zijn stelling te kunnen staven door 
verwijzing naar de parlementaire voorbe
reiding van de wet, waaruit blijkt dat ar
tikel 12 aansluit bij de vroegere regeling. 

(2) Door art. 134 van de Programmawet van 
22 dec. 1989 werd art. 12, § 1, ook toepasselijk 
op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaar
den. 

3. In de memorie van toelichting lezen 
wij daaromtrent het volgende : 

« De artikelen 11 en 12 sluiten aan bij 
de bestaande regeling. De uitbetaling van 
de tegemoetkomingen aan gehandicap
ten opgenomen in instellingen, vormt 
een zeer complex probleem. Gehandicap
ten verblijven inderdaad in zeer uiteenlo
pende instellingen zoals ziekenhuizen, 
bejaardentehuizen, internaten, dagver
blijven, pleeggezinnen, enz. 

In de meeste van deze instellingen is 
er een dienstverlening die het gebrek · 

. aan zelfredzaamheid van de gehandicap
ten compenseert en die de integratie be
vordert. Het is dan ook verantwoord bij 
opname van de gehandicapte in deze in
stellingen de integratietegemoetkoming 
voor een derde op te schorten. Omwille 
van de bestaande verschillen tussen de 
instellingen is het noodzakelijk dat de 
Koning nader bepaalt onder welke voor
waarden deze maatregel wordt toege
past >> (3). 

Tijdens de bespreking van de wet 
werd er herhaaldelijk op aangedrongen 
artikel 12, § 1, te schrappen (4). Ook de 
Nationale Hoge Raad voor Minder-vali
den vroeg de schrapping in zijn advies 
van 10 januari 1983 (5) en bevestigde in 
zijn advies van 7 maart 1986 (6) die stel
ling in de volgende bewoordingen : « de 
tegemoetkoming aan minder-validen 
moet volledig uitbetaald worden in geval 
van plaatsing in een instelling >>. 

4. De staatssecretaris heeft deze advie
zen en voorstellen van de hand gewezen 
omdat zij niet haalbaar waren « op bud
getair vlak >> (7). Nooit heeft zij echter 
betoogd dat de bepalingen van artikel 
43bis, tweede lid, 2°, van het koninklijk 
besluit van 17 november 1969 of enige 
andere geldende beperking van toepas
sing bleef. Daarop werd zelfs niet geallu
deerd. 

(3) Gedr.St., Kamer, 1985-1986, nr. 448/1, 7. 

(4) Gedr.St., Kamer, 1985-86, nrs. 448/2, 3 
(amendement nr. 7), 448/3, 2 (amendement nr. 
12) en 448/4, 5, 8 en 25; Hand., Kamer, 9 juli 
1986, 1407 en 1410; Gedr.St., Senaat, 1985-1986, 
nrs. 335/2, 28-29 en 335/7; Hand., Senaat, 10 
feb. 1987, 1039-1041, 1043, 1046 en 1047. 

(5) Gedr.St., Kamer, 1985-1986, nr. 448/4, 38. 

(6) Ibid., nr. 448/4, 33. 

(7) Ibid., nr. 448/4, 5. Zie ook Gedr.St., Se
naat, 1985-86, nr. 335/2, 14 en 28; Hand. Se
naat, 10 feb. 1987, 1037 en 1049. 
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Uit de verklaringen van de staatssecre
taris blijkt integendeel de bedoeling om 
aan artikel 12, § 1, van de wet een alge
mene draagwijdte te geven zonder ande
re beperkingen dan die welke uit de tek
sten volgen. 

In de kamercommissie wees zij er aller
eerst op « dat de bepalingen van artikel 
12, § 1, het voordeel bieden dat de gehan
dicapten die in een instelling verblijven 
en in het raam van de huidige wetgeving 
geen recht hebben op de vergoeding voor 
hulp van een derde, op gelijke voet wor
den gesteld met degenen die onderge
bracht zijn in sommige instellingen van 
het Fonds voor Medische, Sociale en Pe
dagogische Zorg voor Gehandicapten 
(« Fonds 81 >>) (8). 

Voorts verantwoordde zij « de opschor
ting van de betaling van een derde van 
de integratietegemoetkoming wanneer 
de gehandicapte in een instelling ver
blijft, door het feit dat die instellingen in 
de meeste gevallen een dienst verstrek
ken die de integratie van de gehandicap
te in de hand werkt. De gehandicapte 
met een beperkte zelfredzaamheid die 
niet in een instelling is ondergebracht, 
moet meer uitgeven wil hij zich integre
ren. Juist om die kosten op te vangen 
wordt de integratietegemoetkoming inge
steld, voor de berekening waarvan de be
perking van de zelfredzaamheid moet 
worden beoordeeld, naar gelang van de 
mate waarin de gehandicapte o.m. de 
hulp van een derde behoeft >> (9). 

In de openbare vergadering van de 
Kamer betoogde zij : « Gehandicapten 
die in een instelling verblijven, genieten 
al ten valle gemeenschapszorg via het 
beschut wonen dat hen door de overheid 
wordt verstrekt >> (10). 

5. In de opvatting van de regering is 
het verblijf in een instelling als zodanig 
reeds voldoende om de vermindering van 
de integratietegemoetkoming te verant
woorden. W anneer er sprake is van 
dienstverlening die de integratie bevor
dert, wordt kennelijk het verblijven in 
een instelling als een zodanige dienstver
lening beschouwd. Wel wordt gezegd dat 
de meeste instellingen « een dienst ver
strekken die de integratie in de hand 

(8) Gedr.St., Kamer, 1985-1986, nr. 448/4, 8. 

(9) Ibid., nr. 448/4, 12. 

(10) Hand., Kamer, 9 juli 1986, 1412. 

werkt >> (11). Maar daaruit wordt niet af
geleid dat de vermindering alleen toepas
selijk is, wanneer de instelling over be
paalde bijzondere diensten beschikt. In
tegendeel, de vermindering wordt toege
past omdat de dienstverlening in de 
regel verzekerd is. In geen geval wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee catego
rieen naar gelang van de diensten die zij 
verlenen en op grand waarvan het ver
blijf in de ene tot vermindering zou lei
den en in de andere niet. 

6. In de memorie van toelichting wordt 
weliswaar gezegd : « Om wille van de be
staande verschillen tussen de instellin
gen is het noodzakelijk dat de Koning 
nader bepaalt, onder welke voorwaarden 
deze maatregel wordt toegepast >> (12). 

Maar daarmee worden dan de voor
waarden bedoeld die in artikel 28 van 
het uitvoeringsbesluit van 6 juli 1987 
worden bepaald, met name dat : 

1° de gehandicapte zowel overdag als 
's nachts in de instelling verblijft; 

2° hij niet in een gezin is geplaatst; 
3° de duur ten minste drie opeenvol

gende maanden bedraagt. 
Het betreft dus alleen voorwaarden 

waaraan de opneming in de instelling 
moet voldoen zonder enig onderscheid 
tussen de instellingen of vermelding van 
de bijzondere diensten die deze moeten 
verlenen. 

Het Parlement kende deze voorwaar
den. Want zij werden opgesomd in een 
nota die bij het verslag van de Senaats
commissie werd gevoegd (13). Zelfs de 
parlementsleden die op de schrapping 
van artikel 12, § 1, aandrongen, hebben 
niet voorgesteld daaraan andere voor
waarden toe te voegen om zodoende de 

· werkingssfeer van de wet nog meer te 
beperken. 

7. De parlementaire voorbereiding van 
de wet doet dus hoegenaamd niet blijken 
van de bedoeling om de voorheen gel
dende bepalingen, inzonderheid artikel 
43bis, tweede lid, 2°, van het koninklijk 
besluit van 17 november 1969, op de 
nieuwe regeling toe te passen. De wetge
ver heeft kennelijk doelbewust gekozen 
voor een algemene toepassing van arti-

(11) Gedr.St., Kamer, 1985-1986, nr. 448/4, 8. 
Zie oak id., nr. 448/1, 7, hiervoor aangehaald 
onder nr. 3. 

(12) Gedr.St., Kamer, 1985-1986, nr. 448/1, 7. 

(13) Gedr.St., Kamer, 1985-1986, nr. 335/2, 37. 
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kel 12, § 1, van de wet met als enige be
perkingen die welke in de tekst ervan en 
in de uitvoeringsbepaling, namelijk arti
kel 28 van het koninklijk besluit van 6 
juli 1987, besloten liggen. Het komt er 
dus op aan die teksten nauwkeurig te 
ontleden. 

8. Artikel 12, § 1, maakt de verminde
ring van de integratietegemoetkoming 
afhankelijk van twee vereisten: 

1° de gehandicapte wordt opgenomen 
in een instelling; 

2° de opneming geschiedt geheel of ge
deeltelijk op kosten van de overheid, een 
openbare dienst of een sociale-zeker
heidsinstelling. 

Over dit tweede vereiste bestaat in de
ze zaak geen betwisting. 

Bovendien schrijft het artikel voor dat 
de opschorting gebeurt « onder de voor
waarden die de Koning bepaalt ''• wat 
uitvoering heeft gekregen in artikel 28 
van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987. 

Daareven werd reeds gezegd dat de in 
dit artikel 28 bepaalde voorwaarden ai
leen betrekking hebben op de opneming 
in de instelling. 

Dat komt er dus op neer dat in deze 
zaak de vraag centraal staat wat onder 
« opneming » moet worden verstaan. 

9. « Opneming/opnemen » betekent 
volgens het Sociaalrechtelijk Woorden
boek « een plaats geven in een inrichting 
aan een persoon die daarvoor op medi
sche of sociale indicatie in aanmerking 
komt. Opneming kan b.v. geschieden in 
een bejaardenoord, een verpleeginrich
ting/ziekenhuis of ter observatie ». 

Van Dale's Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal omschrijft « opne
men » als « op of in iets nemen, doen 
zijn, een plaats geven aan », bijvoorbeeld 
in een ziekenhuis, in een inrichting. 

Opneming heeft dus zowel in het ge
wone spraakgebruik als sociaalrechtelijk 
een ruime betekenis en houdt als zoda
nig geen verblijfsverplichting of vrij
heidsbeperking in. In de parlementaire 
voorbereiding vindt men geen enkele 
aanwijzing dat de wetgever in artikel 12, 
§ 1, een bijzondere betekenis aan het be
grip heeft willen geven. En de Franse 
term « admission » wijst daar evenmin 
op. 

Wie in de instelling is opgenomen -
en daarover gaat het hier, niet over de 
handeling van het plaats geven - ver
blijft er. « Opname in een instelling » -

het Sociaalrechtelijk Woordenboek be
veelt « opneming » aan - betekent in ar
tikel 12, § 1, niet meer dan er verblijven, 
uiteraard onder de voorwaarden bepaald 
in artikel 28 van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987. 

Tevergeefs betoogt eiser dat er van op
neming maar sprake kan zijn, wanneer 
de gehandicapte zijn zelfstandigheid ver
liest of afhankelijk is van hulp of toe- · 
zicht van de instelling. 

10. Evenmin komt in aanmerking dat 
de gehandicapte « zelf beroep doet op 
bijzondere voorzieningen om zich, buiten 
de instelling om en met hulp van derden, 
te integreren op eigen kosten ». 

Artikel 12, § 1, vereist aileen dat de 
overheid, een openbare dienst of een so
ciale-zekerheidsinstelling de kosten van 
de opneming, dus van het verblijf, geheel 
of gedeeltelijk draagt. Van bekostiging 
van bijzondere voorzieningen is in de 
wet geen sprake. De parlementaire voor
bereiding toont integendeel aan dat de 
wetgever het verblijf in de instelling als 
zodanig beschouwt als een bijdrage tot 
de zelfredzaamheid van de gehandicapte 
en dus als bevorderend voor zijn integra
tie. 

11. Samenvattend kan worden gesteld 
dat artikel 12, § 1, van de Gehandicap
tenwet Tegemoetkomingen voor de op
schorting van de uitbetaling van de inte
gratietegemoetkoming voor een derde 
geen andere vereisten stelt dan dat de 
gehandicapte in een instelling verblijft 
onder de voorwaarden bepaald bij artikel 
28 van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987 en dat de overheid, een openbare 
dient of een sociale-zekerheidsinstelling 
de kosten van het verblijf geheel of ge
deeltelijk draagt. 

Het middel faalt naar recht. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7785) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1991 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 2, § 2, 6, 
§ 3, 12, § 1, van de wet van 27 februari 
1987 "betreffende de tegemoetkomingen 
aan gehandicapten ", gewijzigd bij de 
wet van 22 december 1989, 5 en 28, "van 
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het koninklijk besluit van 6 juli 1987 " 
tot uitvoering van de " wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoetko
mingen aan gehandicapten ", waarvan 
het opschrift bij K.B. van 5 maart 1990 
gewijzigd werd in "betreffende de inko
mensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming ", gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 5 maart 
1990, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de administratieve beslissing 
van verweerder van 14 september 1989 
bevestigt waarbij de betaling van de in
tegratietegemoetkoming voor een derde 
wordt opgeschort omdat eiser in een in
stelling verblijft, geheel of gedeeltelijk 
op kosten van de overheid, een openbare 
dienst of een sociale zekerheidsinstelling 
op de volgende gronden : " In de memo
rie van toelichting, voorafgaand aan het 
wetsontwerp betreffende de tegemoetko
mingen aan de gehandicapten - Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 448 
(1985-1986) - nr. 1 - zitting van 5 mei 
1986, blz. 7, leest men dat de artikelen 11 
en 12 aansluiten bij de bestaande rege
ling. In het nieuw artikel 12, § 1, van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten 
wordt gesteld dat bij opname van de ge
handicapte in een instelling, geheel of 
gedeeltelijk op kosten van de overheid, 
een openbare dienst of een sociale zeker
heidsinstelling, de uitbetaling van de in
tegratietegemoetkoming, onder de voor
waarden die de Koning bepaalt, voor een 
derde wordt opgeschort. In de nieuwe 
wetgeving wordt dus geen onderscheid 
meer gemaakt naar de aard van de in
stelling. Aileen het feit of er overheids
steun wordt verleend of niet, telt nog. 
Het criterium van artikel 12, § 1, is of er 
al dan niet een financiele tussenkomst 
van de overheid, een openbare dienst of 
een sociale zekerheidsinstelling plaats 
heeft. In de meeste van de instellingen 
waarin de gehandicapten verblijven is er 
een dienstverlening die het gebrek aan 
zelfredzaamheid van die personen com
penseert en die de integratie bevordert. 
Het is dan ook verantwoord dat bij opna
me van de gehandicapten in deze instel
ling, de integratietegemoetkoming voor 
een derde wordt opgeschort. Omwille 
van de bestaande verschillen tussen de 
instellingen is het noodzakelijk dat de 
Koning nader bepaalt onder welke voor
waarden deze maatregel wordt toege
past. Het K.B. van 6 juli 1987 (B.S. 8 juli 
1987) tot uitvoering van de voornoemde 
wet van 28 februari 1987 bepaalt dat 

voor de toepassing van artikel 12, § 1 
van de wet tegelijk moet voldaan zijn 
aan de volgende voorwaarden : 1. de ge
handicapte moet zowel overdag als 
's nachts in de instelling verbijven; 2. de 
gehandicapte is niet geplaatst in een ge
zin; 3. de duur van de opname bedraagt 
minislens drie opeenvolgende maanden ... 
(Eiser) verblijft in een bezigheidshome 
voor blinden en slechtzienden " Licht en 
Liefde - Heem ", Oudenburgweg 45, te 
8202 Jabbeke/Varsenare. Hij werd aldaar 
opgenomen sinds 3 maart 1986. Uit het 
besluit van de Gouverneur van West
Vlaanderen d.d. 9 april 1986 - 2• Di
rectie - 6• Afdeling - Sectie A, S nr. 
F.6.1919 - blijkt dat de betrokkene on
der toepassing valt van het artikel 3, § 1 
van het K.B. nr. 81 van 10 november 
1967, uitgebreid bij K.B. van 8 september 
1970. Bij voornoemd besluit van de Gou
verneur van West-Vlaanderen werd de 
tegemoetkoming van het Fonds voor Me
dische, Sociale en Pedagogische Zorg 
voor Gehandicapten toegekend ten voor
dele van betrokkene vanaf 3 maart 1986 
in de kosten van de opname tot een be: 
drag van de dagprijs vastgesteld voor dit 
tehuis of instituut, vermeerderd met de 
eventuele bijkomende kosten voorzien 
door de reglementering terzake. Van de
ze tegemoetkoming zal onder meer wor
den afgetrokken : een persoonlijke bij
drage zoals vastgesteld door het huidig 
uitvoeringsbesluit... De instelling " Licht 
en Liefde-Heem" wordt gesubsidieerd 
door het Fonds voor Medische, Sociale 
en Pedagogische Zorg voor Gehandicap
ten, een erkende instelling, waar de resi
denten van groepsvoorzieningen genie
ten ... (Eiser) geeft toe dat er opvoeders 
zijn tewerkgesteld, hij er desgewenst 
zijn maaltijden krijgt, ... In de voorberei
dende werken bij de wet van 27 februari 
1987 ... werd ... onder meer het volgende 
gesteld: " ... De Staatssekretaris wijst er 
evenwel op dat de bepalingen van het ar
tikel 12, § 1, het voordeel bieden dat de 
gehandicapten die in een instelling ver
blijven en in het raam van de huidige 
wetgeving (wet van 27 juni 1969) geen 
recht hebben op de vergoeding voor hulp 
van een derde, op gelijke voet worden 
gesteld met degenen die ondergebracht 
zijn in sommige instellingen van het 
Fonds voor Medische, Sociale en Peda
gogische Zorg voor Gehandicapten 
(" Fonds 81 ") een fonds dat afhangt van 
de Gemeenschappen ... " Met sommige in
stellingen wordt hier duidelijk bedoeld 
deze waarvoor onder de vroegere wet bij 
een gerechtelijke uitspraak uitzonderin-
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gen werden gecreerd. Het is met deze in
terpretatie voor ogen dat de nieuwe wet 
van 27 februari 1987 werd gestemd. De 
rechtsgeldigheid sluit aan bij de doelstel
lingen van de wetgever ... Op financieel
juridisch gebied bestaat er geen essen
tieel verschil tussen de bezigheids- en 
gezinsvervangende tehuizen en de door 
sommige door het Fonds nr. 81 erkende 
tehuizen toegepaste formules van gede
centraliseerd wonen, waarbij kleine groe
pen met een andere vorm van begelei
ding, gehuisvest zijn in zelfstandigere 
woonvormen. De oprichtings- en wer
kingskosten van deze inrichtingen zijn 
grotendeels ten laste van het Fonds nr. 
81. Alleen het afzonderlijk wonen, los 
van structuur, organisatie en financiele 
steun, onderscheidt zich van de instel
ling. Het Heem Licht en Liefde krijgt in 
werkelijkheid een "onderhoudsgeld" in 
plaats van de bewoner zelf. De persoon
lijke bijdrage van de gehandicapte inwo
ner is niet gelijk te schakelen met de 
dagprijs die in uitvoering van het Besluit 
van de Vlaamse Executieve van 28 juli 
1983 wordt betaald aan de instelling. Het 
staat als gezegd, vast, dat de instelling 
Licht en Liefde-Heem te Varsenare voor 
(eiser), een onderhoudsgeld ontvangt, zo
dat naar de letter en de geest van de ter
zake geldende wetsbepalingen, met na
me art. 12, § 1 wet 27 februari 1987 en 
artikel 28 K.B. 6 juli 1987 tot uitvoering 
van voornoemde wet, door de bevoegde 
administratie terecht kon worden beslist 
tot de opschorting van de uitbetaling van 
een derde van de integratietegemoetko
ming. Er dient aangenomen te worden 
dat voor gehandicapten, zoals (eiser), die 
verblijven in een erkend instituut zoals 
"Licht en Liefde-Heem" te Varsenare, in 
de voorwaarden zoals voornoemde wets
bepalingen gesteld, de volledige integra
tietegemoetkoming niet kan worden be
houden. Hun leefkosten zijn immers 
naar het oordeel van de wetgever van 27 
februari 1987 minder hoog dan die van 
gehandicapten die niet in dergelijke er
kende instellingen verblijven en derhal
ve niet het voordeel hebben van de 
groepsvoorzieningen die aldaar worden 
genoten. In het artikel 12, § 1 van voor
noemde wet van 27 februari 1987 is we
liscaar sprake van " opname van de ge
handicapte in een instelling, geheel of 
gedeeltelijk op kosten van ... " De eerste 
rechter heeft gesteld dat, aangezien (ei
ser) zich zonder. toezicht in en uit het 
heem mag begeven, er aldus door (ver
weerder) niet bewezen is dat de woon
vorm waarin (eiser) deelgenoot is, beant-

woordt aan het begrip " opname " zoals 
vereist bij artikel 12, § 1 wet 27 februari 
1987 ... Het K.B. van 17 november 1969 
legt het woord " opgenornen " uit waar in 
artikel 43 - his§ 1, 2° gesteld wordt dat 
dit betekent dat de mindervalide onder 
hulp of toezicht verblijft. Hij verblijft 
echter niet in het heem onder hulp of 
toezicht en viel dus niet onder het vroe
gere art. 23 wet 27 juni 1969 waarin ge
sproken werd over "opgenomen zijn ". 
Hij valt aldus ook niet onder het huidige 
artikel 12, § 1, wet 27 februari 1987 dat 
spreekt over "opname ". Het woord "op
name " uit het artikel 12, § 1 van de wet 
van 27 februari 1987 betekent hetzelfde 
als de woorden "opgenomen zijn" van 
art. 23 wet 27 juni 1969, dat uitgelegd 
wordt in artikel 43bis K.B. 17 november 
1969 als "verblijven onder hulp en toe
zicht ". Deze motivering van de eerste 
rechter en de vermelde argumenten van 
(eiser) dienen echter te worden verwor
pen. (Eiser) geeft aan dit woord een be
tekenis welke het helemaal niet heeft. 
Het woord " opname " houdt geenszins 
een zekere dwang in noch een verlies 
van zelfstandigheid. Het heeft dan ook 
geen enkele juridische inhoud. De Fran
stalige tekst spreekt van "en cas d'ad
mission du handicape dans une institu
tion " dus in geval van toelating van de 
gehandicapte in een instelling ... 

In het besluit van 9 april 1986 van de 
heer Gouverneur van de provincie West
Vlaanderen wordt ook het woord " opna
me" gebruikt... In het Nederlands wordt 
de uitdrukking " in geval van toelating 
tot een instelling " om taalkundige rede
nen niet gebruikt. Men heeft gebruik ge
maakt van het woord "opname ", dat in 
vee! bredere betekenis moet worden be
grepen. Het is dus niet beperkt tot de 
enge betekenis van het woord. Er dient 
hier besloten te worden dat door de be
voegde administratie terecht kon worden 
beslist tot de opschorting van de uitbeta
ling van een derde van de integratietege
moetkoming overeenkomstig art. 12, § 1 
wet 27 februari 1987 en art. 28 K.B. 6 juli 
1987 tot uitvoering van de wet van 27 fe
bruari 1987 ", 

terwijl de uitbetaling van de integra
tietegemoetkoming enkel voor een derde 
mag worden opgeschort op voorwaarde 
dat de gehandicapte opgenomen wordt in 
een instelling, geheel of gedeeltelijk op 
k?sten van de overheid, een openbare 
dwnst of een sociale zekerheidsinstelling 
en op voorwaarde dat hij er zowel over
dag als 's nachts verblijft; dat de gehan-
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dicapte echter niet opgenomen wordt en 
zijn integratietegemoetkoming dus niet 
voor een derde opgeschort wordt wan
neer die gehandicapte in de instelling 
verblijft zonder dat hij, door dit verblijf, 
zijn zelfstandigheid verliest en zonder 
dat hij afhankelijk is van de hulp of het 
toezicht van de instelling en wanneer hij 
zelf beroep doet op bijzondere voorzie
ningen om zich, buiten de instelling om 
en met de hulp van derden, te integreren 
op eigen kosten; dat eiser, volgens zijn 
appelconclusies die door het bestreden 
arrest niet werden tegengesproken, niets 
van zijn zelfstandigheid verloren was 
door in het " Licht en Liefde Heem "te 
gaan wonen vermits hij zich steeds, zon
der toezicht, in en uit het Heem mag be
geven, vermits hij er niet onder hulp of 
toezicht van de instelling verblijft en ver
mits deze home geen instelling is waarin 
de integratie van de gehandicapten op 
kosten van de instelling in de hand ge
werkt wordt en de gehandicapten a! hun 
kosten voor integratie zelf moeten beta
len; dat hij als blinde bovendien bijko
mende kosten heeft voor begeleiding en 
vervoer wanneer hij de instelling verlaat 
en om zijn zelfstandige activiteiten bui
ten de instelling te financieren; dat eiser 
dus niet opgenomen is in het " Licht en 
Liefde Heem " en dat deze instelling bo
vendien geen diensten verleent die de in
tegratie van eiser bevordert; dat het be
streden arrest dan ook ten onrechte van 
de integratietegemoetkoming van ei
ser >>: 

Overwegende dat, luidens de te 
dezen toepasselijke tekst van artikel 
12, § 1, van de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkomin
gen aan gehandicapten, de uitbeta
ling van de integratietegemoetko
ming bij opname van de gehandi
capte in een instelling, geheel of 
gedeeltelijk op kosten van de over
heid, een openbare dienst of een so
ciale-zekerheidsinstelling, voor een 
derde wordt opgeschort, onder de 
voorwaarden die de Koning bepaalt; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van deze wetsbepaling de ge
handicapte wordt geacht in de in
stelling te zijn opgenomen, wanneer 
hij er verblijft onder de voorwaar
. den bepaald bij artikel 28 van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987; 
dat niet vereist is dat hij door dat 

verblijf zijn zelfstandigheid geheel 
of gedeeltelijk verliest of dat hij af
hankelijk is van hulp van toezicht 
van de instelling; 

Dat deze wetsbepaling bovendien 
als enige voorwaarde stelt dat de 
kosten van het verblijf geheel of ge
deeltelijk worden gedragen door de 
overheid, een openbare dienst of 
een sociale zekerheidsinstelling; dat 
het verblijf in de instelling wordt 
geacht tot de zelfredzaamheid van 
de gehandicapte bij te dragen en 
zijn integratie te bevorderen; dat de 
voormelde wetsbepaling ook toepas
sing vindt wanneer de instelling niet 
verplicht is op eigen kosten bijzon
dere integratiebevorderende dien
sten te ver lenen of wanneer de ge
handicapte voor zijn integratie op 
eigen kosten een beroep doet op bij
zondere voorzieningen buiten de in
stelling om en met behulp van der
den; 

Overwegende dat, voor de op
schorting van de uitbetaling van de 
integratietegemoetkoming voor een 
derde, geen andere voorschriften 
gelden dan dat de gehandicapte in 
een instelling verblijft onder de 
voorwaarden bepaald bij artikel 28 
van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987, en dat de overheid, een open
bare dienst of een sociale-zeker
heidsinstelling de kosten van het 
verblijf geheel of gedeeltelijk 
draagt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

16 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 
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Nr. 376 Nr. 377 

3• KAMER - 16 maart 1992 3• KAMER _ 16 maart 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - AL- INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO-
GEMENE BEGRIPPEN - VOORZIENING TEGEN NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN 
EEN WEIGERING EEN PREJUDICIELE VRAAG BEDRIJFSLASTEN - VERANTWOORDING -
AAN HET HOF 'TE STELLEN - GEEN MIDDEL BEDING VAN EEN OVEREENKOMST. 
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
VANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1" en 2" Niet ontvankelijk is een zaak 
waarin geen middel ambtshalve kan 
worden opgeworpen, is het cassatiebe
roep waarbij alleen wordt opgekomen 
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 
grand dat alleen 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.) 

(D ... s ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 805 N) 

16 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, procureur-gene
raal - Advocaat: mr. Lietaer, Kortrijk. 

(1) en (2) Cass., 17 feb. 1992, A.R. nr. M 800 
N, supra, nr. 320. 

Aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten 
worden niet verantwoord door een be
ding van een overeenkomst, dat enkel 
tot strekking heeft de aan de schuldei
ser te betalen bedragen te kwalificeren 
volgens de fiscale categorieen die de 
schuldenaar aanbelangen. 

(VANDELANOTIE E.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN') 

ARREST 

(A.R. nr. F 1935 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 44, 
45, 1" en 50, 2" W.I.B., de artikelen 1134, 
1161, 1165 en 1319 tot 1322 B.W., artikel 
870 Gerechtelijk Wetboek en het alge
meen rechtsbeginsel " actori incumbit 
probatio, reus excipiendo fit actor " en 
artikel 97 G.W., 

doordat het bestreden arrest de voor
ziening van de eisers als ongegrond ver
werpt, in de mate dat zij vorderen dat de 
door hen betaalde bedrijfshuur volledig 
als bedrijfsuitgave zou mogen afgetrok
ken worden, en dat het bestreden arrest 
deze beslissing neemt op grond dat -
hierbij de redenering van de directoriale 
beslissing overnemend - " de visu " 
vaststelling van de controleur dat de be
drijfsmatig gebruikte ruimte maximum 
114 van de gehuurde woning betreft, zon
der dat de eisers tegen deze feitelijke 
vaststelling gestaafde argumenten aan
brengen en zonder dat zij redenen aan
brengen waarom dit bedrijfsmatig ge
deelte een hogere huurwaarde zou heb
ben dan een zelfde oppervlakte van het 
andere gedeelte van de woning, op zich 
voldoende is om te concluderen dat, ver
mits de contractueel vastgelegde huur-
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prijs betreffende de gedeeltim van het 
onroerend goed die voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid worden ge
bruikt, hoger is dan 1/4 van de totale 
huurprijs, deze bedrijfsuitgave ten dele 
onbestaande en/of onredelijk is, 

terwijl, eerste onderdeel, de geregis
treerde huurovereenkomst van 1 januari 
1982 (stuk 139 van verweerster) een ge
detailleerde beschrijving bevat van het 
" beroepsgedeelte " - beschrijving die 
trouwens in het bestreden arrest wordt 
overgenomen - en een afzonderlijke 
huurprijs vastlegt voor het gebruik van 
dit beroepsgedeelte, dat zulks noch door 
de directeur, noch door het bestreden ar
rest wordt betwist, zodat de eisers door 
middel van een bewijsstuk de echtheid 
en het bedrag van de huurlasten betref
fende de gedeelten van onroerende goe
deren die voor het uitoefenen van de be
roepswerkzaamheid worden gebruikt, 
verantwoorden, zodat het bestreden ar
rest ten onrechte deze overeenkomst ne
geert en de aftrekbaarheid van de bewe
zen bedrijfslast inperkt op grond dat het 
(gedeeltelijk) niet bestaan van deze be
drijfslast en/of zijn onredelijkheid blijkt 
uit het feit dat eisers geen reden aan
brengen waarom de huurprijs voor het 
beroepsgedeelte hoger zou zijn dan de 
huurwaarde voor dit gedeelte, zoals ze 
blijkt uit de vaststellingen van de contra
leur en de totale overeengekomen huur
prijs. Dat het bestreden arrest: a) de be
wijswaarde en de tegenstelbaarheid van 
de huurovereenkomst en de specifieke 
bewijsregels miskent door niet, behou
dens tegenbewijs van de administratie, 
de overeengekomen huurprijs voor het 
beroepsgedeelte, als bedrijfslast te aan
vaarden (schending van de aangehaalde 
artikelen en in het bijzonder de artike
len 44, 1° en 45, 1° W.I.B., de artikelen 
1134, 1161, 1165, 1319 tot 1322 W.I.B. 
(lees : B.W.), artikel 870 Gerechtelijk 
Wetboek en het algemeen beginsel " ac
tori incumbit probatio, reus excipiendo 
fit actor", b) een voorwaarde voor af
trekbaarheid van bedrijfslasten bijvoegt 
die niet voorkomt in de desbetreffende 
wettelijke bepalingen en bovendien de 
bewijsregels schendt, in de mate dat het 
aanneemt dat de administratie het be
wijs levert dat de huurprijs voor het be
drijfsgedeelte, als bedrijfslast, gedeelte
lijk onbestaand(! en/of onredelijk zou 
zijn, door te wijzen op de niet conformi
teit van huurprijs en huurwaarde (schen
ding van de aangehaalde artikelen en in 

het bijzonder de artikelen 44 en 45, 1° 
W.I.B.), 

............... »; 

Overwegende dat het arrest con
stateert : 1. dat de eisers een vil
la huurden toebehorend aan de op 
hun adres gevestigde N.V. Medicova; 
2. dat de eisers elk 33 % van de aan
delen van de bedoelde vennootschap 
bezitten; 3. dat volgens de geregis
treerde huurovereenkomst van 1 ja
nuari 1982 de huurprijs werd vastge
steld op 540.000 frank per jaar, 
waarvan 300.000 frank als huur voor 
het beroepsgedeelte; 4. dat de taxa
tieambtenaar en de directeur res
pectievelijk een bedrag van 78.000 
frank en 135.000 frank als bedrijfs
uitgave hebben aanvaard; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet 

ontkent dat de eisers zich ten aan
zien van de door hen gecontroleerde 
N.V. Medicova verbonden hebben 
een jaarhuur van 540.000 frank te 
betalen en dat tussen huurder en 
verhuurder afgesproken was dat een 
bedrag van 300.000 frank zou wor
den beschouwd als betaald voor het 
beroepsgedeelte van het pand maar 
oordeelt dat dit laatste bedrag niet 
volledig aftrekbaar is; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
de schending aanvoert van de bin
dende kracht van de overeenkomst 
en de miskenning van de bewij s
kracht van akten, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat de bedrijfsuitga
ven of -lasten die zijn welke de be
lastingplichtige tijdens het belast
baar tijdperk heeft gedaan of gedra
gen om de belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden en waar
van hij de echtheid of het bedrag 
verantwoordt; 

Dat een beding van een overeen
komst, dat enkel tot strekking heeft 
de aan de schuldeiser te betalen be
dragen te kwalificeren volgens de 
fiscale categorieen die de schulde
naar aanbelangen, geen dergelijke 
verantwoording uitmaakt; 



694 HOF VAN CASSATIE Nr. 378 

Dat de appelrechters aannemen 
dat de eisers het bewijs leveren dat 
de huurprijs effectief verschuldigd 
was en betaald werd maar oordelen 
dat « de belastingplichtige niet uit
sluitend kan steunen op zijn wils
autonomie om het bedrag van zijn 
bedrijfsuitgaven te bepalen » en dat 
het ter zake gaat om « een contrac
tuele omdeling van de huurlasten » 
die niet beantwoordt aan de res
pectieve waarde van de delen van 
het gebouw; dat zij zodoende ver
mochten te beslissen dat de eisers 
het bedrag van hun bedrijfslasten of 
-uitgaven niet verantwoorden door 
de loutere verwijzing naar het be
ding dat de huurprijs indeelt in een 
fractie voor het beroepsgedeelte en 
een fractie voor het overige gedeel
te; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 maart 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Goemin
ne, advocaat-generaal Advocaten : 
mrs. Claeys Bouuaert en P. Vandeputte, 
Brugge. 

Nr. 378 

2e KAMER - 17 maart 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART. 16 
- INHALEN - BEGRIP. 

Het inhalen, door een bestuurder, van 
een andere bestuurder die in dezelfde 
richting op hetzelfde deel van de open
bare weg rijdt is een rijbeweging die 
reeds in uitvoering is wanneer het ene 
voertuig zich naast het andere begeeft 
en die dus oak reeds v66r het effectief 
voorbijrijden bestaat; zulke rijbewe
ging en zelfs het effectief voorbijrijden 
zijn niet uitgesloten op een T-vormig 
kruispunt (1). (Art. 16 Wegverkeersre
glement.) 

(VERMEERSCH E.A. T. VERHELST E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4917) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1990 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing laten steunen op on
der meer de vaststelling dat er van 
inhalen in hoofde van verweerster 
geen sprake kan zijn gezien er op 
een T-vormig kruispunt geen sprake 
kan zijn van links of rechts voor
bijsteken; 

Overwegende dat het inhalen door 
een bestuurder van een andere in 
dezelfde richting op hetzelfde deel 
van de openbare weg rijdende be
stuurder een rijbeweging is die 
reeds in uitvoering is wanneer het 
ene voertuig zich naast het andere 
begeeft en dus ook reeds v66r het 
effectief voorbijrijden bestaat; dat 
zulke rijbeweging en zelfs het ef
fectief voorbijrijden niet uitgesloten 
zijn op een T-vormig kruispunt; 

(1) Zie, onder de gelding van art. 16 K.B. 1 
dec. 1975 : POTE, Handboek Verkeerswetge
ving, deel 2, druk 1984, biz. 395, en PosTAL, Co
de de la route, tiende druk, biz. 174/1; zie, on
der de gelding van art. 19 K.B. 8 april 1954 : 
VAN RoYE, Le code de Ja circulation, druk 
1956, nr. 885, en Verenigde Verzekerden, 
Handboek van de wetgeving op het wegver
keer, tweede dee!, druk 1967, biz. 125. 
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Dat de appelrechters door hun 
motivering hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

17 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Anders
Juidende conclusie (2) van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 379 

2e KAMER - 17 maart 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOGER 
BEROEP - ARREST - INTERPRETATIEF AR
REST - EENPARIGHEID. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - INTERPRETA
TIEF ARREST - EENPARIGHEID. 

Noot arrest nr. 378 : 

(2) Het O.M. van mening dat het eerste mid
del niet kon worden aangenomen. Te dezen 
was eiser veroordeeld wegens overtreding van 
art. 19, 2.2°, derde lid, van het Wegverkeersre
glement en was de verweerster Vansteenlandt 
vrijgesproken van de haar ten laste gelegde 
overtreding van art. 16.3, eerste lid, van dat re
glement. De appelrechters hadden verweerster 
vrijgesproken niet aileen op grond dat zij op 
een T-vormig kruispunt niet kon « voorbijste
ken >> maar tevens op grand dat zij geen in
haalmaneuver wilde uitvoeren, nu << zij hoog
stens kon komen ter hoogte van de door eiser 
bestuurde vrachtwagen, wat niet gelijkstaat 
met inhalen wat in essen tie een "voorbijste
ken" impliceert ». 

1° en 2° Door een interpretatief arrest 
wordt de toestand van degene op wie 
de beslissing betrekking heeft niet ver
zwaard, zodat geen eenparigheid is 
vereist (1). 

(SCHLUSSEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 5665) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel: schending van arti
kel 21lbis van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing, met gewone meerder
heid van stemmen, na te hebben overwo
gen dat « er geen onduidelijkheid kan 
bestaan over de aard en draagwijdte van 
de beslissing (van 21 december 1990) », 
beslist dat « in het beschikkend gedeelte 
van het arrest van 21 december 1990 op 
strafgebied het tweede onderdeel : " dat 
met eenparigheid van stemmen de 
hoofdgevangenisstraf gebracht wordt op 
drie jaar en het toegestaan uitstel van 
tenuitvoerlegging beperkt wordt tot een 
jaar " moet begrepen en gelezen worden 
als volgt : dat met eenparigheid van 
stemmen de hoofdgevagenisstraf ge
bracht wordt op drie jaar en het toege
stane uitstel van tenuitvoerlegging be
perkt wordt tot een jaar van de opgeleg
de hoofdgevangenisstraf », 

terwijl artikel 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat het ge
recht in hager beroep met eenparigheid 
van stemmen een tegen de beklaagde 
uitgesproken straf kan verzwaren, of, na 
een vrijsprekend vonnis of beschikking 
tot buitenvervolgstelling, een veroorde
ling of verwijzing kan uitspreken; gelet 
op de « ratio legis » van artikel 211bis 
kan gesteld worden dat artikel 211bis 
van het Wetboek van Strafvordering van 
toepassing is telkens de situatie van de 
beklaagde verzwaard wordt in graad van 
beroep; een nieuwe, en voor de beklaag
de minder gunstige, libellering door een 
interpretatief arrest van het dispositief 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1989, A.R. nr. 3090 (A.C., 
1989-90, nr. 70). 
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betreffende de straf daarom dient be
schouwd te worden als moetende uitge
sproken met eenparigheid van stemmen, 
zodat het arrest uitgesproken zonder 
eenparigheid van stemmen nietig is nu 
het artikel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering miskent : 

Overwegende dat door een inter
pretatief vonnis of arrest geen enke
le wijziging of toevoeging aan het 
gei:nterpreteerde vonnis of arrest 
wordt aangebracht, doch enkel de 
betekenis en de draagwijdte die de 
oorspronkelijke beslissing van meet
a£ steeds heeft gehad wordt verdui
delijkt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
door een interpretatief vonnis of ar
rest de toestand van degene op wie 
de beslissing betrekking heeft niet 
wordt verzwaard, zodat geen eenpa
righeid is vereist; 

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. 

17 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 380 

2e KAMER - 17 maart 1992 

HERZIENING - ADVIES - ONTVANKELIJK

HEID. 

Geen gemotiveerd advies als bedoeld bij 
art. 443 Sv. is het stuk dat weliswaar 
ondertekend is door drie sedert 10 jaar 
op de tabel ingeschreven advocaten bij 
een hoi van beroep maar dat in werke
lijkheid een parairase geeit van het 
voor het Hoi van Cassatie neergelegde 
verzoekschrift tot herziening, met be
vestiging door die advocaten dat zij 
gunstig adviseren op grand van de 
overwegingen van dat verzoekschrift, 
alsmede met de ondertekening « voor 
gunstig gevolg » door die advocaten 
(1). 

(OZ) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

Om ontvankelijk te zijn moet aan de 
aanvraag tot herziening een << met rede
nen omkleed gunstig advies van ( ... ) drie 
advocaten ( ... ) bij het hof van beroep ,, 
gevoegd worden (art. 443, 5e lid, Sv.). 

Hoort dit ontvankelijkheidsvereiste 
vormelijk te worden beoordeeld? Of in
houdelijk? 

Vormelijk gezien zou het voldoende 
zijn dat een gunstig advies van drie ad
vocaten bij de gemotiveerde aanvraag 
gevoegd wordt, ongeacht de inhoud van 
dat advies. 

Inhoudelijk gezien, zou het advies de 
gronden van de aanvraag moeten onder
steunen, ja zelfs staven, d.w.z. aantonen 
dat de voor een herziening aangevoerde 
gronden ernstig zijn. 

De toetsing van het Hof wordt door 
het antwoord op die principiEHe vraag be
paald. 

De wordingsgeschiedenis van dat wet
telijk vereiste uit art. 443 Sv. zou aanwij
zingen moeten verschaffen om die vraag 
te beantwoorden. 

De bedoeling van de wetgever was, 
van in den beginne, de aanvragen tot 
herziening niet zozeer te ontmoedigen, 
dan we! te temperen. 

Rechtsdwalingen moeten altijd recht
gezet kunnen worden. Maar de herzie
ning blijft beschouwd als een uitzonder
lijk rechtsmiddel, nu zij gericht is tegen 
rechterlijke beslissingen die kracht van 
gewijsde hebben verkregen. 

(1) Zie cone!. O.M. 
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Om misbruiken en overmaat van aan
vragen te voorkomen, werden strakke 
beperkingen opgelegd : beperkingen wat 
de gevallen betreft waarin een herzie
ning kan worden aangevraagd; beperkin
gen ook door het opleggen van bepaalde 
vereisten op straffe van niet-ontvanke
lijkheid. 

Tot laatstgenoemde vereisten behoort 
eerst en vooral de verplichte tussen
komst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie. « Donner sa signature a une re
quete c'est ( ... ) attester qu'on a etudie 
!'affaire, dont la requete va saisir la jus
tice, et qu'on la juge digne d'etre portee 
devant la cour supreme » (2). 

De Minister van Justitie was zelfs de 
mening toegedaan dat het Hof de be
voegdheid zou moeten hebben om mani
fest ongegrond aanvragen de plano af 
te wijzen, maar hij achtte die oplossing 
toch niet mogelijk, omdat, grondwettelijk 
gezien, het Hof zicp niet over feiten mag 
uitspreken (3). 

Er werd naar alternatieve oplossingen 
gezocht, die bleken niet bevredigend te 
kunnen zijn, b.v. het advies vragen van 
de magistraten die de betreffende beslis
sing hadden gewezen (4). 

Om lichtzinnige aanvragen tegen te 
gaan, zonder hierom aan het Hof van 
Cassatie een beoordelingsbevoegdheid 
over de grond van het verzoek te verle
nen, stelde de minister van Justitie ten
slotte voor het advies van drie advocaten 
als bijkomend ontvankelijkheidsvereiste 
op te leggen. 

Dit werd door het parlement aanvaard, 
zonder discussie en zonder nader com
mentaar (5). Het Hof moest dus enkel 
nog nagaan of een wettige grond tot her
ziening werd ingeroepen en of er geen 
reden van niet-ontvankelijkheid voorhan
den was (6). 

Uit de parlementaire bespreking kan 
aldus niet worden uitgemaakt wat met 
het advies van drie advocaten werd be
doeld. 

(2) Gedr.St., Kamer, 12 mei 1892, biz. 1259, 
zie oak biz. 1256, 1258; art. 444, 3' lid, Sv. 

(3) Ibid., biz. 1254, 1255 en 1289. 

(4) Ged1·.St., Kamer (1883-1884), 8 mei 1884, 
Rapport fait au nom de Ia commission par Mr 
Thonissen, biz. 378 en 379. 

(5) Gedr.St., Kamer, 4 jum 1894, biz. 1750. 

(6) Gedr.St., Kamer, 25 mei 18!)4, 312. 

Alleszins maakt het advies een wezen
lijk element van de aanvraag uit, onder
scheiden van het door de advocaat bij 
het Hof van Cassatie ondertekend ver
zoekschrift, niet aileen vormelijk, maar, 
m.i., ook inhoudelijk. 

Om advies te geven, kunnen de advo
caten zich niet ertoe beperken het ver
zoek te onderschrijven of daarvan enkel 
een parafrase te geven. 

Adviseren betekend afstand nemen 
van een stelling, niet zozeer om haar toe 
te lichten, maar om een voorlichtende 
opvatting, een kritische beoordeling mee 
te delen, waaruit het Hof kan afleiden, 
of oordelen dat de aanvraag - niet ge
grond - maar voldoende ernstig blijkt 
te zijn, om nader onderzocht te worden. 

In dit opzicht kan het niet voldoende 
zijn dat de advocaten met de aanvraag 
enkel zouden instemmen : in deze zin 
een arrest van het Hof van Cassatie van 
29 oktober 1906 : « Les signatures des 
trois avocats, opposees au bas de la re
quete en revison, ne peuvent tenir lieu 
de l'avis motive prescrit par !'article 443 
C.I.Cr ... Que si elles impliquent adhesion 
au contenu de !a requete, cette adhesion 
n'est nullement motivee ... » (7). 

Niets belet evenwel dat de advocaten 
die de betrokkene voor de feitenrechter 
hebben bijgestaan nadien, in het kader 
van een aanvraag tot herziening, als ad
viserende advocaten optreden, hoewel 
men zich toch de vraag kan stellen of 
hun optreden nog werkelijk als « advise
rend >> kan aangemerkt worden. 

De wet noch de parlementaire bespre
kingen laten toe hun - uiteraard partij
dig - optreden uit te sluiten. Maar hun 
advies moet toch « adviserend >> zijn, d.i. 
van advies dienen, met en benevens het 
gemotiveerde verzoekschrift dat door 
een advocaat bij het Hof werd neerge
legd. 

Te dezen kan m.i. de instemming die 
de drie advocaten aan de aanvraag ge
ven niet als een door art. 443 Sv. be
doeld advies worden aangezien, alleszins 
niet naar zijn inhoud. 

Besluit: niet-ontvankelijkheid van de 
aanvraag. 

(7) Pas., 1907, 1, blz. 33. 



698 HOF VAN CASSATIE Nr. 381 

ARREST 

(A.R. nr. 6057) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift getekend door Mr. Rene 
Biitzler, advocaat bij het Hof, en 
neergelegd ter griffie van het Hof 
op 7 november 1991, waarbij Oz 
Mustafa, schilder, geboren te Saray
cik (Turkije) op 27 september 1960, 
wonende te Temse, Nijverheids
straat 6, thans aangehouden, herzie
ning vraagt van het in kracht van 
gewijsde gegane arrest van het Hof 
van Beroep van Antwerpen van 21 
december 1990 waarbij verzoeker 
werd veroordeeld tot een gevange
nisstraf van 10 jaar en een geldboe
te van 25.000 frank, benevens de 
kosten en bijkomende veroordelin
gen, om als dader op verscheidene 
stonden in oktober 1989, in decem
ber 1989, op 2 januari 1990, in maart 
1990 en op 17 april 1990 heroi:ne te 
hebben ingevoerd, het misdrijf een 
daad van deelneming zijnde aan de 
hoofd- of bijkomende bedrijvigheid 
van een vereniging in hoedanigheid 
van leidende persoon; 

Gelet op het « advies strekkende 
tot herziening overeenkomstig arti
kel 443.3° Wetboek van Strafvorde
ring » dat is ondertekend door ei
sers raadslieden Mr. Victor Van 
Aelst, advocaat sinds meer dan 10 
jaar ingeschreven op het tableau 
van de Orde van Advocaten te Brus
sel, en Mr. Philippe Carsau, sinds 
meer dan 10 jaar ingeschreven op 
het tableau van de Orde van Advo
caten te Antwerpen, alsmede door 
Mr. Martine Geyskens, advocaat 
sinds meer dan 10 jaar ingeschre
ven op het tableau van de Orde van 
Advocaten te Turnhout; 

Overwegende dat het als « ad
vies » betitelde stuk, spijts de be
woordingen ervan, geen gemoti
veerd advies is als bedoeld door 
artikel 443 van het W etboek van 
Strafvordering; dat het in werkelijk
heid enkel een parafrase geeft van 
het voor het Hof neergelegde ver
zoekschrift, met de bevestiging door 

eisers raadslieden dat zij gunstig 
adviseren op grond van de overwe
gingen van dat verzoekschrift als
mede met de ondertekening « voor 
gunstig gevolg » door deze raadslie
den en door de advocaat Martine 
Geyskens; 

Dat het verzoek mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt verzoeker in de 
kosten. 

17 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 381 

2• KAMER - 17 maart 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - ALLERLEI 
- VERBOD VAN VRIJ VERKEER. 

Het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, heeft zich niet uit 
te spreken over het door de onder
zoeksrechter krachtens art. 20 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990, uitgevaar
digd verbod van vrij verkeer, waarop 
het hager beroep van de verdachte 
geen betrekking had (1). 

(BEN ASRI) 

ARREST 

(A.R. nr. 6449) 

17 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk-

(1) Cass., 19 juni 1990, A.R. nr. 4597 (A.C., 
1989-90, nr. 610) en de voetnoot. 
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luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. W. 
Lens, Antwerpen. 

Nr. 382 

2e KAMER - 18 maart 1992 

1° MISDRIJF RECHTVAARDIGING 
KRANKZINNIGHEID BEOORDELINGSBE-
VOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

2° STRAF - GELDBOETE - MOTIVERING. 

1° De rechter oordeelt in feite of een be
klaagde ten tijde van de hem verweten 
feiten in staat van krankzinnigheid 
verkeerde, in de zin van art. 71 Sw. (1) 

2° Wanneer de eerste rechter de gevan
genisstraf en het bedrag van de geld
boete die hij aan de beklaagde oplegt, 
niet afzonderlijk heeft gemotiveerd, 
voldoet de appelrechter, t.a. v. de geld
boete, aan de motiveringsverplichting 
van art. 195, tweede lid, Sv., als hij 
voor de gevangenisstraf afzonderlijke 
red en en opgeeft en i. v.m. de geldboete 
enkel de overwegingen van het beroe
pen vonnis overneemt (2). 

(FORTEZZA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9723) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 januari 1991 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, rechtdoende als rechtscollege 
waarnaar de zaak verwezen is; 

(1) Cass., 11 maart 1987, A.R. nr. 5690 (A.C., 
1986-87, nr. 413). 

(2) Zie Cass., 2 maart 1988, A.R. nr. 6388 
(A.C., 1987-88, nr. 405); 21 feb. 1989, A.R. nr. 
2742 (ibid., 1988-89, nr. 346). 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 18 september 1991 (3): 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 71 van het Strafwetboek, 

doordat het hof, dat uitspraak moest 
doen over het middel van eiser volgens 
hetwelk hij op het ogenblik van de feiten 
in staat van krankzinnigheid was, in de 
zin van artikel 71 van het Strafwetboek, 
beslist dat de term « krankzinnigheid », 
in de zin van die bepaling, niet in de be
perkte medische betekenis van het 
woord moest worden begrepen, namelijk 
als de algehele achteruitgang en de defi
nitieve aftakeling van de psychische ver
mogens, maar in de algemene en gang
bare betekenis van het woord; dat het 
overigens, in de lijn van hun conclusie, 
erop wijst « dat de door de onderzoeks
rechter aangewezen psycholoog ( ... ) van 
oordeel was ( ... ) dat de intelligentie van 
(eiser) "niet aangetast lijkt, dat zijn taal
gebruik vaak getuigt van onderschei
dingsvermogen en zin voor nuancering 
op bepaalde gebieden, maar dat zijn hef
tige emotionele reacties het halen op 
zijn redelijk denken "; dat "die emotio
naliteit en die ontvlambaarheid van zijn 
gevoelens wellicht vaste trekken van zijn 
persoonlijkheid zijn "; ( ... ) dat die des
kundige tot de conclusie kwam dat het 
psychisch probleem van (eiser) lijkt gele
gen te zijn in zijn overdreven interpreta
tie van bepaalde feiten - vooral die wel
ke zijn echtgenote betreffen - en in de 
geringe beheersing van zijn emoties en 
de onder invloed van die emoties ver
richte daden; ( ... ) dat de eveneens door 
de onderzoeksrechter aangewezen psy
chiater, dokter Denys, trouwens van zijn 
kant tot de conclusie kwam dat "(eiser) 
op het ogenblik van de hem ten laste ge
legde feiten niet krankzinnig was en niet 
verkeerde in een ernstige staat van gees
tesstoornis of van zwakzinnigheid die 
hem ongeschikt zou maken tot het con
troleren van zijn daden, (dat) hij noch
tans onder druk van de omstandigheden 
tijdelijk in een dergelijke emotionele ge
moedstoestand verkeerde dat hij klaar
blijkelijk de controle over zijn daden 
verloor " >>; dat het hof vervolgens. oor
deelt dat « de krankzinnigheid (zoals het 
hof die opvat) alle vormen van geestes
ziekte omvat, maar enkel die waarbij de 
zieke de controle over zijn psychische 
vermogens (kan) verliezen >> en dat dit 

(3) Cass., 18 sept. 1991, A.R. nr. 9365 (A.C., 
1991-92, nr. 34). 
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begrip onder meer niet van toepassing is 
op de woede, die immers geen ziekelijke 
stoornis van de psychische functies is "• 
dat de emotionele gemoedstoestand van 
eiser niet mag worden gelijkgesteld met 
een staat van krankzinnigheid en dat 
zijn wil helemaal niet, zelfs niet ten dele 
is verlamd of verzwakt, ' 

terwijl onder krankzinnigheid, die een 
rechtvaardigingsgrond is in de zin van 
artikel 71 van het Strafwetboek, moet 
worden verstaan elke stoornis, zelfs van 
emotionele oorsprong en van voorbij
gaande aard, die de zieke de controle 
over zijn geestesvermogens doet verlie
zen; het bestreden arrest uit de gegevens 
die het aanwijst, en meer bepaald uit de 
vaststellingen van de deskundigen waar
naar het verwijst niet wettig kon aflei
den dat eiser niet verkeerde in staat van 
krankzinnigheid en dat zijn wil helemaal 
niet, zelfs niet ten dele, was verlamd of 
ontkracht; het dus artikel 71 van het 
Strafwetboek schendt : 

Overwegende dat de feitenrechter 
oordeelt of een beklaagde op het 
ogenblik van de feiten in staat van 
krankzinnigheid was, in de zin van 
artikel 71 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het hof van be
roep met de consideransen die het 
middel onverneemt, de beslissing 
dat eiser niet in zodanige staat ver
keerde naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 195, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering, 

. doordat het bestreden arrest waarbij 
mtspraak werd gedaan over vervolgin
gen, die tegen eiser waren ingesteld we
gens poging tot doodslag op zijn echtge
note (telastlegging A) en wegens het 
zonder wettige reden en zonder machti
ging dr~gen van e~n verweerwapen (te
lastleggmg B), beshst dat aan die feiten 
eenheid van opzet ten grondslag ligt; dat 
het hem vervolgens, benevens een ge
vangenisstraf van 10 jaar, ook een geld
boete van 200 frank oplegt op grond dat 
« de door de eerste rechter opgelegde 
geldboete wettig en passend is » en « dat 
het hof de motivering overneemt waarin 
die rechter de strafmaat heeft gerecht
vaardigd »; dat de eerste rechter bij de 
motivering van de strafmaat, zonder een 
onderscheid te maken tussen de gevan-

genisstraf en de geldboete, had beslist 
dat de volgende gegevens in aanmerking 
moesten worden genomen : « 1. op de 
dag van de feiten wapende (eiser) zich 
met een Colt 7,65 mm., die als een ver
weerwapen wordt beschouwd, om in het 
bijzijn van zijn echtgenote een plaatsbe
schrijving van zijn onroerend goed op te 
maken; 2. uit het verslag van de ballis
tisch deskundige Tombeur blijkt dat (ei
ser) opzettelijk van dichtbij verschillende 
schoten heeft afgevuurd in de richting 
van zijn echtgenote en haar daarbij 
meermalen trof; 3. de neuropsychiater 

. Denys onderstreept in zijn verslag dat 
(eiser) een zeker gevaar oplevert; 4. te
gen (eiser) zijn reeds meermalen klach
ten ingediend wegens opzettelijke sla
gen, verwondingen en bedreigingen »; 
dat hij daaruit had afgeleid dat uit het 
geheel van de gegevens van het dossier 
genoegzaam blijkt dat eiser een bijzon
der gewelddadig persoon is en een zeker 
gevaar oplevert voor de samenleving; dat 
de hem verweten feiten uiterst zwaar
wichtig zijn en dat zij op een passende 
wijze moeten worden gestraft >>, 

terwijl artikel 195, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering de rechter 
de verplichting oplegt om nauwkeurig, 
maar op een wijze die beknopt mag zijn, 
de redenen te vermelden waarom hij, als 
de wet hem daartoe vrije beoordeling 
overlaat, dergelijke straf uf dergelijke 
maatregel uitspreekt, en bovendien de 
strafmaat te rechtvaardigen voor elke 
uitgesproken straf of maatregel; artikel 
84 van het Strafwetboek bepaalt dat de 
schuldigen wier criminele straf tot ge
vangenisstraf wordt verminderd, kunnen 
worden veroordeeld tot geldboete van 
zesentwintig frank tot duizend frank; het 
arrest, nu het enkel oordeelt dat de door 
de eerste rechte opgelegde geldboete 
« passend >> was, niet de redenen aan
geeft waarom de rechter eiser veroor
deelt tot die facultatieve straf; het arrest 
bovendien, nu het verwijst naar de moti
vering waarin de eerste rechter de straf
maat voor die geldboete had gerecht
vaardigd, terwijl geen enkele overweging 
van het vonnis specifiek op de geldboete 
betrekking heeft, noch wat de reden 
waarom ze wordt opgelegd, noch wat het 
bedrag betreft, de door artikel 195, twee
de lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring opgelegde verplichtingen miskent 
en derhalve die bepaling schendt : 

Overwegende dat het arrest de 
keuze van de geldboete en het be
drag ervan niet enkel motiveert met 
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de considerans dat de geldboete wet
tig en passend is, maar ook door de 
motivering over te nemen waarin de 
eerste rechter de strafmaat van de 
geldboete rechtvaardigde; 

Dat, ook al had de eerste rechter 
de gevangenisstraf en de geldboete 
niet afzonderlijk gemotiveerd, zoals 
het middel aangeeft, het arrest af
zonderlijke redenen opgeeft voor de 
gevangenisstraf en de overwegingen 
van het beroepen vonnis enkel in 
verband met de geldboete over
neemt; dat het aldus zowel de straf
maat als de keuze van de geldboete 
motiveert; 

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. 

18 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 383 

1 e KAMER - 19 maart 1992 

OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT, NIET-UITVOERING - NIET-NAKO
MING DOOR DE BEIDE PARTIJEN VAN HUN 
VERBINTENISSEN - SCHADEVERGOEDING -
OMVANG. 

De omstandigheid dat de beide partijen 
in een wederkerige overeenkomst hun 
verbintenissen niet zijn nagekomen, 
heft hun contractuele aansprakelijk
heid niet op en evenmin hun gehou
denheid, naar evenredigheid van hun 
aandeel in die aansprakelijkheid, tot 
vergoeding aan de andere partij van 
de schade die het onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is van hun telwrt
komingen (1). (Art. 1149 B.W.) 

(MASSILLON EN ZONEN B.V.B.A. T. LOGNARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9091) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1147 tot 1151, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek alsook van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep kennis 
neemt van de conclusie waarin eiseres 
betoogde dat zij « gerechtigd was het 
contract te verbreken toen (verweerder) 
haar een bestek toezond waarin de kost
prijs werd geraamd op 30 miljoen frank, 
dat is driemaal de overeengekomen prij s 
( ... ) dat (verweerder) dus een volslagen 
nutteloos werk heeft uitgevoerd, dat bui
ten alle verhouding stand tot het ge
vraagde werk ( ... ); dat (verweerder) als 
vakman zijn ontwerpen had moeten af
stemmen op de mogelijkheden en wen
sen van (eiseres) » en « dat het nog min
der aanvaardbaar is dat de eerste rech
ter het aan (verweerder) toegekende 
honorarium heeft berekend op basis van 
het bedrag van diens onredelijke ontwer
pen, die helemaal buiten het bereik van 
(eiseres) vielen >>; dat het arrest vaststelt 
dat (verweerder) op 12 september 1979 
aan (eiseres) een bestek toezond waarin 
de kostprijs voor het werk in het totaal 
werd geraamd op 28.375.000 frank; dat 
(eiseres) op 6 oktober 1979 aan (verweer
der) liet weten dat zij, gezien de kost
prijs, het werk onmogelijk kon betalen; 
dat (verweerder) een fout had begaan 
door niet te informeren naar de finan
ciele draagkracht van (eiseres) en was 
tekortgeschoten in zijn verplichting om 

(1) Cass., 7 nov. 1988, A.R. nr. 6063 (A.C., 
1988-89, nr. 135). 
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haar aileen ontwerpen voor te leggen, 
die voor haar betaalbaar waren; dat het 
arrest erop wijst dat (verweerder) pas 
een kostenraming van het werk had be
zorgd, na maandenlang te hebben ge
werkt aan ailerlei voorontwerpen en ont
werpen; dat het arrest vervolgens, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, ei
seres veroordeelt om aan verweerder een 
honorariumsaldo van 600.709 frank, 
B.T.W. inbegrepen, verhoogd met de 
compensatoire interesten met ingang 
van 6 oktober 1981, de gerechtelijke inte
rest en de kosten, te betalen, op grond 
« dat (verweerder) betaald moet worden 
voor de prestaties die zijn verricht v66r 
de verbreking ( ... ); dat het hof (van be
roep) akkoord gaat met de door de eer
ste rechter gemaakte raming van het be
drag van het honorium, aangezien het de 
berekening uitvoert op basis van het be
stek van 12 september 1979 en aan (ver
weerder) een voldoende vergoeding toe
kent voor de tot die datum verrichte 
prestaties » en, met overneming van de 
gronden van het vonnis a quo, « dat het 
bedrag van het aan (verweerder) verschul
digde honorarium moet worden berekend 
op basis van het bestek van 12 september 
1979; dat de door (verweerder) op 6 no
vember 1979 opgemaakte honorarium
staat van 600.709 frank, B.T.W. inbegre
pen, een correcte raming lijkt te zijn van 
de tot op die dag verrichte prestaties; dat 
die staat door (eiseres) niet wordt be
twist >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter 
die het bestaan van een contractuele 
fout vaststelt aan de zijde van de partij 
die de uitvoering van het contract vor
dert, de gevorderde bedragen aileen mag 
toekennen als hij vaststelt dat die fout 
geen schade heeft berokkend aan de 
schuldenaar van de contractuele presta
tie; het arrest, na te hebben vastgesteld 
dat verweerder een fout had begaan door 
niet te informeren naar de financii:He 
draagkracht van eiseres en door haar 
geen ontwerp voor te leggen waarvan de 
kostprijs binnen haar bereik lag, de be
slissing waarbij aan verweerder het to
taalbedrag wordt toegekend van het ho
norarium dat hij vorderde voor de aldus 
verrichte prestaties, niet naar recht ver
antwoordt, aangezien het niet vaststelt 
dat, zonder die fout, de te betalen presta
ties van verweerder dezelfde zouden zijn 
geweest (schending van de artikelen 
1147 tot 1151 van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest bovendien, na te heb
ben vastgesteld dat verweerder tekortge
schoten was in zijn verbintenis om aan 

eiseres aileen ontwerpen voor te leggen 
waarvan de kostprijs voor haar betaal
baar was, de beslissing waarbij aan ver
weerder erelonen worden toegekend 
waarvan het bedrag wordt berekend op 
basis van die kostprijs, niet naar recht 
verantwoordt, nu het niet vaststelt dat 
zonder die fout het bedrag van de door 
verweerder verdiende erelonen hetzelfde 
zou zijn gebleven (schending van de arti
kelen 1147 tot 1151 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

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

wijst dat de verbreking van het con
tract op 6 oktober 1979 te wijten is 
aan de wederkerige en gezamenlijke 
fouten van de beide partijen, aan de 
fout van eiseres, die verzuimd heeft 
nauwkeurig en schriftelijk haar ar
chitect op de hoogte te brengen van 
de som die niet mocht worden over
schreden, en die deze nalatigheid ai
leen maar aan zichzelf te verwijten 
heeft, aan de fout van verweerder 
die, uit onachtzaamheid nagelaten 
heeft reeds bij de aanvang van zijn 
opdracht navraag te doen naar de fi
nanciele toestand van zijn klant; dat 
het hof van beroep daaruit de con
clusies trok die, naar zijn oordeel, 
onafwendbaar waren, namelijk, 
enerzijds, dat eiseres zich niet kon 
beroepen op een gebrek in de toe
stemming op grond van artikel 1110 
van het Burgerlijk Wetboek, en dat 
zij instond voor haar eigen nalatig
heid, en, anderzijds, dat verweerder 
enkel moest worden betaald voor de 
prestaties die hij v66r de verbreking 
had verricht, zonder enige aan
spraak op vergoeding, voor het na 
die verbreking uitgevoerde werk; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de beide partijen in een 
wederkerige overeenkomst hun ver
bintenissen niet zijn nagekomen, 
hun contractuele aansprakelijkheid 
niet opheft en evenmin hun gehou
denheid, naar evenredigheid van 
hun aandeel in die aansprakelijk
heid, tot vergoeding aan de andere 
partij van de schade die het onmid
dellijk en rechtstreeks gevolg is van 
hun tekortkomingen; 
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Overwegende dat het hof van be
roep, zoals uit het voorgaande blijkt, 
in feite en gelet op de aan ieder van 
de beide partijen verweten fouten 
heeft geoordeeld welke de onmiddel
lijke en rechtstreekse gevolgen wa
ren van die tekortkomingen; dat het 
dus de artikelen 1147 tot 1151 van 
het Burgerlijk Wetboek niet heeft 
geschonden; 

Overwegende voor het overige dat 
het hof van beroep, na te hebben ge
oordeeld dat verweerder wegens 
zijn fout enkel recht op honorarium 
had voor de tot de datum van de 
verbreking van het contract verrich
te prestaties, die wetsbepalingen al 
evenmin schendt, in zoverre het 
met de eerste rechter dat honorari
um berekent op basis van het be
stek van 12 september 1979, waar
van het vaststelt dat het kon dienen 
'voor de vaststelling van een vol
doende vergoeding voor de hierbo
ven bedoelde prestaties; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

19 maart 1992 - 1° kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 384 

1 e KAMER - 19 maart 1992 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - EINDVONNIS -
ONDERSCHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - EINDVON
NIS - GEZAG VAN GEWIJSDE - ONDER
SCHEID. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - AL
GEMEEN - EINDVONNIS - BEGRIP. 

J.O en 2° Een rechter steunt niet op het 
gezag van gewijsde van een vroegere 
rechterlijke beslissing, wanneer hij 
oordeelt dat over het hem voorgelegde 
geschil reeds definitief uitspraak is ge
daan, namelijk door een beslissing 
waarbij de rechter zijn rechtsmacht 
over dat geschilpunt volledig heeft uit
geoefend (1). (Artt. 19 en 24 Ger.W.) 

3° In burgerlijke zaken is een eindvon
nis het vonnis dat het door een der 
partijen ten onrechte ontvangen be
drag vaststelt en die partij tot betaling 
bij voorraad van een frank en tot de 
kosten in hager beroep veroordeelt, 
zonder voorbehoud te maken voor enig 
punt waarover de rechtbank nog uit
spraak zou moeten doen (2). (Art. 19 
Ger.W.) 

(SALON T. DE LIEDEKERKE DE PAILHE E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 9122) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 11 juni 1985 en 23 
november 1987 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Namen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 19 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis van 23 
november 1987 de rechtsvordering tot 
hervatting van geding betreffende een 
vordering tot terugbetaling van te veel 
betaalde pachtgelden ongegrond ver-

(1) Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 7816 (A.C., 
1987-88, nr. 287); zie Cass., 28 april 1988, A.R. 
nr. 8022 (ibid., 1987-88, nr. 523). 

(2) Zie Cass., 2 april 1990, A.R. nrs. 8545-8620 
(A.C., 1989-90, nr. 462) met cone!. adv.-gen. Le
clercq. 
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klaart op grand dat de rechtbank door 
haar vonnis van 11 juni 1985 haar rechts
macht volledig heeft uitgeoefend, 

terwijl het vonnis van 11 juni 1985, na 
de schuld van de verweerders op het be
drag van 164.224 frank te hebben vastge
steld, hen veroordeelt tot betaling bij 
voorraad van een frank; de rechter door 
een dergelijke veroordeling zijn rechts
macht niet volledig uitoefent; de recht
bank bijgevolg, nu zij in het bestreden 
vonnis oordeelt dat de rechter door het 
vonnis waarbij hij een veroordeling tot 
betaling bij voorraad van 1 frank uit
spreekt de grenzen van zijn rechtsmacht 
heeft bereikt, het wettelijk begrip eind
vonnis alsook de bewijskracht van het 
vonnis van 11 juni 1985 miskent : 

Over de door de verweerders aan
gevoerde grond van niet-ontvanke
lijkheid, volgens welke het middel 
niet de schending aanvoert van het 
begrip gezag van gewijsde of van de 
desbetreffende wetsbepalingen, doch 
de miskenning van het begrip eind
vonnis en van de bewijskracht van 
de akten; dat het aldus een grief 
aanvoert die geen verband houdt 
met de bestreden beslissing : 

Overwegende dat het middel be
toogt dat het bestreden vonnis van 
23 november 1987 het wettelijk be
grip eindvonnis in de zin van artikel 
19 van het Gerechtelijk Wetboek, 
alsook de bewijskracht van het von
nis van 11 juni 1985 miskent, op 
grond dat het vonnis van 11 juni 
1985, na de schuld van de verweer
ders op het bedrag van 164.224 
frank te hebben vastgesteld, slechts 
een veroordeling tot betaling bij 
voorraad van 1 frank heeft uitge
sproken, en dat door een dergelijke 
veroordeling de rechtsmacht van de 
rechter niet volledig is uitgeoefend; 

Overwegende dat de rechter die, 
zoals te dezen, oordeelt dat over het 
hem voorgelegde geschil reeds defi
nitief uitspraak is gedaan, namelijk 
door een beslissing waarbij de rech
ter zijn rechtsmacht over dat ge
schilpunt volledig heeft uitgeoefend, 
niet steunt op het gezag van gewijs
de van een vroegere beslissing; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat het vonnis van 

11 juli 1985, na het bedrag van het 
door de verweersters te veel betaal
de pachtgeld te hebben vastgesteld 
op 164.224 frank, de gravinnen Elisa
beth de Liedekerke, thans verweer
ster onder 1, en Emma de Liedeker
ke, weduwe de Beauffort, rechts
voorgangster van de verweerders 
onder 2 en 3, veroordeelt tot beta
ling bij voorraad van een frank aan 
eiser en in de kosten van het hoger 
beroep; dat het geen enkel voorbe
houd maakt over hetgeen waarover 
de appelrechter nog uitspraak moet 
doen; 

Overwegende derhalve dat het 
vonnis van 23 november 1987, in zo
verre het vermeldt dat de rechtbank 
door haar vonnis van 11 juni 1985 
haar rechtsmacht volledig heeft uit
geoefend ten aanzien van de voor
noemde verweerders, noch het be
grip eindvonnis bedoeld in artikel 19 
van het Gerechtelijk Wetboek noch 
de bewijskracht van het vonnis van 
11 juni 1985 miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 maart 1992 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Van Heeke en Simont. 



Nr. 385 HOF VAN CASSATIE 705 

Nr. 385 

1 e KAMER - 19 maart 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - BURGERLIJKE ZA
KEN - ONTVANKELIJKHEID - HUWELIJK 
TUSSEN EEN BELG EN EEN VREEMDELING -
NIETIGVERKLARING WEGENS SCHIJNHUWE
LIJK - MIDDEL OP GROND VAN SCHENDING 
VAN ART. 146 B.W. - BESLISSING VERANT
WOORD DOOR RET PERSONEEL STATUUT VAN 
DE VREEMDE ECHTGENOOT. 

2° HUWELIJK - TUSSEN EEN BELG EN 
EEN VREEMDELING - NIETIGVERKLARING 
OP GROND VAN RET PERSONEEL STATUUT 
VAN DE VREEMDE ECHTGENOOT. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8 
E.V.R.M. - EERBIEDIGING VAN RET PRIVE-LE
VEN EN GEZINSLEVEN - SCHIJNHUWELIJK -
NIETIGVERKLARING - VEREISTEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 12 
E.V.R.M. - RECHT TE HUWEN - SCHIJNHUWE
LIJK - NIETIGVERKLARING. 

1 o en 2° Als een huwelijk nietig wordt 
verklaard op grand dat het om een 
schijnhuwelijk gaat, nu de vreemde 
echtgenoot niet heeft toegestemd in 
het huwelijk met het oog op een ge
meenschappelijk en duurzaam samen
Jeven, overeenkomstig zijn personeel 
statuut, doch enkel om zich in Belgie 
te mogen vestigen, is niet ontvankelijk 
het middel dat alleen schending aan
voert van art. 146 B. W. betreffende de 
toestemming die voor de geldigheid 
van het huwelijk is vereist. 

3° en 4° Wanneer het hof van beroep een 
huwelijk nietig verklaart op grand van 
de regelmatig voorgelegde stukken 
waaruit het afleidt dat het om een 
schijnhuwelijk gaat, doet het geen af
breuk aan het recht te huwen en 
mengt het zich niet in het prive-Jeven 
en gezinsleven van de partijen. (Artt. 8 
en 12 E.V.R.M.) 

(HARCHOU T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 
HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9141) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 146 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het huwelijk, dat ei
ser en de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen persoon op 6 april 
1985 te Elsene hadden aangegaan, nietig 
verklaart, op grond dat eiser « niet in 
het huwelijk heeft toegestemd om een 
gezin te stichten, doch enkel en alleen 
om van de Belgische overheid de toe
stemming te krijgen om zich in het Rijk 
te mogen vestigen "• 

terwijl de nietigverklaring van een hu
welijk de afwezigheid van toestemming 
veronderstelt; die afwezigheid in het ge
val van een schijnhuwelijk blijkt uit het 
feit dat de echtgenoten of een van hen 
bij het aangaan van het huwelijk geens
zins van plan waren samen te leven; het 
arrest het ontbreken van dat voornemen 
niet vaststelt aan de zijde van eiser 
(schending van artikel 146 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « de geldigheidsvoorwaar
den van het huwelijk moeten wor
den beoordeeld volgens de nationale 
wet van ieder van de partijen » en 
dat « artikel 1 van de Mudawwana, 
W etboek van het Marokkaans perso
neel statuut, het huwelijk omschrijft 
als een "wettelijk contract waarbij 
een man en een vrouw zich vereni
gen met het oog op een gemeen
schappelijk en duurzaatn samenle- · 
ven" »; 

Dat het arrest beslist « dat uit het 
geheel van de gegevens van de 
zaak, en meer bepaald uit de beken
tenis zelf (van eiser) blijkt dathet te 
dezen gaat om een schijnhuwelijk, 
nu (eiser) niet in het huwelijk heeft 
toegestemd om een gezin te stich
ten, doch enkel en alleen om van de 
Belgische overheid de toestemJ1ltng 
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te krijgen om zich in het Rijk te 
mogen vestigen »; 

Dat het middel, nu het enkel de 
schending aanvoert van artikel 146 
van het Burgerlijk Wetboek en niet 
van de bepalingen van de nationale 
wet van eiser, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 8 en 12 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest zich inlaat met de 
motieven, die eiser en de tot bindendver
klaring van het arrest opgeroepen per
soon hebben bewogen om te huwen, aan
gezien het de beslissing baseert op het 
- overigens in dubieuze omstandighe
den - door de politiediensten verrichte 
onderzoek naar het intieme Ieven en de 
plannen van echtgenoten; het in werke
lijkheid a contrario de voorwaarden inza
ke de duur van het samenleven en inza
ke de intensiteit van de gevoelsband 
omschrijft waaraan het huwelijk moet 
voldoen om geldig te zijn, 

en doordat het arrest, door het huwe
Jijk van eiser en de tot bindendverkla
ring van het arrest opgeroepen persoon 
nietig te verklaren, hem een ernstig na
deel berokkent en afbreuk doet aan zijn 
prive- en gezinsleven, alsook aan zijn 
recht op wettelijke bekrachtiging van de 
door hem aangegane verbintenis, 

terwijl inmenging door de openbare 
overheid verboden is, tenzij onder de 
voorwaarden bepaald in de artikelen 8 
en 12 van het reeds aangehaalde Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, welke voorwaarden te dezen niet 
vervuld zijn: 

Overwegende dat het arrest, door 
op basis van de gegevens die het 
aanwijst te beslissen dat het huwe
lijk tussen eiser en de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroe
pen persoon een schijnhuwelijk is, 
geen afbreuk doet aan het recht van 
eiser om een geldig huwelijk aan te 
gaan en zich niet inmengt in het 
prive- en gezinsleven van eiser, 
doch zich beperkt tot de vaststelling 
van zijn statuut aan de hand van de 
regelmatig aan het hof van beroep 
voorgelegde stukken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

19 maart 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 386 

1 e KAMER - 19 maart 1992 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - VEROORDELING 
TOT BEPALING VAN LEVENSONDERHOUD -
LATERE VORDERING TOT BETALING VAN MO
RATOIRE INTEREST. 

2° INTEREST - MORATOIRE INTEREST -
VEROORDELING TOT BETALING VAN LEVENS
ONDERHOUD - LATERE VORDER!NG TOT BE
TALING VAN MORATOIRE INTEREST. 

S0 LEVENSONDERHOUD - VEROORDE
LING TOT BETALING VAN LEVENSONDER
HOUD - LATERE VORDERING TOT BETALING 
VAN MORATOIRE INTEREST. 

1", 2° en so Wanneer de I'echter een pro
visionele uitkering tot leJrensonder
houd en een bijdrage tot levensonder
houd heeft toegekend aan een persoon 
die geen moratoire interest heeft ge
vraagd, kan hij het gezag van gewijsde 
van zijn beslissing niet opwe1pen te-
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gen een latere vordering tot betaling 
van moratoire interest (1). (Art. 23 
Ger.W.) 

(L ... T. D ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9171) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, van de 
beslissing van de eerste rechter, de tegen
vordering van eiseres tot betaling van mo
ratoire interest op de door verweerder 
verschuldigde achterstallige uitkeringen 
tot levensonderhoud afwijst, op grand 
« dat de in artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek vervatte beginselen ... van toe
passing zijn te rekenen van het vonnis, 
dat het bedrag van de onderhoudsschuld 
vaststelt; dat derhalve te rekenen van het 
vonnis, dat het bedrag van de onderhouds
schuld vaststelt, moratoire interest kan 
worden geacht verschuldigd te zijn krach
tens de dagvaarding die geldt als aanma
ning om een voorafbestaande wettelijke 
verplichting na te komen; dat te dezen de 
vordering tot veroordeling tot betaling 
van moratoire interest enkel is vervat in 
en conclusie, die op 5 januari 1987 (lees : 5 
januari 1989) is ingediend bij de eerste 
rechter, die op passende wijze geoordeeld 
heeft dat het gezag van gewijsde van zijn, 
door dit hof bij arrest van 11 maart 1986 
bevestigde beschikking d.d. 28 juni 1989, 
verhindert dat de provisionele uitkerin
gen tot levensonderhoud en de bijdrage 
tot levensonderhoud zouden worden ver
hoogd met de in dit geding gevorderde 
moratoire interest >>, 

terwijl het vonnis het gezag van ge
wijsde van een vorig vonnis niet mis
kent, wanneer het voorwerp en de oor
zaak van de vorderingen waarover beide 
vonnissen uitspraak doen niet dezelfde 
zijn (artikel 23 van het Gerechtelijk Wet
hoek); de tegenvordering van eiseres te 
dezen een ander voorwerp - de betaling 

(1) Zie noot onder Cass., 25 april 1957 (Bull. 
en Pas., 1957, I, 1012); Pandectes belges, vo 
Chose jugee en matiere civile, nrs. 316, 520. 

van moratoire interest - en een andere 
oorzaak - achterstallige bedragen -
had dan de vordering tot vaststelling van 
een provisionele uitkering tot levenson
derhoud en een bijdrage tot levensonder
houd waarover uitspraak is gedaan in de 
beschikking van 28 juni 1984 en het ar
rest van 11 maart 1986; die beslissingen 
hoe dan ook geen uitspraak doen over de 
interesten, die verschuldigd zijn in geval 
van laattijdige betaling van de bij die be
slissingen aan eiseres toegekende uitke
ringen tot levensonderhoud, aangezien 
zij op dat ogenblik geen dergelijke inte
rest gevorderd had en de vraag of mora
toire interest verschuldigd was niet aan 
de orde was gekomen bij de behandeling 
van de vordering tot betaling van de on
derhoudsuitkeringen; het arrest dat trou
wens niet vaststelt; het gezag van gewijs
de beperkt is tot hetgeen de rechter over 
een geschilpunt heeft beslist; het bestre
den arrest bijgevolg niet wettig kon be
slissen dat het gezag van gewijsde van 
de beslissingen waarbij uitspraak is ge
daan over de vordering tot betaling van 
de litigieuze uitkeringen tot levensonder
houd de rechter verhinderde de bij die 
beslissingen vastgestelde bedragen te 
verhogen met de wegens laattijdige beta
ling van die bedragen verschuldigde mo
ratoire interest : 

Overwegende dat de op 28 juni 
1984 door de voorzitter in kort ge
ding gewezen beschikking, die door 
het hof van beroep was bevestigd 
bij arrest van 11 maart 1986, de be
dragen had vastgesteld van de aan 
eiseres en aan de gemeenschappe
lijke kinderen in een echtschei
dingsgeding toegekende provisionele 
uitkering tot levensonderhoud en 
van de bijdrage tot levensonder
houd; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat eiseres bij een 
voor de rechter op 5 januari 1989 
neergelegde conclusie een tegenvor
dering instelde waarbij zij voor de 
eerste maal vroeg dat verweerder 
zou worden veroordeeld « om met 
ingang van de inleidende dagvaar
ding (4 oktober 1983) moratoire inte
rest te betalen op de achterstallige 
uitkeringen tot onderhoud >>; 

Dat die vordering niet strekte tot 
intrekking of wijziging van de voor
lopige maatregelen inzake echtschei-
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ding, in welk geval zij, behoudens 
nieuwe omstandigheden, niet ont
vankelijk zou zijn geweest; 

Dat de gevorderde zaak niet de
zelfde is, zodat de exceptie van het 
rechterlijk gewij sde niet kan wor
den aangenomen; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
het gezag van gewijsde van de bij 
het arrest van 11 maart 1986 beves
tigde beschikking d.d. 28 juni 1984 
verhindert dat de provisionele uitke
ring tot levensonderhoud en de bij
drage tot levensonderhoud zouden 
worden verhoogd met de moratoire 
interest, die was gevorderd bij de op 
5 januari 1989 neergelegde conclu
sie, de door eiseres aangevoerde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is, 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet op het incidenteel be
roep van eiseres; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Luik. 

19 maart 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Bruyn en De Iahaye. 

Nr. 387 

1 • KAMER - 19 maart 1992 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - RECHTSPLE
GING - VOORLOPIGE- MAATREGEL - PROVI-

SIONELE U!TKERING TOT ONDERHOUD -
ACHTERSTALLEN - OVERSCHRIJVING VAN 
DE ECHTSCHEIDING - GEVOLGEN. 

2° KORT GEDING - ECHTSCHEIDING 
VOORLOPIGE MAATREGELEN - PROVISIO
NELE UITKERING TOT ONDERHOUD - ACH
TERSTALLEN - OVERSCHRIJVING VAN DE 
ECHTSCHEIDING - GEVOLGEN_ 

3° LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEI
DING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - PRO
VISIONELE U!TKERING - ACHTERSTALLEN -
OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING
GEVOLGEN. 

1°, 2° en 3° Wanneer achterstallen zijn 
verschuldigd op een provisionele uitke
ring tot onderhoud waarvan het be
drag bij een voorlopige maatregel in 
de loop van een echtscheidingsproce
dure is vastgesteld, belet de overschrij
ving van de echtscheiding niet dat de 
schuldeiser die maatregel doet uitvoe
ren, met name door een beslag onder 
derden (1). (Art. 1280 Ger.W.) 

(D ... T. F ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9206) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1986 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 212, 213, 301 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1278, 1280, 1539 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest beslist dat verweer
ster gerechtigd is om de achterstallige 
uitkering tot levensonderhoud voor zich
zelf, van juli 1980 tot februari 1983, te 
vorderen en bijgevolg aan eiser zijn vor
dering tot opheffing van het beslag on
der derden, dat verweerster had gelegd 
ter verkrijging van de betaling van die 
achterstallen, ontzegt, op grand : « dat 
(eiser) betoogt dat (verweerster), na de 
overschrijving van het dictum van het 
vonnis waarbij de echtscheiding wordt 
toegestaan, niet meer het recht heeft om 
de achterstallen te vorderen van de uit-

(1) Zie Cass., 4 nov. 1983, A.R. nr. 3984 (A. C., 
1983-84, nr. 128). 
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kering tot onderhoud die niet zijn be
taald tijdens de echtscheidingsprocedure; 
dat hij zich tot staving van die stelling 
meent te kunnen beroepen op een arrest 
van het Hof van Cassatie van 7 novem
ber 1946, zulks echter ten onrechte ver
mits de uitspraak van dit arrest geen be
trekking heeft op het onderhavige geval; 
( ... ) dat de provisionele uitkering tot on
derhoud tijdens het echtscheidingsge
ding is toegekend, zonder enige ontbin
dende voorwaarde zoals (eiser) zulks zou 
willen door te stellen dat het vonnis 
waarbij de echtscheiding is toegestaan 
de tijdens dat echtscheidingsgeding ge
nomen beschikkingen met terugwerken
de kracht kan vernietigen; dat zodanige 
beschikkingen bij voorraad worden gege
ven zonder dat de zaak zelf mag worden 
behandeld; dat bovendien, als de stelling 
(van eiser) wordt gevolgd, zulks zou bete
kenen dat de beschikkingen zouden kun
nen worden gewijzigd buiten de daartoe 
bepaalde procedure; ( ... ); dat de beschik
kingen in kortgeding tot toekenning van 
een uitkering tot levensonderhoud, nu zij 
vanaf hun uitspraak kracht van gewijsde 
en uitvoerbare kracht hebben, verbin
dend zijn zolang zij niet worden gewij
zigd », 

terwijl de toekenning van een uitke
ring tot levensonder houd tij dens het 
echtscheidingsgeding een !outer voorlopi
ge maatregel is om aan de begunstigde 
de mogelijkheid te geven om tijdens het 
geding in haar onmiddellijke behoeften 
te voorzien; dat ze in dat geding bijzaak 
is; dat de daarbij toegekende rechten 
van onderhoud bedoeld om tijdens het 
geding in het levensonderhoud te kun
nen voorzien, moeten worden uitgeoe
fend gedurende de tijd waarvoor zij zijn 
toegekend; de achterstallige uitkering tot 
levensonderhoud derhalve niet na de 
overschrijving van de echtscheiding van 
de uitkeringsschuldige echtgenoot kan 
worden gevorderd; derhalve het arrest, 
dat vaststelt dat de echtscheiding van 
partijen op 25 februari 1983 was overge
schreven, niet kon beslissen dat verweer
ster na die datum nog achterstallig on
derhoudsgeld kon vorderen voor de pe
riode van juli 1980 tot februari 1983; het 
arrest zodoende schending inhoudt van 
de in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen en inzonderheid van artikel 
213 van het Burgerlijk Wetboek nopens 
de verplichting tot hulp van de echtgeno
ten tijdens het huwelijk en van artikel 
1280 van het Gerechtelijk Wetboek, 
krachtens hetwelk de voorzitter in kort 
geding de voorlopige maatregelen kan 

treffen die betrekking hebben op het le
vensonderhoud van de partijen tijdens 
het echtscheidingsgeding : 

In zoverre het middel schending 
aanvoert van de artikelen 1278 en 
1539 van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat voor de duur van het echt
scheidingsgeding tussen partijen, 
aan verweerster op grand van arti
kel 1280 van het Gerechtelijk Wet
boek een provisionele uitkering tot 
levensonderhoud is toegekend, dat 
bepaalde achterstallen van die uit
kering tot levensonderhoud door ei
ser niet zijn betaald, en dat dit de 
reden is waarom verweerster beslag 
onder derden heeft gelegd, wat door 
het hof van beroep van waarde is 
verklaard; dat het hof van beroep 
zijn beslissing derhalve naar recht 
heeft verantwoord, aangezien die 
beslagen zijn gelegd ter verkrijging 
van de provisionele uitkeringen tot 
levensonderhoud die in het verleden 
waren verschuldigd krachtens de 
tussen echtgenoten ex artikel 213 
van het Burgerlijk Wetboek bestaan
de verplichting tot hulp; dat de arti
kelen 1278 en 1539 van het Gerech
telijk Wetboek daaraan geen af
breuk doen; 

Dat het middel, in zoverre het 
ontvankelijk is, faalt naar recht; 

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

19 maart 1992 - 1 e kamer - V6orzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde-
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lingsvoorzitter Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 388 

3e KAMER - 23 maart 1992 

GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - SOCIAAL PROCESRECHT - CASSATIE
GEDING - ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDS
SECTOR - CASSATIEBEROEP VAN DE REGIE 
DER POSTERIJEN- AANNEMING VAN CASSA
TIEBEROEP - BESLISSING VAN HET HOF. 

Wanneer het Hof, na aanneming van het 
cassatieberoep van de Regie der Poste
rijen, een beslissing vernietigt waarbij 
uitspraak wordt gedaan over een vor
dering op grand van de Arbeidsonge
vallenwet Overheidspersoneel, veroor
deelt het in de regel de Regie der 
Posterijen in de kosten. (Art. 16 Ar
beidsongevallenwet Over heidsperso
neel, gew. bij wet van 31 juli 1991.) 

(REGIE DER POSTERIJEN T. HERNU) 

(A.R. nr. 9302) 

23 maart 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Andersluidende conclu
sie (1) van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. M. De Bruyn. 

Noot arrest nr. 388 : 

(1) Het O.M. had tot vernietiging geconclu
deerd, maar had voorgesteld dat de gedingkos
ten werden aangehouden. 

In verband met de toestand van v66r de wet ' 
van 31 juli 1991, zie Cass., 24 maart 1986, A.R. 
nr. 5052,( A.C., 1985-86, nr. 463, beschikkende 
gedeelte); 25 jan. 1988, A.R. nr. 5918, en 11 
april 1988, A.R. nr. 6113, (ibid., 1987-88, nrs. 
315 en 486, beschikkende gedeelten); zie even
we! Cass., 15 maart 1982, A.R. nr. 6417, (ibid., 
1981-82, nr. 412). 

Nr. 389 

3e KAMER - 23 maart 1992 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFVORDERING EN BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK IN
GESTELD - SCHORSING VAN DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - GRONDSLAG 
VAN DE REGEL. 

2o OPENBARE ORDE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - STRAFVORDERING EN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AFZON
DERLIJK INGESTELD - SCHORSING VAN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFVORDERING EN BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK IN
GESTELD - SCHORSING VAN DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - BEGRIP. 

1 o en 2° De regel van open bare orde 
krachtens welke de burgerlijke rechts
vordering die niet terzelfder tijd en 
v66r dezelfde rechters als de strafvorde
ring wordt vervolgd, geschorst is zo
lang niet definitief beslist is over de 
strafvordering, wordt gesteld omdat 
het strafvonnis, t.o. v. de afzonderlijk 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
gezag van gewijsde heeft aangaande 
de punten die aan de strafFordering en 
aan de burgerlijke rechtsvordering ge
meen zijn (1). (Art. 4 V.T.Sv.) 

3° Wordt de burgerlijke rechtsvordering 
niet terzelfder tijd en v66r dezelfde 
rechters vervolgd als de strafvordering 
dan moet zij geschorst worden als een · 
geschilpunt een element kan opleveren 
voor de beslissing op de strafvordering 
en er kan worden gevreesd voor een 
tegenstzijdigheid tussen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, 
enerzijds, en de beslissing op de straf
vordering, anderzijds (2). (Art. 4 
V.T.Sv.) 

Noten arrest nr. 389 : 

(1) Zie Cass., 1 feb. 1951 (A.C., 1951, 303); 13 
mei 1983, A.R. nr. 3728 (A.C., 1982-83, nr. 511); 
21 jan. 1991, A.R. nr. 7115 (ibid., 1990-91, nr. 
261). 

(2) Cass., 13 mei 1983, A.R. nr. 3728 (A.C., 
1982-83, nr. 511). 
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(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET 
AAN DE NIJVERHEID N.V. T. DE LEENER, 

BOGAERT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9317) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op de beschikking van 13 
december 1991 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
in zijn arrest van 24 januari 1991 ten 
grande uitspraak doet en afwijzend be
schikt op het hager beroep van eiseres 
tegen het vonnis a quo, waarbij zij werd 
veroordeeld om aan de verweerders het 
bedrag van 13.159.575 frank te betalen, 
vermeerderd met de vergoedende rente 
tegen de wettelijke rentevoet op het be
drag van 12.270.000 frank van 15 juni 
1985 tot 18 juli 1985 en met de gerechte
lijke rente vanaf 19 juli 1985, na afwij
zing van de exceptie gesteund op het ge
zegde « de strafvordering schort de 
behandeling van de burgerlijke rechts
vordering op >>, op grand dat « (eiseres) 
op grand van artikel 4 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering 
opnieuw vraagt de uitspraak op te schor
ten tot de strafrechter definitief heeft be
slist over de vervolgingen tegen haar 
vroegere aangestelde Delvoye; dat het 
weinig ter zake doet dat de strafvorde
ring tegen Delvoye en de burgerlijke 
rechtsvordering tegen (eiseres) berusten 
op dezelfde feiten die als vaststaande 
zijn erkend, nu de afloop van de straf
vordering geenszins de oplossing van de 
burgerlijke rechtsvordering kan bei:n
vloeden (Franchimont, Manuel de 
procedure penale >>, kol. 1989, blz. 150 en 
151); dat immers het burgerlijk geschil 
dat bij het hof aanhangig is uitsluitend 
de vraag betreft of de aansprakelijkheid 
(van eiseres) uit of buiten overeenkomst 
in het gedrang kan komen door het feit 
dat een van haar vroegere bezoldigde 

aangestelden, na de intrekking van zijn 
machtiging en terwijl hij nog steeds de 
door zijn opdrachtgever ter beschikking 
gestelde infrastructuur bezat, geld heeft 
verduisterd of verspild - wat door nie
mand wordt betwist - dat hem door de 
klanten op de zetel van een van de 
agentschappen van (eiseres) werd afge
geven en, in bevestigend geval, of dege
nen die het geld hebben afgegeven zelf 
een onvoorzichtigheid hebben begaan 
waarvan zij geheel of gedeeltelijk de ge
volgen moeten dragen; dat er bijgevolg 
geen enkel gevaar voor tegenstrijdigheid 
bestaat tussen de beslissing op de straf
vordering tegen de heer Delvoye en de 
beslissing van het hof over de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van (eise
res) (zie Cass. 1 februari 1951, Pas., 1951, 
1, 357); dat laatstgenoemde zelf in die 
overtuiging verkeert aangezien zij voor 
het einde van het debat in strafzaken 
sommige slachtoffers van het optreden 
van haar vroegere aangestelde heeft ver
goed wanneer zij ervan overtuigd was 
dat die slachtoffers volledig te goeder 
trouw waren en niet onvoorzichtig had
den gehandeld, wat (eiseres) precies aan 
de (verweerders) verwijt >>, 

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

van 17 april 1878 houdende de voorlopige 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalt dat wanneer de burgerlijke 
rechtsvordering afzonderlijk wordt ver
volgd, zij geschorst is zolang niet defini
tief is beslist over de strafvordering die 
voor of gedurende de burgerlijke rechts
vordering is ingesteld; die opschorting 
van het onderzoek van de burgerlijke 
rechtsvordering verplicht is zodra een 
geschilpunt een gegeven van de beslis
sing op de strafvordering kan zijn en bij
gevolg kan worden gevreesd voor een te
genstrijdigheid tussen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering en de be
slissing op de strafvordering, zelfs als de 
rechtsvorderingen tegen verschillende 
personen zijn gericht; de burgerlijke 
rechter, nu die regel van openbare orde 
is, de zaak dient op te schorten, zelfs 
ambtshalve, tot de definitieve beslissing 
van het strafgerecht, dat uitsluitend be
voegd is om uitspraak te doen zowel 
over het verval als over de grondslag 
van de strafvordering, en zulks omdat de 
strafvordering voorrang heeft op de bur
gerlijke rechtsvordering en wegens het 
gezag erga omnes van de beslissingen 
van de strafgerechten; de verweerders te 
dezen tot staving van de aansprakelijk-
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heidsvordering tegen eiseres, waarvan 
de feitenrechters aannemen dat zij op 
dezelfde feiten berust als de strafvorde
ring tegen haar vroegere aangestelde 
Delvoye, onder meer hebben aangevoerd 
dat laatstgenoemde na de intrekking van 
zijn mandaat en terwijl hij nog steeds de 
door zijn opdrachtgever ter beschikking 
gestelde infrastructuur bezat, geld heeft 
verduisterd of verspild dat hem door de 
verweerders was toevertrouwd, waarbij 
eiseres wordt verweten dat zij de indruk 
heeft laten bestaan dat hij nog steeds als 
aangestelde optrad; de gegrondheid van 
hun rechtsvordering derhalve onder 
meer afhing van de vaststelling van de 
verduistering of verspilling van de goe
deren die de verweerders aan de heer 
Delvoye hadden toevertrouwd met de 
verplichting om ze terug te geven, welk 
gegeven diende te worden aangetoond in 
het kader van de strafvervolgingen tegen 
laatstgenoemde, die wordt beticht van 
verduistering of verspilling van goede
ren; zodat het arrest, na te hebben aan
genomen dat de rechtsvorderingen op 
dezelfde feiten berustten, niet zonder 
miskenning van de uitsluitende bevoegd
heid van de strafrechter met betrekking 
tot de grondslag van de strafvordering 
heeft kunnen beslissen dat, nu de ver
duistering of verspilling van het door de 
verweerders aan de heer Delvoye toever
trouwde geld niet wordt betwist, over 
welk gegeven de strafrechter eveneens 
uitspraak diende te doen in het kader 
van de tegen die persoon ingestelde 
strafvervolgingen, er geen gevaar be
stand dat de beslissingen op de burger
lijke rechtsvordering en op de strafvor
dering tegenstrijdig zouden zijn, waarbij 
het aldus de regel van openbare orde 
« de uitspraak op de strafvordering 
schort de uitspraak op de burgerlijke 
rechtsvordering op >> miskent (schending 
van artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering): 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de regel van 

openbare orde, vastgelegd in artikel 
4 van de wet van 17 april 1878 
krachtens welke de burgerlijke 
rechtsvordering die niet terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechters als de 
strafvordering wordt vervolgd, ge
schorst is zolang niet definitief be
slist is over de strafvordering, hier
door verantwoord is dat het straf
vonnis, ten overstaan van de afzon-

derlijk ingestelde burgerlijke rechts
vordering, gezag van gewijsde heeft 
aangaande de punten die aan de 
strafvordering en aan de burgerlijke 
rechtsvordering gemeen zijn; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de strafvordering ten laste 
van een vroegere aangestelde van 
eiseres wegens misbruik van ver
trouwen en de tegen haar ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering « op de
zelfde feiten berusten » en dat het 
burgerlijk geschil « uitsluitend de 
vraag betreft of de aansprakelijk
heid van (eiseres) uit (of) buiten 
overeenkomst in het gedrang kan 
worden gebracht door het feit dat 
een van haar vroegere bezoldigde 
aangestelden geld dat hem door 
klanten is toevertrouwd, heeft ( ... ) 
verduisterd of verspild - wat door 
niemand wordt betwist - »; 

Dat uit die redenen blijkt dat het 
hof van beroep geen uitspraak heeft 
kunnen doen over de burgerlijke 
rechtsvordering zonder zich uit te 
spreken over gegevens die aan de 
strafrechter waren voorgelegd; 

Dat het hof van beroep, door de 
uitspraak niet op te schorten, de 
voormelde wetsbepaling 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 Bergen. 

23 maart 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Geinger en Nelissen Grade. 
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Nr. 390 

3e KAMER - 23 maart 1992 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
EINDE - OPZEGGING - EXPLOITATIE DOOR 
DE VERPACHTER ZELF - BETWISTING - BE
GRIP. 

Wanneer de pachter van een erf bij con
clusie de geldigheid betwist van de op
zegging die de verpachter hem heeft 
gegeven om het verpachte goed zelf te 
exploiteren, onder aanvoering dat in 
de opzegging niet wordt vermeld op 
welke percelen of op welke respectieve 
wijzen de begunstigden van de opzeg
ging het goed zelf zullen exploiteren, 
is niet regelmatig gemotiveerd of naar 
recht verantwoord het vonnis dat die 
conclusie niet beantwoordt en enkel 
oordeelt dat de opzegging is gedaan 
om de exploitatie door de afstammelin
gen van de verpachter mogelijk te rna
ken en dat er tegen de oprechtheid 
van zodanige reden niets ernstigs is 
opgeworpen (1). (Art. 97 Gw.; art. 12 
Pachtwet.) 

(JADIN, MARCHAL T. CAPELLE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9333) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 april 1991 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 27 december 1991 gewezen 
beschikking waarbij de zaak naar 
de derde kamer werd verwezen; 

Over het middel in zijn geheel : scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, tweede lid, 1°, en 12, 5°, van de wet 
van 4 november 1969 op de landpacht, 
v66r de wijziging ervan bij de wet van 7 
november 1988, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg, met bevestiging van het bestreden 
vonnis van 6 juni 1990, de door verweer
ster overeenkomstig artikel 7, 1°, van de 

(1) Zie Cass., 15 okt. 1976 (A.C., 1977, 199). 

wet van 4 november 1969 aan de eisers 
gegeven opzegging geldig verklaart en 
het verweermiddel van de eisers volgens 
hetwelk de door verweerster aangevoer
de opzeggingsreden niet oprecht was ver
werpt op grond dat « zonder dat reke
ning hoeft te worden gehouden met het 
naar aanleiding van de vrijwillige ver
schijning opgemaakte proces-verbaal van 
verhoor of met de door de gerechtsdeur
waarder gedane vaststelling - een op 
zijn minst weinig delicate handelswijze 
- blijkt dat (verweerster) haar wil dui
delijk te kennen heeft gegeven in het ex
ploot van betekening van de opzegging; 
dat de opzegging gedaan was om de ex
ploitatie door de andere kinderen van de 
verpachtster mogelijk te maken en dat 
er tegen de oprechtheid van zodanige re
den niets ernstigs is opgeworpen "• 

terw1jl, eerste onderdeel, de eisers de 
ernst en de oprechtheid van de opgege
ven reden, namelijk de exploitatie door 
drie andere kinderen van verweerster, 
betwistten en daartoe onder meer aan
voerden dat de opzegging nergens preci
seerde op welke percelen de begunstig
den van de opzegging het goed zelf 
zouden exploiteren, waardoor onmogelijk 
kan worden nagegaan in hoeverre die 
percelen ook werkelijk worden geexploi
teerd, en dat verweerster, verpachtster, 
daarover geen enkele inlichting verstrek
te; de eisers in de slotsom van hun aan
vullende appelconclusie de rechtbank 
van eerste aanleg tevens vroegen in elk 
geval voor recht te zeggen dat de opzeg
gingsreden noch ernstig noch oprecht is 
en geen uitsluitsel geeft over de wijze 
waarop het goed door de respectieve be
gunstigden zal worden geexploiteerd; het 
vonnis bijgevolg noch in de door het 
middel overgenomen noch in enige ande
re motivering antwoordt op het zorgvul
dig geformuleerde middel, dat de eisers 
hadden aangevoerd in een regelmatig 
neergelegde conclusie en waarin zij de 
ernst betwistten van de persoonlijke ex
ploitatie, die als reden voor de opzegging 
was opgegeven; het vonnis dus niet re
gelmatig met redenen is omkleed naar 
het vereiste van artikel 97 van de Grond
wet; 

tweede onderdeel, artikel 12, 5°, van de 
Pachtwet van 4 november 1969 luidt als 
volgt: « bij het verzoek tot geldigverkla
ring van de opzegging, gaat de rechter 
na of de opzeggingsredenen ernstig en 
gegrond zijn en met name of uit aile om
standigheden van de zaak blijkt dat de 
verpachter de als opzeggingsredenen be-
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kend gemaakte voornemens ten uitvoer 
zal brengen; in geval van betwisting over 
het ernstig karakter van het eigen ge
bruik, moet de verpachter preciseren hoe 
degene of degenen die in de opzegging 
als aanstaande exploitant is of zijn aan
gewezen, de persoonlijke, werkelijke en 
voortgezette exploitatie zullen uitvoeren 
en bewijzen dat zij daartoe in staat 
zijn »; de appelrechter de motivering van 
de eerste rechter, die zich gebaseerd had 
op de bewoordingen van het naar aanlei
ding van een vrijwillige verschijning van 
de partijen opgemaakte proces-verbaal 
van verhoor, op dat punt afwijst en zijn 
beslissing grondt op de vaststelling dat 
verweerster haar wil duidelijk te kennen 
heeft gegeven in het exploot van beteke
ning van de opzegging en dat die opzeg
ging gedaan was om de exploitatie door 
de andere kinderen van verweerster mo
gelijk te maken, de rechter met die moti
vering de beslissing waarbij de opzeg
ging die gedaan was om de persoonlijke 
exploitatie door de afstammelingen van 
de verpachtster mogelijk te maken, gel
dig wordt verklaard, ofschoon de op
rechtheid van de persoonlijke exploitatie 
werd betwist, niet naar recht verant
woordt, nu hij niet vaststelt dat de ver
pachtster heeft gepreciseerd hoe degene 
of degenen die in de opzegging als aan
staande exploitant is of zijn aangewezen, 
de persoonlijke werkelijke en voortgezet
te exploitatie zullen uitvoeren en bewij
zen dat zij daartoe in staat zijn (scherr
ding van de artikelen 7, tweede lid, 1°, en 
12.5, inzonderheid tweede lid, van de wet 
van 4 november 1969); het vonnis, door 
voor het overige te beslissen dat tegen 
de oprechtheid van de in het beteke
ningsexploot van de opzegging opgege
ven reden niets ernstigs is opgeworpen, 
de wettelijke regel miskent volgens wel
ke de verpachter een bijzondere bewijs
last draagt in verband met de oprecht
heid van de persoonlijke exploitatie 
(schending van artikel 12.5, tweede lid, 
van de wet van 4 november 1969) : 

Overwegende dat het te dezen toe
passelijke artikel 12.5, tweede lid, 
van de afdeling van het Burgerlijk 
Wetboek betreffende de landpacht 
bepaalt : << In geval van betwisting 
over het ernstig karakter van het ei
gen gebruik, moet de verpachter 
preciseren hoe degene of degenen 
die in de opzegging als aanstaande 
exploitant is of zijn aangewezen, de 

persoonlijke, werkelijke en voortge
zette exploitatie zullen uitvoeren en 
bewijzen dat zij daartoe in staat 
zijn >>; 

Overwegende dat de eisers, die de 
oprechtheid van de persoonlijke ex
ploitatie door de begunstigden van 
de opzegging betwistten, in hun con
clusie aanvoerden dat in de opzeg
ging niet werd vermeld op welke 
percelen of op welke respectieve 
wijzen de begunstigden van de op
zegging van het goed zelf zouden ex
ploiteren; 

Overwegende dat het vonnis zich 
beperkt tot de overweging dat << de 
opzegging gedaan was om de exploi
tatie door de andere kinderen van 
de verpachtster mogelijk te maken 
en dat er tegen de oprechtheid van 
zodanige reden niets ernstigs is op
geworpen »; 

Dat het vonnis aldus niet ant
woordt op de conclusie van de eisers 
en derhalve niet naar recht verant
woord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dinant, zitting houdende in 
hoger beroep. 

23 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Nelissen Grade en De Bruyn. 
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Nr. 391 

3• KAMER - 23 maart 1992 

DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - UITSTEL 
- DOOR DE INGESCHREVENE GEVOLGDE CUR
SUSSEN - BEGRIP. 

Het begrip cursussen, in de zin van art. 
10, § 3, Dienstplichtwet, is niet beperkt 
tot onderwijs ex cathedra; de overwe
gingen van de Hoge Militieraad, waar
uit niet blijkt dat het vorsingswerk on
der leiding van een promotor geen 
onderwijs is, leveren derhalve geen 
verantwoording naar recht op voor de 
beslissing dat de ingeschrevene niet 
meer de cursussen volgt, zoals in die 
bepaling wordt bedoeld. (Art. 10, § 3, 
Dienstplichtwet.) 

(CHAUMONT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 560 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 december 1991 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 10, inzonderheid § 1, 2 en 3 van het 
koninklijk besluit van 30 april 1962 hou
dende coordinatie van de dienstplicht
wetten, gewijzigd bij de wetten van 16 
juni 1987 en 31 maart 1989, 

doordat de bestreden beslissing, met 
bevestiging van de beroepen beslissing 
d.d. 19 maart 1991 van de militieraad van 
de provincie Luik, eisers aanvraag tot 
uitstel op grond van artikel 10, § 3, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten af
wijst, op grond : « Dat eiser op 10 sep
tember 1987 de graad van landbouwinge
nieur heeft behaald; dat hij in januari 
1990, te dezen de wettelijke refertepe
riode, een doctoraat in de landbouwwe
tenschappen aan de Universite catholi
que de Louvain voorbereidt; ... dat artikel 
10, § 3, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten alleen van toepassing is wanneer 
een student volledige dagcursussen volgt 
aan een Belgische universiteit (of ... ) 
waarvan de studiecyclus met inbegrip 
van de specialisaties ten minste zes jaar 
bedraagt; dat onder specialisatie in de 

zin van artikel 10, § 3, dient te worden 
verstaan de studies die rechtstreeks ver
band houden met de eerste studiecyclus; 
... dat de doctoraatstudent in de land
bouwwetenschappen, hoewel kan worden 
aangenomen dat een doctoraat in de 
landbouwwetenschappen rechtstreeks 
verband houdt met de studies van land
bouwingenieur, evenwel niet kan genie
ten van artikel 10, § 3, zelfs al voert hij 
voltijds onderzoekingswerk uit in een la
boratorium onder toezicht van een scrip
tiemeester, aangezien hij niet meer wer
kelijk de cursussen volgt in de zin van 
artikel 10, § 3 », 

terwijl artikel 10 van de gecoordineer
de dienstplichtwetten bepaalt : << § 1. Zo
lang de ingeschrevene (op de lijsten van 
de jaarlijkse lichting) in aanmerking 
komt voor het contingent van een lich
ting, genoemd naar een der jaren waarin 
hij de leeftijd van 19 tot 23 jaar bereikt, 
kan hij een uitstel verkrijgen waardoor 
hij telkens naar de volgende lichting 
overgaat, indien hij aan een der hierna 
gestelde vereisten voldoet... ; § 2. Op uit
stel zoals bepaald in § 1, hebben recht 
met dien verstande evenwel dat de leef
tijd van 23 jaar ... op 25 jaar wordt ge
bracht : 1 °) de ingeschrevenen die regel
matig de volledige dagcursussen volgen, 
hetzij aan een universiteit, hetzij aan 
een andere door het Rijk georganiseer
de, erkende of gesubsidieerde inrichting 
van hoger onderwijs, hetzij aan een bui
tenlandse universiteit of gelijkwaardige 
inrichting van hoger onderwijs; § 3. Deze 
leeftijd wordt gebracht op 28 jaar voor 
de ingeschrevenen die regelmatig de vol
ledige dagcursussen volgen aan een on
derwijsinstelling bedoeld in§ 2, waarvan 
de studiecyclus met inbegrip van de spe
cialisaties die rechtstreeks verband hou
den met deze studie, ten minste zes jaar 
bedraagt »; de wetgever het woord << cur
sus » niet heeft omschreven; de wet van 
15 juni 1951 betreffende de dienstplicht 
(B.S. van 6 juli 1951), voor haar wijziging 
bij de wet van 5 juli 1957 (B.S. 15 sep
tember 1957), in haar artikel 10, § 2, 7°, 
bepaalde dat onder meer recht had op 
uitstel << hij die een studiebelang kon doen 
gelden ... », waarbij de ingeschrevene 
<< het bewijs moet leveren dat hij onder 
de normale voorwaarden de studiecyclus 
van het onderwijs dat hij aangevat heeft, 
voortzet »; de wetgever van 1957, door 
die aldus omschreven voorwaarde van 
studiebelang te vervangen door de voor
waarde << regelmatig volledige dagcursus
sen te (volgen) », zoals uit de wetsge
schiedenis blijkt, een einde heeft willen 
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maken aan de misbruiken bij het ver
krijgen van uitstel dank zij de inschrij
ving voor avond- of zondagcursussen 
door jongeren die reeds een beroep uit
oefenden, waarbij de studenten - en in
zonderheid de studenten van het univer
sitair onderwijs - toch, binnen de 
aangewezen leeftijdsgrens, het nodige 
uitstel konden bekomen om hun studies 
voort te zetten tot het behalen van het 
diploma, op voorwaarde dat de student 
zich voltijds en overdag aan die studie 
wijdt (Gedr.St., Kamer, 1955-1956, nr. 1, 
Memorie van toelichting, blz. 5 tot 7); de 
wetgever geen enkel onderscheid heeft 
gemaakt tussen de verschillende vormen 
van hoger onderwijs, en inzonderheid 
van universitair onderwijs, dat niet ai
leen ex cathedra onderwijs maar ook 
practica omvat; de bestreden beslissing 
bijgevolg niet zonder miskenning van de 
inhoud en de finaliteit van voornoemd 
artikel 10 en inzonderheid van zijn § 3, 
de aanvraag tot uitstel kon afwijzen op 
grond dat eiser geen cursussen meer 
volgde in de zin van genoemd artikel 10, 
§ 3, terwijl zij aannam dat eiser voltijds 
vorsingswerk in een laboratorium ver
richtte onder leiding van een scriptie
meester, met het oog op het behalen van 
een doctoraat in de landbouwweten
schappen, wat hetzelfde is als vaststellen 
dat eiser nog steeds dagcursussen volg
de die vereist waren voor het beha
len van het beoogde diploma en bijge
volg cursussen volgde in de zin van 
genoemd artikel 10, § 3 (schending van 
artikel 10, inzonderheid § 1 tot § 3, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten) : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 10, § 3, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten de ingeschrevene 
recht heeft op uitstel zoals bepaald 
in deze bepaling als hij regelmatig 
de volledige dagcursussen volgt aan 
een onderwijsinstelling bedoeld in 
§ 2, waarvan de studiecyclus met in-
begrip van de specialisaties die 
rechtstreeks verband houden met 
deze studie, ten minste zes jaar be
draagt; 

Dat de wet niet preciseert wat zij 
onder « cursussen » verstaat; 

Dat die bewoording in haar ge
bruikelijke betekenis onderwijs be
tekent, dat wil zeggen elke over
dracht van kennis, in een bepaalde 
materie; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat eiser geduren
de de wettelijke referteperiode een 
doctoraat in de landbouwweten
schappen voorbereidde; dat zij aan
neemt dat dit doctoraat rechtstreeks 
verband houdt met eisers studie; dat 
zij erop wijst dat eiser « voltijds vor
singswerk in een laboratorium on
der leiding van een scriptiemeester 
uitvoerde »; 

Dat die overwegingen, waaruit 
. niet blijkt dat dit vorsingswerk on

der leiding van een scriptiemeester 
geen onderwijs is, de beslissing dat 
eiser « niet meer werkelijk de cur
sussen volgt in de zin van voor
noemd artikel 10, § 3 », niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de anders samengestelde Hoge Mili
tieraad. 

23 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 392 

ze KAMER - 24 maart 1992 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN DEZE 
VEREIST IS, 
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De appelrechters kunnen niet, zonder 
eenstemmigheid, de duur van het door 
de eerste rechter verleende uitstel van 
tenuitvoerlegging van de straf verlen
gen, zelfs indien zij de door de eerste 
rechter uitgesproken straf handhaven 
(1). 

(PEETERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5036) 

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

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser wegens de tegen hem 
bewezen verklaarde feiten veroor
deelde tot een gevangenisstraf van 
acht maanden, met uitstel van uit
voering voor een termijn van drie 
jaar, en een geldboete van vierhon
derd frank met opdeciemen, of een 
maand vervangende gevangenis
straf; 

Overwegende dat bij arrest van 7 
juni 1990, bij verstek, de appelrech
ters het beroepen vonnis tenietde
den, de zaak aan zich trokken en ei
ser wegens dezelfde bewezen feiten 
met eenparige stemmen veroordeel
den tot een gevangenisstraf van 
acht maanden, met uitstel van uit
voering voor een termijn van vijf 
jaar voor de helft ervan, en een 
geldboete van vierhonderd frank 
met opdeciemen, of 15 dagen ver
vangende gevangenisstraf; 

Overwegende dat de appelrechters 
bij het bestreden arrest eisers ver
zet tegen het voormelde verstekar
rest ontvangen, het beroepen vonnis 
vernietigen en, uitspraak doende in 
eerste en laatste aanleg, eiser voor 
steeds dezelfde bewezen vermengde 
feiten veroordelen tot een gevange-

{1) Cass., 15 en 22 feb. 1978 (A.C., 716 en 
741). Zie Cass., 14 nov. 1989, A.R. nrs. 3123 en 
3854 {A.C., 1989-90, nrs. 158 en 162). 

nisstraf van acht maanden, met uit
stel van uitvoering voor een termijn 
van vijf jaar, en een geldboete van 
400 frank met opdeciemen, of 15 da
gen vervangende gevangenisstraf; 

Overwegende dat deze straf 
zwaarder is dan de door het beroe
pen vonnis aan eiser opgelegde 
straf, nu met behoud van de uitge
sproken straf de voor de uitvoering 
van de uitgesproken hoofdgevange
nisstraf verleende uitsteltermijn 
wordt verlengd; 

Overwegende dat het arrest dat 
op het verzet van de beklaagde een 
straf uitspreekt die lichter is dan de 
straf die bij verstek werd uitgespro-
ken maar zwaarder dan de door het 
beroepen vonnis opgelegde straf met 
eenparige stemmen van de appel
rechtes moet worden gewezen; dat 
daaraan niets afdoet de omstandig
heid, enerzijds, dat de appelrechters 
het beroepen vonnis tenietdoen en 
bij wege van een nieuwe beschik
king uitspraak doen, anderzijds, dat 
het verstekvonnis met eenparigheid 
van stemmen werd gewezen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, nu niet wordt vastgesteld dat 
het met eenparige stemmen van al 
de leden van het hof uitspraak doet, 
artikel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

24 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
De Somer, Antwerpen. 
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Nr. 393 

2° KAMER - 24 maart 1992 

CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE EN LOU
TER JURIDISCHE M!DDELEN - STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BE
SLISSING IN HOGER BEROEP DIE OVEREEN
STEMT MET DE BESLISSING IN EERSTE AAN
LEG - BESLISSING IN EERSTE AANLEG DOOR 
ElSER TOT CASSATIE IN HOGER BEROEP NIET 
AANGEVOCHTEN. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel gegrond op wetsbepalingen 
die de openbare orde niet raken noch 
van dwingend recht zijn en waarbij 
een beslissing in hager beroep wordt 
bekritiseerd die overeenstemt met de 
beslissing in eerste aanleg welke door 
de eiser tot cassatie in hager beroep 
niet werd bestreden (1). 

(VAN PARYS T. DAEM) 

(A.R. nr. 5070) 

24 maart 1992 - 2° kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Amerijckx, Gent. 

Nr. 394 

2e KAMER - 24 maart 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - BETWISTING BETREFFENDE DE RE
GELMAT!GHEID VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUD!NG. 

Noot arrest nr. 393 : 

(1) Cass., 6 okt. 1982, A.R. nr. 2192 (A.C., 
1982-83, nr. 95); Cass., 21 jan. 1985, A.R. nr. 
4565 (A.C., 1984-85, nr. 295). 

De regelmatigheid van het bevel tot aan
houding kan voor de raadkamer wor
den betwist wanneer deze over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis uitspraak heeft te doen binrien vijf 
dagen te rekenen van de tenuitvoerleg
ging van het bevel tot aanhouding; die 
betwisting is niet mogelijk wanneer de 
raadkamer van maand tot maand 
dient te oordelen over de handhaving 
van de hechtenis (1). (Artt. 21, § 4, en 
22, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechte
nis 1990.) 

(JOBE) 

(A.R. nr. 6462) 

24 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
K. Desaegher, Brussel. 

Nr. 395 

ze KAMER - 25 maart 1992 

RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.2 
E.V.R.M. - VERMOEDEN VAN ONSCHULD -
BEG RIP. 

Geen schending van het in art. 6.2 
E. V.R.M. vastgelegde vermoeden van 
onschuld kan worden afgeleid uit het 
enkele feit dat de rechtbank, recht
doende op een tijdig en naar aanlei
ding van een strafvervolging ingestel
de burgerlijke rechtsvordering, ener
zijds, verjaring van de strafvordering 
vaststelt en, anderzijds, op de vorde
ring van de burgerlijke partij uit-

Noot arrest nr. 394: 

(1) Cass., 19 maart 1991, A.R. nr. 5417 (A.C., 
1990-91, nr. 381). 
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spraak doet, na bij een gemotiveerde 
beslissing te hebben vastgesteld dat de 
aan de beklaagde verweten feiten be
wezen zijn. 

(POELAERT T. LEGRAIN P.V.B.A.) 

(A.R. nr. 9583) 

25 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
smedt, Bergen. 

Nr. 396 

2e KAMER - 25 maart 1992 

1° BETICHTING VAN VALSHEID 
STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID- INCI
DENTEEL IN EEN CASSATIEBEROEP INGE
STELDE VALSHEIDSVORDERING- STUK DAT 
VAN VALSHEID KON WORDEN BETICHT VOOR 
HET GERECHT IN FEITELIJKE AANLEG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORMEN- STRAFZAKEN- FAXPOST. 

1 o Niet ontvankelijk is de incidenteel in 
een cassatieberoep ingestelde vals
heidsvordering m.b.t. een stuk van het 
aan het gerecht in feitelijke aanleg 
voOigelegde strafdossier, wanneer de 
betichting van valsheid van dat stuk 
mogelijk is geweest voor dat gerecht 
(1). (Art. 907, tweede lid, Ger.W.) 

2° Het Hoi van Cassatie slaat geen acht 
op een per faxpost ingekomen stuk, 
dat slechts een facsimile van een 
handtekening draagt (2). 

(1) Zie Cass., 22 okt. 1986, A.R. nr. 5112-5218 
(A.C., 1986-87, nr. 116). 

(2) Zie Cass., 16 jan. 1990, A.R. nr. 3444 
(A.C., 1989-90, nr. 305} en 12 juni 1991, A.R. nr. 
9181 (ibid., 1990-91, nr. 524). 

(DUFOURNY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9586) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1991 
door het Militair Gerechtshof gewe
zen; 

II. In zoverre eiser bij het Hof 
rechtstreeks aangifte wil doen van 
een valsheid, die door een lid van de 
rijkswacht te zijnen nadele zou zijn 
gepleegd in een stuk van het dos
sier: 

Overwegende dat het Hof niet be
voegd is om de gegrondheid van zo
danige grief te onderzoeken; dat lui
dens artikel 907, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek in het cassa
tiegeding alleen die stukken van 
valsheid kunnen worden beticht 
waartegen zulke betichting niet mo
gelijk is geweest voor het gerecht in 
feitelijke aanleg; dat bovendien het 
onderzoek van de grief vereist dat 
de gegevens van de zaak worden na
gegaan, waartoe het Hof niet be
voegd is; 

Dat, in zoverre, het middel niet 
ontvankelijk is; 

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, ongeacht het op 
10 januari 1992 per faxpost binnen
gekomen stuk, dat slechts een facsi
mile van een handtekening draagt, 
en ongeacht de memorie, die op de 
griffie van het Hof is ingekomen op 
13 maart 1992, buiten de bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde ter
mijn, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 
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25 maart 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 397 

2e KAMER - 25 maart 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - MID
DEL TEN BETOGE DAT DE RECHTER TEN ON
RECHTE HERHALING AANWEZIG HEEFT GE
ACHT- ONTVANKELIJKHEID. 

2° HERHALING - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE RECHTER TEN ONRECHTE HERHALING 
AANWEZIG HEEFT GEACHT - VOORWAARDE 
WAARONDER HET MIDDEL, ALS HET GEGROND 
IS, TOT VERNIETIGING VAN DE VEROORDE
LINGLEIDT. 

1° en 2° Het mid del ten betoge dat de 
rechter ten onrechte herhaling aanwe
zig heeft geacht, kan, ook al is het ge
grond, niet tot vernietiging van de ver
oordeling Jeiden, tenzij de uitgespro
ken straf de strafmaat van het eerste 
misdrijf te boven gaat of uit de beslis
sing blijkt dat de rechter bij het be
palen van de strafmaat de herhaling in 
aanmerking heeft genomen (1). 

(OKE) 

(A.R. nr. 9589) 

25 maart 1992 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
nys, Brussel. 

Noot arrest nr. 3!!7: 

(1) Cass., 23 sept. 1981, A.R. nr. 1718 (A.C., 
1081-82, nr. 62). 

Nr. 398 

1 e KAMER - 26 maart 1992 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ALGEMENE REGELS - TAAK VAN DE RECH
TER - VERPLICHTING UITSPRAAK TE DOEN 
OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDER!NG -
ART. 1138, 3°, GER.W. - PUNT VAN DE VORDE
RING - BEGRIP. 

Wanneer aan de rechter wordt gevraagd 
dat hij de conclusie van een partij 
Jaattijdig verklaart en uit het debat 
weert, ]evert zulks geen vordering op 
in de zin van art. 1138, 3", Ger. W., dat 
alleen betrekking heeft op een gevor
derde zaak (1). 

(STINGLHAMBER T. DUN AND BRADSTREET 
EURINFORM N.V., S!PRO N.V.) 

(A.R. nr. 9254) 

26 maart 1992 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 399 

1 e KAMER - 26 maart 1992 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN DE GETROF
FENE - ZAKEN - ,GEBREK VAN DE ZAAK -
BEWAARDER - AANSPRAKELIJKHEID- GE
TROFFENE - FOUT - GEVOLG. 

Noot arrest nr. 398 : 

(1) Zie Cass., 3 sept. 1987, A.R. nr. 5485 
(A.C., 1987-88, nr. 2) en 1 juni 1989, A.R. m·. 
6554 (ibid., 1988-89, nr. 564); zie evenwel ook 
Cass., 22 nov. 1991, A.R. nr. 7550, supra, nr. 
156. 
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2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - AANSPRAKELIJK
HEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTEL
PLICHT- ZAKEN- GEBREK VAN DE ZAAK
BEWAARDER - AANSPRAKELIJKHEID - GE
TROFFENE - FOUT - GEVOLG. 

1 o Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter waarin deze, 
enerzijds, een oorzakelljk verband tus
sen het gebrek van een zaak en de 
schade, en anderzijds, een door de ge
troffene begane fout aanwijst maar de 
bewaarder van die zaak veroordeelt 
om de schade volledig te vergoeden, 
zonder dat hij vaststelt dat de schade, 
oak zonder de fout van de getroffene, 
zou ontstaan zijn, zoals zij zich heeft 
voorgedaan (1). (Art. 1384, eerste lid 
B.W.) 

2° Wanneer een beslissing waarbij de ei
ser alleen aansprakelijk wordt ver
klaard voor de schade ten gevolge van 
het gebrek van een zaak waarover hij 
de bewaring had, wordt vernietigd om
dat de rechter een door de getroffene 
begane fout aanwijst en niet vaststelt 
dat de schade oak, zonder die fout, zou 
ontstaan zijn, zoals zij zich heeft voor
gedaan, strekt de cassatie zich niet uit 
tot de beslissing dat de zaak gebrekkig 
was en dat de eiser die er de bewering 
over had, aansprakelijk is, en evenmin 
tot de beslissing houdende vaststelling 
van het nadeel (2). 

(GEMEENTE JETTE T. ROYALE BELGE N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9260) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat het arrest, bij 
de uitspraak over de vordering van 
de partij Horquin, beslist dat Rene 
Gerard volledig aansprakelijk is 

(1) Zie Cass., 30 nov. 
(A.C., 1984-85, nr. 207). 

1984, A.R. nr. 4327 

(2) Zie Cass., 11 okt. 
(A.C., .1984-85, nr. 117). 

1984, A.R. nr. 7118 

voor het ongeval op het kruispunt 
van de Jette- en de Broustinlaan, in 
hoofdzaak op grond dat Rene Ge
rard, niettegenstaande het verkeers
licht aan zijn rechterzijde defect 
was, bij het oversteken van dat 
kruispunt de elementaire voorzich
tigheid niet in acht heeft genomen; 
dat het arrest, bij de uitspraak over 
de vordering van de partij Gerard 
tegen de eisende gemeente, beslist 
dat die gemeente ingevolge artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, volledig aansprakelijk is, 
op grond dat het oorzakelijk ver
band tussen het gebrek van dat ver
keersteken en het ongeval niet ern
stig kan worden betwist, dat Rene 
Gerard zou stilgestaan hebben in
dien het verkeerslicht aan zijn rech
terzijde rood was geweest, dat de 
gemeente bijgevolg tevergeefs aan
voert dat Gerard onvoorzichtig is ge
weest bij het oversteken van het 
kruispunt en dat overigens de om
standigheid dat een schade tegelij
kertijd door de fout van de getroffe
ne en door de daad van een gebrek
kige zaak is veroorzaakt, de aan
sprakelijkheid van de bewaarder 
van die zaak niet uitsluit; 

Overwegende dat de bij artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek ingestelde aansprakelijk
heid van de bewaarder van de zaak, 
niet uitsluit dat een fout van de ge
troffene tot het ontstaan van de 
schade kan hebben bijgedragen; dat 
het hof van beroep bijgevolg, wan
neer het heeft vastgesteld dat Rene 
Gerard een fout heeft begaan door 
zonder de vereiste voorzichtigheid 
het kruispunt over te steken niette
genstaande het gebrek van het ver
keerslicht, op de vordering van Ge
rard tegen de eisende gemeente niet 
kan beslissen dat die gemeente in
gevolge artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek volledig aan
sprakelijk is, zonder vast te stellen 
dat de schade ook zonder de fout 
van Gerard zou ontstaan zijn, zoals 
zij zich heeft voorgedaan; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
de partij Gerard tegen de gemeente 
Jette, behalve in zoverre daarin het 
bedrag van de schade wordt vastge
steld en wordt beslist dat het ver
keerslicht gebrekkig was en dat de 
genoemde gemeente aansprakelijk 
is; verwerpt de voorziening in zover
re zij tegen de N.V. Royale Beige is 
gericht en wijst de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest af; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt eiseres in een derde van 
de kosten van haar voorziening; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

26 maart 1992 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Simont en De 
Bruyn. 

Nr. 400 

1 • KAMER - 26 maart 1992 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID - AANSPRAKELIJK
HEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST - CON
TRACTUELE FOUT - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST- VOORWAARDE. 

Hij die een contractuele fout begaat, kan 
jegens derden niet extracontractueel 
aansprakelijk zijn, indien die tekortko
ming aan de contractuele verplichtin
gen niet terzelfder tijd en los van het 
contract schending oplevert van de 

voor eenieder geldende algemene zorg
vuldigheidsverplichting (1). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

(SIPOREX DUROX N.V. NAAR FRANS RECHT, 

COMPAGNIE BETON CELLULAIRE FRAN<;AIS 
T. CLAUDE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9261) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiseres in haar 
appelconclusie betoogde dat de 
twaalf eerste verweerders niet aan
toonden dat zij « een fout had be
gaan waardoor haar aansprakelijk
heid buiten overeenkomst in het 
gedrang kwam »; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiseres « haar verplichting 
tot raadgeving, inlichting en waar
schuwing ten aanzien van de aanne
mer, haar medecontractant, niet 
heeft vervuld >>; dat het hof van be
roep weliswaar heeft geoordeeld dat 
de verweerders die miskenning door 
eiseres van haar contractuele ver
plichtingen konden aanvoeren, maar 
niet heeft nagegaan of die tekortko
ming niet terzelfder tijd en los van 
het contract, schending oplevert van 
de voor iedereen geldende zorgvul
digheidsverplichting; dat het arrest 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoord; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1987, A.R. nr. 7815, 21 
jan. 1988, A.R. nr. 7960 (ibid., 1987-88, nrs. 151 
en 312) en 25 okt. 1990, A.R. nr. 8728 (ibid., 
1990-91, nr. 107). 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de door de eerste 
twaalf verweerders tegen eiseres in
gestelde vordering; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

26 maart 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont, van Heeke, Kirkpatrick en Draps. 

Nr. 401 

1 e KAMER - 26 maart 1992 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - EINDE - HUURHERNIEUWING -
WEIGERING - UITWINNINGSVERGOEDING -
ART. 25, 5°, HANDELSHUURWET - NIEUWE 
HUURDER- BEGR!P. 

In de zin van art. 25,5°, Handelshuurwet 
is de nieuwe huurder een meerbieden
de derde. 

(HOSPICE HERSET T. ETS. LEVEAU B.V.B.A.) 

(A.R. nr. 9308} 

26 maart 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
van Heeke en De Bruyn. 

Nr. 402 

1 e KAMER - 26 maart 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-

SLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN -
ART. 263, § 1, 4', EN § 2, 4', W.I.B. - BEWIJS
KRACHTIGE GEGEVENS - BEGRIP. 

Hoewel volgens art. 263, § 1, 4°, W.I.B. 
het aanslagrecht van de administratie 
afhangt van bet bestaan van bewijs
krachtige gegevens en aldus geen be
lasting of aanvullende belasting op 
grand van betwiste en niet onderzoch
te gegevens kan worden vastgesteld, 
wordt daarbij evenwel aan de adminis
tratie geen verbod opgelegd om gege
vens in aanmerking te nemen, die val
gens haar, gezien de feitelijke omstan
digheden van de zaak, bewijswaarde 
hebben (1). (Artt. 259 en 263, § 1, 4°, en 
§ 2, 4°, W.I.B.) 

(ENTREPRISE A. DEVILLE N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1136 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres betoogt 
dat de administratie der belastingen 
vervallen was van het recht om te ha
ren name een aanslag in de vennoot
schapsbelasting vast te stellen voor 
het jaar 1979; 

Overwegende dat artikel 263, § 1, 
4°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen de mogelijkheid 
biedt de belasting zelfs na het ver
strijken van de bij artikel 259 van 
dat wetboek bepaalde termijn vast 

(1) Zie Cass., 21 nov. 1991, A.R. nr. F 1111 F, 
supra, nr. 155. 
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te stellen, wanneer bewijskrachtige 
gegevens uitwijzen dat belastbare 
inkomsten niet werden aangegeven 
in de loop van een der vijf jaren 
v66r het jaar waarin de administra
tie kennis krijgt van die gegevens; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat te dezen de nieuwe gege
vens op basis waarvan de litigieuze 
aanslag is vastgesteld ter kennis 
van de administratie zijn gekomen 
op 2 juni 1980, dat zij afkomstig wa
ren van de hoofdcontroleur van de 
B.T.W., doch werden betwist door ei
seres « die zich daartoe gewend had 
tot de directeur van de B.T.W. te Na
men "• dat laatstgenoemde op 19 
april 1982 beslist de aanvullende 
B.T.W. te handhaven, welke beslis
sing op 21 april 1982 werd medege
deeld aan de hoofdcontroleur van de 
belastingen en aan eiseres; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit die feitelijke gegevens wet
tig heeft kunnen afleiden dat de 
nieuwe gegevens, waarop de beslis
sing van de directeur van de B.T.W. 
betrekking had, v66r die beslissing 
niet bewijskrachtig waren zoals 
door artikel 263, § 1, 4°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
wordt vereist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres subsi

diair betoogt dat, zelf in de veron
derstelling dat de gegevens waarvan 
de administratie op 2 juni 1980 ken
nis had gekregen, niet bewijskrach
tig waren, zij dat ook thans nog niet 
zouden zijn, nu ze niet zijn vastge
steld in een niet voor hoger beroep 
vatbare rechterlijke beslissing; 

Overwegende dat dat het onder
dee! aan de wettekst een voorwaar
de toevoegt, die daarin niet voor
komt; 

Dat immers, ook al hangt volgens 
artikel 263, § 1, 4°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen het 
aanslagrecht van de Administratie 
af van het bestaan van bewijskrach
tige gegevens en kan aldus geen be
lasting of aanvullende belasting op 

grond van betwiste en niet onder
zochte gegevens worden vastgesteld, 
de Administratie daarbij evenwel 
geen verbod wordt opgelegd om ge
gevens in aanmerking te nemen, 
die, volgens haar, gezien de feiten
Iijke omstandigheden van de zaak, 
bewijswaarde hebben; dat die proce
dure bovendien het recht van de be
lastingplichtige om tegen de te zij
nen name vastgestelde aanslag aile 
wettelijke rechtsmiddelen aan te 
wenden, onverkort laat bestaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 maart 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 403 

1 e KAMER - 26 maart 1992 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIITEN - RECHTERLIJKE BESLISSING -
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - GEVOLG -
DERDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

1° Oak al heeft een rechterlijke beslis
sing wettelijke bewijswaarde t.a. v. der
den die geen partij waren in de zaak, 
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tach kunnen uit die wettelijke bewijs
waarde voor die derden geen verplich
tingen voortvloeien (1). 

2° De voorwaarden en het doel van de 
voorziening voor het hoi van beroep 
inzake inkomstenbelastingen, alsmede 
de rol van dat rechtscollege zijn vast
gesteld in de bijzondere bepalingen 
van de artt. 278 tot 286 W.I.B.; art. 807 
Ger. W. vindt geen toepassing op die 
procedure (2). 

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

(A.R. nr. F 1143 F) 

26 maart 1992 - 1° kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
DeBruyn. 

Nr. 404 

1 e KAMER - 27 maart 1992 

VERZEKERING - W.A.M.·VERZEKERING -
W.A.M.-WET 1956, ART. 4, § 1, 2 - UITSLUITING 
VAN HET RECHT OP VERGOEDING - BLOED
EN AANVERWANTEN IN DE RECHTE LINIE DIE 
BIJ DE BESTUURDER INWONEN EN DOOR HEM 
WORDEN ONDERHOUDEN - BEGRIP ' ONDER
HOVDEN"· 

Noten arrest nr. 403 : 

(1) Zie Cass., 28 april 1989, A.R. nr. 6247 
(A.C., 1988-89, nr. 495). 

(2) Zie Cass., 16 sept. 1976 (A.C., 1977, 57) en 
14 dec. 1989, A.R. nr. F 1015 F (ibid., 1989-90, 
nr. 246). 

Art. 4, § 1, 2, W.A.M.-wet 1956 (1) laat toe 
van het voordeel van de vergoeding uit 
te sluiten de bloed- en aanverwanten 
in de rechte Jinie van de bestuurder, 
mits dezen bij hem inwonen en door 
hem worden onderhouden; aan de 
voorwaarde dat de verwant door de be
stuurder wordt onderhouden, is uitslui
tend dan voldaan, indien het onder
houd op het moment van de gebeurte
nis die leidt tot aansprakelijkheid van 
de bestuurder, in feite volledig voor re
kening komt van een persoon bedoeld 
in art. 4, § 1, 1, wat niet uitsluit dat bij 
het beantwoorden van de vraag of aan 
die voorwaarde is voldaan, betekenis 
kan toekomen aan na die gebeurtenis 
voorgevallen feiten (2). 

(GROEP EAGLE STAR - BRUSSELSE MAAT
SCHAPPIJ 1821 N.V. T. COBECA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5722) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1986 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 16 september 1988 en dit verder 
uitwerkend (3); 

Gelet op het arrest van het Bene
lux-Gerechtshof van 30 november 
1990; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel, gesteld als volgt : « schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4, § 1, 
2, van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen en 4, § 1, 2, 
van de Gemeenschappelijke Bepalingen 
behorende bij de Benelux-Overeenkomst 

Noten arrest nr. 404 : 

(1) De te dezen toepasselijke wet van 1 juli 
1956 is opgeheven bij art. 32, § 1, van de nieu
we W.A.M.-wet van 21 nov. 1989, die in wer
king is getreden op 6 mei 1991. Art. 4, § 1, van 
de nieuwe W.A.M.-wet is niet volledig gelijklui
dend met art. 4, § 1, van de wet van 1 juli 
1956. 

(2) Zie Ben. G.H., 30 nov. 1990, zaak 
A/88/4/14. 

(3) A.R. nr. 5722 (A.C., 1988-89, nr. 32). 
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betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
ondertekend te Luxemburg op 24 mei 
1966 en goedgekeurd bij de wet van 19 
februari 1968, 

doordat het arrest de door eiseres te
gen verweerster ingesteld vordering tot 
betaling van 2.365.241 frank afwijst op de 
volgende gronden : Krachtens artikel 7-2 
van de verzekeringsovereenkomst tussen 
Michel Eeckeloo en verweerster, zijn van 
het recht op uitkering uitgesloten, " de 
bloedverwanten in rechte linie van de 
bestuurder, mits deze bij hem inwonen 
en door hem worden onderhouden ". Het 
wordt niet betwist dat het slachtoffer, 
Frank Eeckeloo, de zoon is van de be
stuurder en dat hij op het ogenblik van 
het ongeval bij hem inwoonde. Toen het 
ongeval gebeurde, was Frank Eeckeloo, 
geboren op 9 november 1960, nog geen 
volle 14 jaar en werkte hij pas een paar 
weken. Uit geen enkel stuk blijkt dat hij 
op dat ogenblik reeds een inkomen ont
ving dat hem toeliet zelfs gedeeltelijk in 
zijn eigen onderhoud te voorzien. Dat 
zijn basisloon 214.342 frank per jaar be
liep, is geen bewijs dat hij op het ogen
blik van het ongeval niet meer door zijn 
vader werd onderhouden. Het is immers 
zo dat niet eens vaststaat dat Frank 
Eeckeloo reeds een loon had ontvangen. 
Van een "schuldvordering" kan men 
niet Ieven. Het gaat niet op de leefsitu
atie van een nog geen 14-jarige knaap te 
vergelijken met deze van een " echtge
noot ". Waar moet worden aangenomen 
dat Frank Eeckeloo door zijn vader werd 
onderhouden op het ogenblik van het on
geval, is hij, en dienvolgens de in zijn 
rechte gesubrogeerde eiseres, van verze
kering uitgesloten. De eerste rechter 
heeft dan ook terecht de vordering van 
eiseres afgewezen, 

terwijl, het slachtoffer Eeckeloo Frank, 
14 jaar oud, sinds twee weken voor het 
ongeval als " metsersknaap " in loon
dienst was en een basisloon had van 
214.432 frank; daaruit blijkt dat Eeckeloo 
Frank in zijn eigen onderhoud geheel of 
gedeeltelijk kon voorzien zodat hij niet 
door zijn vader Eeckeloo Michel, de ver
zekerde, onderhouden werd; immers de 
voorwaarde van onderhoud niet vervuld 
is wanneer het slachtoffer in zijn eigen 
onderhoud uit eigen inkoinsten geheel of 
gedeeltelijk kan voorzien en door eigen 
economische prestaties niet van het on
derhoud van de verzekerde, zijn vader, 
afhangt; dat feit dat er nog geen uitbeta
ling van deze inkomsten is geweest op 

het ogenblik van het ongeval daaraan 
geen afbreuk doet (schending van artikel 
4, § 1, 2, van de wet van 1 juli 1956, 4, 
§ 1, 2, van de Gemeenschappelijke Bepa
lingen behorende bij de Benelux-Over
eenkomst van 24 mei 1966); door deze in
terpretatie het arrest eveneens de be
wijskracht (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) en de uitvoerende kracht van 
de clausule nr. 7, lid 3, van de polisvoor
waarden schendt (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek) »: 

Overwegende dat artikel 4, § 1, 2, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffen
de de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen 
toelaat van het voordeel van de ver
goeding uit te sluiten, en artikel 7.2 
van de onderwerpelijke polis inder
daad van dit voordeel uitsluit, de 
bloed- en aanverwanten in de rechte 
linie van de bestuurder, mits dezen 
bij hem inwonen en door hem wor
den onderhouden; 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof, uitspraak doende op de 
door het Hof bij het arrest van 16 
september 1988 gestelde vragen, in 
zijn arrest A/88/4/14 van 30 novem
ber 1990 verklaart voor recht: 

(1) Het begrip « onderhouden » in 
artikel 4, § 1, onder 2, van de Ge
meenschappelijke Bepalingen moet 
worden uitgelegd in een zin die ei
gen is aan die bepalingen, overeen
komstig hun strekking, en niet naar 
het toepasselijke nationale recht; 

(2) Aan de voorwaarde dat de in
wonende bloed- of aanverwant 
wordt onderhouden, is uitsluitend 
dan voldaan indien het onderhoud 
van die verwant op het moment van 
de gebeurtenis die leidt tot aanspra
kelijkheid van de bestuurder van 
het verzekerde voertuig in feite vol
ledig voor rekening komt van een 
persoon als in artikel 4, § 1, onder 1, 
bedoeld. Hieruit volgt dat de in de 
inleiding van de vragen weergege
ven feiten op zichzelf geen uitsluit
sel geven over de vraag of de inwo
nende verwant al dan niet als << on
derhouden » aan te merken valt; 
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(3) Voor de beantwoording van de 
vraag of sprake is van << onderhou
den » worden in de zin van artikel 4, 
§ 1, onder 2, van de Gemeenschap
pelijke Bepalingen, is alleen de si
tuatie op het moment van de hiervo
ren onder (2} bedoelde gebeurtenis 
beslissend. Zulks sluit niet uit dat 
bij het beantwoorden van de vraag 
of aan de in het begrip << onderhou
den » gelegen voorwaarde is vol
daan, betekenis kan toekomen aan 
na die gebeurtenis voorgevallen fei
ten; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, na te hebben vastgesteld dat 
Frank Eeckeloo op het ogenblik van 
het ongeval bij zijn vader Michel 
Eeckeloo inwoonde, oordeelt : << Toen 
het ongeval gebeurde, was Frank 
Eeckeloo, geboren op 9 november 
1960 (lees : 3 augustus 1960}, nog 
geen valle 14 jaar en werkte hij pas 
een paar weken. Uit geen enkel 
stuk blijkt dat hij op dat ogenblik 
reeds een inkomen ontving dat hem 
toeliet zelfs gedeeltelijk in zijn ei
gen onderhoud te voorzien. Dat zijn 
basisloon 214.432 frank per jaar be
liep, is geen bewijs dat hij op het 
ogenblik van het ongeval niet meer 
door zijn vader werd onderhouden. 
Het is immers zo dat niet eens vast
staat dat Frank Eeckeloo reeds een 
loon had ontvangen. Van een 
" schuldvordering " kan men niet le
ven. ( ... ) W aar moet worden aange
nomen dat Frank Eeckeloo door zijn 
vader werd onderhouden op het 
ogenblik van het ongeval, is hij, en 
dienvolgens de in zijn rechten ge
subrogeerde (eiseres), van verzeke
ring uitgesloten »; 

Overwegende dat eensdeels dat de 
vaststellingen van het bestreden ar
rest inhouden dat Frank Eeckeloo, 
op het moment van het ongeval, 
waarvoor volgens eiseres diens va
der, bestuurder van het verzekerde 
rijtuig, aansprakelijk is, nog geen 
eigen inkomsten had en dus zijn on
derhoud in feite volledig voor reke
ning kwam van zijn vader, bij wie 
hij inwoonde; 

Dat anderdeels uit het bestreden 
arrest of andere stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat uit een later voorgevallen feit, 
inzonderheid een later uitbetaald 
loon, is gevolgd dat de vorenbedoel
de feitelijke situatie van onderhoud 
op het moment van het ongeval niet 
bestond; 

Dat de appelrechters derhalve te 
dezen wettig hebben beslist dat 
Frank Eeckeloo door zijn vader on
derhouden werd; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

27 maart 1992 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 405 

1 e KAMER - 27 maart 1992 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEG!NSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR -
RECHT OP RECHTSZEKERHEID. 

De algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, die oak ten aanzien van de 
administratie der belastingen gelden, 
sluiten het recht op rechtszekerheid in; 
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dat recht houdt a.m. in dat de burger 
moet kunnen vertrouwen op wat door 
hem niet anders kan worden opgevat 
dan als een vaste gedrags- of beleids
regel van de overheid (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VAN APERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6891) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1988 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 1°, van het koninklijk besluit 
nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot 
de regeling van de voldoening van de be
lasting over de toegevoegde waarde (ver
plichte vermelding van het inschrijvings
nummer in het boek der uitgaande 
f~kturen van de verkoper), 4, § 1, tweede 
hd, en § 2, van het koninklijk besluit nr. 
17 van 20 juli 1970, met betrekking tot de 
vaststelling van een minimummaatstaf 
van heffing voor tweedehandse perso
nenauto's voor dubbel gebruik, op het 
stuk van de belasting over de toegevoeg
de waarde (tekst v66r de wijziging bij 
konin~lijk besluit v~n 20 december 1984) 
(verphchte vermeldmg van het jaartal 
van constructie, de motorsterkte en het 
carrosseriemodel), en bij wijze van con
sequentie, van de artikelen 3, § 1, 1°, van 
het koninklijk besluit nr. 3 van 10 de
cember 1969 met betrekking tot de af
trekregeling voor de toepassing van de 

(1) Zie Cass., 10 juni 1988, A.R. nr. F 1415 N 
(A.C., 1987-88, nr. 621) en de conclusie van 
proc.-gen. Krings; SuETENS, Algemene rechts
beginselen en algemeen beginsel van behoor
lijk bestuur in het Belgische administratief 
recht >>, in T.B.P., 1970, biz. 379 tot 396, inz. 
nrs. 3, 4 en 16, en « Algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur in de rechtspraak van de 
Raad van State », in T.B.P., 1981, biz. 81 tot 89 
inz. nr. 21; VAN GERVEN, « Beginselen van be~ 
hoorlijk handelen "• in R. W., 1982-83, kol. 961 
tot 978; VAN 0RSHOVEN, Behoorlijke rechtsbe
ding op geschillen 1ran directe rijksbelastin
gen, druk 1987, nrs. 4 tot 6; MAsT, ALEN en 
DuJARDIN, Overzicht van Belgisch administra
tief recht, druk 1989, nrs. 41 en 42. Cassatie
rechtspraak vandaag, nrs. 17 en 18, rede uitge
sproken door proc.-gen. LENAERTS op de plech
tige openingszitting van het Hof d.d. 2 sept. 
1991. 

belasting over de toegevoegde waarde, 
45, § 1, 49 van het Wetboek van de Belas
ting over de Toegevoegde Waarde (wet 
van 3 juli 1969, teksten v66r de wijziging 
bij de wet van 27 december 1977), 110 en 
112 van de Grondwet, en verder gesteld 
als volgt: 

« doordat het arrest, na een overzicht 
van de vermeldingen die voorkomen en 
van de vermeldingen die ontbreken op 
de aankoopfakturen voor dewelke aan ei
ser de recuperatie van B.T.W. door de 
administratie ontzegd wordt, vaststelt : 
"dat niet vermeld zijn: het inschrijvings
nummer in het boek der uitgaande fak
turen, het jaartal van constructie, de mo
torsterkte en het carrosseriemodel "; ver
der, na herinnerd te hebben aan de ratio 
legis van de voorschriften waarbij deze 
vermelding vereist is, en naar de gebrui
kelijke handelswijze van de verweerder, 
opmerkt dat de administratie reeds bij 
vroegere controles dezelfde tekortkomin
gen heeft vastgesteld " doch desbetref
fend (verweerder) steeds heeft toegela
ten deze betaalde B.T.W. in mindering te 
brengen, zonder enige opmerking te for
muleren ", in dat verband ook aanhaalt 
dat de door de litigieuze fakturen vastge
stelde aankopen werkelijk hebben 
plaatsgevonden en dat verweerder ef
fectief de daarop verschuldigde B.T.W. 
aan zijn contractspartij heeft betaald, en 
daarna beslist : " dat uit de houding van 
de B.T.W.-administratie blijkt dat zij ge
durende jaren heeft geoordeeld na zorg
vuldige controle, dat deze facturen (met 
de onvolledige vermeldingen) kunnen 
gelden om de aftrek toe te staan wan
neer er zoals in casu geen twijfe'I over 
bestond dat de verrichtingen werkelijk 
hadden plaats gevonden; dat deze han
delswijze van de administratie bij (ver
weerder) een rechtmatig vertrouwen 
heeft verwekt dat deze - zij het naar de 
vorm onvolledige facturen - voldoende 
waren om het re.cht op aftrek te verkrij
gen; dat, nu er m hoofde van (verweer
der) geen sprake is van enige fraude, het 
tegen het ook door (eiser) in acht te ne
men beginsel van behoorlijk bestuur en 
de daarin vervatte beginselen van z~rg
vuldigheid en fair play (incluis het ver
trouwensprincipe) indruist deze in aftrek 
gebrachte B.T.W. en de boete terug te ei
sen op grond van onvolledige vermeldin
gen op voorheen in orde bevonden factu
ren omdat toevallig na jaren gebleken is 
dat de contractspartij van (verweerder) 
haar B.T.W.-verplichtingen niet naleefde 
en de administratie haar vorderingen te
gen deze contractspartij niet kon ten uit-
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voer leggen ", en op die gronden het ver
zet van verweerder tegen het dwangbe
vel inwilligt, 

terwijl, eerste onderdeel, alle voor
schriften van de fiscale wetgeving tot de 
openbare orde behoren en gebiedend ka
rakter dragen, hetgeen in casu eveneens 
geldt voor de voorschriften betreffende 
de vermeldingen op facturen in toepas
sing van de wetgeving inzake belasting 
over de toegevoegde waarde; 

en terwijl geen enkele wetsbepaling of 
rechtsregel de rechtbanken machtigt om 
van de toepassing van dwingende wette
lijke voorschriften af te zien mits het in
roepen van een (nergens in de wet om
schreven) beginsel van behoorlijk be
stuur met de " daarin vervatte beginse
len van zorgvuldigheid en fair play 
(incluis het vertrouwensprincipe) "; zodat 
het arrest zonder aannemelijke rechts
grond de verweerder vrijstelt van de ter 
zake toepasselijke reglementaire voor
schriften (schending van de eerste twee 
vermelde bepalingen), en bij wijze van 
consequentie een aftrek toelaat in voor
waarden die niet voldoen aan de desbe
treffende wetsbepalingen (schending van 
de overige bepalingen) en een onwette
lijke vrijstelling van belasting toestaat 
(schending van artikel 112 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, een eventuele ge
doogzaamheid van de optredende ambte
naren ter gelegenheid van vroegere con
troles geen recht schept om op duurzame 
wijze van de toepassing van dwingende 
voorschriften af te zien; zodat ook om 
die reden deze voorschriften geschonden 
werden (schending van dezelfde bepalin
gen); 

derde onderdeel, in zoverre de in het 
arrest vermelde beginselen van behoor
lijk bestuur, van zorgvuldigheid en fair 
play en het zogenaamde vertrouwens
principe deel uitmaken van het positief 
geldend recht ook in fiscale zaken, deze 
beginselen niet kunnen geschonden zijn 
wanneer de administratie zich aan de 
strikte toepassing van formele voor
schriften houdt; zodat ook om die reden 
deze voorschriften geschonden werden 
(schending van dezelfde bepalingen) >> : 

Overwegende dat de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur het 
recht op rechtszekerheid insluiten; 
dat die beginselen ook gelden ten 
aanzien van het fiscaal bestuur; 

Dat het recht op rechtszekerheid 
onder meer inhoudt dat de burger 

moet kunnen vertrouwen op wat 
door hem niet anders kan worden 
opgevat dan als een vaste gedrags
of beleidsregel van de overheid; dat 
daaruit volgt dat de door de over
heid opgewekte gerechtvaardigde 
verwachtingen van de burger in de 
regel moeten worden gehonoreerd; 

Overwegende dat het arrest ge
grond verklaart het verzet van ver
weerder tegen een op 27 april 1982 
door eiser betekend dwangbevel tot 
betaling van 412.750 frank belasting 
over de toegevoegde waarde en 
825.500 frank boeten, vermeerderd 
met interest en kosten; dat, volgens 
het arrest, het dwangbevel berust op 
een proces-verbaal van 23 december 
1981 waarin is gesteld dat verweer
der, autohandelaar, van zeventien 
facturen, gaande van 16 april 1976 
tot 6 oktober 1977 en die de verkoop 
aan hem van tweedehandsauto's 
door een ander autohandelaar be
treffen, de betaalde belasting over 
de toegevoegde waarde heeft afge
trokken, terwijl op die facturen niet 
alle reglementair bepaalde vermel
dingen waren aangebracht; 

Overwegende dat het arrest eens
deels vaststelt dat de litigieuze fac
turen van de verkoper de wettelijk 
voorgeschreven vermeldingen behel
zen, behalve het inschrijvingsnum
mer in het boek der uitgaande factu
ren, het jaartal van de constructie, 
de motorsterkte en het carrosserie
model, en dat verweerder aan zijn 
contractspartij de erop verschuldig
de B.T.W. zonder fraude heeft be
taald; dat het arrest anderdeels vast
stelt dat eiser gedurende jaren en 
ten minste sedert 1973, na zorgvuldi
ge controle, steeds geoordeeld heeft 
dat de betrokken facturen een wetti
ge titel uitmaakten voor verweer
ders recht op aftrek van de door 
hem effectief betaalde B.T.W., en 
dat eiser enkel tot terugvordering 
van de aldus afgetrokken belasting 
en tot het opleggen van boeten is 
overgegaan omdat toevallig na jaren 
gebleken was dat de contractspartij 
van verweerder haar eigen B.T.W.-
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verplichtingen niet had nagekomen 
en eiser niet erin was geslaagd zijn 
desbetreffende vordering tegen die 
partij ten uitvoer te leggen; 

Dat het hof van beroep, op grand 
van die feitelijke gegevens, zonder 
schending van de in het middel aan
gewezen grondwets-, wets- en regle
mentsbepalingen, naar recht heeft 
kunnen beslissen dat verweerders 
verzet tegen eisers dwangbevel ge
grond is, door die beslissing te fun
deren op het recht van de burger op 
rechtszekerheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 maart 1991 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Rauws, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de· h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 406 

1 e KAMER - 27 maart 1992 

1° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE
RECHTSHOF - DWANGSOM - ART. 1385BIS, 

EERSTE LID, GER.W. - RECHTSREGEL GE
MEENSCHAPPEL!JK VOOR BELGIE, LUXEM
BURG EN NEDERLAND. 

2° DWANGSOM -ART. 1385BIS, GER.W. -
RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND. 

3° BENELUX- ART. 6 VERDRAG BENELUX
GERECHTSHOF - PREJUDICIELE VRAAG -
VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BEL
GIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, ALS BEDOELD 
B!J ART. 1 VAN HET VERDRAG - VRAAG OP
GEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSA
TIE AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING 
VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

1° en 2° De rechtsregel vervat in art. 
1385bis, eerste lid, Ger. W. is met in
gang van 1 maart 1980 een voor Bel
gie, Luxemburg en Nederland gemeen
schappelijke rechtsregel, als bedoeld 
bij art. 1 van het Verdrag Benelux-Ge
rechtshof (1). 

3° Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land. gemeenschappelijke rechtsregel, 
die als dusdanig is aangewezen krach
tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechts
hof, voor het Hof van Cassatie is gere
zen, moet het Hof in de regel die 
vraag aan het Benelux-Gerechtshof 
voorleggen (2). (Art. 6 Verdrag Bene
lux-Gerechtshof.) 

(TUYPENS A. 
T. VAN HOOREBEKE, BEYER, TUYPENS N.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7370) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 september 1989 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 17, 18, 1178, 
1183, in het bijzonder 11°, 1184, 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor 
zover nodig, artikel 1, lid 1, van de Een
vormige Beneluxwet betreffende de 
dwangsom vastgesteld bij de Benelux
Overeenkomst van 26 november 1973, 
welke werd goedgekeurd en ingevoerd in 
het Gerechtelijk Wetboek bij wet van 31 
januari 1980, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent uitspraak doende in hager 
beroep bij het bestreden vonnis het be-

(1) en (2) Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7159 
(A.C., 1989-90, nr. 236) en 23 mei 1991, A.R. nr. 
8875 (ibid., 1990-91, nr. 486). 
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roep van eiser ongegrond verklaart en 
het beroepen vonnis, waarbij het derden
verzet tegen de beschikking van de vre
derechter waarbij aan eiser bevel werd 
gegeven tot de eedaflegging zoals gevor
derd, onder verbeurte van een dwang
som van 1.000 frank per dag vertraging, 
nadat hij hiervoor door de instrumente
rende notarissen zal uitgenodigd zijn 
overeenkomstig de wet, werd afgewezen, 
bevestigt, op de gronden dat : " De vraag 
rijst of de notaris de vereiste hoedanig
heid heeft om een dwangsom te vorde
ren, tot zekerheid van de uitvoering van 
de rechterlijke beslissing, gewezen naar 
aanleiding van de gerezen moeilijkhe
den. Het vorderen van de dwangsom is 
geen op zichzelf staande vordering doch 
is een eis tot een voorwaardelijke ver
oordeling voor het geval de hoofdveroor
deling niet zou worden nagekomen; zij is 
een accessorium bij de hoofdeis aan de
welke zij ondergeschikt is. Nu de hoofd
eis, luidens het artikel 1184 Gerechtelijk 
Wetboek, noodzakelijkerwijze eveneens 
voor de vordering tot veroordeling tot 
een dwangsom, gezien de beide eisen sa
men voor de bevoegde rechter dienen in
gesteld {A.P.R., Ballon G.L., Dwang
som, nr. 51). De notaris treedt daarbij op 
ingevolge wettelijk mandaat, in zijn hoe
danigheid van openbaar ambtenaar, ter 
uitvoering van de opdracht waartoe hij 
door de partijen of een van hen is ver
zocht. Hij vordert als het ware als ge
mandateerde van de belanghebbende 
partij(en). 2. De maatregel, waarbij het 
opmaken van een inventaris is bevolen, 
heeft (in tegenstelling tot andere maatre
gelen geldend voor de duur van de echt
scheidingsprocedure) niet tot doel de fei
telijke scheiding tussen de echtgenoten 
hangende de procedure te organiseren, 
doch is een bewarende maatregel die er
toe strekt - tot vrijwaring van beider 
belangen en met het oog op de eventuele 
latere vereffening en verdeling - de ver
mogenstoestand van de echtgenoten (hu
welijksgemeenschap) en/of elk van hen 
vast te stellen. De beschikking in kort 
geding is een geldige titel, ter uitvoering 
van deze maatregel; de onwil van een 
der partijen vermag het afsluiten van de
ze inventaris - trouwens aangevangen 
tijdens de procedure echtscheiding -
niet te verhinderen. 3. In tegenstelling 
tot wat (eiser) voorhoudt is hij als bewo
ner van het huis waar de inventaris 
werd opgesteld en tevens bezitter van de 
gei:nventariseerde goederen, gehouden 
tot de eedaflegging en is hij niet " ge
rechtigd" de eedaflegging te weigeren. 

De eedaflegging waarborgt de oprecht
heid van de verklaringen afgelegd door 
de partijen en is als dusdanig een essen
tieel element van de inventaris, vereist 
voor zijn bewijskracht. De beschikking 
van 4 mei 1987 houdende het bevel tot 
eedaflegging impliceert geen inbreuk op 
de persoonlijke vrijheid; immers de be
schikking van de vrederechter rechtigt 
geenszins tot dwang op de persoon van 
(eiser). Het opleggen van een dwangsom 
verandert aan dit gegeven niets en be
oogt !outer (eiser) aan te zetten het rech
terlijk bevel - ter uitvoering van een 
wettelijke verplichting - na te leven het 
het kracht bij te zetten. Waar de 
dwangsom kan worden gezien als een 
private straf, stoelt zij evenwel op een 
formele wet (wet van 31 januari 1980, 
houdende de goedkeuring van de Bene
lux-overeenkomst van 26 november 
1973); derwijze is zij niet strijdig met de 
grondwettelijke principes noch met het 
Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens, houdende het legaliteitsbegin
sel van de straf. Evenmin kan (eiser) 
worden gevolgd waar hij stelt dat de 
dwangsom slechts kan worden opgelegd 
" als assessorium van een verplichting 
spruitend uit het verbintenissenrecht ". 
Immers de verplichting tot eedaflegging 
spruit uit de wet, welke naast de over
eenkomst, de oneigenlijke contracten, de 
misdrijven en de oneigenlijke misdrij
ven, bron is van verbintenissen (artikel 
1370 B.W.). Tenslotte snijdt het argument 
als zou de dwangsom slechts wettig zijn 
mits de hoofdveroordeling vatbaar zou 
zijn voor gedwongen uitvoering geen 
hout; de dwangsom werd immers inge
voerd precies om die veroordelingen wel
ke niet voor reiHe executie vatbaar zijn, 
af te dwingen; behoudens de veroorde
ling tot betaling van een geldsom kan el
ke veroordeling - wat ook haar voor
werp is - worden gesanctioneerd door 
een dwangsom. De rechtspraak (arrest 
van 5 juli 1985, R. W., 1985/1986, 929) waar
naar verwezen door (eiser) is niet relevant 
nu het Benelux-Gerechtshof besliste om
trent de vraag of de dwangsom verbeurd 
is gedurende de periode van schorsing 
van gedwongen tenuitvoerlegging van de 
hoofdveroordeling ingevolge hoger beroep 
tegen het vonnis van de eerste rechter, 
hetwelk niet voorlopig uitvoerbaar werd 
verklaard. In acht genomen het voren
gestelde mits de vraag van (eiser), strek
kend tot het stellen van een prejudiciiHe 
vraag aan het Benelux-Gerechtshof, 
grond ", 
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terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek een rechtsvordering niet kan wor
den toegelaten indien de eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om 
ze in te dienen; overeenkomstig artikel 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek de 
rechter enkel op vordering van 
een der partijen de wederpartij kan ver
oordelen tot betaling van een geldsom, 
dwangsom genaamd, voor het geval dat 
aan de hoofdveroordeling niet wordt vol
daan; uit dit artikel 1385bis van het Ge
rechtelijk Wetboek wendt voortvloeit dat 
de dwangsom enkel kan worden gevor
derd door de schuldeiser van de verbin
tenis die het voorwerp uitmaakt van de 
hoofdveroordeling nu de dwangsom ertoe 
strekt de effectieve uitvoering te beko
men van de verbintenis waartoe de 
schuldenaar werd veroordeeld; de notaris 
die overeenkomstig artikel 1178 van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt aangewezen 
om de boedelbeschrijving op te maken 
optreedt als gerechtelijk mandataris en 
derhalve geen persoonlijk belang noch 
de hoedanigheid heeft om een vordering 
in te stellen strekkende tot veroordeling 
van een der partijen tot het afleggen van 
de eed en tot veroordeling van deze par
tij tot betaling van een geldsom, dwangs
om genoemd, voor het geval dat aan die 
veroordeling niet zou worden voldaan; 
wanneer de notaris, indien moeilijkhe
den rijzen, zich overeenkomstig artikel 
1184 van het Gerechtelijk Wetboek tot de 
vrederechter hij daardoor enkel het ge
schil aanhangig maakt bij deze magis
traat doch zelf geen partij wordt in dit 
geschil en derhalve niet de hoedanigheid 
verwerft van eiser op de hoofdveroorde
ling, en dus evenmin de hoedanigheid 
noch het belang heeft om de veroorde
ling te vorderen tot betaling van een 
dwangsom voor het geval aan de hoofd
veroordeling niet wordt voldaan; de 
appelrechters derhalve door, met bevesti
ging van het bestreden vonnis, te beslis
sen dat de eerste en de tweede verweer
der de vereiste hoedanigheid hebben om 
een dwangsom te vorderen, en deze vor
dering ontvankelijk en gegrond te ver
klaren, de artikelen 17, 18, 1178, 1884 en 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek en, 
voor zover nodig, artikel 1, lid 1, van de 
Eenvormige Beneluxwet betreffende de 
dwangsom hebben geschonden; 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig artikel 1385bis van het Gerech
telijk Wetboek de rechter op vordering 
van een der partijen de wederpartij kan 
veroordelen tot betaling van een geld-

som, dwangsom genaamd, voor het geval 
dat aan de hoofdveroordeling niet wordt 
voldaan; de veroordeling tot betaling van 
een dwangsom aldus het accessorium 
uitmaakt van een hoofdveroordeling, 
welke laatste vatbaar dient te zijn voor 
gedwongen uitvoering in natura; dat arti
kel 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wet
hoek weliswaar bepaalt dat de boedelbe
schrijving de eed dient te bevatten van 
degime(n) die in het bezit geweest zijn 
van de voorwerpen of die de plaatsen be
woond hebben, dat zij niets hebben ver
duisterd, en dat zij van zodanige verduis-

. tering geen kennis dragen, doch noch dit 
artikel, noch enig ander artikel bepaalt 
dat deze personen kunnen worden ver
oordeeld tot het afleggen van die eed; 
een eventuele eedopdracht of een bevel 
tot afleggen van de eed niet gepaard kan 
gaan met enige fysieke of geldelijke 
sanctie nu een ieder zijn verweer naar 
eigen goeddunken mag voeren; daaruit 
voortvloeit dat de beslissing waarbij aan 
een van de partijen in burgerlijke zaken 
het bevel gegeven wordt tot de eedafleg
ging, geen hoofdveroordeling is waaraan 
de veroordeling tot een dwangsom kan 
worden verbonden; de appelrechters der
halve door, met bevestiging van het be
streden vonnis te beslissen dat het bevel 
tot de eedaflegging een hoofdveroorde
ling uitmaakt en door dienvolgens eiser 
te veroordelen tot betalii1g van een 
dwang-
som, de artikelen 1183, in het bijzonder 
11°, 1184, 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek en, voor zover nodig, artikel 1, 
lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet be
treffende de dwangsom hebben geschon
den »: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, het volgende blijkt: 

1. in de loop van het geding tot 
echtscheiding van de echtgenoten 
Antoine Tuypens en Nicole Tuypens 
heeft de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent, op 
7 oktober 1985, rechtsprekende in 
kort geding, met toepassing van ar
tikel 1280 van het Gerechtelijk Wet
hoek, bevel gegeven tot het opma
ken van de boedelbeschrijving van 
de gemeenschappelijke goederen en 
lasten van de echtgenoten. Daarbij 
heeft de voorzitter de mrs. Van Hoo
rebeke en/of Beyer - hierna te noe
men de notarissen - aangewezen 
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om, op verzoek van een der partijen 
en bij gebreke van een onderhandse 
boedelbeschrijving, als instrumente
rende notarissen op te treden; 

2. ingevolge voormeld bevel van 
de voorzitter is de boedelbeschrij
ving opgemaakt door de aangewe
zen notarissen. Antoine Tuypens 
heeft geweigerd daarbij aanwezig te 
zijn; daarenboven heeft hij ook ge
weigerd de bij artikel 1183, 11°, van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde 
eed af te leggen, inhoudende dat hij 
niets heeft verduisterd noch van eni
ge verduistering kennis draagt; 

3. wegens de bedoelde weigering 
hebben de notarissen zich, met toe
passing van artikel 1184, eerste lid, 
van het Gerechtelijk W etboek, op 4 
mei 1987 gewend tot de Vrederech
ter van het zevende kanton Gent; 

4. gevolg gevende aan het verzoek 
van de notarissen, heeft de vrede
rechter, op voormelde datum, An
toine Tuypens, die niet was opgeroe
pen, bevel gegeven de eed af te leg
gen, « onder verbeurte van een 
dwangsom van duizend frank per 
dag, nadat hij hiervoor door de in
strumenterende notarissen zal uitge
nodigd zijn, overeenkomstig de 
wet ». De door Nicole Tuypens inge
stelde tussenvordering om de 
dwangsom op haar verzoek uit te 
spreken, voor zover de notarissen 
die niet persoonlijk mochten hebben 
kunnen vorderen, werd afgewezen; 

5. Antoine Tuypens heeft tegen de 
beschikking van 4 mei 1987 derden
verzet ingesteld. Dat derdenverzet 
heeft de vrederechter bij vonnis van 
28 september 1987 ongegrond ver
klaard. Dezelfde beslissing heeft hij 
genomen ten aanzien van de her
nieuwde tussenvordering van Nicole 
Tuypens, op grond dat de dwangsom 
door de notarissen kon worden ge
vorderd; 

6. op het hoger beroep van An
toine Tuypens heeft de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent, in het 
bestreden vonnis, het vonnis van 28 
september 1987 ten opzichte van ei
ser bekrachtigd. De voor de appel-

rechter ingestelde tussenvordering 
van de notarissen en het incidenteel 
beroep van Nicole Tuypens, die bei
de strekten tot veroordeling van An
toine Tuypens tot schadevergoeding 
wegens « roekeloos en tergend ge
ding », werden afgewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerster sub 3 : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, in zo
verre deze tegen de verweerster sub 
3 is gericht, ambtshalve opgeworpen 
door het openbaar ministerie, over
eenkomstig artikel 1097 van het Ge
rechtelijk Wetboek ter kennis ge
bracht van de advocaten van partij
en en hierop gegrond dat eiser 
tegen het bestreden vonnis, in zo
verre het die verweerster betreft, 
geen middel aanvoert : Overwegen
de dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid moet worden aangeno
men; dat de voorziening evenwel 
kan gelden als vordering tot bin
dendverklaring van het te wijzen ar
rest; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de notarissen, de ver
weerders sub 1 en 2 : 

Overwegende dat de beoordeling 
van de wettigheid van de aange
vochten beslissing tot veroordeling 
van eiser tot betaling van een 
dwangsom, een interpretatie vergt 
van artikel 1385bis, eerste lid, van 
het Gerechtelijk W etboek, en niet 
kan geschieden zonder de beant
woording van vragen van uitleg van 
de Benelux-Overeenkomst houdende 
eenvormige wet betreffende de 
dwangsom en van de daarbij horen
de eenvormige wet; 

Dat vorenbedoeld artikel 1385bis 
in werking is getreden op 1 maart 
1980, terzelfder tijd als, wat Belgie 
betreft, de Benelux-Overkomst hou
dend eenvormige wet betreffende de 
dwangsom en van de daarbij horen
de eenvormige wet, welke te Den 
Haag is ondertekend op 26 novem
ber 1973 en is goedgekeurd bij de 
wet van 31 januari 1980; 
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Overwegende dat de rechtsregel 
die zowel in artikel 1385bis, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
als in artikel 1, lid 1, van de eenvor
mige wet is geformuleerd, sinds 1 
maart 1980 een aan Belgie, Luxem
burg en Nederland gemene rechtsre
gel is als bedoeld bij artikel 1 van 
het Verdrag betreffende de instel
ling en het statuut van een Benelux
Gerechtshof; 

Dat de noodzakelijkheid van een 
beslissing over de uitleg van die 
rechtsregel het Hof verplicht de in 
het dictum gestelde vragen van uit
leg aan het Benelux-Gerechtshof 
voor te leggen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre ze gericht is 
tegen Nicole Tuypens; houdt iedere 
nadere uitspraak aan tot het Bene
lux-Gerechtshof zich heeft uitgespro
ken over de navolgende vragen : 1. 
maakt een rechterlijk bevel om de 
bij artikel 1183, 11°, van het Bel
gisch Gerechtelijk Wetboek bedoel
de eed af te legen een hoofdveroor
deling uit als bedoeld in artikel 1, 
lid 1, van de eenvormige wet betref
fende de dwangsom, waarvoor, voor 
het geval dat eraan niet wordt vol
daan, een veroordeling tot betaling 
van een dwangsom kan worden uit
gesproken; 2. zo ja, moet de nota
ris die de in de artikelen 117 5 tot 
1184 van het Belgisch Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde akte van boedel
beschrijving verlijdt, en die zich, 
met toepassing van artikel 1184 van 
hetzelfde wetboek, tot de vrederech
ter heeft gewend omdat een bij arti
kel 1183, 11°, van hetzelfde wetboek 
bedoelde persoon heeft geweigerd 
de aldaar vermelde eed af te leggen, 
worden beschouwd als een der par
tijen bedoeld in artikel 1, lid 1, van 
de eenvormige wet, op wier vorde
ring de « wederpartij » tot betaling 
van een dwangsom kan worden ver-

oordeeld?; verklaart dit arrest bin
dend ten aanzien van Nicole Tuy
pens; houdt de kosten aan. 

27 maart 1992 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rauws, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Verbist. 

Nr. 407 

3e KAMER - 30 maart 1992 

10 ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLE
GING - KOSTEN - CASSATIEBEROEP - ROE
KELOOS GEDING. 

2o GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - AR
BEIDSONGEVAL - CASSATIEBEROEP - ROE
KELOOS GEDING. 

1 o en 2° Wanneer het Hoi oordeelt dat 
het cassatieberoep dat op vordering 
van een door een arbeidsongeval ge
troffene is ingesteld, roekeloos en ter
gend is, veroordeelt het eiser in de 
kosten (1). (Art. 68 Arbeidsongevallen
wet.) 

(VAN TROOSTENBERGE T. A.G. 1824 - BELGI
SCHE MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZE

KERINGEN) 

(A.R. nr. 7739) 

30 maart 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal, afdelings-

(1) Zie Cass., 15 maart 1992, A.R. nr. 6582 
(A.C., 1981-82, nr. 411). 
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voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 408 

3e KAMER - 30 maart 1992 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZING -
EERSTE KANDIDATUUR- AANVANG VAN DE 
BESCHERMING. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - VER
KIESBAARHEID - ONTSLAGEN KANDIDAAT -
TEWERKSTELLINGSVOORWAARDE- TIJDSTIP 
WAAROP DE VOORWAARDE VERVULD MOET 
ZIJN. 

1 o De kandidaat bij de verkiezingen voor 
de ondernemingsraad en het veilig
heidscomite geniet de bijzondere be
scherming tegen ontslag, niet vanaf de 
indiening van de kandidatenlijst, maar 
vanaf de dertigste dag v66r de aan
plakking van het bericht dat de verkie
zingsdatum vaststelt (1). (Artt. 21, §§ 3 
en 4, Bedrijfsorganisatiewet en 1bis, 
§§ 3 en 4, Gezondheid en Veiligheids
wet.) 

2° Om de bijzondere bescherming tegen 
ontslag te genieten, vanaf de dertigste 
dag v66r de aanplakking van het be
richt dat de verkiezingsdatum vast
stelt, moet de ontslagen kandidaat 
bij de verkiezingen voor de onderne
mingsraad en het veiligheidscomite 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarde 
van zes maanden tewerkstelling vol
doen op het ogenblik van het ontslag. 

(1) Cass., 10 dec. 1975 (A.C., 1976, 449), 16 
jan. 1984, A.R. nr. 4145 (A.C., 1983-84, nr. 253). 

(Artt. 19, eerste lid, 3°, en 21, § 4, eer
ste lid, Bedrijfsorganisatiewet, en 1, 
§ 4, b-bis, eerste lid, 3°, en lbis, § 4, 
eerste lid, Gezondheid en Veiligheids
wet.) 

(GRIMA N.V. E.A. T. FIEUX, ALGEMEEN CHIUSTE
LIJK VAKVERBOND CENTRALE METAALBE

WERKERS VAN BELGIE} 

ARREST 

(A.R. nr. 7840) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 juni 1991 in laat
ste aanleg door de Arbeidsrecht
bank te Kortrijk, gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 19 van de 
wet van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven zoals 
aangevuld bij de wet van 18 maart 1950 
en gewijzigd bij wetten van 15 juni 1953, 
15 maart 1954, 28 januari 1963, 16 janua
ri 1967, 10 oktober 1967, 17 februari 1971, 
23 januari 1975, het koninklijk besluit 
van 1 maart 1971, het koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, het koninklijk 
besluit nr. 15 van 23 oktober 1978, de wet 
van 22 januari 1985, van 21 februari 
1985, van 29 juli 1986 en de Programma
wet van 22 december 1989, in het bijzon
der het eerste lid 3° en het derde en vier
de lid van voornoemd artikel; van artikel 
21 van voornoemde wet van 20 septem
ber 1948 in het bijzonder §§ 2, 3 en 4 zo
als vervangen bij art. 1 van de wet van 
18 maart 1950 en sindsdien herhaaldelijk 
gewijzigd; van de artikelen 1 § 4 (b-bis) 
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 zoals 
gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1957, 
28 januari 1963, 16 januari 1967, 10 okto
ber 1967, 17 februari 1971, 16 maart 1971, 
23 januari 1975 en bij koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978; koninklijk be
sluit nr. 15 van 23 oktober 1978; konink
lijk besluit van 28 september 1984, de 
wet van 22 januari 1985, het Besluit van 
de Vlaamse Executieve van 12 oktober 
1988 en tenslotte de Programmawet van 
22 december 1989, in het bijzonder het 
eerste lid 3° en het derde en vierde lid 
van voornoemde bepaling; van artikel 
1bis van voornoemde wet van 10 juni 
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1952 in het bijzonder de §§ 2, 3 en 4 zoals 
herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, en 
van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het bestreden vonnis het door 
eisers in besluiten opgeworpen middel 
dat eerste verweerder op het ogenblik 
van zijn ontslag niet genoot van de wet
telijke bescherming voorzien in de wet
ten van 20 september 1948 en 10 juni 
1952 nu hij op het ogenblik van zijn kan
didatuur en derhalve evenmin op de da
tum van de verkiezingen niet aan de 
voorwaarden voor verkiesbaarheid val
deed, heeft verworpen a.m. op grand . 
dat: 

"( ... ) (eerste verweerder) op 3 april 
1991 een schriftelijke verklaring onderte
kende waarbij hij zich kandidaat stelde 
voor de sociale verkiezingen 1991 in de 
firma Marcke, dit zowel voor een man
daat in de ondernemingsraad als in het 
Comite voor Veiligheid, Gezondheid en 
Verfraaiing der Werkplaatsen; 

( ... ) bij aangetekend schrijven dd. 5 
april 1991 de arbeidsovereenkomst van 
(eerste verweerder) onmiddellijk werd 
verbroken wegens dringende redenen, 
meer bepaald wegens het nemen van 
verlof op 3, 4 en 5 april 1991 niettegen
staande dit niet werd toegestaan door 
zijn rechtstreekse overste; 

( ... ) bij aangetekend schrijven dd. 8 
april 1991 de werknemersorganisatie van 
(eerste verweerder) zijn kandidatuur in
gediend heeft bij zijn werkgever (eiser); 

( ... ) bij aangetekend schrijven van 8 
april 1991 (eerste verweerder) betwist on
wettig afwezig te zijn geweest op 3, 4 en 
5 april 1991; 

( ... ) bij aangetekend schrijven van de
zelfde datum (eerste verweerder) de we
derindienstneming gevraagd heeft aan 
de N.V. Van Marcke Logistics (derde ei
ser); 

( ... ) bij aangetekend schrijven dd. 11 
april 1991 (tweede verweerder) eveneens 
de wederindienstneming van betrokkene 
heeft gevraagd daar hij op dat ogenblik 
van het ontslag wettelijk beschermd was 
ingevolge de voordracht van zijn kandi
datuur op 8 april 1991; 

( ... ) de re'integratie door de werkgever 
geweigerd wordt; 

( ... ) de werkgever de rechtbank vordert 
te zeggen voor recht dat de kandidaat
stelling van (eerste verweerder) na zijn 
ontslag wegens dringende reden angel-

dig is en rechtsmisbruik uitmaakt (cfr. 
verzoekschrift neergelegd op 10 mei 
1991); 

( ... ) om verkiesbaar te zijn als afge
vaardigde van het personeel de kandi
daat onder meer sedert tenminste 6 
maanden tewerkgesteld moet zijn in de 
onderneming. Deze voorwaarde van ver
kiesbaarheid moet vervuld zijn op de da
tum van de verkiezingen. (Art. 19 wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven en art. 1, § 4 
b, bis wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers); 

( ... ) alleen de werknemer die werd ont
slagen in strijd met de bepalingen van 
artikel 21, § 2 wet van 20 september 1948 
en artikel 1, bis, § 2 wet van 10 juni 1952 
tach als kandidaat mag worden voorge
dragen; 

( ... ) de kandidaten bij de verkiezing 
voor de ondernemingsraad en voor het 
Comite voor Veiligheid, Gezondheid en 
Verfraaiing der Werkplaatsen die aan de 
voorwaarden van verkiesbaarheid vol
doen en zo het hun eerste kandidatuur 
betreft, de bijzondere bescherming ge
nieten tegen ontslag vanaf de dertigste 
dag v66r de aanplakking van het bericht 
dat de verkiezingen vaststelt (art. 21, 
par. 3 en 4 wet van 20 september 1948 en 
art. 1bis, par. 3 en 4 van de wet van 10 
juni 1952; Cass., 16 januari 1984, Arr. v. 
Cass. 1983-1984, p. 551; Arbeidshof Brus
sel 28 november 1986, R. W. 21 februari 
1987, kol. 1697); 

( ... ) (eerste verweerder) Fieux Jean
Marie, voldeed aan alle voorwaarden van 
verkiesbaarheid toen hij door zijn werk
gever op 5 april 1991 onmiddellijk werd 
afgedankt wegens dringende reden; 

( ... ), daar hij op dat ogenblik de wette
lijke bescherming genoot, hij ontslagen 
werd in strijd met de bepalingen van ar
tikel 21, § 2 van de wet van 20 september 
1948 en artikel 1bis, § 2 wet van 10 juni 
1952; 

( ... ) hij aldus door (tweede verweerder) 
geldig kon worden voorgedragen op de 
kandidatenlijst arbeiders + 25 jaar dd. 8 
april 1991, tenzij de werkgever het be
wijs kan leveren dat de indiening van de 
kandidatuur van (eerste verweerder) een 
rechtsmisbruik uitmaakt; 

terwijl eisers met betrekking tot eerste 
verweerder in besluiten voorhielden dat 
zij, alvorens eerste verweerder om drin
gende redenen te ontslaan, er niet toe 
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gehouden waren de arbeidsrechtbank 
voorafgaandelijk om toestemming te vra
gen nu eerste verweerder die op het 
ogenblik van het ontslag om dringende 
reden dd. 5 april 1991 door geen enkele 
representatieve werknemersorganisatie 
was voorgedragen, op dat ogenblik niet 
de hoedanigheid van kandidaat-perso
neelsafgevaardigde bezat; deze hoedanig
heid van kandidat-personeelsafgevaar
digde slechts ontstaat op het ogenblik 
van de geldige indiening van een kandi
datenlijst en tweede verweerster eerste 
verweerder slechts bij aangetekend 
schrijven van 8 april 1991 als kandidaat
personeelsafgevaardigde aan eiseres 
voordroeg; 

terwijl krachtens artikelen 21, § 4 van 
de wet van 20 september 1948 en 1bis, 
§ 4 van de wet van 10 juni 1952 de bij de 
verkiezingen bedoeld in de artikelen 20 
en 21 van de wet van 20 september 1948 
en in artikel 1, § 4, b, (4, vijfde) lid voor
gedragen kandidaten die op het ogenblik 
van de verkiezingen aan de voorwaarden 
van verkiesbaarheid voldoen gedurende 
een periode die loopt van de dertigste 
dag af voorafgaande aan de aanplakking 
van het bericht dat de verkiezingsdatum 
vaststelt, tot de datum waarop de bij de 
volgende verkiezingen verkozen kandida
ten worden aangesteld om een dringende 
reden kunnen worden ontslagen die 
vooraf door het arbeidsgerecht werd aan
genomen; eisers op het ogenblik van de 
beslissing tot ontslag om dringende re
den (in casu 5 april 1991) evenwel niet 
kunnen worden verplicht tot het beko
men van de voorafgaandelijke goedkeu
ring van het voorgenomen ontslag door 
de arbeidsrechtbank indien zij slechts op 
8 april 1991 door de representatieve 
werknemersorganisatie op de hoogte 
werden gesteld van de kandidatuur van 
eerste verweerder; het ogenblik van de 
voordracht van de kandidaturen immers 
bepalend is voor het vertrekpunt van de 
bescherming; 

terwijl krachtens artikel 19 van de wet 
van 20 september 1948 en krachtens arti
kel 1, § 4 (bbis) van de wet van 10 juni 
1952, eerste verweerder op het ogenblik 
van de verkiezingen de vier verkiesbaar
heidsvoorwaarden in het bijzonder de 
verplichting sedert ten minste zes maan
den te zijn tewerkgesteld in de juridi
sche entiteit waaronder de onderneming 
ressorteert, diende te vervullen; zodat 
het vonnis niet zonder miskenning van 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen kon oordelen dat eerste verweer-

der op het ogenblik van de onmiddellijke 
afdanking wegens dringende redenen (in 
casu 5 april 1991) de wettelijke bescher
ming genoot aangezien voornoemde wet
telijke bescherming slechts ingaat voor 
een periode die loopt van de dertigste 
dag af voorafgaande aan het bericht dat 
de verkiezingsdatum vaststelt tot de da
tum waarop de bij de volgende verkiezin
gen verkozen kandidaten worden be
noemd, op het ogenblik dat eerste ver
weerder de hoedanigheid verwerft van 
kandidaat-personeelsafgevaardigde door 
de geldige indiening van een kandidaten
lijst (in casu op 8 april 1991) door de re
presentatieve werknemersorganisatie (in 
casu tweede verweerster) (schending van 
artikel 21 in het bijzonder de §§ 2, 3 en 4 
van de wet van 20 september 1948; van 
artikel 1bis in het bijzonder de §§ 2, 3 en 
4 van de wet van 10 juni 1952 betreffen
de de Gezondheid en de Veiligheid van 
de werknemer, alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaatsen; en 
zodat het vonnis door te overwegen dat 
eerste verweerder op het ogenblik van 
het ontslag " aan alle voorwaarden val
deed " tevens de hierna genoemde en in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt nu eerste verweerder die op 5 
april 1991 onmiddellijk en definitief om 
dringende reden werden afgedankt noch 
op het ogenblik van zijn kandidaatstel
ling door tweede verweerster dd. 8 april 
1991 noch op het ogenblik van de verkie
zingen voldeed aan de in artikel 19 van 
de wet van 20 september 1948 en in arti
kel 1, § 4 (b-bis) van de wet van 10 juni 
1952 gestelde voorwaarde dat hij uiter
lijk op het tijdstip van de verkiezingen 
sedert tenminste zes maanden tewerkge
steld moest zijn in de juridische entiteit 
waaronder de onderneming ressorteert 
(schending van artikel 19 van de wet van 
20 september 1948; van artikel 1, § 4 (b
bis) van de wet van 10 juni 1952); het 
vonnis in de mate dat het niet zonder 
schending van voornoemde wettelijke be
palingen kon overwegen dat eerste ver
weerder aan alle voorwaarden van ver
kiesbaarheid voldeed ten onrechte vast
stelde dat eerste verweerder op het 
ogenblik van het ontslag om dringende 
reden de wettelijke bescherming genoot, 
en niet zonder miskenning van de in het 
middel vernoemde wetsbepalingen kon 
overwegen dat eerste verweerder door 
tweede verweerster geldig kon worden 
voorgedragen op de kandidatenlijst ar
beiders + 25 j aar dd. 8 april nu slechts 
werknemers die in strijd met de bepalin
gen van artikel 21, § 2 werden ontslagen, 
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als kandidaat voorgedragen mogen wor
den (schending van de artikelen 19 en 21 
§ 2 van de wet van 20 september 1948; 
van de artikelen 1, § 4 (b-bis) derde lid 
en 1bis § 2 van de wet van 10 juni 
1952) »; . 

Overwegende dat, krachtens de te 
dezen toepasselijke artikelen 21, § 3, 
eerste lid, en § 4, eerste en tweede 
lid, van de Bedrijfsorganisatiewet 
en 1bis, § 3, eerste lid, en § 4, eerste 
en derde lid, van de Gezondheid en 
Veiligheidswet, de kandidaten bij de 
verkiezingen voor de ondernemings
raden en de veiligheidscomites, de 
door § 2 van de voormelde artikelen 
verleende bescherming genieten 
« gedurende een periode die loopt 
van de dertigste dag af voorafgaan
de aan de aanplakking van het be
richt dat de verkiezingsdatum vast
stelt »; dat deze bescherming niet 
ingaat op het ogenblik dat de werk
nemer de hoedanigheid van kandi
daat verwerft door de geldige indie
ning van een kandidatenlijst; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 19, vierde lid, van de Be
drijfsorganisatiewet en 1, § 4, b-bis, 
vierde lid, van de Gezondheid en 
Veiligheidswet, de werknemer die in 
strijd met de bepalingen van een 
van beide voormelde artikelen 21, 
§ 2, of 1bis, § 2, werd ontslagen, als 
kandidaat mag worden voorgedra
gen; dat uit deze bepaling volgt dat 
zodanig ontslag geen invloed heeft 
op het vereiste dat de kandidaat op 
het ogenblik van de verkiezing moet 
voldoen aan de voorwaarde van ver
kiesbaarheid gesteld door het eerste 
lid, 3°, van de voormelde artikelen 
19 en 1, § 4, b-bis; 

Dat de kandidaat kan voldoen aan 
de voorwaarden van verkiesbaar
heid voor de toepassing van de voor
melde artikelen 21, § 4, eerste lid, en 
1bis § 4, eerste lid, wanneer hij aan 
de ~oorwaarde van tewer kstelling 
bepaald in het eerste lid, 3°, van de 
voormelde artikelen 19, en 1, § 4, b
bis, voldoet op het ogenblik van het 
ontslag; 

Overwegende dat, bij een geldige 
kandidaatstelling van een vooraf in 

de beschermde periode om een drin
gende reden ontslagen werknemer, 
de werkgever, om de beschermings
bepalingen niet te overtreden, on
verwijld na de kandidaatstelling en 
het verzoek tot re:integratie in het 
bedrijf van de ontslagen werknemer 
hiertoe dient over te gaan onder· 
voorbehoud van het aanvatten bin
nen drie werkdagen en het doorvoe
ren van de procedure tot erkenning 

·van de dringende reden; dat de re:in
tegratie in het bedrijf van de ontsla
gen werknemer onder deze omstan
digheden geen afstand inhoudt van 
het recht om de dringende reden tot 
onmiddellijk ontslag in te roepen; 
dat de arbeidsrechtbank te dezen 
vaststelt « dat de re:integratie door 
de werkgever geweigerd wordt »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 maart 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 409 

2• KAMER - 31 maart 1992 

DIEFSTAL EN AFPERSING - BEDRIEG· 
LIJK WEGNEMEN VAN ANDERMANS GOED 
VOOR EEN KORTSTONDIG GEBRUIK - BE· 
GRIP. 
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Voor de toepassing van art. 461, tweede 
lid, Sw., is vereist dat de dader zich de 
zaak tegen de wil van de eigenaar be
drieglijk toegeeigent, d.i. met de be
wuste wil om de zaak aan het genot 
van de bezitter te onttrekken voor een 
kortstondig gebruik, doch met het oog
merk om de zaak na gebruik terug te 
geven (1}. 

(GENERAL! BELGIUM N.V. T. DE BRUYCKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 5005} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van de N.V. 
Generali Belgium : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 461, tweede lid, van het Strafwet
boek en 3, eerste lid, van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 

doordat het hof van beroep de vorde
ringen van de burgerlijke partijen, in zo
verre gericht tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, ongegrond en, 
in zoverre gericht tegen eiseres, gegrond 
verklaart, na te hebben geoordeeld dat 
de beklaagde van de hem ten laste geleg
de feiten sub A en B dient te worden 
vrijgesproken « gezien het voertuig nor
maal gedekt werd door een verzekering 
B.A., terwijl er geen bedrieglijke wegne
ming is die de toepasselijkheid van de 
polis zou wegnemen », met name op vol-
gende gronden : « Het politioneel onder
zoek stelt vast dat de eigenares van de 
personenwagen bestuurd door de be
klaagde nl. Van Heuverswijn Petra nor
maal bij haar moeder inwoont en dat de
ze laatste een vaste relatie onderhoudt 
met de beklaagde die aldus ook regelma
tig in de woning verblijft en woont. Zij 
verklaarde zich niet ongerust gemaakt te 
hebben bij de vaststelling dat haar auto-

{1) Cass., 8 old. 1987, A.R. nr. 7941, en 11 
mei 1988, A.R. nr. 6078 {A.C., 1987-88, nrs. 85 
en 566). 

sleutels in huis weg waren en daarom 
veronderstelde dat de beklaagde met 
haar voertuig was weggereden. In haar 
verklaring bevestigde zij daarenboven : 
"Gezien hij eigenlijk geen vreemde aan 
ons huis is, liet ik de zaak zo en dacht 
dat hij niet lang zou wegblijven ". Hier
uit blijkt duidelijk dat Van Heuverswijn 
Petra het feit van wegrijden met haar 
auto, zonder voorafgaande toelating, niet 
aanziet als een " bedrieglijke wegne
ming" maar als een normale handelwijze 
van een persoon die tot het gezin behoort 
en zodoende gebruik maakt van alle voor
werpen die voor het gezin ter beschikking 
staan. De verklaring van de beklaagde De 
Bruycker Etienne omtrent de omstandig
heden waarin hij met het voertuig wegge
reden is, bevestigt dit wanneer hij ver
klaart : Ik ben een vriend van de moeder 
van Petra en heb dus een sleutel van de 
woning en ik verblijf daar af en toe. Ik 
heb dus " gewoon " zonder vragen de auto
sleutels genomen en ben vertrokken. Het 
hof (van beroep) stelt dan ook vast dat in 
hoofde van de beklaagde zonder enig be
drieglijk inzicht gehandeld werd >>, 

terwijl artikel 461, tweede lid, van het 
Strafwetboek het bedrieglijk wegnemen 
van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik gelijkstelt met diefstal en geen 
enkele van de aangehaalde omstandighe
den uitsluit dat de beklaagde zich de per
sonenwagen tegen de wil van de eigenaar 
bedrieglijk heeft toegeeigend, dit is met 
de bewuste wil om de zaak te onttrekken 
aan het genot van de bezitter voor een 
kortstondig gebruik doch met het oog
merk om de zaak na gebruik terug te ge
ven; immers, deze wil en dit oogmerk vol
komen los staan van de omstandigheid 
dat de eigenares van de wagen bij haar 
moeder inwoont, die een vaste relatie on
derhoudt met de beklaagde en van het feit 
dat deze laatste aldus behoort tot het ge
zin, terwijl het bedrieglijk inzicht dient 
onderzocht bij de dader en niet afhangt 
van de vraag of voormelde eigenares het 
wegrijden met haar auto al dan niet be
schouwde als een « bedrieglijke wegne
ming >>, zodat het hof van beroep, dat bo
vendien uitdrukkelijk vaststelt dat de be
klaagde met de wagen is weggereden 
« zonder voorafgaande toelating >>, zijn be
lissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van de in het middel aangedui
de wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 461, 
tweede lid, van het Strafwetboek, 
het bedrieglijk wegnemen van an-
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dermans goed voor een kortstondig 
gebruik gelijkstelt met diefstal; 

Overwegende dat die bepaling 
vereist dat de dader zich de zaak te
gen de wil van de eigenaar bedrieg
lijk toeeigent, dat is met de bewuste 
wil om de zaak te onttrekken aan 
het genot van de bezitter voor een 
kortstondig gebruik doch met het 
oogmerk om de zaak na gebruik te
rug te geven; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren: « Wat betreft de fei
ten omschreven sub A en B van de 
verzending door de raadkamer dd. 
8.11.1989. Het politioneel onderzoek 
stelt vast dat de eigenares van de 
personenwagen bestuurd door de be
klaagde nl. Van Heuverswijn Petra 
normaal bij haar moeder inwoont 
en dat deze laatste een vaste relatie 
onderhoudt met de beklaagde die al
dus ook regelmatig in de woning 
verblijft en woont. Zij verklaarde 
zich niet ongerust gemaakt te heb
ben bij de vaststelling dat haar au
tosleutels in huis weg waren en 
daarom veronderstelde dat de be
klaagde met haar voertuig was weg
gereden. In haar verklaring beves
tigde zij daarenboven : " Gezien hij 
eigenlijk geen vreemde aan ons huis 
is liet ik de zaak zo en dacht dat hij 
niet lang zou wegblijven ". Hieruit 
blijkt duidelijk dat Van Heuverswijn 
Petra het feit van wegrijden met 
haar auto, zonder voorafgaande toe
lating, niet aanziet als een " bedrieg
lijke wegneming " maar als een nor
male handelwijze van een persoon 
die tot het gezin behoort en zodoen
de gebruik maakt van alle voorwer
pen die voor het gezin ter beschik
king staan. De verklaring van de 
beklaagde De Bruycker Etienne om
trent de omstandigheden waarin hij 
met het voertuig weggereden is, be
vestigt dit wanneer hij verklaart : Ik 
ben een vriend van de moeder van 
Petra en heb dus een sleutel van de 
woning en ik verblijf daar af en toe. 
Ik heb dus " gewoon" zonder vragen 
de autosleutels genomen en ben ver
trokken »; 

Overwegende dat de appelrechters 
met die redenen te kennen geven en 
op onaantastbare wijze oordelen 
dat, rekening houdend met de tus
sen de vermelde personen bestaan
de relaties, de eerste verweerder De 
Bruycker het voertuig dat aan Van 
Heuverswijn toebehoorde niet met 
enig bedrieglijk inzicht en tegen de 
wil van de eigenares had weggeno
men; dat zij zodoende hun beslis
sing dat de feiten A en B tegen De 
Bruycker niet bewezen zijn naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, ... , verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt de eisers in de kosten van 
hun respectieve voorziening. 

31 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, De Gryse en Biitzler. 

Nr. 410 

ze KAMER - 31 maart 1992 

1° STRAF - ALLERLEI - STRAFTOEMETING 
- REDENGEVING - VERVANGENDE GEVAN
GENISSTRAF. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - RE
DENGEVING - VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAF. 
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3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIE IN ZOVERRE DE 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF WORDT 
VASTGESTELD - BEPERKTE VERWIJZING. 

1 o en 2° Onwettig is de beslissing die de 
duur van de door de eerste rechter 
vastgestelde vervangende gevangenis
straf verlengt zonder opgave van rede
nen (1). 

3° Wanneer een beslissing vernietigd 
wordt omdat de duur van de vervan
gende gevangenisstraf onwettig werd 
verlengd, wordt de zaak enkel verwe
zen voor uitspraak over de vervangen
de gevangenisstraf (2). 

(DE BUCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5098) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op eisers memorie waarvan de 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

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

Over het eerste middel: 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank eiser veroordeelde tot een 
geldboete van honderd frank onder 
de motivering: « gelet op, enerzijds, 
de aard van de bewezen verklaarde 
betichting A en, anderzijds, de om-

(1) Zie : Cass., 22 nov. 1988, A.R. nr. 2157 
(A.C., 1988-89, nr. 172). 

(2) Cass., 7 sept. 1982, A.R. nr. 7218 (A.C., 
1982-83, nr. 16), en 7 dec. 1988, A.R. nr. 7088 
(ibid., 1988-89, nr. 207). 

standigheid dat (eiser) een blanco 
strafregister heeft dient, bij toepas
sing van artikel 85 van het Strafwet
boek, enkel een geldboete te worden 
opgelegd van honderd frank »; dat 
het arrest deze straf bevestigt met 
de motivering dat de bewezen geble
ven feiten door de eerste rechter 
met een passende straf werden be
teugeld; dat het aldus de motivering 
van de eerste rechter overneemt en 
voldoet aan de bepalingen van de 
artikelen 195 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Overwegende evenwel dat het ar
rest de duur van de vervangende ge
vangenisstraf, die de eerste rechter 
vaststelde op acht dagen, verhoogt 
tot een maand, zonder opgave van 
redenen; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
vervangende gevangenisstraf vast
stelt ( ... ); verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

31 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. 
Soetaert, Gent. 
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Nr. 411 

2e KAMER - 31 maart 1991 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - ART. 10.1.1° EN 10.1.3° - ONAAN
GEPASTE SNELHEID - NIET TE VOORZIENE 
HINDERNIS. 

Niet tegenstl'ijdig is de beslissing die 
eensdeels een bestuurder schuldig ver
klaart aan onopzettelijke slagen of ver
wondingen door het voeren van een 
onaangepaste snelheid en, anderdeels, 
oordeelt dat de tegenpartij een niet te 
voorziene hi11dernis opleverde (1). 

(VANDENDRIESSCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5337) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januari 1991 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge; 

Gelet op eisers memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
tegen eiser : · 

Over het middel: 

Overwegende dat eiser werd vervolgd 
om : B. onopzettelijk slagen of ver
wondingen te hebben veroorzaakt 
aan verweerder bij een verkeerson
geval; C. zijn snelheid niet te heb
ben geregeld zoals vereist wegens 
de plaatsgesteldheid, haar belemme
ring, de verkeersdichtheid, het zicht, 
de staat van de weg, de staat en de 
lading van zijn voertuig, opdat de 
snelheid geen ongevallen zou kun
nen veroorzaken noch het verkeer 
hinderen (artikel 10.1.1° Wegver
keersreglement); D. niet in aile om-

(1) Zie Cass., 4 mei 1959 (A.C., 1959, 693), 21 
mei 1962 (Bull. en Pas., 1962, 1070) en 10 feb. 
1976 (R. W:, 1975-76, 2167). 

standigheden te hebben kunnen 
stoppen voor een hindernis die kon 
voorzien worden (artikel 10.1.3°) en 
E. nagelaten te hebben te vertragen 
en zo nodig te stoppen om de tege
moetkomende weggebruikers door
gang te verlenen (artikel 15.2, twee
de lid); dat hij werd veroordeeld tot 
een enkele straf wegens de feiten 
van de telastleggingen B en C sa
men, en vrijgesproken voor deze 
van de telastleggingen D en E; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat eiser reed op een 
rechtlijnige baan waar aan zijn 
rechterzijde een lichte vrachtwagen 
geparkeerd stond zodat hij op het 
linker baanvak ging rijden; dat ver
weerder uit de tegenovergestelde 
richting kwam op het aan zijn lin
ker zijde gelegen fietspad dat op 24 
meter v66r hij die vrachtwagen be
reikte eindigt zodat hij de baan 
dwarste om zijn weg rechts verder 
te zetten; dat de aanrijding plaats 
had op het linker baanvak in eisers 
richting; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat eisers snelheid, name
lijk de ter plaatse toegelaten maxi
mumsnelheid van 60 kilometer per 
uur, een onaangepaste snelheid is in 
de onmiddellijke omgeving van een 
kruispunt; dat zij eveneens oordelen 
dat door het plots verlaten van het 
rijwielpad dan wanneer eiser te 
dicht genaderd was ( ± 20 m) ver
weerder een onvoorzienbare hinder
nis vormde; 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is te oordelen, eensdeels, dat 
eiser schuldig is aan het onopzette
lijk veroorzaken van slagen of ver
wondingen aan verweerder door ge
brek aan voorzichtigheid en voor
zorg, te dezen door het voeren van 
een onaangepaste snelheid, ander
deels, dat verweerder een onvoor
zienbare hindernis uitmaakte; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door eiser schuldig te verkla
ren aan de inbreuk op art. 10.1.1° 
Wegverkeersreglement en door het 
oorzakelijk verband te hebben vast-
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gesteld tussen het aldus in hoofde 
van eiser bewezen gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg en de aan 
verweerder toegebrachte slagen en 
verwondingen, wettig beslissen dat 
eiser mede aansprakelijk is voor het 
ongeval; 

Dat zij eisers verweer verwerpen 
en beantwoorden en hun beslissing 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet 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. 

31 maart 1992 - ze kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afd~lingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. W. 
De Becker, Brugge. 

Nr. 412 

ze KAMER - 31 maart 1992 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
ONDERZOEKSRECHTER - VORDERING TOT 
ONDERZOEK VAN HET O.M. - BEVOEGDHEID 
OM TE ONDERZOEKEN - VOORWERP VAN 
HET ONDERZOEK. 

2° ONDERZOEKSRECHTER -- VORDE
RING TOT ONDERZOEK VAN HET O.M. - BE
VOEGDHEID OM TE ONDERZOEKEN - VOOR
WERP VAN HET ONDERZOEK. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGJNG - EENSTEMMIGHEID 
VASTSTELLING DOOR DE APPELRECHTER. 

1° en 2° De onderzoeksrechter is slechts 
bevoegd om te onderzoeken wegens de 
feiten die het voorwerp uitmaken van 
en kunnen begrepen worden in de vor
dering van de procureur des Konings 
en de daarbij horende stukken (1). 

3° Aan het voorschrift van art. 211bis Sv. 
wordt niet voldaan door de enkele ver
melding van dat artikel onder de wets
bepalingen waarvan toepassing is ge
maakt; de rechter moet uitdrukkelijk 
vaststellen dat het rechtscollege met 
eenparige stemmen van zijn Jeden uit
spraak heeft gedaan (2). 

(ROBESYN, DEWEERDT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5656) 

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

Gelet op de namens de eisers inge
diende memorie, waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter slechts bevoegd is te onder
zoeken wegens de feiten die het 
voorwerp uitmaken van en kunnen 
begrepen worden in de vordering 
van de procureur des Konings en de 
daarbij behorende stukken; 

Overwegende dat het middel ver
wart, eensdeels, feiten die een mate
riele eenheid vormen, anderdeels, 
feiten die, alhoewel van dezelfde 
aard een overtreding vormend van 

(1) Zie Cass., 15 juni 1937 (Bull. en Pas., 
1937, I, 188), en 11 dec. 1990, A.R. nr. 4153 
(A.C., 1990-91, nr. 189). 

(2) Cass., 29 maart 1991, A.R. nr. 3991 (A.C., 
1990-91, nr. 407). 
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een zelfde wettelijke bepaling, geen 
zelfde materieel feit uitmaken en al
dus voor de saisine van de onder
zoeksrechter en in het stadium van 
het gerechtelijk onderzoek onder
scheiden misdrijven opleveren; 

Dat het middel, in zoverre het on
derzoek ervan het Hof zou verplich
ten tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 211 bis van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de tegen de eisers ingestelde 
strafvordering niet ontvankelijk vei
klaarde; 

Overwegende dat de appelrech
ters, op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, het beroepen 
vonnis tenietdoen en, opnieuw wij
zend, de eisers ieder veroordelen tot 
gevangenisstraf en geldboete en so
lidair tot het betalen van ontdoken 
belasting; 

Overwegende dat het hof van be
roep die veroordelingen slechts kon 
uitspreken met eenparige stemmen 
van zijn leden; 

Dat met de enkele vermelding van 
artikel 21lbis van het Wetboek van 
Strafvordering niet is vastgesteld 
dat het door deze wetsbepaling op
gelegde voorschrift werd nageleefd; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde namens de ei
sers aangevoerde middel, die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 

de kosten ten laste van de Staat; 
verwij st de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

31 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 413 

2• KAMER - 31 maart 1992 

1° STRAF - ALLERLEI - MOTIVERING -
VROEGERE VEROORDELING - UITWISSING. 

2° HERHALING - VROEGERE VEROORDE
LING - UITWISSING. 

1° en 2° De rechter mag, om het bestaan 
van herhaling aan te nemen en de 
strafmaat te bepalen, geen rekening 
houden met een vroegere veroordeling 
die uitgewist is krachtens art. 619 Sv. 
(1). 

(LUCIDARME) 

(A.R. nr. 6193) 

31 maart 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever.: de h. D'Haenens - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
I. Remmerie, Kortrijk. 

(1) Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr. 9141 (A.C., 
1991-92, nr. 140). 
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2• KAMER - 1 april 1992 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - BEVOEGD
HEID VAN DE APPELRECHTER. 

Op het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis, oak al is die vrijspraak 
definitief, dient de rechter in hager be
raep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvorde
ring, na te gaan of het aan die vorde
ring ten grondslag Jiggend misdrijf 
bewezen is en of het de schade heeft 
berakkend waarvan herstel wardt ge
varderd (1). (Art. 202 Sv.) 

(GARLEMENT E.A. T. GOUTHIERE; 
BINOT E.A. T. GARLEMENT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9604) 

HET HOF;- ... 

Overwegende dat het hoger be
roep van de burgerlijke partijen, ei
seressen, tegen het vonnis waarbij 
de politierechtbank zich wegens de 
vrijspraak van de verweerster Vivi
ane Gouthiere onbevoegd verklaar
de om uitspraak te doen over tegen 
haar ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, verhindert dat die vrij
spraak aan hen wordt tegengewor
pen, zelfs als deze op de strafvorde
ring gewezen beslissing ten aanzien 
van verweerster definitief is gewor
den; 

Overwegende dat ingevolge de de
volutieve kracht van het hoger be
roep de appelrechters, met betrek
king tot de burgerlijke rechtsvorde
ringen ten grondslag liggend feit 
bewezen was en of het de schade 
heeft berokkend waarvan herstel 
werd gevorderd; 

(1) Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr. 5189 (A.C., 
1986-87, nr. 127). 

1 april 1992 - ze kamer - Vaarzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Ghislain - Gelijkluidende 
canclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 415 

1 e KAMER - 3 april 1992 

CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE VER
MELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - RE
GELS VAN HET GEDING - TOEPASSING IN 
HOGER BEROEP - GEEN BEROEP OP SCHEN
DING VAN ART. 1042 GER.W. - ONTVANKE
LIJKHEID. 

Niet antvankelijk is het middel ten beta
ge dat het bestreden arrest, in hager 
beraep, de regels van het geding heeft 
miskend, als dat middel als geschon
den wetsbepalingen aileen de bepalin
gen betreffende die regels vermeldt, en 
niet art. 1042 Ger. W. 

(TEIRLYNCK T. LEBON) 

(A.R. nr. 7534) 

3 april 1992 - 1 • kamer - Vaarzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
luidende canclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Claeys Bouuaert. 
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Nr. 416 

1 e KAMER - 3 april 1992 

1° OPENBARE WERKEN WEGEN-
FONDS - WERKEN UITGEVOERD IN OP
DRACRT VAN RET WEGENFONDS - VOOR
RECRT VAN DE ONDERAANNEMER - WER
KEN VOOR REKENING VAN DE STAAT -
GEVOLG. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- ONDERAANNEMER - WERKEN UITGE
VOERD IN OPDRACRT VAN RET WEGENFONDS 
- VOORRECRT VAN DE ONDERAANNEMER
WERKEN VOOR REKENING VAN DE STAAT. 

1° en zo Uit de bepalingen van art. 2, § 1, 
eerste, tweede en derde lid, van de wet 
van 9 aug. 1955 betreffende het Wegen
fonds, als gew. bij de wet 5 jan. 1977, 
volgt dat de aldaar bedoelde werken 
aan autosnelwegen en rijkswegen die 
in opdracht van het Wegenfonds wor
den uitgevoerd, voor rekening van de 
Staat worden uitgevoerd, zodat de on
deraannemer die werken uitvoert in 
opdracht van het Wegenfonds, zich 
kan beroepen op het voorrecht, toege
kend bij de wet 3 jan. 1958 betreffende 
de cessies en inpandgevingen van 
schuldvorderingen op de Belgische 
Staat uit hoofde van werken en Jeve
ringen (1). 

(MR. COOMANS, CURATOR IN RET FAILLISSE
MENT DE ZWALUW B.V.B.A. T. EVERAERTS WE

GENBOUW N.V.) 

Advocaat-generaal M. De Swaef heeft 
in substantie gezegd: 

De feiten en voorgaanden ter zake 
kunnen ais voigt worden samengevat; 

Huidige verweerster in cassatie, N.V. 
Everaerts Wegenbouw, diende in het fail
lissement van de B.V.B.A. De Zwaiuw 
een schuidvordering in. Het bedrag van 
die schuidvordering werd niet betwist; 
wei het feit of deze schuidvordering ai 
dan niet een bevoorrecht karakter heeft. 
Dit voorrecht zou, aidus de schuldeise
res, gesteund zijn op de wet van 3 janua
ri 1958 betreffende de cessies en inpand-

(1) Zie cone!. O.M. 

gevingen van schuidvorderingen op de 
Beigische Staat uit hoofde van werken 
en Ieveringen. 

Hiertegen wordt aangevoerd dat het 
Wegenfonds, ais bouwheer-opdrachtgever 
van het werk dat verweerster, N.V. Eve
raerts Wegenbouw, in onderaanneming 
voor de B.V.B.A. De Zwaiuw heeft uitge
voerd, niet gelijk te stellen is met de Bei
gische Staat, zodat geen voorrecht kan 
worden ingeroepen omdat aan de wette
lijk gesteide voorwaarden niet is voi
daan. De Rechtbank van Koophandei te 
Hasseit besliste op 31 maart 1988 dat de . 
schuidvordering in het gewoon passief 
van het faillissement diende te worden 
opgenomen. 

Op het hager beroep van N.V. Eve
raerts Wegenbouw oordeeit het bestre
den arrest dat de schuidvordering wei 
bevoorrecht is met toepassing van de 
wet van 3 januari 1958. 

De voorziening in cassatie komt op te
gen deze beslissing van de appeirechters, 
omdat het Wegenfonds niet gelijk te stei
Ien zou zijn met de Beigische Staat en 
de aannemer die met dat Wegenfonds 
heeft gecontracteerd, de werken aidus 
niet uitvoert voor rekening van de Staat. 
Hierdoor zou geen aanspraak kunnen ge
maakt worden op het voorrecht dat de 
wet van 3 januari 1958 aan de onderaan
nemer toekent voor werken uitgevoerd 
voor rekening van de Staat. Te dezen 
dienen dus in hoofdzaak twee vragen te 
worden behandeid. 

1° Wat is de draagwijdte van de ter
men << werken voor rekening van de 
Staat » in de wet van 3 januari 1958 be
treffende de cessies en inpandgevingen 
van schuidvorderingen op de Beigische 
Staat uit hoofde van werken en Ieverin
gen? 

zo Wat zijn aanvullend de taak, de op
dracht en het statuut van het Wegen
fonds in verhouding tot de wet van 3 ja
nuari 1958 voor werken, uitgevoerd in 
opdracht van dat Wegenfonds? 

De wet van 3 januari 1958 beoogde 
over te gaan tot een geactualiseerde Ie
zing van de decreten van 26 Piuvi6se 
J aar II en 12 december 1806 (het zogehe
ten decreet van Posen) (zie thans : ko
ninklijk besiuit van 17 juli 1991 houden
de coordinatie van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, art. 96 e.v.). 

r,>eze decreten verboden aan de parti
cuheren, behaive aan de arbeiders Ieve
ranciers en onderaannemers, derdenbe
~Iag te Ieggen op de sommen die de 
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titaat aan de aannemers van openbare 
werken of op de leveringen ten behoeve 
van de landsverdediging verschuldigd is. 
Dit verbod werd ingegeven door het be
lang van de Staat (decreet van Pluviose) 
en van de landsverdediging (decreet van 
Posen) : men wou beletten dat schuldei
sers de gang van werken van openbaar 
nut of de uitvoering van leveringen zou
den verhinderen. ( Gedr.St., Senaat, zit
ting 1955-56, Aanvullend Verslag, 5 juni 
1956, 240.) 

W at het toepassingsveld van deze 
wetsbepalingen m.b.t. het begrip « wer
ken voor rekening van de Staat » betreft, 
kan het volgende worden geput uit de 
parlementaire voorbereidingen van de 
wet van 3 januari 1958 die de voornoem
de rechten en voorrechten van de arbei
ders, leveranciers en onderaannemers 
heeft gehandhaafd. 

In het verslag, uitgebracht namens de 
commissie voor Financien van de Ka
mer, wordt vermeld dat het door het ant
werp nagestreefde doel beperkte blijft 
tot de schuldvorderingen van de Staat, 
zonder enige bepaling voor de provin
cien, de gemeenten, de verenigingen van 
gemeenten of de openbare instellingen. 
De verslaggever, de heer Debunne, 
meende evenwel dat de verruiming van 
het toepassingsgebied van de decreten 
aan het oordeel van de rechter moest 
worden overgelaten. Een beperkte op
somming van de organismen die met de 
Staat moeten worden gelijkgesteld zou, 
aldus nog de verslaggever, een bijkomen
de bron van verwikkelingen doen ont
staan en zou bovendien gevaar !open on
volledig te zijn, al ware het slechts ten 
opzichte van de organismen die in de 
toekomst nog zullen worden opgericht. 
De verslaggever besloot dat het pro
bleem van de toepassing van de wet op 
andere openbare instellingen afhankelijk 
zou zijn van het standpunt dat de recht
spraak zou innemen t.a.v. de eventuele 
verruiming van het toepassingsgebied 
der basisdecreten. ( Gedr.St., Kamer, zit
ting 1954-55, Verslag, 15 maart 1955, 187 
(1954-1955) n° 2, 3.) 

Tijdens de bespreking van het wets
antwerp in Kamer en Senaat werd de 
beperkte toepassing ervan op de werken 
voor rekening van de Staat gehandhaafd 
en beklemtoond (Hand., Kamer, 23 
maart 1955, 3 en Senaat, 31 mei 1955, 
1310.) 

In het aanvullend verslag van de com
missie voor Justitie van de Senaat werd 
wei de vraag gesteld of het niet gepast 

zou zijn, in navolging met wat in Frank
rijk was gebeurd, de reglementering uit 
te breiden tot de werken voor de ge
meenten en de provincien. Nochtans 
werd er vastgesteld dat de regering die 
strekking niet aan het ontwerp had ge
geven en dat dus elke bespreking over 
de schuldvorderingen, voortspruitende 
uit openbare werken voor andere bestu
ren dan de Staat in de debatten buiten 
beschouwing diende gelaten te worden. 
( Gedr.St., Senaat, zitting 1955-56, Aanvul
lend Verslag, 5 juni 1956, 240, 4.) 

Het lijdt dus weinig twijfel dat de wet
gever m.b.t. de toepassing van de wet 
van 3 januari 1958 slechts een beperkt 
werkingsgebied voor ogen heeft gehad. 

Die vaststelling heeft het Hof er trou
wens toe gebracht te oordelen dat de wet 
van 3 januari 1958 enkel toepasselijk is 
op werken en leveringen voor rekening 
van de Staat en dat de uitvoering van 
werken voor andere openbare instellin
gen, o.m. voor de gemeenten en provin
cien, hiermee niet kan worden gelijkge
steld, zelfs al werden die werken gesub
sidieerd door de Staat die uiteindelijk de 
financiele last ervan volledig of gedeelte
lijk draagt. (Cass., 23 april 1981, A.C., 
1980-81, nr. 481.) De reden hiervan is dat 
voormelde wetsbepalingen afwijken van 
het gemene recht en dat ze derhalve 
strikt moeten worden ge"interpreteerd. 
Deze zienswijze is m.i. voor weinig of 
geen betwisting vatbaar. 

Te dezen dient aansluitend echter na
gegaan te worden of werken, uitgevoerd 
in opdracht van het Wegenfonds, als 
werken voor rekening van de Staat kun
nen worden aangemerkt. Wat zijn m.a.w. 
ter zake het statuut, de opdracht en de 
taak van het Wegenfonds? Welk karakter 
hebben de door deze instelling uitgevoer
de openbare werken? 

De parlementaire voorbereidingen van 
de wet van 9 augustus 1955 tot instelling 
van een Wegenfonds verschaffen desom
trent volgende gegevens. 

Het Wegenfonds werd opgericht om 
het wegennet in Belgie doelmatig en op 
grate schaal te verbeteren. Het bestaan 
ervan beantwoordde aan een financiiHe 
en budgettaire behoefte; telkens als gra
te werken moesten worden uitgevoerd, 
heeft het parlement zich verenigd met 
de comptabiliteitsformule van een We
genfonds, om de problemen, voortsprui
tende uit de annaliteit van de begroting, 
op te vangen. (Les Novelles, Lois politi
ques et administratives, IV, nr. 193). Dit 
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uitgangspunt is belangrijk, omdat het 
wezen van het Wegenfonds hierin wor
telt. 

Aan het Fonds werd dan uiteindelijk 
een eigen bestaan gegeven met rechts
persoonlijkheid en verlening van een ge
personaliseerd bestuur. Luidens de me
marie van toelichting komt het Fonds 
onder het beheer van de minister van 
Openbare Werken te staan en kan het 
beschikken over de diensten, het materi
aal en de installaties van de Staat. De 
middelen van het Fonds bestaan o.m. in 
door dit organisme zelf uitgeschreven le
ningen. 

Het Fonds is belast met de uitvoering 
van wegenwerken, waarvan het pro
gramma door de regering wordt vastge
legd. ( Gedr.St., Kamer, zitting 1954-55, 
Memorie van Toelichting, 306 (1954-1955) 
nr. 1, 2 e.v.) 

De instelling van het Wegenfonds 
moest aldus de regering de nodige mid
delen verschaffen om ten Iande een we
gennet aan te leggen. Het Fonds moet 
zorgen voor de coordinatie van de stu
dies en de werken. Het zou financiEHe 
zelfstandigheid hebben en de geschillen 
met de aannemers die zouden rijzen 
naar aanleiding van die aannemingen 
zullen worden behandeld en beslecht op 
dezelfde wijze als die waarvoor de Staat 
rechtstreeks de opdrachtgever is. 
(Gedr.St., Kamer, zitting 1954-1955, Ver
slag namens de commissie voor de Open
bare Werken, 306 (1954-1955) nr. 5.) 

Besluitend zou men hieruit kunnen af
leiden dat het Wegenfonds a.h.w. de 
speerpunt en de plaatsvervanger uit
maakt van het Ministerie van Openbare 
Werken m.b.t. het wegenbeleid. Uit de 
samenlezing van de wetten van 3 januari 
1958 betreffende de cessies en inpandge
vingen van schuldvorderingen op de Bel
gische Staat uit hoofde van werken en 
leveringen en van 9 augustus 1955 be
treffende het Wegenfonds kunnen nu 
volgende overwegingen worden ontwik
keld wat hun verenigbaarheid aangaat. 

De wet van 3 januari 1958 kent zoals 
gezegd een voorrecht toe, o.m. aan de 
onderaannemers van de aannemers van 
voor rekening van de Staat uitgevoerde 
of uit te voeren werken. 

Art. 2, § 1, van de wet betreffende het 
Wegenfonds, zoals gewijzigd bij wet van 
5 januari 1977, bepaalt o.m. dat het 
Fonds tot opdracht heeft de werken tot 
aanleg, verbetering, modernisering en 
onderhoud van de niet geconcessioneer
de autosnelwegen en van de rijkswegen 

voor rekening van het Rijk te financie
ren en in samenwerking met de rijks
diensten uit te voeren. Het Fonds kan, bij 
een in ministerraad overlegd koninklijk 
besluit, belast worden met de verbete
ring, de modernisering en het onderhoud 
van de geconcessioneerde autosnelwegen 
en het neemt te zijnen laste het optrek
ken en het aankopen van gebouwen als
ook het aankopen van de uitrusting, die 
nodig zijn voor de exploitatie en het on
derhoud van de rijkswegen en autosnel
wegen die door het Fonds gefinancierd 
en aangelegd worden, evenals van de ge
concessioneerde autosnelwegen waar
voor het Fonds met de verbetering, mo
dernisering en onderhoud werd belast. 

Het verricht namens het Rijk de aan
kopen en onteigeningen waartoe deze 
werken en opdrachten aanleiding kun
nen geven. Niettegenstaande het Wegen
fonds aldus een parastatale instelling is, 
d.i. een van de Staat onderscheiden ad
ministratie met rechtspersoonlijkheid 
(art. 1, wet 9 augustus 1955, zoals gewij
zigd door de wet van 25 januari 1967), 
blijkt het zowel in feite als in rechte het 
Bestuur der Wegen in de mogelijkheid te 
stellen het moderniseringsprogramma 
van het wegennet te verwezenlijken. De 
directeur-generaal van het Bestuur der 
Wegen is trouwens administrateur-gene
raal van het Fonds (art. 7). 

Nu is bepaalde rechtsleer - hoe dan 
ook - de mening toegedaan dat de toe
passing van het voorrecht van de onder
aannemer zoals bepaald in de wet van 3 
januari 1958, niet kan worden ingeroe
pen bij werken uitgevoerd in opdracht 
van het Wegenfonds. (P. Heurterre, Voor
rechten en hypotheken, Overzicht van._ 
rechtspraak (1971-1976), T.P.R., 1978,' 
1211, nr. 110; M.A. Flamme, Traite thea
rique et pratique des marches publics, II, 
nr. 1107, A.M. Stranart-Thilly, Les suret
es reelles, Chronique de jurisprudence, 
T. Bankw., 1975, 310, nr. 39.) 

De nadruk wordt hierbij gelegd op de 
beperkende uitlegging en draagwijdte 
van de wet van 3 januari 1958, zoals ha
ger reeds werd aangeduid. Anderen ver
dedigen daarentegen de stelling dat deze 
wet wei degelijk toepassing kan vinden 
op het Wegenfonds. (R. Rasir, Un arret 
de cassation aux motifs douteux et aux 
conseguences incalculables, J.T., 1982, 
72.) Z1j benadrukken de intrinsieke ver
wevenheid tussen Staat en Wegenfonds. 

Het komt mij voor dat te dezen de 
appelrechters door te overwegen dat de 
wettelijke opdracht van het Wegenfonds 
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er o.m. in bestaat voor rekening van het 
Rijk werken uit te voeren en dat het 
daarbij dus niet voor zichzelf optreedt, 
doch enkel in het belang van de Staat, 
hun beslissing naar recht voldoende ver
antwoorden. Het te hanteren doorslagge
vende criterium is m.i. niet de rechtsper
soonlijkheid van de bouwheer-opdracht
gever, maar wel voor wiens rekening de 
werken wezenlijk worden uitgevoerd. Uit 
hetgeen voorafgaat lijkt mij inderdaad 
geenszins te kunnen worden afgeleid dat 
de wetsbepalingen op het Wegenfonds de 
toepassing van de wet van 3 januari 1958 
zouden uitsluiten. Het Wegenfonds kan 
alleszins niet gelijkgesteld worden met 
gemeenten of provincien die tot de uit
voering van openbare werken overgaan. 
(Zie : R. De Rijke, noot onder Gent, 9 
maart 1965, R.C.J.B., 1966, 36.) Tever
geefs zou men tevens een beroep doen 
op het arrest van het Hof van 22 januari 
1981 (J.T., 1981, 517) om de thans door de 
bestreden beslissing gehuldigde zienswij
ze te betwisten en te verwerpen. Inder
daad, in voormelde zaak had de feiten
rechter weliswaar geen voorrecht erkend 
aan de onderaannemer van werken, uit
gevoerd in opdracht van het Wegen
fonds, en werd de voorziening in cassatie 
tegen deze beslissing verworpen, maar 
er dient onmiddellijk opgemerkt te wor
den dat het middel tot cassatie, naast de 
schending van de wet van 3 januari 1958 
betreffende de cessies en inpandgevin
gen van schuldvorderingen, enkel de 
schending van art. 14 van de wet van 9 
augustus 1955 betreffende het Wegen
fonds had ingeroepen. 

Nu bepaalt laatstgenoemd artikel dat: 
« alle overeenkomsten betreffende de 
werken, leveringen of diensten voor re
kening van het Fonds zijn onderworpen 
aan de wetsbepalingen betreffende de 
overeenkomsten voor rekening van de 
Staat "· 

Het is duidelijk dat het middel, ge
stoeld op deze enkele wetsbepaling e.an
gaande het Wegenfonds, geen kans tot 
slagen had, vermits hierbij geen afdoen
de brug werd geslagen naar de wet van 
3 januari 1958 en het begrip « werken 
voor rekening van de Staat "· 

Het arrest van 22 januari 1981 besluit 
dan ook terecht dat uit art. 14 van de 
Wegenfondswet de toepassing van de 
wet van 3 januari 1958 niet blijkt. 

Te dezen is de situatie anders. De 
appelrechters hebben hun beslissing niet 
gesteund op dat art. 14, maar op art. 2 
van de organieke wet betreffende het 

Wegenfonds. En deze wetsbepaling ver
zet zich geenszins, zoals hoger werd aan
gehaald, dat zou worden afgeleid dat de 
werken, uitgevoerd in opdracht van het 
Wegenfonds, finaal werken zijn voor reke
ning van de Staat, zodat de wet van 3 ja
nuari 1958 wel toepassing kan vinden. 

Het enige middel tot cassatie kan zo
doende niet slagen. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7571) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over bet middel, gesteld als volgt: 
« schending van de Wet van 9 augustus 
1955 betreffende het Wegenfonds, inzon
derheid artikel 2, § 1, gewijzigd bij de 
Wet van 5 januari 1977, en van de Wet 
van 3 januari 1958 betreffende de cessies 
en inpandgevingen van schuldvorderin
gen op de Belgische Staat uit hoofde van 
werken en leveringen, inzonderheid arti
kelen 1, 2, 3 en 5, 

doordat het bestreden arrest voor 
recht zegt dat de schuldvordering van 
verweerster bevoorrecht is met toepas
sing van de Wet Schuldvorderingen op 
de Staat van 3 januari 1958, op grond 
van volgende overwegingen: "( ... ) dat 
niet betwist wordt dat het Wegenfonds 
de bouwheer-opdrachtgever is van het 
werk dat (verweerster) in onderaanne
ming voor de hoofdaannemer (PVBA De 
Zwaluw) heeft uitgevoerd; ( ... ) dat het 
Wegenfonds een van de Staat onder
scheiden administratie is met rechtsper
soonlijkheid; ( ... ) dat het Wegenfonds tot 
opdracht heeft de werken tot aanleg, ver
betering, modernisering en onderhoud 
van de niet geconcessioneerde autosnel
wegen en de rijkswegen voor rekening 
van het Rijk te financieren en in samen
werking met de rijksdiensten uit te voe
ren, en eveneens kan belast worden met 
de verbetering, de modernisering en het 
onderhoud van de geconcessio
neerde autosnelwegen alsook met de 
overname van de aan de intercommuna
le voor autosnelwegen toebehorende 
gronden ... ' (wet van 5 januari 1977); ( ... ) 
dat de wet van 3 januari 1958 betreffen
de de cessies en inpandgeving van 
schuldvorderingen op de Belgische Staat 
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uit hoofde van werken en leveringen in
direct een voorrecht heeft toegekend aan 
de werknemers, onderaannemers en le
veranciers van aannemers op bedragen 
verschuldigd voor tewerkgestelde werk
nemers en op deze voor leveringen van 
materialen en andere voorwerpen welke 
dienen voor de uitvoering van de voor re
kening van de Staat verrichte of te ver
richten werken; ( ... ) dat de artikelen 1 en 
2 van genoemde wet van 3 januari 1958 
betrekking hebben op ' voor rekening 
van de Staat verrichte of te verrichten 
werken '; dat art. 2 van de organieke wet 
betreffende het Wegenfonds (zoals gewij
zigd o.m. bij de wet van 5 januari 1977) 
bepaalt dat het Wegenfonds belast is met 
de opgesomde werken te financieren en 
uit te voeren voor rekening van het Rijk; 
dat alhoewel het Wegenfonds onbetwist 
een van de Staat onderscheiden adminis
tratie is met rechtspersoonlijkheid, haar 
wettelijke opdracht er o.m. in bestaat 
voor rekening van het Rijk werken uit te 
voeren; dat op grond juist van deze wet
telijke opdracht het Wegenfonds een 
bouwheeropdrachtgeefster is, die niet 
voor zichzelf optreedt maar voor reke
ning van de Staat; dat aldus de aanne
mer die werken uitvoert in opdracht van 
het Wegenfonds, deze werken uitvoert 
voor rekening van de Staat (en niet ai
leen in het belang van de Staat); dat het 
criterium ter beoordeling van het voor
recht, blijkend uit de wet van 3 januari 
1958, niet is de rechtspersoonlijkheid van 
de bouwheer, maar wei voor wiens reke
ning de werken zijn uitgevoerd of uit te 
voeren; dat bijgevolg met toepassing en 
binnen de perken (waarover partijen 
geen betwisting voeren) van de genoem
de wet van 3 januari 1958 (verweerster) 
een voorrecht heeft ", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van 
de Wet van 3 januari 1958 betreffende de 
cessies en inpandgevingen van schuld
vorderingen op de Belgische Staat uit 
hoofde van werken en leveringen bepaalt 
dat de particuliere schuldeisers van de 
aannemers van voor rekening van de 
Staat uitgevoerde of uit te voeren wer
ken geen derdenbeslag mogen leggen of 
verzet mogen doen op de fondsen welke 
in de kassen van de rijksrekenplichtigen 
zijn gedeponeerd om aan genoemde aan
nemers te worden uitgekeerd, en dat de 
schuldvorderingen uit zodanige werken 
of leveringen noch afgestaan, noch in 
pand kunnen worden gegeven; naar luid 
van artikel 2 van dezelfde wet, niet val
len onder de bepalingen van artikel 1, de 
schuldvorderingen voortkomende uit de 

bedragen verschuldigd voor de leverin
gen van materialen en andere voorwer
pen, welke dienen voor de uitvoering van 
de voor rekening van de Staat verrichte 
of te verrichten werken; artikel 3 ten 
slotte bepaalt dat eveneens toegelaten is 
de afstand of inpandgeving van de 
schuldvorderingen van de aannemers, 
ten voordele van geldschieters en tot 
waarborg van kredietopeningen of voor
schotten verleend met het oog op de uit
voering van die werken of leveringen, 
doch dat bedoelde afstand en inpandge
ving slechts uitwerking hebben nadat de 

· onderaannemers die verzet hebben aan
getekend, uitbetaald werden; uit het ge
heel van deze bepalingen volgt dat enkel 
bevoorrecht zijn de schuldvorderingen 
van de onderaannemers van diegenen 
die voor rekening van de Staat werken 
uitvoeren en die voortspruiten uit leve
ringen van materialen en andere voor
werpen, welke dienen voor de uitvoering 
van de voor rekening van de Staat ver
richte of te verrichten werken; dit voor
recht enkel bestaat wanneer de op
drachtgever, bouwheer of aannemer, die 
de medecontractant is van diegene die 
voor rekening van de Staat werken uit
voert, en op wiens schuld het voorrecht 
wordt uitgeoefend, de Staat zelf is, en 
niet wanneer het een van de Staat on
derscheiden rechtspersoon is, zoals een 
ander openbaar bestuur, het arrest der
halve, door, enerzijds, vooraf vast te stel
len dat het Wegenfonds de opdrachtge
ver en bouwheer was van het werk dat 
verweerster in onderaanneming van de 
thans gefailleerde B.V.B.A. De Zwaluw 
heeft uitgevoerd, en dat het Wegenfonds 
een van de Staat onderscheiden rechts
persoonlijkheid bezit, en, anderzijds, ver
volgens niettemin te beslissen dat ver
weerster op het voorrecht, dat de Wet 
van 3 januari 1958 aan de onderaanne
mer toekent, aanspraak kan maken, op 
grond van de overwegingen dat " de aan
nemer die werken uitvoert in opdracht 
van het Wegenfonds, deze werken uit
voert voor rekening van de Staat", en 
dat " het criterium ter beoordeling van 
het voorrecht ( ... ) niet is de rechtsper
soonlijkheid van de bouwheer, maar wei 
voor wiens rekening de werken zijn uit
gevoerd of uit te voeren ", aile in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt; 

tweede onderdeel, artikel 2, § 1, van de 
Wet van 9 augustus 1955 betreffende het 
Wegenfonds, gewijzigd bij de Wet van 5 
januari 1977, bepaalt dat het Fonds tot 
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opdracht heeft de werken tot aanleg, ver
betering, modernisering en onderhoud 
van niet geconcessioneerde autosnelwe
gen en van de rijkswegen voor rekening 
van het Rijk te financieren en in samen
werking met de rijksdiensten uit te voe
ren, dat het Fonds bij een in Minister
raad overlegd koninklijk besluit belast 
kan worden met de verbetering, de mo
dernisering en het onderhoud van de ge
concessioneerde autosnelwegen, alsook 
met de overname van de aan de inter
communale verenigingen voor autosnel
wegen toebehorende gronden, con
structies, installaties en roerende zaken, 
en dat het Fonds te zijnen laste neemt 
het optrekken en het aankopen van ge
bouwen alsook het aankopen van de uit
rusting, die nodig zijn voor de exploitatie 
en het onderhoud van de rijkswegen en 
autosnelwegen die door het Fonds gefi
nancierd en aangelegd worden, evenals 
van de geconcessioneerde autosnelwe
gen, waarvoor het Fonds met de verbete
ring, modernisering en onderhoud belast 
werd; uit geen enkele van deze bepalin
gen, noch uit enig artikel van de Wet 
van 3 januari 1958, in het eerste middel 
vermeld, volgt dat de aannemer, met wie 
het Wegenfonds een overeenkomst sluit 
ter uitvoering van zijn wettelijke op
drachten, werken voor rekening van de 
Staat, in de zin van de artikelen 1 en 2 
van de Wet van 3 januari 1958, zou ver
richten; uit voormelde bepalingen inte
gendeel blijkt dat de werken die het We
genfonds als bouwheer laat uitvoeren 
voor rekening van het W egenfonds zelf 
worden uitgevoerd; het arrest derhalve 
door te beslissen dat de wettelijke op
dracht van het Wegenfonds er onder 
meer in bestaat voor rekening van de 
Staat werken uit te voeren, in de zin van 
de artikelen 1 en 2 van de Wet van 3 ja
nuari 1958, de in het middel genoemde 
wettelijke bepalingen schendt » : 

Overwegende dat krachtens de be
palingen van de artikelen 1, 2 en 3, 
begrepen in het enig artikel van de 
wet van 3 januari 1958 betreffende 
de cessies en inpandgevingen van 
schuldvorderingen op de Belgische 
Staat uit hoofde van werken en le
veringen, bevoorrecht zijn de 
schuldvorderingen voortkomende uit 
de lonen en bezoldigingen van de 
door de aannemers tewerkgestelde 
werknemers en de bedragen ver
schuldigd voor de leveringen van 

materialen en andere voorwerpen 
welke dienen voor de uitvoering van 
de « voor rekening van de Staat » 
verrichte of te verrichten .werken of 
van de leveringen voor rekening van 
het Ministerie van Landsverdedi
ging; dat dit voorrecht ten bate 
komt van de onderaannemers van 
de aannemers die voor rekening van 
de Staat werken uitvoeren en van 
de onderaannemers van leveran
ciers van het Ministerie van Lands
verdediging voor de dienst van de 
strijdkrachten; 

Overwegende dat uit de bepa,lin
gen van artikel 2, § 1, eerste, tweede 

. en derde lid, van de wet van 9 au
gustus 1955 betreffende het Wegen
fonds, als gewijzigd bij de wet.van 5 
januari 1977, volgt dat de aldaar be
doelde werken aan autosnelwegen 
en rijkswegen die in opdracht van 
het Wegenfonds worden uitgevoerd, 
voor rekening van de Staat worden 
uitgevoerd; 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat verweerster, in onderaan
neming, voor de failliete hoofdaan
nemer, de B.V.B.A. De Zwaluw, een 
dergelijk werk heeft uitgevoerd 
waarvoor het W egenfonds aan 
laatstgenoemde opdracht had gege
ven; 

Dat het arrest derhalve geen van 
de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt door te beslissen 
dat de schuldvordering van verweer
ster krachtens de wet van 3 januari 
1958 bevoorrecht is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 april 1992 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Baete-Swinnen - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Nelissen Grade en Biitzler. 
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Nr. 417 

1 e KAMER - 3 april 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING BIJ HET HOF VAN BEROEP -
NIEUWE BEZWAREN - FElTEN NIET AANGE
BRACHT VOOR DE DIRECTEUR VAN DE DI
RECTE BELASTINGEN - ONTVANKELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING BIJ HET HOF VAN BEROEP -
NIET AAN DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTE 
BELASTINGEN ONDERWORPEN BEZWAREN 
M.B.T. EEN OVERTREDING VAN DE WET -
BEZWAAR VOORGEDRAGEN NA HET VER
STRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN ART. 282 
W.I.B. - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 
BEROEP OM ER KENNIS VAN TE NEMEN. 

1° en 2° Uit de artt. 273, 276, 278, 279, 281 
en 282 W:I.B. en uit de beginselen van 
de regeling der respectieve bevoegdhe
den van het bestuur en van de hoven 
en rechtbanken moet worden afgeleid 
dat het hof van beroep, dat kennis 
neemt van de voorziening van de be
lastingplich tige tegen de beslissing van 
de directeur der belastingen, geen ken
nis van nemen, behoudens verval van 
het recht tot aanslag of rechterlijk ge
wijsde, van een kwestie die bij de re
clamatie niet aan de directeur werd 
voorgelegd of waarover deze geen uit
spraak heeft gedaan, zelfs wanneer hij 
ze ambtshalve had moeten onderzoe
ken, of die door de belastingplichtige 
niet overeenkomstig art. 279, tweede 
lid, W.I.B. voor het hof van beroep 
werd aangevoerd, met dien verstande 
dat de belastingplichtige enkel een 
schending van de wet of van enige op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
procedure vorm kan aanvoeren binnen 
de termijn van art. 282 W.I.B. (Artt. 
273, 276, 278 en 279 W.I.B.) 

(1) Zie Cass., 16 januari 1979 (A.C., 1978-79, 
550), 20 juni 1986, A.R. nr. F 1281 N (ibid., 
1985-86, nr. 664), 15 juni 1989, A.R. nr. F 966 F 
(ibid., 1988-89, nr. 607), 25 jan. 1991, A.R. nr. 
F 1783 N (ibid., 1990-91, nr. 280), en 27 sept. 
1991, A.R. nr. F 1853 N (ibid., 1991-92, nr. 54). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1934 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: « schending van artikel 278 Wet
hoek der Inkomstenbelasting, zoals ge
wijzigd door artikel 3 van de Wet van 16 
maart 1976, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
een onderscheid moest gemaakt worden 
tussen de voorheen door eiser opgewor
pen argumenten die alle tot doel hadden 
het hem door artikel 247 Wetboek der In
komstenbelasting opgedragen tegenbe
wijs te leveren en het in conclusie van 9 
maart 1990 geformuleerde argument dat 
de toepasselijkheid van de door artikel 
247 Wetboek der Inkomstenbelasting 
voorziene taxatiemethode zelve in vraag 
stelt, en doordat het Hof beslist dat eiser 
een nieuwe grief opwerpt door te stellen 
dat artikel 247 Wetboek der Inkomsten
belasting niet kan toegepast worden om
dat de taxatie niet is gesteund op een te 
hoge levensstandaard en er geen vol
doende verband te vinden is tussen ei
sers investeringen en het bestaan van 
niet aangegeven inkomsten, daarbij als 
criterium hanterend dat bij een betwis
ting over de toepasselijkheid van artikel 
247 W.I.B. de bewijslast op de Belgische 
Staat rust, terwijl bij aanvaarding dat 
artikel 247 Wetboek der Inkomstenbelas
ting terecht werd toegepast, het tegenbe
wijs bij de belastingplichtige ligt, 

terwijl een grief moet aangemerkt 
worden als zijnde niet aan de directeur 
voorgelegd, met name wanneer hij b~
trekking heeft op een belastbaar fe1t 
waaromtrent voor de directeur een ge
schil aanhangig is gemaakt of door hem 
geen beslissing is genomen waarbij als 
belastbaar feit moet worden beschouwd 
niet de grondslag van de aanslag in zijn 
geheel maar elk zelfstandig onderdeel 
daarvan afzonderlijk (Cass., 18.10.1985, 
F.J.F., 86/107), en terwijl de grief om
trent de toepasselijkheid van artikel 247 
Wetboek der Inkomstenbelasting slaat op 
hetzelfde belastbaar feit, zijnde het ge
deelte van de inkomsten die aan de be
lastbare grondslag werden toegevoegd op 
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grond van artikel 24 7 W etboek der In
komstenbelasting; zodat het arrest dat 
het nieuwe karakter van de grief steunt. 
op het verschil in bewijslast tussen ener
zijds de betwisting omtrent de toepasse
lijkheid van artikel 247 W.I.B. (bewijslast 
van de Belgische Staat) en anderzijds de 
betwisting omtrent het tegenbewijs (be
wijslast van de belastingplichtige) zonder 
dat aan de initii:He betwisting vreemd 
zijnde feiten voor het eerste aan het hof 
van beroep worden ingeroepen, artikel 
278 Wetboek der Inkomstenbelasting, zo
als gewijzigd door artikel 3 van de Wet 
van 16 maart 1976, schendt » : 

Overwegende dat uit de artikelen 
273, 276, 278, 279, de laatste drie be
palingen aangevuld bij de wet van 
16 maart 1976, en 281 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
en uit de beginselen van de regeling 
der respectieve bevoegdheden van 
het bestuur en van de hoven en 
rechtbanken moet worden afgeleid 
dat het hof van beroep, dat kennis 
neemt van de voorziening van de 
belastingplichtige tegen de beslis
sing van de directeur der belastin
gen, zonder zijn bevoegdheden te 
overschrijden, geen kennis kan ne
men, behoudens verval van het 
recht tot aanslag of rechterlijk ge
wijsde, ter zake niet ingeroepen, 
van een kwestie die bij de reclama
tie niet aan de directeur is voorge
legd overeenkomstig artikel 273 van 
het wetboek, of waarover de di
recteur geen uitspraak heeft gedaan 
zelfs wanneer hij ze ambtshalve had 
moeten onderzoeken, of die door de 
belastingplichtige niet overeenkom
stig artikel 279, tweede lid, van het 
wetboek, voor het hof van beroep is 
aangevoerd, met dien verstande dat 
de belastingplichtige enkel een 
schending van de wet of van enige 
op straffe van nietigheid voorge
schreven procedurevorm kan aan
voeren; 

Overwegende dat, zoals uit de ver
meldingen van het arrest blijkt, ei
ser in zijn bezwaarschrift alleen 
maar aanvoerde dat het indiciair te
kort, dat hoofdzakelijk gebaseerd is 
op de uitgaven verbonden aan een 
nieuwe woning, verantwoord wordt 

door het feit dat eisers moeder twee 
miljoen schulden, voortkomende van 
de bouw van deze nieuwe woning, 
afbetaalde; dat uit de vermeldingen 
van het arrest voorts blijkt dat eiser 
in zijn appelconclusie van 9 maart 
1990 liet gelden dat artikel 147 van 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen in het geheel niet kon 
worden toegepast omdat de taxatie 
niet gebaseerd is op een te hoge le
vensstandaard en omdat geen vol
doende verband te vinden is tussen 
eisers investeringen en het bestaan 
van niet aangegeven inkomsten en 
in elk geval niet tussen het bedrag 
van de uitgaven en de niet aangege
ven inkomsten; 

Dat het arrest op grond van die 
vaststellingen wettig beslist dat de 
grieven die eiser voor het eerst voor 
het hof van beroep aanvoerde, geen 
grieven zijn als bedoeld in artikel 
278, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: << schending van de artikelen 278 
en 279 Wetboek der Inkomstenbelasting, 
zoals gewijzigd door de artikelen 3 en 4 
van de Wet van 16 maart 1976 en artikel 
282 Wetboek der Inkomstenbelasting, zo
als gewijzigd door artikel 12 van de Wet 
van 30 mei 1972, 

doordat het arrest beslist dat dient 
aangenomen te worden dat ook de grie
ven die betrekking hebben op de directo
riale beslissing beheerst worden door de 
artikelen 278, tweede lid, en 282 Wetboek 
der Inkomstenbelasting voor wat betreft 
de termijn waarbinnen zij kunnen wor
den geformuleerd, 

terwijl krachtens artikel 278 al. 2 Wet
hoek der Inkomstenbelasting de eiser 
aan het hof van beroep bezwaren mag 
onderwerpen die noch in het be
zwaarschrift werden geformuleerd, noch 
ambtshalve door de directeur of de door 
hem gedelegeerde ambtenaar werden on
derzocht en uit de tekst voortvloeit dat 
hier enkel bezwaren worden bedoeld die 
in het bezwaarschrift konden geformu
leerd worden alsmede die door de di
recteur of door de gedelegeerde anibte
naar in het stadium van de administra
tieve procedure van bezwaar konderi 
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opgeworpen worden, en krachtens arti
kel 279, tweede lid, Wetboek der Inkom
stenbelasting de in artikel 278 Wetboek 
der Inkomstenbelasting bedoelde nieuwe 
bezwaren slechts mogen geformuleerd 
worden op straffe van verval binnen de 
termijn gesteld in artikel282 van het Wet
hoek der Inkomstenbelasting, 

en tezowijl een grief die betrekking 
heeft op de directoriale beslissing zelf, 
zoals in casu een schending van artikel 
276 Wetboek der Inkomstenbelasting niet 
in het bezwaarschrift kan geformuleerd 
worden, of aan de· directeur of zijn gede
legeerd ambtenaar kim onderworpen 
worden; zodat het arrest dat aanneemt 
dat ook de grieven die betrekking heb
ben op de directoriale beslissing zelf 
eveneens beheerst worden door de arti
kelen 278. al. 2 en 282 Wetboek der In
komstenbelasting voor wat de termijn 
betreft waarbinnen zij kunnen wor
den geformuleerd, de voormelde artike
len 278, al. 2, 279 Wetboek der Inkom
stenbelasting, zoals gewijzigd door arti
kel 12 van de Wet van 30 mei 1972, 
schendt , : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 278 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen de eiser aan het 
hof van beroep bezwaren mag on
derwerpen die noch in het bezwaar
schrift wex·den geformuleerd noch 
ambtshalve door de directeur of de 
door hem gedelegeerde ambtenaar 
werden onder.-;ocht, voor zover zij 
een overtreding van de wet of een 
schending van de op straf van nie
tigheid voorgeschreven vormen in
roepen; dat artikel 279, tweede lid, 
van hetzelfde wetboek, evenwel 
voorschrijft dat die bezwaren ofwel 
in de voorziening, ofwel in een ge
schrift dat aan de griffie van het hof 
van beroep wordt afgegeven, moeten 
worden geformuleerd, en dit op 
straf van verval, binnen de termijn 
van artikel 282 van het wetboek; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de directeur een bij artikel 
276 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen verboden schuldver
gelijking toepast en dat die overtre
ding van de wet aanleiding geeft tot 
een nieuw bezwaar; 

Dat het naar recht beslist dat dit 
bezwaar, ook al heeft het betrek-

king op een overtreding van de wet, 
niet ontvankelijk is omdat het voor 
het eerst is voorgedragen na het 
verstrijken van de termijn van arti
kel 282 van dat wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 april 1992 - 1 e kamer - Voozozittezo: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Vezo
slaggevezo: de h. Verougstraete - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en Speecke, Kortrijk. 

Nr. 418 

3e KAMER - 6 april 1992 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN -
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - BESLIS
SING VAN DE WERKGEVER - BEROEP - TER
MIJN - BEGRIP. 

Het beroep bij de azobeidsrechtbank te
gen de beslissing aangaande de sa
menvoeging van meerdere jul'idische 
entiteiten in technische bedl'ijfseenhe
den en tevens het aantal technische 
bedl'ijfseenheden of juridische entitei
ten waazovoor ozoganen moeten worden 
opgericht, moet door de betrokken zoe
presentatieve werknemersorganisatie 
worden ingesteld binnen de voorge
schreven reglementaizoe termijn, oak 
al wezod die beslissing haar niet tijdig 
door de werkgever ter kennis ge
bracht, en zonder zoekening te houden 
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met bet tijdstip waarop zij van die be
slissing werkelijk kennis heeft gekre
gen (1). (Artt. 8 en 9 K.B. van 18 okt. 
1990.) 

(ATELIERS ELECTROTECHNIQUES N.V., VAN 
CASPEL N.V. T. CENTRALE DES METALLURGIS

TES DE BELGIQUE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9309) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 april 1991 in laat
ste aanleg gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Doornik; 

Over bet eerste middel: schending van 
de artikelen 24 van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, 6, 8, 9, 80 van het ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990 be
treffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat de eiseressen, en vooral de 
eerste eiseres, voor de rechtbank in hun 
conclusie aanvoerden dat het beroep dat 
verweerster op grond van artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 betreffende de ondernemingsraden 
en de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
had ingediend, tardief en bijgevolg niet 
ontvankelijk was, aangezien het ver
zoekschrift waarbij dat beroep is inge
steld, op 13 maart 1991 ter griffie van de 
rechtbank werd ingediend, hoewel de bij 
voormeld artikel 9 voor dat beroep voor
geschreven termijn ten laatste op 5 fe
bruari 1991 verstreek; en doordat het 
vonnis dat middel van niet-ontvankelijk
heid verwerpt op grond « dat uit de door 
de partijen (de eiseressen) overgelegde 
stukken niet blijkt, dat zij overeenkom
stig de bepalingen van artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1990 
betreffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, tussen 
4 januari 1991 en 5 maart 1991, aan de 
betrokkenen hebben medegedeeld dat 
het personeel van de n.v. Van Capsel 

(1) Zie Cass., 28 april 1980, A.R. nr. 7928 
(A.C., 1979-80, nr. 546). 

niet in aanmerking kwam voor de so
ciale verkiezingen van 3 juni 1991; dat 
uit de nota van Ph. Caudron, d.d. 4 ja
nuari 1991, betreffende de sociale verkie
zingen integendeel blijkt dat er waar
schijnlijk zowel van de Ateliers Electro
techniques als van de n.v. Van Caspel 
sprake was, aangezien, achter het ge
meenschappelijk telefaxnummer, duide
lijk de letterwoorden A.E.T.-VCL CMBM 
vermeld staan; dat punt nummer 2 van 
die nota betrekking heeft op het " aantal 
personeelsleden dat op 4 januari 1991 in 
het personeelsregister is ingeschreven " 
zonder te zeggen dat het alleen de n.v. 
A.E.T. betrof, zodat (verweerster) kon ge
loven dat het ging om de beide juridi
sche entiteiten samen en dat er dus op 
dat moment geen reden was om een ver
zoek in te dienen "uiterlijk op de zeven
de dag die volgt op de bij artikel 8 " van 
het koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 bedoelde vijfendertigste dag, omdat 
er geen sprake was van afwezigheid van 
een beslissing; ( ... ) de betrokkenen im
mers niet beschikten over de perso
neelslijsten van de beide juridische enti
teiten, zodat zij op dat moment niet kon
den nagaan of het aantal tewerkgestelde 
leden minder of meer dan honderd be
droeg en, zulks des te meer omdat het 
person eel van Van Caspel op andere 
bouwplaatsen werkzaam was; ( ... ) dat de 
rechtbank bijgevolg van oordeel is dat de 
(eiseressen) eerst op 5 maart 1991 hun 
beslissing mededeelden in verband met 
het aantal juridische entiteiten of tech
nische bedrijfseenheden, als bepaald bij 
voormeld artikel 8, 2") van het koninklijk 
besluit van 18 oktober 1990 en dat de 
(verweerster) uiteindelijk op die datum 
met zekerheid kennis ervan kreeg dat de 
op 3 juni 1991 vastgestelde sociale ver
kiezingen enkel betrekking hadden op 
de Ateliers Electrotechniques, en niet op 
de n.v. Van Caspel; (verweerster) dus pas 
vanaf die datum het beroep kon intellen, 
waarvan sprake is in voormeld artikel 9 
van het koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 », 

terwijl, eerste onderdeel, uit de vaststel
lingen van het vonnis volgt dat de eerste 
eiseres op 4 januari 1991 aan de leden 
van het veiligheids- en gezondheids
comite, aan de vakbondsafgevaardigden 
en aan de werlmemers een nota heeft 
medegedeeld, die overeenstemt met de 
informatie waarvan sprake is in artikel 6 
van het in het middel aangewezen ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990 en 
dat die benevens de andere in voormeld 
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artikel 6 bedoelde informatie, nog ver
meldde dat « het bericht waarin de da
tum van de verkiezingen wordt aange
kondigd, op 5 maart 1991 wordt aange
plakt. Er wordt voorgesteld de datum 
van de verkiezingen op 3 juni 1991 vast 
te stellen, om 7 uur >>; krachtens artikel 8 
van het in het middel aangewezen ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990 ui
terlijk op de vijfendertigste dag die de 
aanplakking voorafgaat van het bericht 
waarin de datum van de verkiezingen 
wordt aangekondigd, de betrokkenen 
door de werkgever schriftelijk in kennis 
worden gesteld van « zijn beslissing be
treffende de indeling van de juridische 
entiteit in technische bedrijfseenheden 
met hun beschrijving en grenzen of de 
samenvoeging van meerdere juridische 
entiteiten in technische bedrijfseenheden 
met hun beschrijving en grenzen, alsme
de het aantal technische bedrijfseenhe
den of juridische entiteiten waarvoor de 
organen moeten worden opgericht met 
hun beschrijving en grenzen , en krach
tens artikel 9 van hetzelfde koninklijk 
besluit « uiterlijk op de zevende dag die 
volgt op de in artikel 8 bedoelde vijfen
dertigste dag, de betrokken werknemers, 
alsmede de betrokken representatieve 
werknemersorganisaties tegen de in arti
kel 8 vermelde beslissingen van de werk
gever of tegen de afwezigheid van een 
beslissing van de werkgever bij de ar
beidsrechtbank beroep kunnen instel
len »; het beroep waarvan sprake is in 
artikel 9 dus moet worden ingesteld bin
nen zeven dagen volgend op de vijfen
dertigste dag die voorafgaat aan de aan
plakking van dat bericht waarin de 
datum van de verkiezingen wordt aan
gekondigd; die termijn van zeven dagen 
derhalve begint te !open op de vijfender
tigste dag die voorafgaat aan de aanplak
king van dat bericht, ongeacht of het be
roep wordt ingesteld tegen de eventueel 
uiterlijk op die datum genomen beslis
sing dan wel tegen de afwezigheid van 
een beslissing op die datum; en noch de 
datum waarop de beslissing eventueel is 
genomen noch, a fortiori, de datum 
waarop zij is medegedeeld of die waarop 
de betrokkenen daarvan werkelijk in 
kennis zijn gesteld, derhalve geen in
vloed kan hebben op de berekening van 
de bij artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1990 gestelde termijn; de 
datum van aanplakking van het bericht 
waarin de datum van de verkiezingen 
wordt aangekondigd te dezen op 5 maart 
1991 was vastgesteld, zodat de bij artikel 
9 (lees : artikel 8) van het koninklijk be-

sluit van 18 oktober 1990 vastgestelde 
mededeling uiterlijk vijfendertig dagen 
vroeger, dit is op 28 januari 1991 moest 
worden gedaan en precies vanaf die da
tum de bij artikel 9 voorgeschreven ter
mijn van zeven dagen began te !open, 
die aldus op 5 februari 1991 verstreek, 
zoals de eiseressen betoogden; daaruit 
volgt dat het vonnis, door te beslissen 
dat het door verweerster op 12 maart 
1991 ingestelde beroep niet tardief was, 
op grand dat de beslissing van de eerste 
eiseres betreffende het aantal juridische 
entiteiten of technische bedrijfseenheden 
haar pas op 5 maart 1991 was medege
deeld, de in het middel aangewezen be
palingen van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1990 en inzonderheid artikel 9 
ervan schendt (schending van de in het 
middel aangewezen bepalingen van de 
wet van 20 september 1948 en van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1990) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 9 van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1990 betreffende de on
dernemingsraden en de comites 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, het 
eventueel beroep bij de arbeids
rechtbank van de betrokken repre
sentatieve werknemersorganisaties 
tegen de in artikel 8 van hetzelfde 
besluit vermelde beslissingen van de 
werkgever of tegen de afwezigheid 
van een beslissing van de werkge
ver, uiterlijk moet worden ingesteld 
op de zevende dag die volgt op de 
vijfendertigste dag die voorafgaat 
aan de aanplakking van het bericht 
waarin de datum van de verkiezin
gen worden aangekondigd; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen blijkt dat de aanvang van de 
voorgeschreven termijn niet afhangt 
van de datum waarop de beslissing 
van de werkgever is genomen of 
aan de betrokkenen is medegedeeld; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de datum van aanplakking 
van het bericht waarin de datum 
van de verkiezingen wordt aange
kondigd, op 5 maart 1991 werd vast
gesteld; 
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Dat het vonnis, doordat het de 
aanvang van de bij voormeld artikel 
9 voorgeschreven termijn doet af
hangen van de mededeling op 5 
maart 1991 door de werkgever van 
zijn beslissing aangaande het aantal 
juridische entiteiten of technische 
bedrijfseenheden, die wettelijke be
paling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 2, 860, tweede lid, 860, 
§ 1, (1°), 863, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 24 van de wet van 20 septem
ber 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven, 9, 68 (c) en 80, (1°), van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1990 
betreffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen en 97 
van de Grondwet, 

doordat het vonnis het beroep dat door 
verweerster bij verzoekschrift is inge
steld na het verstrijken van de termijn 
van artikel 9 van het in het middel aan
gewezen koninklijk besluit van 18 okto
ber 1990 ontvankelijk verklaart op grond 
dat « dient te worden opgemerkt dat, als 
zonder voorbehoud toepassing wordt ge
maakt van het schijnbaar formalisme 
van artikel 9 waarvan de termijnen niet 
op straffe van nietigheid of verval zijn 
voorgeschreven, - van die woorden is in 
de tekst geen sprake, terwijl artikel 860 
van het Gerechtelijk Wetboek bevesti
ging inhoudt van de regel « geen nietig
heid zonder tekst » en het tweede lid van 
dat artikel aileen betrekking heeft op de 
beroepen tegen de rechterlijke beslissin
gen (R.C.J.B., 1983, p. 125) -, zulks tot 
gevolg zou hebben dat de uitvoering van 
de verplichting om verkiezingen te hou
den voor een ondernemingsraad wordt 
uitgesteld, vermits de beroepsorganisa
ties steeds een vordering kunnen instel
len teneinde de werkgever te doen ver
oordelen om sociale verkiezingen te or
ganiseren na de periode tijdens welke 
die verkiezingen moesten plaatshebben, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 68 (c) van voormeld koninklijk be
sluit van 19 oktober 1990 (Cass., 3de ka
mer, 30 juni 1986 - A.R. nr. 5198 -
A.C., 1985-86, nr. 681); billijkerwijze dus 
en om te vermijden dat de partijen nut
teloze kosten gaan maken, in die vooral 
sociale aangelegenheid, de rechtsvorde
ring ontvankelijk en gegrond moet wor
den verklaard >>, 

terwijl, ... 
vierde onderdeel, onverminderd de toe

passing van de bepalingen van het Ge
rechtelijk Wetboek waarvan in de eerste 
drie onderdelen schending wordt aange
voerd, het in het middel aangewezen ar
tikel 9 van het koninklijk besluit van 18 
oktober 1990 een termijn voorschrijft om 
beroep in te stellen tegen de in artikel 8 
van voornoemd koninklijk besluit ver
melde beslissingen of de afwezigheid van 
een beslissing; die termijn als zodanig in 
acht moet worden genomen en de rech
ter ertoe verplicht de beroepen niet ont
vankelijk te verklaren wanneer zij na 
het verstrijken van die termijn zijn inge
steld en die niet-ontvankelijkheid voor 
hem wordt opgeworpen; het vonnis, door
dat het dat beroep ontvankelijk ver
klaart, ook al werd het ingesteld nadat 
de bij artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1990 vastgestelde termijn 
is verstreken, dan ook en in ieder geval 
voormeld artikel 9 schendt; 

W at het vier de onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 
1990 bepaalt dat het beroep tegen 
een beslissing of de afwezigheid van 
een beslissing van de werkgever bij 
de arbeidsrechtbank beroep kan 
worden ingesteld << uiterlijk op de 
zevende dag >> die volgt op de vijfen
dertigste dag die voorafgaat aan de 
aanplakking van het bericht waarin 
de verkiezingen worden aangekon
digd; 

Dat uit die bepaling volgt dat bij 
de arbeidsrechtbank het beroep en
kel rechtsgeldig aanhangig kan wor
den gemaakt, wanneer het binnen 
de voorgeschreven termijn is inge
steld; dat die termijn dus op straffe 
van verval is voorgeschreven; 

Dat het vonnis, doordat het beslist 
dat de termijnen van artikel 9 niet 
op straffe van verval zijn voorge
schreven, die bepaling schendt; 

Dat het onderdeel van het middel 
is gegrond; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Arbeidsrechtbank te Ber
gen. 

6 april 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en Simont. 

Nr. 419 

3e KAMER - 6 april 1992 

1° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
O.C.M.W. - VORDERING TOT TERUGBETA
LING - VORDERING KRACHTENS INDE
PLAATSSTELLING - VOORSCHOT OP EEN SO
CIALE UITKERING - VERJARING - TERMIJN 
- DUUR. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - DUUR - MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN - VORDERING TOT TERUGBETA
LING - VORDERING KRACHTENS INDE
PLAATSSTELLING - VOORSCHOT OP EEN SO
CIALE UITKERING. 

1° en zo De vordering krachtens inde
plaatsstelling waarover het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn 
beschikt nadat het een voorschot op 
een pensioen of op enige andere so
ciale uitkering, zoals de gezinsbijslagen, 
heeft toegekend, is geen vordering tot 
terugbetaling; zij verjaart niet door 
verloop van vijf jaren, maar valt onder 
de verjaring van de vordering die de 
gerechtigde kan instellen tot betaling 
van een pensioen of van enige andere 
sociale uitkering. (Artt. 99, § 2, en 102, 
eerste lid, O.C.M.W.-wet.) 

(RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR 
WERKNEMERS T. O.C.lVI.W. BHUSSEL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9319) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1990 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 98, 99 (waarvan § 1 is gewijzigd 
bij het koninklijk besluit nr. 244 van 31 
december 1983), 102 van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk wel
zijn, 120 van de bij het koninklijk besluit 
van 19 december 1939 gecoordineerde 
wetten betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders, gewijzigd bij de wet van 
27 maart 1951, artikel 52, en bij de ko
ninklijke besluiten van 25 oktober 1960, 
artikel 36, 1°, en van 24 februari 1983, ar
tikel 12, 1249, 1251 en 1252 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
volgens hetwelk de rechtsvordering van 
verweerder tegen eiser tot betaling van 
het bedrag van de door verweerder toe
gekende voorschotten op kinderbijslag 
niet verjaard was, bevestigd op grond 
dat de verjaringstermijn van drie jaar be
doeld in artikel 120 van de gecoordineer
de wetten betreffende de kinderbijslag 
« enkel geldt voor de rechtsvorderingen 
van personen en niet van openbare dien
sten; dat de O.C.M.W.'s, die vaak in zeke
re zin als bankier van de compensatie
kassen optreden, hun rechtsvordering tot 
terugbetaling van de toegekende voor
schotten moeten instellen binnen de ter
mijn van vijf jaar, ongeacht de aard van 
dat voorschot, terwijl de kortere en van 
openbare orde zijnde verjaringstermijn 
inzake kinderbijslag in werkelijkheid en
kel geldt voor de rechthebbenden op die 
uitkeringen; dat de ten voordele van de 
O.C.M.W.'s ingevoerde indeplaatsstelling 
van rechtswege te dezen geen weerslag 
heeft op de regels inzake verjaring, zoals 
de R.K.W. het zou willen doen geloven, 
aangezien die indeplaatsstelling niet tot 
gevolg heeft dat het O.C.M.W. optreedt 
in de hoedanigheid van een persoon in 
de zin van artikel 120 van de gecoordi
neerde wetten >>, 

terwijl luidens artikel 99, § 2, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
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de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn dat een voorschot 
toekent op een sociale uitkering, van 
rechtswege gesubrogeerd is in de rech
ten op de achterstallen, die de gerechtig
de kan doen gelden; verweerder (lees : ei
ser) bijgevolg tegen de in de plaats 
gestelde eiser (lees: verweerder) de ver
weermiddelen en excepties, meer be
paald de verjaringsexceptie, kon opwer
pen die hij tegen de rechtsvordering van 
de indeplaatssteller had aangevoerd; arti
kel 120 van de bij het koninklijk besluit 
van 19 december 1939 gecoordineerde 
wetten bepaalt dat de rechtsvorderingen 
waarover de personen beschikken, aan 
wie de kinderbijslag verschuldigd is, te
genover de Rijksdienst voor Kinderbij
slag voor Werknemers, binnen de drie 
jaar ingesteld moeten worden; uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de voorschotten waar
van de terugbetaling was gevorderd, zijn 
toegekend respectievelijk van juni tot 
oktober 1979 en van juni 1979 tot augus
tus 1980 en dat de rechtsvordering tot 
betaling is betekend bij exploot van 4 ok
tober 1984; het arrest bijgevolg, nu het 
beslist dat eiser zich niet op laatstge
noemde verjaringsterruijn kon beroepen, 
alle in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder voorschotten op 
de kinderbijslag heeft toegekend en 
daarvan de betaling vordert van ei
ser; 

Overwegende dat luidens artikel 
120 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de kindertoeslag voor 
loonarbeiders de rechtsvorderingen 
waarover de personen beschikken, 
aan wie de kinderbijslag verschul
digd is of moet worden uitbetaald, 
tegenover eiser, binnen drie jaar in
gesteld moeten worden; 

Overwegende dat artikel 99, § 2, 
van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn bepaalt dat, 
met afwijking van artikel 1410 van 
het Gerechtelijk Wetboek, het open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn dat een voorschot toekent op 
een pensioen of op enige andere so
ciale uitkering, van rechtswege en 
tot het bedrag van dat voorschot, in 

de rechten treedt op de achterstal
len die de gerechtigde kan doen gel
den; 

Overwegende dat, nu de inde
plaatsstelling tot gevolg heeft dat de 
schuldvordering van de gerechtigde 
overgaat op de indeplaatsgestelde, 
tot beloop van het door deze laatste 
betaalde bedrag, het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn, 
wanneer het van eiser de betaling 
vordert van de aan een gerechtigde 
toegekende voorschotten, diens 
rechtsvordering zelf instelt; dat die 
rechtsvordering geen vordering tot 
terugbetaling is in de zin van artikel 
102, eerste lid, van de wet van 8 juli 
1976 en valt onder de verjaring van 
drie jaar als bedoeld in artikel 120 
van de gecoordineerde wetten be
treffende de kindertoeslag voor 
loonarbeiders; 

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 over aan de 
feitenrechter; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Luik. 

6 april 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden- Anderslui
dende conclusie (1) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Butzler en Van Ommeslaghe. 

(1) Het O.M. heeft tot verwerping geconclu
deerd. Volgens het O.M. blijkt uit de artt. 99, 
§ 2, en 102, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat de vor
dering krachtens indeplaatsstelling ten gunste 
van het O.C.M.W. een vordering is waarbij dit 
centrum terugbetaling vraagt van zijn voor
schot op een pensioen of op enige andere so
ciale uitkering, zoals de gezinsbijslagen, en 
waarvoor de wetgever een van de gemeenrech
telijke gevolgen van de indeplaatsstelling heeft 
aangepast, die verwantschap vertonen met het 
begrip " overdracht van schuldvordering >>, te 
weten het negatief effect van het gevolg van 
overdracht van schuldvordering, waarop de ex
ceptie van verjaring neerkomt (zie Notes de 
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Nr. 420 

3• KAMER - 6 april 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - VORM 
EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN 
- NEERLEGGING VAN MEMORIES - DOOR DE 
VERWEERDER INGESTELDE VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST -
MEMORIE VAN ANTWOORD VAN DE OPGEROE
PEN PARTIJ - TERMIJN. 

2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - VER
WERPING - VORDERING TOT BINDENDVER
KLARING VAN HET ARREST - BESLISSING 
VAN HET HOF. 

1° Wanneer in burgerlijke za.ken de ver
weerder in cassatie een vordering tot 
bindendverklaring van het arrest te
gen een andere partij instelt, beschikt 
die andere partij om haar antwoord 
ter griffie in te dienen, op straffe van 
uitsluiting, over drie maanden, te reke
nen van de dag waarop de oproeping 
tot bindendverklaring van het arrest is 
betekend. (Art. 1093, eerste lid, Ger.W.) 

2° Wanneer in burgerlijke zaken het Hof 
de voorziening, alsmede 'de door de 
verweerder tegen andere partijen inge
stelde vordering tot bindendverklaring 
van het arrest verwerpt, veroordeelt 
het, in de regel, de eiser in de kosten 

(Vervolg noot van vorige biz.) 
cours du professeur P. VAN OMMESLAGHE, 
Droit des obligations, 4e bd., Brussel, p. 925 tot 
958; J.M. BERGER, Centres publics d'aide so
dale, Acte II, Brussel, 1983, p. 21 en 22). Het 
O.M. was dus van oordeel dat de vordering 
krachtens indeplaatsstelling van het O.C.M.W. 
verjaart door verloop van vijf jaren. Het O.M. 
wijst er o.m. op dat de wetgever de materie 
van de terugbetaling van de kosten voor maat
schappelijk welzijn, samen en in een zelfde 
hoofdstuk heeft behandeld, nl. hoofdstuk VII. 
Men kan dus volgens hem bezwaarlijk art. 99, 
§ 2, van de wet scheiden van art. 102, eerste 
lid, vermits laatstbedoeld artikel blijkbaar uit
drukkelijk naar het eerstvermeld artikel ver
wijst. 

van de voorziening en van de vorde
ring tot bindendverklaring van het ar
rest (1). (Art. 1111, tweede lid, Ger.W.) 

(« DE FEDERALE VERZEKERINGEN ' GEMEEN
SCHAPPELIJKE KAS VOOR VERZEKERINGEN TE
GEN ARBEIDSONGEVALLEN E.A. T. DELSEMME, 

T.O.V. " URBAINE-U.A.P. » N.V. E.A.) 

6 april 1992 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gedeeltelijk anderslui
dende conclusie (2) van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont, De Bruyn en Draps. 

Nr. 421 

3• KAMER - 6 april 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR DE AD
MINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - GEZA
MENLIJKE AANSLAG VAN DE ECHTGENOTEN 
- BERICHT VAN WIJZIGING - KENNISGEVING 
VAN HET BERICHT - GEADRESSEERDE. 

In geval van gezamenlijke aanslag van 
de echtgenoten moet het bericht van 
wijziging van de aangifte aan iedere 

Noten arrest nr. 420 : 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1969 (A.C., 1969, 450); 26 
feb. 1975 (ibid.,_ 1975, 729); 23 jan. 1976 (ibid., 
1976, 612); 14 Jan. 1991, A.R. nr. 8960 (1b1d., 
1990-91, nr. 244), redenen en beschikkende ge
deelte. 

(2) Het O.M. was van oordeel dat de ver
weerder in de regel diende te worden veroor
deeld in de kosten van zijn vordering tot bin
dendverklaring van het arrest tegen andere 
partijen, indien die vordering werd verworpen. 
Art. 1111, tweede lid, Ger.W. bepaalt immers 
dat de partij wier vordering wordt afgewezen, 
in de kosten ervan wordt verwezen, behalve in 
de gevallen bedoeld in art. 1017. Art. 1111, 
tweede lid, heeft dus betrekking op " de partij 
wier vordering wordt afgewezen >> en niet ai
leen op « de eiser tot cassatie », of op << de vor
dering tot cassatie "• << de cassatievoorzie
ning >>. 
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echtgenoot ter kennis worden gebracht 
(1). (Artt. 73 en 251 W.I.B.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1147 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het beroep van eiseres be
trekking heeft op de aanslag in de 
personenbelasting voor het belas
tingjaar 1981; 

Overwegende dat uit artikel 73 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, als gewijzigd bij artikel 
16 van de wet van 8 augustus 1980, 
blijkt dat de inkomsten van de echt
genoten worden samengevoegd, on
geacht het aangenomen huwelijks
stelsel, en dat de aanslag, in alle 
gevallen, op naam van beide echtge
noten wordt vastgesteld; dat daaruit 
volgt dat die echtgenoten, ten aan
zien van het bestuur van de directe 
belastingen, gelijke rechten en ver
plichtingen hebben; dat aldus het 
versturen van een bericht van wijzi
ging, als bepaald bij artikel 251 van 
dat wetboek, voor beide echtgenoten 
op dezelfde wijze moet gebeuren; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat het litigieuze be
richt van wijziging alleen is ge
stuurd naar de gevolmachtigde van 
de feitelijk gescheiden echtgenoot 
van eiseres, en beslist << dat kon 
worden volstaan met het sturen van 
het bericht van wijziging van de 
aangifte aan (die gevolmachtigde) », 
het geheel van de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Noot arrest nr. 421 : 

(1) Zie Cass., 26 okt. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 276) en 2 feb. 1977 (A.C., 1977, 616). 

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

6 april 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijldui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Baltus, Brussel. 

Nr. 422 

3e KAMER - 6 april 1992 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BELAS
TINGZAKEN - GEEN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIE - INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
ZIENING V66R HET HOF VAN BEROEP -
MIDDEL - CONCLUSIE V66R HET HOF VAN 
BEROEP WAARIN NAAR DE VOORZIENING 
WORDT VERWEZEN - GEEN ANTWOORD OP 
HET MIDDEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
ONROERENDE VOORHEFFING - VRIJSTEL
LING - NATIONALE DOMEINGOEDEREN -
ONROERENDE GOEDEREN ZONDER OP
BRENGST - HANDELSEMPLACEMENTEN -
OPENBARE VERVOERMAATSCHAPPIJ. 

1° Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest waarin niet wordt geant
woord op een middel dat de belasting
plichtige in zijn voorziening v66r het 
hoi van beroep tegen de beslissing van 
de directeur der belastingen heeft 
voorgedragen (1), hoewel in de conclu-

Noot arrest nr. 422: 

(1) Cass., 2 feb. 1960, twee an·esten (Bull. en 
Pas., 1960, I, 621). 
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sie van de belastingplichtige v66r het 
hof van beroep naar de voorziening 
werd verwezen. (Art. 97 Gw.) 

zo Het kadastraal inkomen van handels
emplacementen die een openbare ver
voermaatschappij tegen betaling van 
een geldsom ter beschikking van der
den stelt voor hun exploitatie, is niet 
van onroerende voorheffing vrijgesteld 
(2). (Art. 157, 3°, W.I.B.) 

(MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL 
VERVOER TE BRUSSEL T. BELGISCHE STAAT -

MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1191 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Overwegende dat het arrest niet 
antwoordt op de beschouwingen in 
het middel, dat eiseres had voorge
dragen in haar voorziening waar
naar zij in haar conclusie v66r het 
hof van beroep verwees; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 157, inzonderheid 3°, van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat eiseres aanspraak maakte op 
vrijstelling van de onroerende voorhef
fing, bedoeld in artikel 157 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen op 
grond dat die vrijstelling haar even goed 
als aan haar concurrente, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 
toekwam overeenkomstig de richtlijnen 
van het bestuur die op goede gronden 
bepalen dat voor de toepassing van arti
kel 157 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen als goederen die op zich
zelf niets opbrengen, moeten worden 
beschouwd « niet aileen de goederen, die 

(2) Zie Cass., 29 jan. 1868 (Bull. en Pas., 
1868, I, 125); L. MARSTBOOM, R. BOURLON en 
A.E. JACOBS, Le cadastre et l'imp6t fancier, 2e 
dr., Brussel, 1956, nrs. 468 tot 474. 

rechtstreeks dienen voor de exploitatie 
( ... ), maar ook, zelfs als ze buiten het 
grondgebied van de spoorweg gelegen 
zijn, de goederen die de exploitant in het 
kader van de exploitatie van het net, 
zelfs tegen betaling van een geldsom, ter 
beschikking stelt van derden om er een 
welbepaald gebruik van te maken, dat 
uitsluitend verband houdt met de exploi
tatie van het spoorwegnet en, inzonder
heid, om aan de spoorweggebruikers 
diensten te verstrekken, die een exploi
tant normalerwijs biedt aan zijn klan
ten >>, en dat zulks het geval was met de 
litigieuze goederen van eiseres; dat het 
arrest de vordering van eiseres afwijst 
op grond « dat, hoe dan ook, de tweede 
voorwaarde van artikel 157, 3°, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
niet is vervuld, aangezien de litigieuze 
onroerende eigendommen wei degelijk 
op zichzelf iets opbrachten, dat zij zelfs 
per definitie iets opbrengen, aangezien 
het hier handelsemplacementen betreft, 
die de M.I.V.B. tegen betaling van een 
geldsom ter beschikking van derden stelt 
met het oog op de exploitatie ervan, en 
zulks ongeacht de juridische aard van de 
betrekkingen tussen de M.I.V.B. en de 
derden (concessie, burgerlijke huur of 
handelshuur), en de aard van de handel, 
die de derde in het " gehuurde " handels
emplacement drijft >>, 

terwijl als goederen die op zichzelf 
niets opbrengen in de zin van artikel 157 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen moeten worden beschouwd de 
goederen die eiseres in het kader van 
haar exploitatie, zelfs tegen betaling van 
een geldsom, ter beschikking stelt van 
derden, mits zij dat doet met het oog op 
een welbepaald gebruik, dat uitsluitend 
verband houdt met de exploitatie van het 
spoorwegnet, en inzonderheid met het 
doel aan de gebruikers van het net dien
sten te verlenen, die een exploitant nor
malerwijs aan zijn klanten aanbiedt; het 
arrest bijgevolg, nu het zich beperkt tot 
de vaststelling dat de lokalen tegen beta
len van een geldsom ter beschikking 
werden gesteld van derden, nu het te
vens verklaart dat de aard van de door 
de derden in de emplacementen gedre
ven handel van geen belang was en nu 
het derhalve nalaat te onderzoeken of de 
emplacementen werden gebruikt voor de 
bovengenoemde doeleinden, zoals eiseres 
betoogde, a) artikel 157 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen schendt en 
de beslissing, waarbij de in die bepaling 
bedoelde belastingvrijstelling wordt ge
weigerd, niet naar recht verantwoordt 
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(schending van die bepaling), b) niet ant
woordt op de conclusie waarin eise~e.s 
omstandig had uiteengezet dat de htl
gieuze goederen, of in elk geval een deel 
van die goederen, voldeden aan de bo
vengenoemde voorwaarde (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat luidens artikel 
157 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen « van onroerende 
voorheffing wordt vrijgesteld, het 
kadastraal inkomen ... 3° van onroe
rende goederen die de aard van na
tionale domeingoederen hebben, op 
zichzelf niets opbrengen en voor een 
openbare dienst of voor een die!lst 
van algemeen nut worden gebrmkt; 
de vrijstelling is van de drie voor
waarden samen afhankelijk »; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat« het hof (van beroep) enkel 
mag acht slaan op de wettelijke cri
teria, die zijn opgesomd in artikel 
157 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, meer bepaald sub 
3° van dat artikel, dat de wettelijke 
grondslag vormt voor de door ( eise
res) gevorderde vrijstelling; uit de 
aan het hof (van beroep) ter beoor
deling voorgelegde gegevens blijkt 
dat hoe dan ook niet is voldaan aan 
de tweede voorwaarde van artikel 
157, 3°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, aangezien de li
tigieuze onroerende eigendommen 
wel degelijk op zichzelf iets opbren
gen; zij zelfs per definitie iets op
brengen, aangezien het hier han
delsemplacementen betreft die de 
M.I.V.B. tegen betaling van een 
geldsom ter beschikking van derden 
stelt met het oog op de exploitatie 
ervan, en zulks ongeacht de juridi
sche aard van de betrekkingen tus
sen de M.I.V.B. en de derden (con
cessie, burgerlijke huur of handel~
huur) en de aard van de handel, d1e 
de derde in het " gehuurde " han
delsemplacement drijft; dat, aange
zien aldus is aangetoond dat een 
van de drie voorwaarden van artikel 
157, 3°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen niet is vervuld, 
het kadastraal inkomen van die em
placementen krachtens die wetsbe-

paling niet van onroerende voorhef
fing kan worden vrijgesteld, aange
zien die vrijstelling enkel mag wor
den verleend, als de drie voorwaar
den samen vervuld zijn »; 

Dat het arrest met die consideran
sen antwoordt op de conclusie van 
eiseres door ze tegen te spreken en 
de beslissing betreffende de aanslag 
in de tot het aandeel van de Staat 
beperkte onroerende voorheffing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over het aandeel van de 
onroerende voorheffing, dat de pro
vincie en de gemeenten ten goede 
komt· verwerpt de voorziening voor 
het ~verige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiseres in 
de helft van de kosten en houdt de 
beslissing over het overige gedeelte 
aan voor uitspraak · door de feiten
rechter; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

6 april 1992 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. De Bruyn, Bernard 
en Baltus, Brussel. 

Nr. 423 

3• KAMER - 6 april 1992 

1o DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL
LEGES- VORM VAN DE BESLISSING- HAND
TEKENINGEN. 
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2° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND - AAN
VRAAG OM UITSTEL- DWALING VAN DE IN
GESCHREVENE - TOEPASSELIJKE WETTE
LIJKE BEPALING. 

3° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG - RECHTBANKEN - VERPLICHTING 
OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN. 

4° PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBI
TRAGEHOF - RECHTBANKEN - VERPLICH
TING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STEL
LEN. 

5° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
VRIJLATING WEGENS VERBLIJF BUITEN EU
ROPA - ART. 118, § 2, DIENSTPLICHTWET -
DRAAGWIJDTE. 

6° ARBITRAGEHOF - MIDDEL WAARIN 
EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN, ALS BE
DOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRA
GEHOF- EERDER ARREST WAARIN HET AR
BITRAGEHOF ZICH REEDS BIJ WIJZE VAN 
PREJUDICIELE BESLISSING HEEFT UITGE
SPROKEN OP EEN VRAAG MET HETZELFDE 
ONDERWERP - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE DE VRAAG AAN HET AR
BITRAGEHOF TE STELLEN. 

7° PREJUDICIEEL GESCHIL - MIDDEL 
WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN, 
ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET 
ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE - BEGRIP. 

1° De beslissingen van de militierechts
colleges moeten worden ondertekend 
door de voorzitter en door de secreta
ris-verslaggever (1). (Art. 20, § 1, eerste 
lid, K.B. 30 juli 1987.) 

(1) De oplossing is in overeenstemming met 
de rechtspraak van het Hof (Cass., 26 nov. 
1975, A.C., 1976, 396; 11 feb. 1980, ibid., 1979-80, 
nr. 358; zie Cass., 11 feb. 1986, A.R. nr. 9697, 
ibid., 1985-86, nr. 376; 21 nov. 1988, A.R. nr. M 
675 N, ibid., 1988-89, nr. 169). De wettelijke 
grondslag van art. 20, § 1, eerste lid, K.B. 30 
juli 1987 schijnt echter niet evident te zijn. De 
oplossing is aileen om de volgende reden ver
antwoord : gelet op de aard van de militie
rechtscolleges (zie Cass., 11 feb. 1986, A.R. nr. 
9797, A.C., 1985-86, nr. 376), zijn in de regel de 
rechtsbeginselen tot regeling van de geschillen 
inzake dienstplicht niet te verenigen met de 
toepassing van de bepalingen van het Gerech-

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

2° Art. 1109 B. W., volgens hetwelk inza
ke contracten geen toestemming geldig 
is, indien zij alleen door dwaling is ge
geven, is niet toepasselijk op de aan
vragen om uitstel in dienstplichtzaken 
(2). 

3° en 4° Het rechtscollege waarvan de 
beslissing vatbaar is voor voorziening 
in cassatie, is er niet toe gehouden het 
Arbitragehof te verzoeken om uit
spraak te doen op een vraag over de 
schending door een wet van de artt. 6 
en 6bis Gw., wanneer het Arbitragehof 
reeds uitspraak heeft gedaan op een 
vraag met hetzelfde onderwerp. (Art. 
26, § 2, derde lid, 1°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

5° Naar luid van art. 118, § 2, Dienst
plichtwet kan de ingeschrevene die, 
met de Jichting 1987, ten minste een 
uitstel heeft gekregen omdat hij wer
kelijk en gewoonlijk verblijf houdt bui
ten Europa, zoveel uitstellen verkrij
gen als nodig is om in aanmerking te 
komen voor de vrijlating op grand dat 
hij gedurende ten minste vijf jaar 
zijn werkelijke en gewone verblijf
plaats buiten Europa heeft gehad (3). 
(Art. 118, § 2, Dienstplichtwet, opnieuw 
ingevoerd bij wet 16 juni 1987.) 

6° en 7° Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet 
Arbitragehof volgt dat, wanneer een in 
art. 26, § 1, 3", van die wet bedoelde 
vraag in een middel voor het Hof van 
Cassatie wordt opgeworpen, dit Hof 
niet is vrijgesteld van de verplichting 
om het Arbitragehof te verzoeken op 
die vraag uitspraak te doen, als het 
Arbitragehof zich reeds in een eerder 
arrest bij wijze van prejudiciele beslis
sing heeft uitgesproken op een vraag 
met hetzelfde onderwerp (4). 

telijk Wetboek (zie b.v. aangaande het verschil 
tussen de gemeenrechtelijke procedure en de 
bijzondere procedure inzake militiegeschillen : 
de artt. 28, § 1, tweede lid, 43, § 2, 1e dee!, en 
45, § 3, 2e zin, van de Dienstplichtwet). Juist 
daarom beslist het geannoteerde arrest dat 
krachtens art. 2 Ger.W. art. 782 van hetzelfde 
wetboek niet toepasselijk is op de beslissingen 
van de militierechtscolleges. 

(2) Zie Cass., 21 maart 1973 (A.C., 1973, 726). 

(3) Cass., 5 feb. 1990, A.R. nr. M 501 F (A.C., 
1989-90, nr. 344). 

(4) Cass., 19 jan. 1989, A.R. nr. F 898 F (A.C., 
1988-89, nr. 295); zie Cass., 5 feb. 1990, A.R. nr. 
M 501 F (ibid., 1989-90, nr. 344). 
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(J ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M 561 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1991 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het vijfde middel, dat als volgt 
luidt: schending van de artikelen 2, 779, 
7S2, 7S5, S60, S62 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 29, § 1, en 37, § 1, eerste lid, 
van de dienstplichtwetten, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 30 april 
1962, 

doordat de bestreden beslissing aileen 
ondertekend is door de voorzitter, de h. 
Hellier, en door de secretaris-verslagge
ver, de h. Hennekinne, 

terwijl naar luid van artikel 7S2 van 
het Gerechtelijk Wetboek, << het vonnis 
wordt ondertekend door de rechters die 
het hebben uitgesproken, en door de 
griffier >>; de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek op aile rechtsplegingen van toe
passing zijn, behoudens uitzonderingen 
(artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek), 
die evenwel geen betrekking hebben op 
de rechtspleging voor de militieraden en 
voor de Hoge Militieraad; de bestreden 
beslissing bijgevolg ook had moeten on
dertekend zijn door de twee andere !e
den van de Hoge Militieraad die de be
slissing heeft genomen, te weten de hh. 
Malempre en Hoef; bij ontstentenis daar
van niet kan worden nagegaan of 
laatstgenoemden aile zittingen hebben 
bijgewoond, inzonderheid die van 9 de
cember 1991 en of zij wei degelijk de be
streden beslissing hebben uitgesproken 
(artikel 779 van het Gerechtelijk Wet
hoek); de handtekening van de voorzitter 
aileen niet volstaat, aangezien de Hoge 
Militieraad bij meerderheid van stem
men uitspraak doet en uit drie leden be
staat (artikelen 29, § 1, en 37, § 1, eerste 
lid, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten), daaruit volgt dat de beslissing 
nietig is: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 20, § 1, van het koninklijk be
sluit van 30 juli 1987 houdende uit
voering van de gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten, de beslissingen 
van de militiegerechten door de 
voorzitter en door de secretaris-ver
slaggever worden ondertekend; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek 
artikel 782 van dat wetboek niet van 
toepassing is op de beslissingen van 
de militiegerechten; 

Overwegende dat uit de artikelen 
29, § 1, en 37, § 1, van de gecoi:irdi
neerde dienstplichtwetten niet volgt 
dat de beslissingen van de Hoge Mi
litieraad door de drie leden van dat 
rechtscollege moeten ondertekend 
zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, dat als volgt 
luidt : schending van de artikelen 26, § 1, 
3°, 26, § 2, eerste lid, van de bijzondere 
wet op het Arbitragehof van 6 januari 
19S9, 6 en 6bis van de Grondwet, 

doordat de Hoge Militieraad overweegt 
dat « het Arbitragehof in het arrest nr. 
S/91 van 19 april 1991 inzake Y. Morcaut 
heeft beslist dat artikel llS, § 2, van de 
op 30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten, ingevoegd in die wetten bij 
artikel 34 van de wet van 16 juni 19S7, 
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet 
niet schendt; dat de heer Morcaut in 
voormeld geval weliswaar met de lich
ting 19S7 om studiereden heeft verkre
gen en niet op grond van artikel 10, § 1, 
so, terwijl hij sedert 19S2 in Israel ver
bleef (zie de beslissing van de Hoge Mili
tieraad van 2 oktober 19S9 ref. C.S.M. 
1S4/19S9), wat echter niet wegneemt dat 
de redenen ter verantwoording van de 
beslissing van het Arbitragehof ook op 
het geval van de ingeschrevene van toe
passing zijn, zelfs als het uitstel met de 
lichting 19S7 werd verleend op grond van 
het oude artikel 10, § 1, S0

; dat het in die 
omstandigheden, bij ontstentenis van 
enige discriminatie, zinloos is de door 
(eiser) voorgestelde prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof te steilen », 

terwijl het Arbitragehof in zijn arrest 
van 1S (en niet 19) april 1991 beslist dat: 
<< Door, voor de eventuele toekenning 
van de vrijlating enkel die ingeschreve
nen in aanmerking te nemen die een uit
stel hadden gevraagd en bekomen we
gens werkelijk en gewoon verblijf buiten 
Europa, heeft de wetgever een maatregel 
genomen die niet onevenredig lijkt met 
het doel dat hij nastreeft. Immers, aan
gezien sommigen die hun werkelijke en 
gewone verblijfplaats buiten Europa had
den, nu eens om die reden zelf, dan weer 



766 HOF VAN CASSATIE Nr. 423 

omwille van huh studies een uitstel kon
den bekomen, lijkt de voorwaarde die 
bestaat in de voorafgaande toekenning 
van uitstel wegens werkelijk en gewoon
lijk verblijf buiten Europa, pertinent; de 
wetgever heeft kunnen vermoeden dat 
de betrokkenen die om die reden uitstel 
hadden gevraagd in plaats van zich te 
beroepen op de studies, de bedoeling 
hadden zich buiten Europa te vestigen »; 
die motieven kunnen niet van toepassing 
zijn op het geval van eiser; laatstge
noemde zijn verzoek om uitstel voor de 
lichting 1987 immers had gegrond op ar
tikel 10,. § 1, 8°, van de gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten, zoals dat artikel luid
de v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 16 juni 1987, en krachtens hetwelk: 
« Zolang de ingeschrevene in aanmer
king komt voor het contingent ener lich
ting, genoemd naar een der jaren waarin 
hij de leeftijd van 19 tot 23 jaar bereikt, 
kan hij een uitstel bekomen waardoor 
hij telkens naar de volgende lichting 
overgaat, indien hij aan een der hierna 
gestelde vereisten voldoet : hij die in het 
buitenland verblijft »; de omstandigheid 
dat een ingeschrevene, zoals eiser, een 
uitstel om die reden heeft aangevraagd, 
samen met het feit dat zijn verblijfplaats 
in het buitenland buiten Europa is gele
gen, kan laten veronderstellen dat hij 
zich reeds buiten Europa heeft gevestigd, 
of althans dat hij dat van plan is; die 
toestand hoe dan ook niet kan worden 
vergeleken met die van de ingeschrevene 
die uitstel vraagt om studieredenen; 
daaruit volgt dat de hoge militieraad zijn 
beslissing, om de door eiser in zijn me
marie geformuleerde prejudiciele vraag 
niet aan het Arbitragehof voor te leggen, 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 26, § 1, 3°, 26, § 2, eerste 
lid, van de bijzondere wet op het Arbitra
gehof van 6 januari 1989, 6 en 6bis van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad, ingevolge artikel 26, § 2, derde 
lid, van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof, er 
niet toe gehouden is het Arbitrage
hof te verzoeken om, bij wijze van 
prejudiciiHe beslissing, uitspraak te 
doen op een vraag, bedoeld in § 1 
van dat artikel, wanneer dat Hof 
zich reeds heeft uitgesproken over 
een vraag of een voorziening met 
hetzelfde onderwerp; 

Overwegende dat de door eiser 
voor de Hoge Militieraad geformu-

leerde vraag als volgt luidde : « Doet 
artikel 118, § 2, van de op 30 april 
1962 gecoordineerde dienstplichtwet
ten, zoals het bij artikel 34 van de 
wet van 16 juni 1987 in die wetten is 
ingevoegd en op 1 januari 1987 in 
werking is getreden, in zoverre het 
bepaalt dat artikel 12, § 1, 1°, van 
voornoemde wetten, in de redactie 
die eraan gegeven was bij de wet 
van 1 december 1976, enkel geldt 
voor de ingeschrevene die met de 
lichting 1987 ten minste een uitstel 
verkregen heeft op grond van arti
kel 10, § 4, 5°, van voornoemde wet
ten, in de redactie die eraan gege
ven was bij de wet van 1 december 
1976, terwijl artikel 12, § 1, 1°, die 
voorwaarde niet stelt, een discrimi
natie ontstaan tussen de ingeschre
vene die op 1 januari 1987 werkelijk 
en gewoonlijk buiten Europa verblijf 
hielden, en die, nu eens hun aan
vraag tot uitstel op artikel 10, § 4, 5°, 
van de voormelde wetten hadden ge
grond, dan weer op artikel 10, § 1, 
8°, dat uitstel verleent tot de leeftijd 
van 23 jaar aan degene die in het 
buitenland verblijft, en is het aldus 
in strijd met de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet? »; 

Overwegende dat dat de Hoge Mi
litieraad vaststelt « dat het Arbitra
gehof in zijn arrest nr. 8/91 van 19 
(lees : 18) april 1991 inzake Y. Mor
caut, heeft beslist dat artikel 118, 
§ 2, van de op 30 april 1962 gecoordi
neerde dienstplichtwetten, dat bij 
artikel 34 van de wet van 16 juni 
1987 in die wetten is ingevoegd, de 
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet 
niet schendt »; 

Overwegende dat voormeld arrest 
van het Arbitragehof betrekking 
had op een in bovenvermelde be
woordingen gestelde vraag, met dien 
verstande dat daarin geen onder
scheid werd gemaakt volgens de 
oorzaak van hun uitstel tussen de 
ingeschrevene die op 1 januari 1987 
hun werkelijk en gewoon verblijf 
buiten Europa hadden; 
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Dat de Hoge Militieraad, nu hij 
vaststelt dat het Arbitragehof zich 
over die vraag had uitgesproken, de 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, houdt de uit
spraak aan totdat het Arbitragehof 
uitspraak heeft gedaan op de vol
gende vraag: « Worden de artikelen 
6 en 6bis van de Grondwet geschon
den door artikel 118, § 2, van de ge
coordineerde dienstplichtwetten, in 
zoverre het bepaalt dat alleen de in
geschrevene die, met de lichting 
1987' ten minste een uitstel heeft 
verkregen op grond van artikel 10, 
§ 4, 5°, van de op 30 april 1962 ge
coordineerde dienstplichtwetten, in 
de redactie die eraan gegeven was 
bij de wet van 1 december 1976, op 
die grondslag zoveel uitstel kan ver
krijgen als vereist om aanspraak te 
kunnen maken op de vrijlating als 
bepaald in artikel 12, § 1, 1°, van de 
genoemde wetten, in de redactie die 
eraan was gegeven bij de wet van 1 
december 1976, en in zoverre het niet 
dezelfde mogelijkheid biedt aan de 
ingeschrevene die, met de lichting 
1987' ten minste een uitstel heeft ver
kregen op grond van artikel 10, § 1, 
8°, van de gecoordineerde dienst
plichtwetten, in de redactie van dat 
artikel v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 16 juni 1987, en evenmin 
aan de ingeschrevene die, met de 
lichting 1987, voldeed aan de voor
waarden gesteld in artikel10, § 4, 5°, 
van de gecoordineerde dienstplicht
wetten, in de redactie die eraan was 
gegeven bij de wet van 1 december 
1976?)) 

6 april 1992 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Goldschmidt, Brussel. 

Nr. 424 

2• KAMER - 7 april 1992 

1° MEINEED - MEINEED BIJ EEN VERZE
GELING OF EEN BOEDELBESCHRIJVING - AK
TE- INHOUD- WAARSCHUWING. 

2° MEINEED - MEINEED BIJ EEN VERZE
GELING OF EEN BOEDELBESCHRIJVING - AK
TE - INHOUD - EEDFORMULE. 

1 o Aan de schuldigverklaring aan mei
need bij een boedelbeschrijving wordt 
niet in de weg gestaan door het feit 
dat de notaris heeft nagelaten in de 
akte de waarschuwing voorgeschreven 
bij art. 1183, l(J', Ger. W. te vermelden. 
(Art. 226, tweede lid, Sw.) 

2° Aan de schuldigverklaring aan mei
need bij een boedelbeschrijving wordt 
niet in de weg gestaan door het feit 
dat de notaris heeft nagelaten in de 
akte de eedformule bedoeld in art. 
1183, 11°, Ger.W. te vermelden. (Art. 
226, tweede lid, Sw.) 

(RONSE T. RONSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5176) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Overwegende dat het middel on
der de rubriek « ten grande » op
komt tegen de beoordeling van de 
feiten door de rechters en het onder
zoek ervan het Hof noopt tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Overwegende dat de voorschriften 
van artikel 1183 van het Gerechte
lijk Wetboek betreffende de boedel
beschrijving niet · voorgeschreven 
zijn op straffe van nietiglieid; . .dat 
het ontbreken van de vermeldihg 
bedoeld in artikel 1183, 10°, de nie
tigheid van de boedelbeschrijying 
niet meebrengt; dat de termen van 
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de eed bedoeld in artikel 1183, 11°, 
niet op sacramentele wijze zijn 
voorgeschreven; 

Dat het arrest dan ook terecht 
oordeelt dat geen afbreuk doet aan 
de schuldigverklaring van de eise
ressen aan meineed « het feit dat de 
notaris in de inventaris vergat te 
vermelden dat op meineed bij boe
delbeschrijving straffen zijn gesteld 
en dat hij partijen hierop opmerk
zaam heeft gemaakt, noch het feit 
dat de wettelijke eedformule niet 
letterlijk in de inventaris werd opge
nomen »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 april 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver-

1° en 2° Het verhoor van een burgerlijke 
partij onder eed op de terechtzitting 
brengt een eerlijke procesvoering niet 
in het gedrang en heeft geen nietig
heid tot gevolg, wanneer noch de be
schuldigde noch het openbaar ministe
rie zich ertegen verzet hebben dat tot 
dit verhoor zou worden overgegaan (1). 
(Art. 155 Sv.) 

(BRUNEEL) 

(A.R. nr. 6408) 

7 april 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van D'Hoore, advocaat
generaal- Advocaat: mr. W. Van Steen
brugge, Gent. 

Nr. 426 

slaggever: de h. Farrier - Gelijkluiden- 2e KAMER _ 7 april 1992 
de conclusie van de h. D'Hoore, advo-
caat-generaal - Advocaat: mr. P. Ke-
tels, Kortrijk. VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF-

Nro 425 

2e KAMER - 7 april 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - GETUIGEN - BURGERLIJKE 
PARTIJ - VERHOOR TER TERECHTZITTING -
EED. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GETUIGEN -
BURGERLIJKE PARTIJ - VERHOOR TER TE
HECHTZITTING - EED. 

ZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - NEERLEG
GING TER GRIFFIE. 

Het Hof slaat geen acht op de memorie 
die namens de eiser ter griffie van het 
Hof werd neergelegd buiten de uren 
tijdens welke de griffie voor het pu
bliek toegankelijk moet zijn. 

(BAEYENS) 

(A.R. nr. 6579) 

7 april 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal. 

Noot arrest nr. 425 : 

(1) Cass., 11 jan. 1977 (A.C., 1977, 526). 
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Nr. 427 

2• KAMER - 8 april 1992 

1° RECHTEN VAN DE MENS- RECHT 
OP BIJSTAND VAN EEN TOLK - ART. 6.3.E 
E.V.R.M. - TOEPASSINGSGEBIED. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - RECHT OP B!JSTAND VAN 
EEN TOLK - ART. 6.3.E E.V.R.M. - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - TOLK - AMBTSHALVE AAN
WIJZING - ART. 332 SV. - TOEPASSINGSGE
BIED. 

1 o en 2° Art. 6.3.e E. V.R.M. krachtens 
hetwelk een ieder die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd, het recht 
heeft zich kosteloos te doen bijstaan 
door een talk, indien hij de taal welke 
ter zitting wordt gebezigd, niet ver
staat of niet spreekt, heeft slechts be
trekking op de debatten v66r de von
nisgerechten en niet op de uitspraak 
van het vonnis of van het arrest (1). 

3° Art. 332 Sv. naar luid waarvan ingeval 
de beschuldigde, de getuigen of een 
van hen niet dezelfde taal of hetzelfde 
idioom spreken, de voorzitter ambts
halve, op straffe van nietigheid, een 
talk benoemt, heeft enkel betrekking 
op de debatten v66r de vonnisgerech
ten en niet op de uitspraak van het 
vonnis of arrest (2). 

(HOANG T. VAN DOORNE) 

(A.R. nr. 9773) 

8 april 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Simonet - Gelijklui-

(1) Cass., 16 okt. 1984, A.R. nr. 9119 (A.C., 
1984-85, nr. 126). 

(2) Zie Cass., 14 juli 1902 (Bull. en Pas., 1972, 
I, 312); 7 maart 1982 (A.C., 1972, 637) met noot 
1 V.D.; 3 jan. 1984, A.R. nr. 8429 (ibid., 1983-84, 
nr. 226); 8 okt. 1986, A.R. nr. 5105 (ibid., 
1986-87, nr. 69). 

dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. de Wind, Brussel. 

Nr. 428 

1• KAMER - 9 april 1992 

1° VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 
- VERZEKERINGSCONTRACT - CLAUSULE -
NIETIGHEID - DUIDELIJKE EN NAUWKEURI
GE BEWOORDINGEN - BEGRIP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- ALGEMENE BEGRIPPEN
BESLISSING IN STRAFZAKEN - BETWISTING 
IN BURGERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN GE
WIJSDE - GRENZEN. 

1° Wanneer een clausule van een verze
keringscontract in zoverre onduidelijk 
is gesteld dat de contracterende partij 
in dwaling kan worden gebracht, 
wordt zij, overeenkomstig art. 19, § 2, 
wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen 
en art. 21 K.B. van 12 maart 1976 hou
dende het algemeen reglement betref
fende de controle van de verzekerings~ 
ondernemingen, als nietig aangemerkt, 
op grand dat zij niet in duidelijke en 
nauwkeurige bewoordingen is opge
steld. 

2° Het gezag van gewijsde van een be
slissing van de correctionele rechtban
ken waarbij een aangestelde en zijn 
opdrachtgever, als burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, op grand van 
art. 27, tweede ·lid, wet van 10 maart 
1925 op de elektriciteitsvoor.ziening, 
worden veroordeeld, staat niet eraan 
in de weg dat de burgerlijke rechter, 
op een vordering van de opdrachtgever 
tegen ·zijn verzekeraar, onderz(Jekt of 
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die opdrachtgever oak geen !out heeft 
begaan waardoor het schadegeval me
de is ontstaan (1). 

(DE SCHELDE N.V. 
T. ENTREPRISES MOULARD B.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9315) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1989 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1162, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 19, paragraaf 2, 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen 
en 21 van het koninklijk besluit van 12 
maart 1976 houdende het algemeen re
glement betreffende de controle van de 
verzekeringsondernemingen, · 

dool'dat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiseres als ver
zekeraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid « ondernemingen " van 
verweerster veroordeelt om laatstge
noemde 418.477 frank en 1.000.000 frank 
te betalen, te weten de vergoedingen die 
verweerster ter uitvoering van een von
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Doornik van 29 juni 1984 heeft uitge
keerd aan de gelaedeerden van een on
geval dat op 23 augustus 1983 heeft 
plaatsgehad toen de bak van de door een 
aangestelde van verweerster bediende 
kraan hoogspanningskabels raakte; dat 
het arrest het verweer van eiseres, dat 
zij onder meer hierop grondt dat ver
weerster duidelijke beroepsfouten heeft 
begaan en dat zodanige fouten buiten de 
waarborg vallen van artikel 5.C van de 
algemene voorwaarden van het verzeke
ringscontract, verwerpt op grand : - dat 
die clausule van artikel 5.C krachtens de 
artikelen 19, tweede lid, van de wet van 
9 juli 1975 en 21 van het koninklijk be
sluit van 12 maart 1976 moet worden 
nietig verklaard wegens gebrek aan vol
doende duidelijkheid, aangezien uit die 
clausule niet valt af te leiden dat zij en
kel betrekld.ng heeft op de grove schuld, 

(1) Zie Cass., 3 nov. 1986, A.R. m. U94 (A.C., 
1986-87, nr. 138; 15 jan. 1987, A.R nr. 7624 
(ibid., 1986-87, nr. 285); 12 sept. 1991, A.R. nr. 
9099 (ibid., 1991-92, nr. 19). · 

in de zin van artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874, dat wil zeggen schuld die 
overeenstemt met een opzettelijke daad, 
waarvan men kan zeggen dat de verze
kerde wist of had moeten weten dat 
daardoor het gewaarborgd risico zou 
worden verzwaard; - dat, bovendien, de 
clausule van artikel 5.C van de algemene 
contractvoorwaarden, gesteld dat zij gel
dig is, overeenkomstig artikel 1162 van 
het Burgerlijk Wetboek aldus moet wor
den uitgelegd dat zij enkel opzettelijke 
feiten betoogt, 

tel'wijl, eerste ondel'deel, de clausule 
van artikel 5.C van de algemene voor
waarden van de verzekeringspolis van 
eiseres luidt als volgt : « Zijn niet in de 
waarborg begrepen : ... C. de schade op
zettelijk veroorzaakt of voortvloeiend uit 
een zware fout of uit een gekarakteri
seerde beroepsfout door de verzekerden 
begaan hoewel de gevolgen ervan te 
voorzien waren. Onder gekarakteriseer
de beroepsfout moet worden verstaan 
het niet naleven van wetten, regels of ge
bruiken die in de activiteitssector van de 
onderneming van toepassing zijn, de be
wuste overtreding van de daar geldende 
elementaire normen van voorzichtigheid 
of veiligheid alsmede de grove nalatig
heid of de kennelijke beroepsonbe
kwaamheid ... »; artikel 21 van het ko
ninklijk besluit van 12 maart 1976 be
paalt : « De algemene en bijzondere 
voorwaarden van de contracten moeten 
in duidelijke en nauwkeurige bewoordin
gen worden opgesteld "• terwijl artikel 
19, paragraaf 2, van de wet van 9 juli 
1975 bepaalt: « Nietig zijn alle clausules 
en overeenkomsten die betrekking heb
ben op het sluiten en het uitvoeren van 
verzekeringscontracten en die niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van deze wet of van de verordeningen 
ter uitvoering ervan »; de nietigheid 
waarin voormeld artikel 19, paragraaf 2, 
van de wet van 9 juli 1975 voorziet, van 
het gemene recht afwijkt en dus eng 
moet worden uitgelegd, zodat zij niet toe
passelijk is op clausules waarvan de be
woordingen duidelijk en nauwkeurig 
zijn, maar die, niettegenstaande die dui
delijke en nauwkeurige bewoordingen, 
enigszins duister zijn wat hun draag
wijdte betreft; te dezen, het arrest kri
tiek oefent op de onvoldoende duidelijk
heid van de clausule zelf en niet van de 
erin gebruikte bewoordingen; volgens het 
arrest, niet kan worden nagegaan of de 
partijen, doordat zij « schade opzettelijk 
veroorzaakt of voortvloeiend uit een zwa-
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re fout of uit een gekarakteriseerde be
roepsfout » van de dekking hebben uitge
sloten, zij al dan niet de schade ten 
gevolge van een duidelijke beroepsfout 
aileen hebben willen uitsluiten als deze 
opzettelijk is veroorzaakt; de door het ar
rest gewraakte duisterheid niet slaat op 
de woorden « opzettelijk veroorzaakt », 
noch op de woorden « gekarakteriseerde 
beroepsfout ''• maar wel op hun onder
ling verband; de feitenrechter, nu hij het 
gebrek aan duidelijkheid of nauwkeurig
heid van de bewoordingen zelf van de 
clausule niet heeft vastgesteld, zijn be
slissing tot nietigverklaring van artikel 
5.C van de algemene voorwaarden van 
het contract, niet naar recht heeft ver
antwoord (schending van de artikelen 19, 
§ 2, van de wet van 9 juli 1975 en het ko
ninklijk besluit van 12 maart 1976); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 21 van 

het koninklijk besluit van 12 maart 
1976 houdende het algemeen regle
ment betreffende de contro
le van de verzekeringsondernemin
gen bepaalt dat de algemene en bij
zondere voorwaarden der contracten 
in duidelijke en nauwkeurige be
woordingen moeten opgesteld wor
den; dat volgens artikel 19, § 2, van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsonder
nemingen nietig zijn alle clausules 
en overeenkomsten die betrekking 
hebben op het sluiten en het uitvoe
ren van verzekeringscontracten die 
in Belgie zijn gesloten of geacht 
worden te zijn gesloten en die niet 
in overeenstemming zijn met de be
palingen van die wet of van de ver
ordeningen ter uitvoering ervan; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de tekst van artikel 5.C van 
de algemene voorwaarden van de 
polis « B.A. Onderneming », die het 
overneemt, niet in duidelijke en 
nauwkeurige bewoordingen is opge
steld; dat het dienaangaande erop 
wijst << dat (verweerster) terecht 
(aanvoert) dat de tekst niet voldoen
de duidelijk is, dat met de komma 
na het woord " intentionnellement " 
iemand die geen jurist is niet kan 
uitmaken of zij dient om twee ne-

vengeschikte zinnen te scheiden, 
waarvan de ene zou verwijzen naar 
het begrip " opzettelijke fout" en de 
andere naar dat van " niet opzette
lijke fout "; dat het aldus beslist dat 
de tekst onduidelijk is gesteld en 
dat, zoals uit de andere vermeldin
gen blijkt, de contracterende partij 
daardoor kon worden misleid; dat 
het zijn beslissing dat die clausule 
overeenkomstig vorenbedoelde wet
telijke bepalingen als nietig moet 
worden beschouwd, aldus naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1134, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het gezag van ge
wijsde in strafzaken t.a.v. de burgerlijke 
rechtsvordering, waarvan sprake is in ar
tikel 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiseres veroor
deelt tot vergoeding van de schade die 
werd veroorzaakt toen de bak van de 
door een aangestelde van verweerster 
bediende kraan hoogspanningskabels 
raakte, en het verweer van eiseres, 
waarin aan eiseres fouten en contractu
ele tekortkomingen worden verweten, 
verwerpt, op grond : dat artikel 16 van de 
wet van 11 juni 1874 te dezen kan wor
den toegepast, zo verweerster een grove 
fout had begaan waardoor de schade is 
veroorzaakt, en onder meer : - zoals 
verweerster in haar conclusie heeft toe
gegeven, << ingeval (haar) kan worden 
verweten " dat zij welbewust heeft nage
laten inlichtingen in te winnen over het 
mogelijk bestaan en over de ligging van 
de kabels en de leidingen " ... welke ver
plichting ... trouwens zeer duidelijk was 
uitgedrukt in de bijzondere voorwaarden 
van de verzekeringspolis >>, - << indien 
was bewezen dat verweerster tegen haar 
aangestelde heeft gezegd dat hij zich om 
de kabels niet behoefde te bekommeren, 
dat hij geen markering of proefboring 
diende te verrichten en dat dit feit in 
oorzakelijk verband staat met de ... scha
de »; maar « dat uit een strafrechtelijke 
beslissing met kracht van gewijsde even-
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wei volgt dat : 1° de aangestelde over 
plans beschikte waarmee hij kabels kon 
lokaliseren, zodat de argumenten van 
(eiseres) op basis van de bijzondere po
lisvoorwaarden niet ter zake zijn, 2° de 
schade te wijten is aan een onhandig
heid van de aangestelde bij de bediening 
van de kraan; (dat) de aangestelde van 
(verweerster), H., immers ... bij vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik, tweede kamer, in correctionele 
zaken uitspraak doende, werd veroor
deelt om " bij gebrek aan voorzorg, zon
der opzet machines of inrichtingen voor 
de voortbrengst, de omzetting, de bezor
ging en de benuttiging van elektrische 
energie te hebben vernield of beschadigd 
... "; dat de strafrechter, in die redenen, 
die te dezen de noodzakelijke en zekere 
grondslag van het dictum vormen, vooral 
op de volgende feiten heeft gewezen : -
" H. beschikte in de cabine van de 
kraan over plans waarmee hij de hoog
spanningskabel kon lokaliseren "; -
" Hij wist heel goed dat er op die plaats 
kabels lagen "; - " Hij heeft die kabels 
geraakt bij een verkeerd maneuver met 
de trekbak van de kraan "; dat de straf
rechter daaraan ook toevoegt : " H. kan 
zich niet beroepen op een onoverkome
lijke dwaling, daar hij wist dat er kabels 
lagen en zijn vergissing zijn eigen 
schuld is ... "; ... het gezag van gewijsde 
erga omnes van die beslissing belet dat 
dit arrest iets zou bevatten dat niet te 
verenigen is met de aldus door de straf
rechter vastgestelde feiten; dat zulks wel 
het geval zou zijn indien de argumenten 
van (eisers) worden aangenomen; dat 
niemand meer terecht kan betogen, noch 
dat de aangestelde niet over een plan be
schikte waarmee hij de kabels kon loka
liseren, noch dat de schade niet te wijten 
was aan een onhandigheid van de aange
stelde bij de bediening van zijn kraan, 
zodat de op nalatigheden in de plaatsbe
paling gefundeerde argmenten van (eise
res) niet ter zake zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel de 
strafrechtelijke veroordeling van de aan
gestelde van verweerster hierop was ge
grond dat hij over plans beschikte waar
mee hij de kabel kon lokaliseren en dat 
het ongeval aan een verkeerd maneuver 
van zijnentwege is te wijten, het gezag 
van gewijsde van die beslissing niet uit
sloot dat de schade mede door een fout 
van verweerster is veroorzaakt; de straf
rechter aileen heeft beslist dat de aange
stelde van verweerster een fout heeft be
gaan die de schade heeft veroorzaakt; te 
dezen, eiseres in haar conclusie aan ver-

weerster verweet : - dat de eigenaar 
van de kabels niet is geraadpleegd, zoals 
is voorgeschreven bij artikel 260bis, § 1, 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming (Regentbesluit van 
27 september 1947, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 5 augustus 1974), 
met het gevolg dat de aangestelde be
schikt over plans van een derde, vol ver
gissingen, en niet over plans van de eige- · 
naar, die aileen voldoende waarborgen 
van juistheid konden bieden; - dat er 
niet is nagegaan, noch aan de hand van 
plans, noch door geregelde proefborin
gen, waar de kabels tijdens de uitvoering 
van de werken lagen; - dat geen reke
ning is gehouden met het in artikel 
260bis, § 2, van voormeld Algemeen Re
glement opgelegde verbod om op 50 em 
afstand van een kabel een mechanisch 
werktuig te gebruiken zonder dat de 
aannemer en de eigenaar van de kabel 
vooraf zijn overeengekomen over de na 
te leven voorwaarden; dat die aldus ver
weten fouten door eiseres niet aileen 
zijn aangemerkt als gekarakteriseerde 
beroepsfouten, in de zin van artikel 5.C 
van de algemene polisvoorwaarden, 
maar ook als grove fouten waardoor het 
verzekerde risico kan worden verzwaard, 
in de zin van artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874; het arrest, dat zich ertoe be
perkt te zeggen dat de aangestelde van 
verweerster over plans beschikte waar
mee hij de kabels kon lokaliseren en dat 
het ongeval aan een verkeerd maneuver 
van de aangestelde is te wijten, niet ant
woordt op de vorenbedoelde conclusie 
volgens welke verweerster door haar ei
gen schuld de schade mede heeft veroor
zaakt; het derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); het arrest 
voorts uit de omstandigheid, dat de aan
gestelde van verweerster een fout had 
begaan die in oorzakelijk verband stond 
met de schade, niet kon afleiden dat er 
tussen de door een andere persoon bega
ne fout en diezelfde schade geen oorza
kelijk verband kon bestaan (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); ten slotte, het ar
rest, dat schijnt te zeggen dat de straf
rechtelijke veroordeling van de aange
stelde van verweerster eraan in de weg 
staat dat de burgerlijke rechter vaststelt 
dat de bewuste schade ook door een an
dere oorzaak dan de fout van de aange
stelde van verweerster is ontstaan, aan 
die beslissing van de strafrechter een be
tekenis geeft die niet te verenigen is met 
de bewoordingen ervan en zich in ieder 
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geval vergist wat betreft de draagwijdte 
en de grenzen van het gezag van gewijs
de van de strafrechterlijke beslissing 
(schending, enerzijds, van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en, anderzijds, van het alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken t.a.v. de burger
lijke rechtsvordering, waarvan sprake is 
in artikel 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de Correctionele 

Rechtbank te Doornik bij haar in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van 29 juni 1984 de aangestelde van 
verweerster op grond van artikel 27, 
tweede lid, van de wet van 10 maart 
1925 op de elektriciteitsvoorziening 
heeft veroordeeld, hoofdzakelijk op 
grond dat die aangestelde in de 
kraancabine over plans beschikte 
waarmee hij de hoogspanningska-
bels kon lokaliseren, dat hij wist dat 
die kabels daar lagen en dat hij bij 
een verkeerd maneuver met de trek
bak van de kraan die kabels heeft 
geraakt; 

Overwegende dat het gezag van 
gewijsde van die beslissing niet be
lette dat het hof van beroep, zoals 
eiseres in haar conclusie vroeg, kon 
nagaan of verweerster ook geen fout 
had begaan bij het ontstaan van het 
schadegeval; dat het hof van beroep 
zulks niet heeft gedaan, zodat het 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
schending van het algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewij sde 
in strafzaken aanvoert, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het beslist dat « artikel 5.C. van de 
algemene voorwaarden van de B.A. 

Ondernemingen moet worden nietig 
verklaard »; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde 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. 

9 april 1992 - 1° kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 429 

1 e KAMER - 9 april 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUH
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - UITGIITE 
- WETIELIJKE BEWIJSWAARDE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - UIT
SPRAAK- DATUM- VERMELDING. 

1 o De uitgifte van het arrest, die eenslui
dend is verklaard door de griffier van 
het gerecht dat de beslissing heeft ge
wezen, ]evert bewijs op van de erin 
vervatte vermeldingen, zolang zij niet 
van valsheid is beticht (1). 

2° De vermelding van de datum van de 
uitspraak van een arrest op de uitgifte 
ervan, terwijl die vermelding niet voor
kwam op de minuut van de beslissing 
bij de afgifte van het afschrift door de 
griffier overeenkomstig art. 792 

(1) Cass., 22 okt. 1986, A.R. nrs. 5112 en 5218 
(A.C., 1!!86-87, nr. 116). 
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Ger. W., ]evert het bewijs op dat art. 
780, 5°, van dat wetboek in acht werd 
genomen, als die vermelding niet van 
valsheid wordt beticht en bovendien 
overeenkomt met de vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzit-
ting. · 

(CALLU T, DESPREZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9363) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1990 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
artikel 780, so, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest niet gedagtekend is, 
terwijl ingevolge de in het middel aange
wezen wetsbepalingen « het vonnis, op 
straffe van nietigheid, behalve de gran
den en het beschikkende gedeelte: ( ... ) so 
de vermelding en de datum van de uit
spraak in openbare zitting bevat; ( ... ) »: 

Overwegende dat eiser regelma
tig, als bijlage van zijn voorziening, 
het afschrift van het bestreden ar
rest overlegt dat hem, ter uitvoering 
van artikel 792 van het Gerechtelijk 
Wetboek is gezonden, en de uitgifte 
van dat arrest, die overeenkomst ar
tikel 791 van dat wetboek is afgele
verd; 

Overwegende dat in het voormel
de afschrift de datum van de uit
spraak van het arrest niet wordt 
vermeld, maar dat op de uitgifte de 
vermelding voorkomt « ter herinne
ring - arrest gewezen op 17 decem
ber 1990 »; 

Overwegende dat het afschrift van 
een arrest of een vonnis dat de grif
fier aan de partijen of in voorko
mend geval aan hun advocaten 
zendt, ingevolge artikel 792 van het 
Gerechtelijk Wetboek, geen enkel 
bewijs oplevert, in tegenstelling tot 
de uitgifte die, ingevolge artikel 790 
van hetzelfde wetboek, . op straffe 
van nietigheid het integraal a£-

schrift moet bevatten van het von
nis of het arrest, voorafgegaan door 
het opschrift en gevolgd door het 
formulier van tenuitvoerlegging; 

Overwegende enerzijds dat eiser 
de door hem overgelegde uitgifte 
niet van valsheid heeft beticht, hoe
wei hij dat op grond van artikel 907 
van het Gerechtelijk Wetboek kon 
doen; 

Dat, anderzijds, op het afschrift 
van het arrest dat zich in het dos
sier van de rechtspleging bevindt, 
dezelfde vermelding aangaande de 
datum van de uitspraak voorkomt 
als op de uitgifte; 

Dat ten slotte het proces-verbaal 
van de terechtzitting vaststelt dat 
het hof van beroep het arrest op 17 
december 1990 heeft uitgesproken; 

Overwegende dat uit het geheel 
van die gegevens volgt dat het ar
rest wel degelijk op die datum is 
uitgesproken; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

9 april 1992 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Gerard. 

Nr. 430 

1 e KAMER - 9 april 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING- BEREKENING VAN DE BE
LASTING - AFZONDERLIJKE AANSLAGEN -
VOORWAARDE. 
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Ingevolge art. 93, § 1, 4°, tweede lid, 
W.I.B. zijn de baten die betrekking 
hebben op gedurende een periode van 
meer dan twaalf maanden geleverde 
diensten en die door toedoen van de 
openbare overheid niet betaald zijn in 
het jaar van_ de prestaties, afzonder
lijke belastbaar mits de betreffende 
diensten in eenmaal werden vergoed; 
naar recht verantwoord is de beslis
sing dat dit artikel niet van toepassing 
is wanneer de rechter vaststelt dat 
voor het honorarium dat een gemeente 
voor verschillende contracten aan de 
belastingplichtige was verschuldigd, 
verschillende fakturen zijn opgemaakt 
die in in verschillende keren over 
meerdere belastingjaren zijn betaald. 

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

(A.R. nr. F 1151 F) 

9 april 1992 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Ad\ ocaten : mrs. De 
Bruyn en J.E. Lacroix, Luik. 

Nr. 431 

1" KAMER - 10 april 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - ONWET
TIGE HECHTENIS - ONWERKZAME - SCHA
DELOOSSTELLING - WET 13 MAART 1973, ART. 
28 - BESL!SSING - RECHTSM!DDEL TEGEN 
DIE BESL!SSING. 

Geen wetsbepaling voorziet in de moge
Jijkheid om cassatieberoep in te stellen 
tegen de beslissing waarbij de commis
sie ad hoc, met toepassing van art. 28, 
§ 5, wet 13 maart 1973 betreffende de 
vergoeding voor onwerkzame voorlopi-

ge hechtenis, uitspraak doet over een 
vordering tot vergoeding wegens on
werkzame hechtenis (1); 

(WAUTERS 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

Eiser heeft op grand van art. 28, §§ 1 
en 3, van de wet van 13 maart 1973 be
treffende de vergoeding voor onwerkza
me voorlopige hechtenis aanspraak ge
maakt op een vergoeding wegens on
werkzame hechtenis. Een vergoeding 
werd hem door het Ministerie van Justi
tie toegekend; hij acht die vergoeding on
voldoende. 

Hij deed een beroep op de commissie 
ad hoc: die commissie besliste dat zijn 
verzoekschrift laattijdig was. 

Eiser voorzag zich in cassatie. 
Dat cassatieberoep is niet-ontvanke

lijk : art. 28, § 5, van voormelde wet be
paalt dat de beslissing van de commissie 
niet vatbaar is voor enig verhaal. 

Deze duidelijke tekst kan niet over het 
hoofd worden gezien, noch op grand van 
een argumentatie gesteund op het juris
dictioneel karakter van de commissie, 
noch op grand dat het zou gaan om een 
betwisting over een subjectief recht. 

1. Wat het jurisdictioneel karakter van 
de commissie betreft; heeft de minister 
van Justitie inderdaad voor de Kamer 
gezegd dat de commissie als een hogere 
jurisdictionele instantie moest worden 
opgevat, maar hij voegde daaraan toe 
dat de commissie in laatste instantie be
slist (2). De specifieke samenstelling van 
de commissie moest overigens logischer
wijze tot die uitlegging leiden. Een be
roep voor het Hof van Cassatie zou moei
lijk denkbaar zijn. 

Opmerkelijk is ook dat de regeling van 
de vergoeding inzake onwerkzame voor
lopige hechtenis rechtstreeks - en dit 
was geen toeval - gei:nspireerd is door 
art. 11 van de gecoi:irdineerde wet van 12 
januari 1973 op de Raad van State, dat 
betrekking heeft op herstelvergoedings
geschillen die door de afdeling adminis
tratie van de Raad van State worden be-

(1) Zie cone!. O.M. 

(2) Pari. Hand., Kamer, 8 maart 1973, 1109, 
le kol. 
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slecht (3). Die beslissingen zijn ook, 
buiten de zeer beperkte gevallen van art. 
33, niet vatbaar voor cassatieberoep. 

2. Het gaat ook niet om een betwisting 
over een subjectief recht: 

De vergelijking van art. 28 met art. 27 
is desbetreffend determinerend. Art. 27 
gewaagt enkel van een « recht » op ver
goeding. Art. 28 gewaagt enkel van een 
« aanspraak » op vergoeding. De wetge
ver heeft dit niet zonder reden gedaan : 
in limitatieve gevallen wordt aan de be
langhebbende geen recht toegekend, 
maar enkel een belang erkend, een be
lang op een vergoeding op grand van een 
foutloze verantwoordelijkheid van de 
Staat (4). 

Het middel afgeleid uit het bestaan 
van een subjectief recht faalt dus naar 
recht. 

Besluit: De voorziening is niet ontvan
kelijk. 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7397) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 30 mei 1990 gewe
zen door de commissie ingesteld 
door artikel 28, § 4, van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis, toegevoegd door de wet van 13 
maart 1973; 

Over het door verweerder opge
worpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening : geen 
voorziening in cassatie kan worden 
ingesteld tegen de beslissingen van 
de bedoelde commissie : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, met toepassing van artikel 
28, § 5, van de wet van 20 april 1874 

(3) M. LEROY, Responsabilite des pouvoirs 
publics du chef de meconnaissance des nor
mes superieures de droit national par un pou
voir legislatif, p. 324; La responsabilite des 
pouvoirs publics (Actes du Colloque interuni
versitaire organise par les Facultes de droit de 
l'U.C.L. et l'U.L.B., Bruylant, 1991). 

(4) J. VELU en R. ERGEC, Convention Eu
ropeenne des droits de l'homme, R.P.D.B., 
Compl. VII (1990), n° 359 : " Le caractere sub
jectif du droit amenage par !'article 27, distingue 
ce dernier du systeme institue par !'article 28 
( ... ). lei !a victime est titulaire, non d'un droit 
mais d'un simple interet a obtenir reparation. » 

op de voorlopige hechtenis, toege
voegd door de wet van 13 maart 
1973, uitspraak doet over eisers be
roep tegen de beslissing van de mi
nister van Justitie genomen ingevol
ge zijn verzoekschrift ertoe strek
kend een vergoeding wegens on
werkdadige hechtenis te verkrijgen; 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling voorziet in de mogelijkheid om 
tegen zodanige beslissing cassatie
beroep in te stellen; dat artikel 28, 
§ 5, vierde lid, van voormelde wet 
bepaalt dat de beslissingen van de 
commissie niet vatbaar zijn voor 
enig verhaal; dat met het woord 
<< verhaal » hier bedoeld wordt 
<< rechtsmiddel », in de Franse tekst : 
<< ne sont susceptibles d'aucun re
cours »; dat die wetsbepaling derhal
ve de voorziening in cassatie uit
sluit; dat uit de bepalingen van de 
artikelen 608 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek ook niet volgt 
dat cassatieberoep openstaat tegen 
de beslissingen van de hier bedoelde 
commissie; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

10 april 1992 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever: mevr. Baete-Swinnen, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. Van Omme
slaghe en De Bruyn. 

Nr. 432 

3" KAMER - 13 april 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP. 

De rechter kan niet beslissen dat een 
overeenkomst geen arbeidsovereen
komst is op grand van feitelijke gege-
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vens die niets uit te staan hebben met 
de bestaansvereisten loon, gezagsver
houding en arbeid (1). (Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

(GASTHUISZUSTERS AUGUSTINESSEN V.Z.W. 
T. VERSTEDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7737) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1990 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwer
pen; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de overeenkomst van 1 
maart 1979 geen arbeidsovereen
komst is op grond dat de overeen
komst opgesteld werd op briefpapier 
van « Dienstbureel Wim Verste
den », de prestaties van verweerder 
maandelijks gefactureerd werden en 
dat voorts << in de u.itvoering van de 
taak van directeur de (verweerder) 
zich als een zelfstandige heeft ge
dragen zonder onderworpenheid aan 
de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid, maar wel aan het statuut van 
zelfstandige, wat ook tegenover het 
bestuur der belastingen werd voor
gehouden »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 3 van de Arbeidsovereenkom
stenwet, zoals toepasselijk op het 
ogenblik van het ontslag, de arbeids
overeenkomst voor bedienden die is 
<< waarbij een werknemer, de be
diende, zich verbindt tegen loon, on
der gezag, leiding en toezicht van 
een werkgever in hoofdzaak hoofd
arbeid te verrichten »; 

Dat de appelrechters, die op grond 
van feitelijke gegevens die niets uit 
te staan hebben met de bestaansver
eisten loon, gezagverhouding en ar-

(1) Zie Cass., 5 dec. 1983, A.R. nr. 3996 (A.C., 
1983-84, nr. 189), 9 mei 1988, A.R. nr. 6129 
(A.C., 1987-88, nr. 559). 

beid, uitsluiten dat de partijen door 
een arbeidsovereenkomst verbonden 
waren, dit artikel schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep en het inciden
teel beroep ontvankelijk verklaart 
en eiseres veroordeelt tot betaling 
van vakantiegeld; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

13 april 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 433 

3• KAMER - 13 april 1992 

1° ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN 
VAN HET WERK - GELIJKGESTELDE TRA
JECTEN - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN 
VAN HET WERK - GELIJKGESTELDE TRA
JECTEN - INNING VAN HET LOON. 

3° ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN 
VAN HET WERK- NORMAAL TRAJECT- OM
WEG. 
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1 o De opsomming van de trajecten die 
art. 8, § 2, Arbeidsongevallenwet met 
de weg naar en van het werk gelijk
stelt, kan niet worden uitgebreid tot de 
trajecten die de werknemer niet aflegt 
vanuit de plaats waar hij werkt, of die 
geen rechtstreeks verband hebben met 
het ontstaan, de uitvoering of de beein
diging van de arbeidsovereenkomst (1}. 

2° Met de weg naar en van het werk 
wordt niet gelijkgesteld het traject dat 
de werknemer aflegt om naar zijn ver
blijfplaats te gaan vanuit de plaats 
waar hij geld heeft afgehaald van de 
rekening waarop zijn loon is gestort, 
oak al is hij naar die plaats vertrok
ken vanuit de plaats waar hij werkt 
(2}. (Art. 8, § 2, 4°, Arbeidsongevallen
wet.) 

3" Het traject dat de werknemer aflegt 
om zich van zijn verblijfplaats te bege
ven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd, blijft normaal, in de zin 
van art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsonge
vallenwet, indien de door de werkne
mer gemaakte omweg onbeduidend is, 
indien hij weinig belangrijk is en te 
verantwoorden door een wettige reden, 
of indien hij wei belangrijk is, maar 
aan overmacht te wijten is (3). 

(D'HERT T. MERCATOR N.V.) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. Eiser werd door een ongeval getrof
fen toen hij na het werk langs zijn bank
filiaal was gereden om geld van zijn re
kening af te halen nadat zijn loon 
daarop was gestort. Het ongeval gebeur
de op de weg van het filiaal naar huis. 

2. Het eerste middel komt op tegen de 
beslissing dat dit traject niet kan worden 
gelijkgesteld met de weg naar en van 
het werk met toepassing van artikel 8, 
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet. 

3. Luidens het bepaalde onder 4° van 
artikel 3, § 2, wordt met de weg naar en 
van het werk gelijkgesteld « het traject 
afgelegd van de plaats waar (de werkne
mer) werkt naar de plaats waar hij zijn 

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

(3) Cass., 24 sept. 1990, A.R. nr. 8896 (A.C., 
1990-91, nr. 37); zie oak cone!. O.M. 

loon of het daarmee overeenstemmende 
bedrag in specien geheel of gedeeltelijk 
int, en omgekeerd. ,, 

Volgens eiser vindt die bepaling ook 
toepassing, wanneer hij na het innen 
van zijn loon naar huis gaat. 

Dat is zeker niet de bedoeling van de 
wetgever geweest. 

4. De memorie van toelichting wijst 
duidelijk op een engere interpretatie : 

« Wanneer de werknemer tijdens de ar
beidsuren met toestemming van zijn 
werkgever het werk verlaat om zijn loon 
te gaan innen bij de post, kantoor 
A.S.L.K., postcheckdienst, bank, enz., is 
het te doorlopen traject gedekt. Doch de 
gewoonte heeft ingang gevonden om zich 
tijdens de middagrust naar een van die 
instellingen te begeven ten einde elk 
tijdverlies te vermijden. Om aile onze
kerheid weg te nemen, vermeldt de tekst, 
in algemene bewoordingen, dat gedekt is 
het traject om zich naar de plaats waar 
de werknemer zijn loon int, te begeven 
en omgekeerd. 

Het is evident dat er geen sprake kan 
van zijn het geval te dekken waarin de 
werknemer zijn loon tijdens een vakan
tiedag of op andere vrije ogenblikken 
gaat ontvangen (b.v. iemand die enkel in 
een nachtploeg werkt en zich overdag 
naar de post of bank begeeft » (4). 

In de senaatscommissie werd een 
amendement verdedigd om de besproken 
bepaling ook toepasselijk te maken op 
de weg van het verblijf naar de plaats 
waar de werknemer zijn loon int, en om
gekeerd (5). Doe! van het amendement 
was volgens zijn auteur<< de werknemer 
in aile omstandigheden te beschermen 
wanneer hij zijn loon geheel of gedeelte
lijk gaat innen bij post, bank, A.S.L.K., 
enz. , (6). De indiener trok zijn amende
ment in, omdat hij akkoord ging met de 
interpretatie van de minister die de stel
ling niet verdedigbaar achtte dat de 
werknemer die van thuis naar zijn finan
ciele instelling gaat, op dezelfde voet 
wordt geplaatst << als de werknemer die 
zich op de plaats van het werk bevindt 
en zijn loon ontvangt op de plaats aange
duid door de werkgever of het gaat in-

(4) Gedr.St., Senaat, 1969-70, nr. 328, 12. 

(5) Gedr.St., Senaat, 1970-71, nr. 215, 53. 

(6) Id., 5tl. 
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nen nadat een akkoord tussen werkge
ver en werknemer was gesloten over de 
betalingswijze » (7). 

De wetgever heeft aan artikel 8, § 2, 
4°, dus kennelijk geen ruimere draag
wijdte willen geven dan die welke uit de 
tekst blijft, en dat wil zeggen dat het tra
ject alleen met de weg naar en van het 
werk wordt gelijkgesteld, wanneer de 
werknemer van het werk vertrekt en er
naar terugkeert. 

5. Eiser meent voor zijn ruimere inter
pretatie een argument te vinden in het 
feit dat de wet niet spreekt van de plaats 
waar hij werkt « en terug », maar van 
die plaats « en omgekeerd ''· Dit bete
kent echter niet dat de plaats van uitbe
taling van het leon ook als plaats van 
vertrek naar huis kan gelden. Daarmee 
wordt alleen bedoeld dat het beschreven 
traject ook wordt gelijkgesteld, wanneer 
het in omgekeerde richting wordt afge
legd, d.i. van de financii:He instelling naar 
het werk. 

6. Valt het traject waar de werknemer 
het ongeval heeft opgelopen, niet onder 
de omschrijving van artikel 8, § 2, 4°, dan 
meent eiser dat er niettemin reden be
staat om dat traject bij analogie met de 
weg naar en van het werk gelijk te stel
len. 

Andere trajecten dan die welke in arti
kel 8, § 2, zijn opgesomd, kunnen onge
twijfeld ook worden gelijkgesteld. Daar
over kan zeker geen twijfel meer be
staan sedert de wet van 22 juli 1981 deze 
bepaling heeft aangevuld met de precise
ring dat de opgesomde trajecten « onder 
meer » met de weg naar en van het werk 
kunnen worden gelijkgesteld. 

Hiermee heeft de wetgever uitdrukke
lijk te kennen willen geven dat er buiten 
de opgesomde trajecten nog andere door 
de rechtspraak kunnen worden gelijkge-
steld. Tijdens de voorbereiding van de 
wet van 22 juli 1981 werd erop gewezen 
dat « de opsomming onder § 2 niet limi
tatief bedoeld is , (8). 

Reeds bij de bespreking van de oor
spronkelijke tekst van artikel 8, § 2, van 
de wet van 10 april 1971 heeft de minis
ter de strekking van deze bepaling dui
delijk gepreciseerd : « wat opgenomen is, 
wordt zeker beschermd; over alle andere 

(7) Loc. cit. 

(8) Gedr.St., Kamer, 1979-80, nr. 462/4; id., 
nr. 462/5, 2 en 3. Hand. Senaat, 1980-81, 15 juli 
1981, 2056. 

gevallen moet de rechtspraak oordelen 
of er al dan niet sprake is van een ver
goedbaar ongeval. Het komt er dus op 
neer dat de wet een reeks exemplatieve 
gevallen opsomt waar vergoeding ver
schuldigd is. Over al de rest moet de 
rechtspraak oordelen. » (9) 

7. Be doe ling van de wetgever is niet 
geweest aan de opgesomde gevallen een 
ruimere draagwijdte te geven dan die 
welke uit de tekst volgt, maar wel ande
re gevallen van gelijkstelling in aanmer
king te nemen dan die welke uitdrukke
lijk zijn opgesomd. 

Op dit stuk beschikt de rechter even
we! niet over een onbeperkte discretio
naire beoordelingsbevoegdheid. Het gaat 
niet op dat hij zonder meer eigenmach
tig beslist welke trajecten met de weg 
naar en van het werk worden gelijkge
steld. De rechter mag niet op de stoel 
van de wetgever gaan zitten, ook al 
wordt hij daartoe door de wetgever zelf 
uitgenodigd. Dan nog geeft die uitnodi
ging hem geen onbegrensde bevoegd
heid. Heeft de wetgever die grenzen niet 
expliciet afgebakend, dan moet de rech
ter ze afleiden uit de opzet van de wette
lijke regeling die hem deze bevoegdheid 
geeft. 

8. Om de opsomming die artikel 8, § 2, 
van de gelijkgestelde trajecten geeft, uit 
te breiden, moet het betrokken traject 
enig verband vertonen met de gevallen 
waarin de wetgever zelf oordeelt dat er 
grond tot gelijkstelling is. 

In die opsomming meen ik twee soar
ten van gevallen te kunnen onderschei
den. 

Een eerste soort zijn de trajecten 
waarbij de werknemer niet naar huis 
gaat, maar wel vertrekt « van de plaats 
waar hij werkt » of ernaar weerkeert 
bijvoorbeeld om te gaan eten, om !esse~ 
te volgen, om zijn loon te innen (zie arti
kel 8, § 2, 1°, 2°, 3°, 4° en 10°). 

In die gevallen gaat het om verplaat
singen tijdens de onderbreking van de 
arbeid of zelfs tijdens het werk, met toe
lating of medeweten van de werkgever, 
niet om verplaatsingen v66r het begin of 
na het beiHndigen van de dagtaak, alvo
rens naar het werk of naar huis te gaan. 

In de gevallen van de tweede soort is 
er niet noodzakelijk een traject van of 
naar de plaats waar men werkt, maar 
bestaat er wel een rechtsteeks verband 
met het ontstaan, de uitvoering of de 

(9) Gedr.St., Senaa~ 1970-71, nr. 215, 63. 
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beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
(zie artikel 8, § 2, 5° tot go en 11 °), bijvoor
beeld de aanwerving of aanmonstering, 
het afhalen van sociale documenten, de 
activiteit als vakbondsafgevaardigde, het 
zoeken van een nieuwe dienstbetrekking. 
Bestaat dat direct verband niet, dan 
worden verplaatsingen naar en van de 
verblijfplaats niet met de weg naar en 
van het werk gelijkgesteld. 

9. Vraag is nu of de door eiser voorge
stelde gelijkstelling enig aanknopings
punt met een van beide soorten vertoont. 

Met de eerste vanzelfsprekend niet, 
aangezien de werknemer niet vertrekt 
van het werk, maar van de financiele in
stelling. 

Om de vraag te beantwoorden of er 
enig verband met de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst bestaat, moet naar 
mijn mening onderscheid worden ge
maakt naargelang de werknemer zijn 
loon als zodanig of, naar de bewoordin
gen van artikel 8, § 2, 4°, « het daarmee 
overeenstemmende bedrag >>, int. 

10. Ontvangt de werknemer zijn loon 
in geld van de werkgever of diens last
hebber, dan gaat het om een betaling, 
waardoor de werkgever de schuld vol
doet die uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeit. Die handeling houdt zeer 
duidelijk verband met de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst. Het zou dus 
wei aannemelijk zijn dat in dat geval het 
traject van de plaats waar de werknemer 
zijn loon ontvangt, naar huis en omge
keerd, met de weg naar en van het werk 
wordt gelijkgesteld. Dit geval is verge
lijkbaar met de gelijkstelling waarvan 
sprake in artikel 8, § 2, 6°, wanneer de 
werknemer van zijn verblijfplaats terug
keert naar zijn vroegere werkgever om 
sociale documenten af te halen. 

Anders is het wanneer de werknemer 
geld afhaalt nadat zijn loon op zijn reke
ning is gestort. Het afhalen van het geld 
heeft alsdan geen rechtstreeks verband 
met de uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst. · 

Het gaat dan immers niet om de beta
ling van het loon, want deze is gebeurd 
door de voorafgaande starting op de re
kening. Wat de werknemer daarna met 
het geld doet - of hij het afhaalt of niet 
- heeft niets meer te maken met de ar
beidsovereenkomst. Hij is vrij om over 
zijn loon naar goeddunken te beschik
ken, bevestigt artikel 3 van de Wet Be
scherming Loon. In dat geval is er geen 

reden om het traject van de financiele 
instelling naar huis met de weg naar en 
van het werk gelijk te stellen. 

11. Ik vraag mij wei af of de wetgever 
zich voldoende rekenschap heeft gege
ven van het onderscheid tussen het be
talen van het loon en het afhalen van 
geld, toen in de aangehaalde parlemen
taire voorbereiding in absolute bewoor
dingen werd gesteld dat er van ge
lijkstelling geen sprake kan zijn wan
neer de werknemer van thuis naar zijn 
financiele instelling gaat (10). 

12. Hoe dan ook, met de weg naar en 
van het werk kan niet worden gelijkge
steld het traject dat de werknemer aflegt 
om naar zijn verblijfplaats te gaan van
uit de plaats waar hij geld heeft afge
haald van de rekening waarop zijn loon 
is gestort, ook al is hij naar die plaats 
vertrokken vanuit de plaats waar hij 
werkt. 

In deze zaak stelt het arbeidshof vast 
dat eiser geld had afgehaald nadat zijn 
loon op zijn rekening was gestort. Te
recht beslist het derhalve dat er van ge
lijkstelling geen sprake kan zijn. 

In zoverre schending van artikel 8, § 2, 
4°, van de Arbeidsongevallenwet wordt 
aangevoerd, faalt het middel. 

* 
* * 

13. Het tweede middel is gericht tegen 
de beslissing dat de door eiser gemaakte 
omweg langs het bankfiliaal belangrijk 
en niet door overmacht verantwoord is, 
zodat het ongeval niet kan worden ge-

. acht te zijn gebeurd op de weg naar en 
van het werk. 

14. Eiser gaat uit van het arrest van 17 
februari 1986 (11), volgens hetwelk de be
langrijkheid van de omweg niet enkel 
wordt beoordeeld naar de rekenkundige 
verhouding tussen het gevolgde traject 
en het kortste traject, maar ook naar de 
feitelijke omstandigheden waardoor de 
omvang van het risico kan worden beln
vloed. 

Deze rechtspraak moet met de groot
ste omzichtigheid worden toegepast, 
want zij houdt het gevaar in dat aan het 

(10) Zie hiervoor nr. 4; 

(11) A.R. nr. 7311 (A.C., 1985-86, nr. 390). 
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begrip « omweg » een onverantwoord rui
me betekenis wordt gehecht (12). 

15. Het arbeidshof heeft het arrest van 
17 februari 1986 alvast verkeerd begre
pen. Want het overweegt dat uit de feite
lijke omstandigheden wettig kan worden 
afgeleid, niet dat de omweg al dan niet 
belangrijk is, zoals het Hof heeft beslist, 
maar << dat de omweg een wettige oor
zaak had ». En dat is niet hetzelfde. 
Want de wettige oorzaak of red en komt 
maar aan de orde nadat eerst is vastge
steld dat de omweg niet belangrijk is, zo
niet moet hij door overmacht verant
woord zijn (13). 

16. Eiser volgt het arbeidshof op die 
verkeerde weg en maakt evenmin dit on
derscheid. 

Want de feitelijke omstandigheden die 
hij in zijn conclusie heeft vermeld en 
waarnaar hij in het middel verwijst, 
heeft hij niet aangevoerd om te betogen 
dat de omweg niet belangrijk was, maar 
om aan te tonen dat de omweg door een 
wettige reden verantwoord was. De aan
gehaalde omstandigheden hadden uit
sluitend betrekking op de reden waarom 
hij de omweg had gemaakt en hadden 
niets te maken met de belangrijkheid 
van de omweg. Te dien aanzien heeft hij 
aileen uitvoerig betoogd dat de weg naar 
huis langs het bankkantoor niet veel lan
ger in afstand en tijd was. 

Dan behoefde het arbeidshof die om
standigheden ook niet in aanmerking te 
nemen om na te gaan of de omweg al 
dan niet belangrijk was. 

Daarmee vervalt dan ook eisers dubbe
le grief dat de motivering van het arrest 
tegenstrijdig is en artikel 8, § 1, van de 
Arbeidsongevallenwet is geschonden. 

Het middel kan niet slagen. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7791) 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 14. maart 1991 gewezen door het 
Arbeidshof te Gent; 

(12) Zie ook PERSYN, JANVIER en VAN 
EECKHOUTIE, Overzicht van rechtspraak, Ar· 
beidsongevallen 1984-1989, nr. 66, T.P.R., 1990, 
1298. 

(13) Vaste rechtspraak; zie laatst Cass., 24 
sept. 1990, A.R. nr. 8896 (A.C., 1990-91, nr. 37). 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: « schending van artikel ( ... ) 8, in
zonderheid § 2, 4° van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, zoals gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 22 juli 1981, 

doordat het Arbeidshof te Gent, afde
ling Brugge, met betrekking tot de met 
een verplaatsing naar of van het werk 
"gelijkgestelde trajecten ", bedoeld bij 
artikel 8, § 2 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, oordeelt dat "(ei
ser) geen incidenteel beroep (heeft) inge
steld " en dat de opsomming van de 
gelijkgestelde trajecten weliswaar "niet
limitatief is doch exemplatief, maar met 
de eerste rechter (dient) te worden aan
genomen dat de uitbreiding van de mo
gelijkheden door de toevoeging van de 
woorden " onder meer " enkel slaat op 
het aantal opgegeven voorbeelden, in die 
zin dat de wetgever het voor mogelijk 
acht dat er nog situaties denkbaar zijn 
welke bij analogie aan de opsomming 
zouden kunnen worden toegevoegd ", dat 
" de beschreven voorbeelden op zich daar
entegen evenwel bezwaarlijk (kunnen) 
worden uitgebreid tegen de tekst van de 
wet in of tegen de overwegingen die aan 
de grondslag lagen van de wetswijzigin
gen ", dat "zoals de eerste rechter het te
recht heeft gesteld, artikel 8, p. 2.4° moei
lijk anders (kan) gei:nterpreteerd worden 
dan dat er enkel gelijkstelling is voor 
het geval waarbij de werknemer de 
plaats van het werk (even) verlaat om al
dus zijn loon te gaan afhalen en hij op 
dit traject, heen en terug, het slachtoffer 
wordt van een ongeval ", dat "voor
noemd artikel 8, p. 2.4° niet (kan) gei:n
terpreteerd worden alsof men op de weg 
van zijn verblijfplaats naar het werk en 
de weg van het werk naar zijn verblijf
plaats aldus over een supplementaire ge-

; lijkstelling zou beschikken om omwegen 
voor het ophalen van het gestorte loon 
bij een bankinstelling te verantwoorden " 
en besluit dat " er hier dus geen sprake 
(kan) zijn van een gelijkgeteld traject 
dat onder de toepassing van het artikel 
8, p. 2.4° zou vallen ", 

terwijl ( ... ) 
eiser ( ... ) in zijn appelconclusie onder 

bevestiging van zijn conclusies genomen 
voor de eerste rechter, ondubbelzinnig 
en uitdrukkelijk liet gelden dat hij oor
deelde het slachtoffer te zijn geweest 
van een arbeidsongeval, overkomen op 
een met de weg naar het werk gelijkge
steld traject, in de zin van artikel 8, § 2, 
4° van de Arbeidsongevallenwet en erop 
wees dat de eerste rechter ten onrechte 
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ter zake een restrictieve interpretatie 
had voorgestaan van de bij wet geformu
leerde gelijkgestelde trajecten ( ... ); 

en terwijl overeenkomstig artikel 8, § 1 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 eveneens als arbeidsongeval 
wordt aangezien het ongeval dat zich 
voordoet op de weg naar en van het 
werk; overeenkomstig de tweede para
graaf van deze wetsbepaling onder meer 
de nader omschreven trajecten met de 
weg naar en van het werk worden gelijk
gesteld, waaronder dit van de plaats 
waar de werknemer werkt naar de 
plaats waar hij zijn loon of het daarmee 
overeenstemmend bedrag in specien ge
heel of gedeeltelijk int, en omgekeerd 
(40); 

aldus wordt beschermd de verplaatsing 
van de werknemer vanuit de arbeids
plaats naar de plaats waar hij zijn loon 
int, ongeacht of hij zich daarna opnieuw 
naar de arbeidsplaats begeeft, dan wei 
naar zijn woonplaats terugkeert; de in de 
wet gebruikte bewoordingen "en omge
keerd " geenszins bedoelen slechts als 
gelijkgestelde trajecten in aanmerking te 
doen nemen, deze die na de omschreven 
bestemming, noodzakelijk terugleiden 
naar de genoemde plaats van vertrek, in 
welk geval er zou staan " en terug ", en 
niet "en omgekeerd ", doch veeleer aan 
te geven dat de genoemde plaats van be
stemming, na de er uit te oefenen activi
teit of handeling, uiteraard ook als 
plaats van vertrek kan gelden; 

en terwijl bedoelde door de wet gege
ven opsomming, die met het oog op het 
waarborgen van rechtszekerheid regel
matig wordt aangevuld, niet limitatief is 
doch exemplatief, en derhalve wettig kan 
worden aangevuld, ook door de rechter, 
met analoge gevallen; 

aldus als gelijkgesteld traject kan wor
den in acht genomen de verplaatsing die 
de werknemer aflegt van de plaats waar 
hij werkt naar de plaats waar hij zijn 
loon geheel of gedeeltelijk in specien int, 
en vervolgens van deze laatste plaats 
naar de woonplaats, zodat het Arbeids
hof te Gent, afdeling Brugge, in de be
streden beslissing ( ... ) niet wettig kon 
oordelen n6ch dat de door eiser gemaak
te verplaatsing van de plaats waar hij 
werkte naar het bankkantoor waar hij 
(een deel van) zijn loon ophaalde en ver
volgens naar huis, niet viel onder de uit
breidingsbepaling van artikel 8, § 2, 4° 
van de Arbeidsongevallenwet, n6ch dat 
deze verplaatsing niet bij analogie kon 
worden opgevat als een bij deze wetsbe-

paling bedoelde verplaatsing (schending 
van artikel 8, § 2, 4° van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, zoals gewij
zigd bij de wet van 22 juli 1981) » : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 8, § 2, 4°, van de Arbeidson
gevallenwet, het traject afgelegd 
van de plaats waar de werknemer 
werkt naar de plaats waar hij zijn 
loon of het daarmee overeenstem
mende bedrag in specien geheel of 

· gedeeltelijk int, en omgekeerd, met 
de weg naar en van het werk wordt 
gelijkgesteld; 

Overwegende dat het traject dat 
de werknemer aflegt van de plaats 
waar hij zijn loon of het daarmee 
overeenstemmend bedrag int, naar 
zijn verblijfplaats, niet onder deze 
bepaling valt; 

Overwegende dat de opsomming 
die artikel 8, § 2, van de gelijkgestel
de trajecten geeft, weliswaar niet li
mitatief is; dat aan die opsomming 
evenwel geen uitbreiding kan wor
den gegeven die met de opzet van 
de regeling niet verenigbaar is; 

Dat met de weg naar en van het 
werk gelijkgestelde trajecten niet 
kunnen worden uitgebreid tot de 
trajecten die de werknemer niet af
legt vanuit de plaats waar hij werkt, 
of die geen rechtstreeks verband 
hebben met het ontstaan, de uitvoe
ring of de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst; dat met de weg 
naar en van het werk derhalve niet 
kan worden gelijkgesteld het traject 
dat de werknemer aflegt om naar 
zijn verblijfplaats te gaan vanuit de 
plaats waar hij geld heeft afgehaald 
van de rekening waarop zijn loon is 
gestort, ook al is hij naar die plaats 
vertrokken vanuit de plaats waar hij 
werkt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser na het werk naar de 
bank reed om << geld te gaan afhalen 
gelet op de storting van het loon en
kele dagen voordien » en hij << na 
deze bankverrichting » op de weg 
naar zijn woonplaats ten val is ge
komen; 
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Dat het arbeidshof zijn beslissing 
dat het traject waarop het ongeval 
is gebeurd, niet met de weg naar en 
van het werk kan worden gelijkge
steld, naar recht verantwoordt; 

Dat, in zoverre schending van ar
tikel 8, § 2, 4°, van de Arbeidsonge
vallenwet wordt aangevoerd, het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikelen 97 der 
Grondwet en 8, inzonderheid § 1, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing met betrekking tot de aard en 
de rechtvaardiging van de omweg die ei
ser op weg naar huis heeft gemaakt, als 
volgt oordeelt : " Artikel 8 p. 1 van de ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 be
paalt dat eveneens als arbeidsongeval 
wordt aangezien het ongeval dat zich 
voordoet op de weg naar en van het 
werk. Onder de weg naar en van het 
werk wordt verstaan het normale traject 
dat de werknemer moet afleggen om 
zich van zijn verblijfplaats te begeven 
naar de plaats waar hij werkt en omge
keerd. Het be grip " normaal traject" 
wordt bepaald door rekening te houden 
met de normale tijd en de normale weg 
tussen de verblijfplaats en de werkplaats 
of met andere woorden het normaal tra
ject veronderstelt een wegaflegging die 
zowel op chronologisch als op geogra
fisch vlak als normaal kan worden aan
gezien (Cass. 26 januari 1977 - Arresten 
Hof van Cassatie - 1977 - blz. 592; 
J.T.T., 1978 - 128; R.W. 1977-1978 - 685; 
R.G.A.R. 1979, 10.000; Cass., 6 november 
1978, Arresten Hof van Cassatie 
1978-1979, 266 - conclusie Lenaerts; Ar
beidsongevallen - Prive sector - An
toon Van de Velden en Hugo Schamps
Reeks Sociaal Recht - Kluwer Rechts
wetenschappen - Antwerpen 1981, blz. 
89/90). De weg blijft de normale weg in
dien het slachtoffer een omweg of een 
onderbreking maakt omwille van een 
wettig motief of overmacht. Een weinig 
belangrijke omweg moet als normale ar
beidsweg worden beschouwd, wanneer 
een wettige reden de omweg rechtvaar
digt. Een belangrijke omweg daarente
gen kan slechts als normale arbeidsweg 
worden beschouwd, wanneer overmacht 
er de oorzaak van is (Cass. 25 februari 
1985 - Arresten Hof van Cassatie 
1984/1985 - 866). Overmacht die de om-

weg rechtvaardigt, is een gebeurtenis 
buiten 's mensen wil die niet kan wor
den voorzien of vermeden (Cass. 17 de
cember 1984 - J.T.T. 1985, 403). Om te 
oordelen of de omweg belangrijk is, mag 
niet worden geweigerd rekening te hou
den met de afstand tussen de verblijf
plaats van de werknemer en de plaats 
waar hij werkt (Cass. 21 maart 1983, 
R.W. 1983/1984 - 797). De belangrijk
heid van een omweg hangt niet uitslui
tend a£ van de rekenkundige verhouding 
tussen het afgelegde traject en het kort
ste traject. Ook uit de feitelijke omstan
digheden kan wettig worden afgeleid dat 
de omweg een wettige oorzaak had 
(Cass. 17 februari 1986 - R.W. 1986/1987 
- 1440; J.T. 1986, 692; J.T.T. 1986, 220). 
Het traject kan als normaal worden be
schouwd wanneer de onderbreking waar
van de duur niet aanzienlijk is, door een 
wettige reden is verantwoord; het is niet 
langer normaal, wanneer de onderbre
king aanzienlijk is en niet door over
macht is verantwoord (Cass. 25 februari 
1985 - R.W. 1985-1986, 1293)" (arrest pp. 
9-10) en vervolgens door een precieze en 
gedetailleerde berekening van de door ei
ser afgelegde afstanden (arrest pp. 10 (2) 
tot 13) vaststelt dat de door eiser ge
volgde omweg hetzij 13, hetzij 10,2 km. 
is, moet er worden besloten dat zowel 
een omweg van 13 km. als van 10,2 km. 
lang was en besluit : " Aangezien de 
lengte van het normale traject ± 23 km. 
is, moet er worden besloten dat zowel 
een omweg van 13 km. als van 10,2 km. 
als een belangrijke omweg moet worden 
beschouwd" (arrest p. 13, in fine), om 
vervolgens te stellen dat " het hier om 
een belangrijke omweg gaat die niet 
door overmacht werd veroorzaakt zodat 
het traject niet normaal is in de zin van 
artikel 8 p. 1 van de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 " en het ongeval in 
kwestie dus niet (kan) worden aangezien 
als een arbeidsongeval in toepassing van 
artikel 8 p. 1 van de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 " en het hager be
roep van verweerster gegrond verklaart, 

terwijl overeenkomstig artikel 8 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 eveneens als arbeidsongeval wordt 
aangezien " het ongeval dat zich voor
doet op de weg naar en van het werk " 
en onder " de weg naar en van het wer k 
wordt verstaan het normale traject dat 
de werknemer moet af!eggen om zich 
van zijn verblijfplaats te begeven naar 
de plaats waar hij werkt, en omge
keerd "; het traject zijn normaal karakter 
behoudt wanneer een te verwaarlozen 
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omweg wordt gemaakt, een onbelang
rijke omweg wordt gemaakt die door een 
wettige reden wordt ingegeven of een be
langrijke omweg wordt gemaakt die door 
overmacht wordt gerechtvaardigd; 

de beoordeling van de belangrijkheid 
van een omweg mede moet, doch niet 
uitsluitend mag bepaald worden in 
functie van de afstand ervan ten opzich
te van het "normale" traject; 

eiser naast de bepaling van de afstand 
van de afgelegde weg, in conclusie te
vens wees op de omstandigheid dat de 
werkgever enkele dagen voor het onge
val loon had gestort op zijn bankreke
ning, dat hij het recht, zelfs de plicht 
had zijn loon in ontvangst te nemen, dat 
hij slechts over een bankrekening be
schikte, waarvan hij gewoonlijk baar 
geld opnam voor het onderhoud van zijn 
gezin, dat hij de verplaatsing met zijn 
normaal voertuig uitvoerde; 

het arbeidshof enerzijds weliswaar als 
beginsel poneert dat de belangrijkheid 
van een omweg niet uitsluitend mag be
oordeeld worden in functie van de reken
kundige verhouding tussen bet afgelegde 
traject en bet kortste traject, doch ook 
uit feitelijke omstandigheden kan wor
den afgeleid dat de omweg een wettige 
oorzaak had, doch anderzijds bij de con
crete beoordeling van de belangrijkheid 
van de omweg uitsluitend nagaat welke 
de rekenkundige verhouding is tussen de 
werkelijke afgelegde weg en de gewoon
lijk gevolgde weg, 

zodat, ( ... ) 
tweede onderdeel, bet arbeidshof te

vens niet wettig tot bet voorhanden zijn 
van een belangrijke omweg kon beslui
ten op grand van de enkele vaststelling 
dat een omweg van 13 of van 10,2 km. 
ten opzichte van een traject van onge
veer 23 kilometer voorlag (schending van 
artikel 8, § 1 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971) en derhalve niet 
wettig eiser het recht op arbeidsongeval
lenvergoeding kon ontzeggen » : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 8, § 1, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet, onder de weg 
naar en van het werk wordt ver
staan het normale traject dat de 
werlmemer moet afleggen om zich 
van zijn verblijfplaats te begeven 
naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd; 

Dat dit traject normaal blijft, in 
de zin van dit artikel, indien de om
weg onbeduidend is, indien hij wei
nig belangrijk is en te verantwoor
den door een wettige reden, of 
indien hij wel belangrijk is, maar 
aan overmacht te wijten; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt, eensdeels, dat de omweg, 
gelet op de af te leggen afstand, be
langrijk is, en, anderdeels, dat hij 
niet aan overmacht te wijten is; 

Dat het aldus zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

13 april1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, procureur
generaal - Advocaten: mrs. Biitzler en 
Houtekier. 

Nr. 434 

3• KAMER - 13 april 1992 

1° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL· 
LEGES - RECHTSPLEGING - HERKEURINGS
RAAD - INZAGE VAN HET DOSSIER. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
DIENSTPLICHTZAKEN - HERKEURINGSRAAD 
- INZAGE VAN HET DOSSIER. 

1° en 2° De dienstplichtige mag aan de 
herkeuringsraad inzage van zij dos
sier vmgen; hij mag zich bij de inzage 
Jaten bijstaan of vertegenwoordigen 
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door een advocaat of een gevolmach
tigde die geen doctor in de geneeskun
de is. (1). (Art. 43, § 2, Dienstplichtwet.) 

(V ... ) 

(A.R. nr. M 804 N) 

13 april 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Lietaer, Kortrijk. 

Nr. 435 

2• KAMER - 14 april 1992 

CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG
STRAFZAKEN - ANDERE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN - VEROORDELING 
VAN DE TUSSENGEKOMEN PARTIJ- EINDBE
SLISSING - VERNIETIGING - GEVOLG T.A.V. 
ANDERE BESLISSINGEN. 

Vernietiging van de eindbeslissing waar
bij een tussengekomen partij wordt 
veroordeeld ten opzichte van een bur
gerlJjke partij, brengt vernietiging me
de van de definitieve beslissingen 
waartegen die tussengekomen partij 
zich regelmatig heeft voorzien en van 
de niet-definitieve beslissingen waarbij 
die partij wordt veroordeeld ten op
zichte van andere burgerlijke partijen, 
wanneer die beslissingen door dezelfde 

Noot arrest 434: 

(1) Cass., 20 jan. 1992, A.R. nr. M 792 N, su
pra nr. 259. 

onwettigheid zijn aangetast als de eer
ste beslissing of met deze door de fei
tenrechte nauw verbonden werden (1). 

(DE LU!KSE VERZEKERING N.V. 
T. MARGIELA E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5145) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1990 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerster N.V. Mercator 
tegen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat het voertuig dat toe
vallig bestuurd werd door Guido Ge
vers en dat krachtens artikel 4 van 
de polis gelijkgesteld is met « het 
hierna omschreven motorrijtuig » 
niet valt onder de uitsluiting voor
zien in artikel 8, van deze artikelen 
een uitlegging geeft die niet verenig
baar is met de bewoordingen ervan; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerster Eliane Margiela 
tegen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vordering: 

Overwegende dat het arrest eise
res veroordeelt tot betaling aan deze 
verweerster van een definitief be
drag wegens schade aan haar auto 
en van een voorschot wegens licha
melijke schade; dat het voorts, met 
bevestiging van het beroepen vori
nis, een deskundigenonderzoek ge
last en de zaak voor afhandeling 
verwijst naar de eerste rechter; 

Noot arrest nr. 435 : 
(1) Zie : Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2380 

(A.C., 1988-89, nr. 410), en de voetnoot 1; 22 
nov. 1989, A.R. nr. 7649 (ibid., 1989-90, nr. 188), 
en de voetnoot 2. 
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Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
StrafvorderiJ;lg en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat de hier
na uit te spreken vernietiging van 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van de N.V. Mercator te
gen eiseres · de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de door 
de verweerster Eliane Margiela te
gen eiseres ingestelde vordering, 
waarbij eiseres veroordeeld wordt 
tot betaling aan die verweerster 
van: 1) een definitief bedrag wegens 
schade aan verweersters auto, welke 
beslissing door dezelfde onwettig
heid is aangetast als de eerstge
noemde beslissing, 2) een voorschot 
wegens lichamelijke schade, welke 
beslissing zoals blijkt uit het bestre
den arrest nauw verbonden is met 
de andere ten laste van eiseres uit
gesproken veroordelingen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is om het eerste onderdeel 
van het voor eiseres aangevoerde 
middel te onderzoeken, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre dit 
beslist op de door de verweersters 
Eliane Margiela en N.V. Mercator 
tegen eiseres ingestelde civielrechte
lijk vorderingen; 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 
N.V. Mercator in een vijfde van de 
kosten en veroordeelt eiseres in de 
overige kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te BrusseL 

14 april 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat~generaal - Advocaten: mrs. De 
Gryse en HUtzler. 

Nr. 436 

2e KAMER - 14 april 1992 

BELEDIGING EN SMAAD - SMAAD 
VOORWAARDE. 

Een rijkswachter oefent zijn bediening 
uit telkens als hij een tot zijn bevoegd
heid behorende daad stelt (1). 

(MASSOTTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5186) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1990 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
276 van het Strafwetboek, en luidende 
als volgt: Verbalisant Marc Monette 
was, enerzijds, niet in dienst en bestuur
de zijn persoonlijk voertuig; aangezien in 
casu deze verbalisant op het ogenblik 
van de gebeurtenissen dan ook dient be
schouwd te worden als om het even wel
ke gewone private burger; deze verbali
sant op dat ogenblik en tijdens de 
gebeurtenissen enkel kan beschouwd 
worden als betrokken partij en zeker 
niet als in de uitoefening van zijn bedie
ning of ter gelegenheid van de uitoefe
ning daarvan; het arrest dan ook ten on
rechte toepassing doet van artikel 276 
van het Strafwetboek; het arrest boven
dien ten onrechte motiveert als zou ge
tuige Christian Cuypers hebben kunnen 
bemerken dat de verbalisant een rijks
wachter in uniform was; deze getuige dit 
nooit verklaard heeft, doch enkel ver
klaard dat hij meende te kunnen zien 
dat het zich om een rijkswachter handel
de, hetgeen iets heel anders is : 

Overwegende dat de getuige 
Christiaan Cuypers verklaarde 
« naar het uniform te zien dacht ik 

{1) Zie : Cass., 9 nov. 1970 {A.C., 1971, 220); 
A. DE NAuw, Initiation au dl'Oit penal special 
{Story Scientia, 1987), nr. 236 en de voetnoten 
42 tot 44. 
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dat de bestuurder van de blauwe 
Sierra (verbalisant) een rijkswach
ter was »; dat de appelrechters door 
op grond van die verklaring te oor
delen dat eiser, die bij herhaling 
naast het voertuig van verbalisant 
reed, volstrekt ongeloofwaardig is in 
zijn bewering de dienstkledij van 
verbalisant niet opgemerkt te heb
ben, van de verklaring van de getui
ge Cuypers geen interpretatie geven 
die met de bewoordingen ervan on
verenigbaar is; 

Overwegende dat een rijkswach
ter zijn bediening uitoefent telkens 
hij een tot zijn bevoegdheid beho
rende daad stelt; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen « dat verbalisant als 
wachtmeester bij de rijkswacht ook 
buiten de diensturen in zijn brigade 
bevoegd was de door (eiser) begane 
opeenvolgende inbreuken op het re
glement op de politie van het weg
verkeer vast te stellen en aldus ook 
naar aanleiding van zij n dienst ge
smaad werd »; 

Dat zij door hun motivering hun 
beslissing regelmatig met redenen 
omkleden en naar recht verantwoor
den; 

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 eiser in de 
kosten. 

14 april 1992 - ze kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijldui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
Deckers, Tongeren. 

Nr. 437 

ze KAMER - 14 april 1992 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEOORDELINGS
VRIJHEID - OPEENVOLGENDE VERKLARIN
GEN- BEWIJSWAARDE. 

Wanneer de wet in strafzaken geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter op onaantastbare 
wijze in feite de bewijswaarde van op
eenvolgende verklaringen die door de
zelfde persoon werden afgelegd. (1) 

(MARCAULT) 

(A.R. nr. 5448) 

14 april1992- 2e kamer- Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. R.G. 
Portocarero, Antwerpen. 

Nr. 438 

2e KAMER - 14 april 1992 

MISDRIJF - ALLERLEI- OVERTREDING
ACHTERLATEN VAN VOORWERP OP DE OPEN
BARE WEG. 

Noot arrest nr. 437 : 

(1) Over de onaantastbare beoordeling van 
de bewijswaarde van opeenvolgende verklarin
gen door dezelfde persoon afgelegd : Cass., 18 
nov. 1963, Pas., 1964, I, 269 (getuige); 14 juni 
1965, ibid., 1965, I, 1106 (getuige); 11 okt. 1965, 
ibid., 1966, I, 185 (beklaagde of getuige); 21 
maart 1966, ibid., 1966, I, 930 (getuige); 23 okt. 
1967, ibid., 1968, I, 271 (getuige); 13 jan. 1969, 
ibid., 1969, I, 463 (beklaagde); 3 nov. 1969, ibid., 
1970, I, 192 (beklaagde); 15 feb. 1971, ibid., 
1971, I, 540 (getuige); 19 feb. 1973, ibid., 1973, I, 
610 (getuige); 21 aug. 1974, ibid., 1974, I, 1236 
(partij); 7 feb. 1979, ibid., 1979, I, 657 (verbali
sant). 
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Een rookwolk die op de openbare weg te
rechtkomt, is een voorwerp dat kan 
schaden in de zin van art. 552, 1°, Sw., 
oak al werd het vuur niet op de open
bare weg gestookt (1). 

(VAN ROOY T. N.O.V.O. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5513) 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
27 februari 1991 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Recht
bank te Turnhout; 

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 eerste middel : 
Overwegende dat het vonnis vast

stelt dat eiser een vuur heeft aange
stoken waarvan de rookwolk zich 
over de openbare weg heeft ver
spreid; 

Dat het vonnis oordeelt « dat een 
rookwolk een voorwerp is dat kan 
schaden in de zin van artikel 552.1° 
van het Strafwetboek »; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van artikel 552.1° van het Straf
wetboek niet is vereist dat het vuur 
waarvan de rookwolk afkomstig 
was, op de openbare weg zelf werd 
gestookt; dat daartoe volstaat dat 
deze rookwolk op de openbare weg 
terechtkwam ongeacht het feit dat 
eiser het vuur had gestookt op een 
andere plaats; 

Dat het middel faalt naar recht 

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

Noot arrest nr. 438 : 

(1) Zie : Cass., 18 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
363). 

14 april 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. V. 
Mercelis, Turnhout. 

Nr. 439 

2e KAMER - 15 april 1992 

GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN DE 
GENEESKUNDE - DIERGENEESKUNDE - BE
GRIP. 

De uitoefening van de diergeneeskunde 
bestaat in daden die doorgaans bij de 
uitoefening van dit beroep worden ver
richt, zonder onderscheid tussen de 
verzorging van andermans dieren en 
die van zijn eigen dieren (1). (Art. 26 
wet van 4 april 1890, vervangen door 
art. 49 wet van 9 april 1965.) (2) 

(MIGNON E.A. T. NATIONALE HOGE RAAD VAN 
DE ORDE DER DIERENARTSEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9625) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, rechtdoende als rechtscolle
ge waarnaar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 28 maart 1990 (3); 

Noten arrest nr. 439 : 

(1) Cass., 25 juni 1973 (A.C., 1973, 1041). 

(2) De wet van 4 april 1890 is, met uitzonde
ring van de artikelen 1 tot 20, opgeheven bij 
art. 29 wet van 28 aug. 1991 op de uitoefening 
van de diergeneeskunde. De regel dat nie
mand de diergeneeskunde mag uitoefenen in
dien hij geen dierenarts is, is behouden in art. 
4 van de nieuwe wet. 

(3) Niet gepubliceerd. 
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A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 25 en 26 van de wet van 4 april 
1890 betreffende het onderwijs en de uit
oefening van de dierengeneeskunde, 

doordat het bestreden arrest de eisers 
veroordeelt tot een geldboete van 1.000 
frank wegens onwettige uitoefening van 
de diergeneeskunde en aan verweerder 
in cassatie een vergoeding van een frank 
voor morele schade toekent, na erop te 
hebben gewezen dat de eisers niet be
twistten « keizersneden te hebben uitge
voerd op hun eigen vee »; 

terwijl de door een particulier aan zijn 
eigen vee gegeven verzorging niet kan 
worden beschouwd als bij de wet verba
den uitoefening van de diergeneeskunde· 
enkel de verzorging van andermans die~ 
ren onder toepassing valt van de straf
wet; het bestreden arrest, nu het niet 
vaststelt dat de eisers andere dan hun 
eig~n dieren hebben verzorgd, de veroor
dehng niet naar recht verantwoordt 
(schending van de in het middel vermelde 
bepalingen): 

Overwegende dat luidens artikel 
26 van de wet van 4 april 1890, ver
vangen door artikel 49 van de wet 
van 9 april 1965, niemand in het 
Rijk de veeartsenijkunde kan uitoe
fenen, zo hij de graad van doctor in 
de veeartsenijkunde niet heeft ver
worven overeenkomstig de bepalin
gen van de gecoordineerde wetten 
op het toekennen van de academi
sche graden en het programma van 
de universitaire examens; 

Overwegende dat de betekenis 
van de woorden « uitoefening van de 
veeartsenijkunde » in de wet niet 
verschilt van de betekenis ervan in 
het ge~one taalgebruik, namelijk 
daden dre doorgaans bij de uitoefe
ning van dit beroep worden ver
richt; Dat de redenen die de wetge
ver ertoe hebben gebracht de uitoe
fening van dit beroep te regelen 
niet _beperkt zijn tot de gevaner: 
waarm andermans dieren worden 
verzorgd, en dat de wet dienaan
gaande geen onderscheid maakt; 

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

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

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvordering: 

Overwegende dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren; 

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

15 april 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs: 
Draps en Dassesse. 

Nr. 440 

2" KAMER - 15 april 1992 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VER
ZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN DE RECHTER - GEVOLG. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VER
ZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN EEN RECHTSCOLLEGE - UIT
SPRAAK VAN DAT GERECHT NA INDIENING 
VAN HET VERZOEKSCHRIFT- GEVOLG. 
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3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDEN
KING- RECHTSCOLLEGE WAARBIJ DE ZAAK 
NIET AANHANGIG IS - GEVOLG. 

1° Het verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter wegens ge
wettigde verdenking en tot verwijzing 
van de zaak van een rechtbank naar 
een andere heeft, in strafzaken, geen 
schorsende kracht (1). (Artt. 542 tot 
552 Sv.) 

2° Het verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter, wegens 
gewettigde verdenking, en tot verwij
zing ervan naar een andere rechtbank 
heeft, in strafzaken, geen reden van 
bestaan meer en is dus niet ontvanke
lijk, wanneer, op de dag dat het Hof 
op dat verzoekschrift uitspraak doet, 
het gerecht waaraan het ver
zoekschrift de zaak wil doen onttrek
ken, over de zaak reeds heeft beslist 
en die zaak dus niet meer bij dat ge
recht aanhangig is (2). (Artt. 542 tot 
552 Sv.) 

3° Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van de zaak naar een ande
re rechtbank wegens gewettigde ver
denking, wanneer de zaak nag niet 
aanhangig gemaakt is bij het verdach
te rechtscollege (3). 

(GELEYNS) 

(A.R. nr. 9737) 

15 april 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Le
gros, Brussel. 

Noten arrest nr. 440: 

(1) en (2) Cass., 14 jan. 1987, A.R. nr. 5375 
(A.C., 1986-87, nr. 281), met cone!. O.M., en 24 
juni 1987, A.R. nr. 5935 (ibid., 1986-87, nr. 648). 

(3) Cass., 14 nov. 1990, A.R. nr. 8616 (A.C., 
1990-91, nr. 149). 

Nr. 441 

2• KAMER - 15 april 1992 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTIONELE RECHTBANK - OMSTANDIG
HEDEN NA DE VERWIJZING - CORRECTIONA
LISERING - VONNISGERECHT ONBEVOEGD -
GEVOLGEN. 

Wanneer de raadkamer, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, een 
van misdaad verdacht persoon naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen en die rechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard op grand dat, na de be
schikking tot verwijzing, is gebleken 
van een omstandigheid waardoor het 
feit b1j de wet met een zwaardere cri
minele straf wordt gestraft, stelt het 
Hof, op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, vast dat tegen de be
schikking vooralsnog geen rechtsmid
del openstaat, dat het vonnis of arrest 
van onbevoegdverklaring in kracht 
van gewijsde is gegaan en dat de ver
meldingen van de feitenrechter juist 
schijnen te zijn, waarna het de be
schikking vernietigt en de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
verwijst (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BERGEN IN ZAKE ZIMBEKCI E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 9792) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, dat op 2 maart 1992 is inge
diend door de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Bergen en 
waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat tegen de be
schikking van 30 juni 1987 van de 
raadkamer, die, met aanneming van 

Noot arrest nr. 441 : 

(1) Cass., 21 sept. 1983, A.R. nr. 3218 (A.C., 
1983-84, nr. 40); zie Cass., 25 nov. 1986, A.R. nr. 
921 (ibid., 1986-87, nr. 186) en de noot L.F.D., 
onder Cass., 20 juli 1978 (ibid., 1978, 1282). 
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verzachtende omstandigheden, de 
drie verdachten naar de correctione
le rechtbank verwijst wegens over
treding van de artikelen 66, 461, 468, 
4 71 en 4 72 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het arrest van 
15 januari 1992, waarbij het hof van 
beroep zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de aan de be
klaagden verweten feiten, in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Dat uit de strijdigheid tussen bei
de beslissingen een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de pro
cesgang belemmert; dat er grond be
staat tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, blijkens het verslag van de 
door het hof van beroep aangewe
zen deskundige, het geweld of de 
bedreiging bedoeld in de telastle
ging I een blijvende fysieke of psy
chische ongeschiktheid van de ge
troffene ten gevolge heeft gehad; 

Dat wegens die omstandigheid, 
welke pas na de regeling van de 
procedure door de raadkamer aan 
het licht is gekomen, de sub I ten 
laste gelegde feiten de misdaad 
schijnen op te leveren die is om
schreven in artikel 473, eerste lid, 
van het Strafwetboek en die, in de 
bij het derde lid van dat artikel be
paalde gevallen, gestraft wordt met 
levenslange dwangarbeid, dus met 
een zwaardere criminele straf op 
het in de verwijzingsbeschikking 
sub I omschreven misdrijf; 

Overwegende dat de feiten van 
de telastlegging II samenhangende 
schijnen te zijn met feiten van de 
telastlegging I; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 30 juni 1987 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 

kant van de vernietigde beschik
king; verwijst de zaak naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Bergen. 

15 april 1992 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 442 

2° KAMER - 15 april 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - ARTI. 21 EN 30 WET VOORLOPIGE 
HECHTENIS 1990 - ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD - TOEZICHT VAN HET HOF -
PERKEN. 

L v.m. de ernstige aanwijzingen van 
schuld beperkt de kamer van inbe
schuldigingstelling, die, overeenkom
stig art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
1990, kennis neemt van het hager be
roep tegen de in art. 21 van die wet be
doelde beschikking, zich ertoe na te 
gaan of ze bestonden zowel op het 
ogenblik waarop het bevel tot aanhou
ding is verleend als op dat van de uit
spraak; binnen de perken van de 
rechtspleging inzake voorlopige hech
tenis reikt het toezicht van het Hof 
niet verder; het strekt zich o.m. niet 
uit tot de wettigheid van de daden van 
onderzoek op grand waarvan de kamer 
van inbeschuldigingstelling heeft be
slist dat er ten aanzien van de ver
dachte ernstige aanWlJzmgen van 
schuld bestonden (1). 

(1) Zie Cass., 7 mei 1934 (BuiJ. en Pas., 1934, 
I, 271). 
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(ENGELS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9879) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, aangevoerd in de me
marie, waarvan een voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht; 

W at de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat het middel kri
tiek oefent op de door de onder
zoeksrechter bevolen inbeslagne
ming van een postzending en de 
ontvankelijkheid van de tegen eise
res ingestelde vervolgingen betwist 
op grond van « een schending van 
het briefgeheim » en de « onwettig
heid van de vaststellingen die zijn 
gedaan naar aanleiding van (een) in 
haar woning verrichte huiszoe
king »; 

Dat het aldus het Hof verzoekt 
om de wettigheid na te gaan van de 
daden van onderzoek op grond 
waarvan het arrest beslist dat er te
gen eiseres ernstige aanwijzingen 
van schuld bestaan; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, op het hoger 
beroep dat overeenkomstig artikel 
30 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis 
voor haar is ingesteld tegen de be
schikking bedoeld in artikel 21 van 
die wet, zich ertoe beperkt, wat de 
ernstige schuldaanwijzingen betreft, 
zich ervan te vergewissen dat ze be
stonden zowel op het ogenblik dat 
het bevel tot aanhouding werd ver
leend als op het ogenblik van de uit
spraak; 

Overwegende dat het toezicht van 
het Hof, binnen de perken van de 
rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis, niet verder reikt; 

Dat geen van de onderdelen 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. 

15 april 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Hirsch, Brussel. 

Nr. 443 

1° KAMER - 23 april 1992 

1° ERFDIENSTBAARHEID WETTE-
LIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN ALGEMEEN 
NUT - ERFDIENSTBAARHEID UIT OVEREEN
KOMST - SAMENBESTAAN - VEREISTEN. 

2° STEDEBOUW - RUIMTELIJKE ORDE
NING - BIJZONDER PLAN VAN AANLEG -
ERFDIENSTBAARHEID VAN ALGEMEEN NUT
OPHEFFING - ERFDIENSTBAARHEID UIT 
OVEREENKOMST. 

1° en 2° Een bijzonder plan van aanleg 
dat een erfdienstbaarheid van alge
meen nut opheft, kan aan de uitoefe
ning van een daarmee samenbestaan
de erfdienstbaarheid uit overeenkomst 
aileen in de weg staan als de erfdienst
baarheid uit overeenkomst niet te ver-
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enigen is met de bepalingen van het 
plan (1). (Art. 16 Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw.) 

(ROYAL GARDEN PROPERTIES COMPANY N.V. 
T. DE BECO E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9232) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 november 1990 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel op verwijzing in hoger 
beroep gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 maart 1989 (2); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1, 2 (gewij
zigd bij de wet van 22 december 1970), 16 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, 537 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2 van de algemene, en 
16 van de bijzondere stedebouwkundige 
voorschriften die betrekking hebben op 
het bijzonder plan van aanleg nr. 
40.31bis van de stad Brussel van 19 mei 
1969, goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 7 juli 1970, 

doordat het bestreden vonnis, bij de 
uitspraak over een vordering - gegrond 
op een erfdienstbaarheid die is opgeno
men in de aankoopakte van 15 februari 
1980 en die letterlijk de bewoordingen 
overneemt van de erfdienstbaarheid tot 
algemeen nut die sedert 15 maart 1873 
bestaat - strekkende tot het opleggen 
van een verbod te bouwen overeenkom
stig de aan eiseres verleende bouwver
gunning, en op het incidenteel hoger be
roep, het gebouw af te breken dat in de 
loop van het geding zou zijn opgericht 
met miskenning van de aangevoerde erf
dienstbaarheid, om het aldus met die erf
dienstbaarheid in overeenstemming te 
brengen, beslist, na te hebben vastge
steld dat « het geschil betrekking heeft 
op een erfdienstbaarheid non aedifican· 
di, die onder meer voorkomt in de au
thentieke akten van aankoop door de 
partijen van aanpalende goederen in de 
Braambosstraat te Brussel en te Elsene, 

(1) Zie Cass., 6 okt. 1966 (A.C., 1967, 158). 

(2) Niet gepubliceerd. 

en die behoort tot de zogenaamde over· 
eenkomst "van de Vijvers" van 15 maart 
1873 (goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 22 augustus 1873) tussen de gemeen
ten Elsene en de maatschappij van de 
Louisalaan, met het oog op de herinrich
ting van de "Vijverwijk ", waartoe de ge
noemde goederen behoren », dat « die 
erfdienstbaarheid op analoge wijze voor
komt in die notariele akten (te weten die 
van 3 december 1968 en 27 april 1978, 
wat betreft de aankoop van appartemen
ten in het gebouw op het nr. 4 van de 
Braambosstraat door (de eerste verweer
der) en (de tweede en derde verweer
ders) en de akte van 5 februari 1980 
waarbij de eigendom van het goed dat 
inzonderheid op het nr. 2 van dezelfde 
straat is gelegen aan (eiseres) wordt 
overgedragen), evenals in de andere au
thentieke akten die betrekking hebben 
op de verschillende gebouwen in het be
trokken gebiedsdeel "• het principaal ha
ger beroep ontvankelijk maar niet ge
grond te verklaren, het beroepen vonnis 
van 27 november 1980 van de vrederech
ter van het tweede kanton te Brussel te 
bevestigen, het incidenteel hoger beroep 
van de verweerders ontvankelijk en ge
grond te verklaren en de afbraak te be
velen van elk gebouw dat in de loop van 
het geding zou zijn opgericht met mis
kenning van de erfdienstbaarheid non 
aedificandi zodat het daarmee in over
eenstemming is, op grond dat « eige
naars, krachtens artikel 686 van het Bur
gerlijk Wetboek, op hun eigendommen of 
ten voordele van hun eigendommen zo
danige erfdienstbaarheden vestigen dat 
zij goedvinden, mits echter de gevestigde 
dienstbaarheden noch aan een persoon, 
noch ten voordele van een persoon, maar 
slechts aan een erf en ten voordele van 
een erf worden opgelegd, en mits deze 
dienstbaarheden overigens niet met een 
openbare orde strijdig zijn », dat « bij
zondere overeenkomsten weliswaar geen 
afbreuk kunnen doen aan een erfdienst
baarheid tot algemeen nut, die een ieder 
kan aanvoeren als zij werkelijk een 
rechtmatig eigen belang dient, voormel
de wetsbepaling, binnen de daarin vast
gelegde vereisten, toch aile eigenaars 
toestaat een dergelijke erfdienstbaarheid 
te versterken en te bevestigen door een 
erfdienstbaarheid van burgerlijke aard ''• 
dat « een burgerlijke erfdienstbaarheid, 
nu haar aard en doelstelling specifiek 
zijn en onderscheiden van het algemeen 
nut, hoewel de basisidee geheel of ge
deeltelijk identiek kan zijn, meer dan ai
leen het samen bestaan met een erf-
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dienstbaarheid tot algemeen nut, de 
verwijziging of verdwijning van die erf
dienstbaarheid kan overleven, in de ma
te van het blijven bestaan van de ver
enigbaarheid van die erfdienstbaarheid 
met de oorzaak of oorzaken van die wij
ziging of verdwijning, eventueel door 
daaraan te worden aangepast, zodat de 
wettelijke prerogatieven van de bevoeg
de openbare overheden niet in het ge
drang komen », dat « een administratie
ve vergunning aileen wordt verleend 
onder voorbehoud van de rechten van 
prive-personen >>, dat « een bijzonder 
plan van aanleg dat bindende kracht 
heeft, en dat op grand van de wet van 29 
maart 1962, waarvan de bepalingen van 
openbare orde zijn, is aangenomen, de 
bestaande burgerlijke erfdienstbaarhe
den laat bestaan, eventueel met aanpas
singen, of opheft voor zover zij onver
enigbaar zijn met dat plan >>, dat « het 
vaststaat dat de bij koninklijk besluit 
goedgekeurde overeenkomst van de Vij
vers een erfdienstbaarheid non aedifi
candi van algemeen nut vestigt >>, dat 
« in de zin van artikel 691 van het Bur
gerlijk Wetboek, de invoeging van de be
palingen in de overgelegde authentieke 
akten, en die overeenstemmen met de 
bepaling in de overeenkomst van de Vij
vers aangaande de erfdienstbaarheid 
non aedificandi, naar recht aantoont dat 
bovendien een wederkerige erfdienst
baarheid van burgerlijke aard werd ge
vestigd waardoor aile erven waarop zij 
rust tegelijkertijd dienend en heersend erf 
zijn, welke erfdienstbaarheid voor de be
gunstigden ervan als bijzonder voordeel het 
behoud biedt van een gebiedsdeel dat 
niet mag worden bebouwd, dat een gro
tere intimiteit waarborgt en een mooier 
uitzicht, welke voordelen in de stad niet 
te onderschatten zijn >>, dat « er helemaal 
geen oorzaak van tenietgaan van die 
burgerlijke erfdienstbaarheid is aange
toond, overeenkomstig de artikelen 703 
en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek >>, « dat er geen enkel gegeven is tot 
staving van de argumentatie van (eise
res), die het bestaan van een dergelijke 
burgerlijke erfdienstbaarheid non aedifi- -
candi ontkent, en daarbij aanvoert dat in 
de overgelegde authentieke akten dien
aangaande aileen slaafse overschrijvin
gen voorkomen van de erfdientbaarheid 
tot algemeen nut, die bij de overdrachten 
van de betrokken goederen zijn gedaan, 
en die te wijten zijn aan de voorzichtig
heid van de notarissen die achtereenvol
gens zijn opgetreden >>, dat « erop dient 

te worden gewezen dat uit de authentie
ke aankoopakte van 15 februari 1980 van 
(eiseres) (cfr. inzonderheid de aanhef en 
de rubriek "Staat van het goed - Waar
borgen - Erfdienstbaarheden ", waarin 
ook wordt gezegd : " Dat beding is geen 
stijlfiguur maar een formele verkoop
voorwaarde ") duidelijk blijkt dat die 
maatschappij ruimschoots ingelicht was 
over het hier besproken probleem >>, dat 
« zij het risico van een verkeerde beoor
deling heeft genomen en aldus de wissel
valligheden van de verrichting heeft aan
vaard >>, dat « de vergunning van 4 
september 1979, die op 15 februari 1980 
aan (eiseres) is overgedragen, om een 
gebouw af te breken dat op haar eigen
dom stond en een appartementsgebouw 
op te richten dat de grand waarop de erf
dienstbaarheid non aedificandi rust ge
deeltelijk inneemt, en de latere wijzigen
de vergunningen, geenszins leiden tot 
het tenietgaan van elke erfdienstbaar
heid die onverenigbaar is met die ver
gunningen die !outer administratief zijn 
en de bewuste erfdienstbaarheid uit 
overeenkomst geenszins kunnen aantas
ten >>, dat « het bijzonder plan van aan
leg dat de stad Brussel op 19 mei 1969 
heeft aangenomen, en dat bij koninklijk 
besluit van 7 juli 1970 is goedgekeurd, 
ongetwijfeld de erfdienstbaarheid van 
openbaar nut doet tenietgaan die bij de 
overeenkomst van de Vijvers was geves
tigd, althans voor het grondgebied dat 
onder de bevoegdheid van die stad valt, 
doordat aan het bewuste gebiedsdeel een 
bestemming als bouwzone wordt gege
ven >>, dat « de erfdienstbaarheid non 
aedificandi uit overeenkomst evenwel 
niet hetzelfde lot ondergaat bij ontstente
nis van onverenigbaarheid met de voor
schriften van het bijzonder plan >> en 
« dat die erfdienstbaarheid uit overeen
komst niet strijdig is met de verbodsbe
palingen van dat bijzonder plan, waarin 
overigens evenmin verplichtingen voor
komen die onverenigbaar zijn met de ge
noemde erfdienstbaarheid uit overeen
komst of die de bestemming van die 
gronden zouden vastleggen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat de 
grond niet meer bezwaard is met de erf
dienstbaarheid tot algemeen nut geves
tigd bij de overeenkomst van 15 maart 
1873, waarbij de oprichting van gebou
wen gedeeltelijk wordt verboden, nu die 
erfdienstbaarheid teniet is gedaan door 
de uitwerking van het bijzonder plan 
van aanleg dat de stad Brussel op 19 mei 
1969 heeft aangenomen en dat bij ko-
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ninklijk besluit van 7 juli 1970 is goedge
keurd en, anderzijds, dat de erfdienst
baarheid non aedificandi uit overeen
komst, die in de verkoopakte van 15 
februari 1980 in dezelfde bewoordingen 
is opgesteld als de voornoemde erfdienst
baarheid tot algemeen nut, niet hetzelfde 
lot ondergaat; daaruit volgt dat het be
streden vonnis strijdig is met zichzelf en 
bijgevolg niet naar recht met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de vaststelling, on
der de bij de. wet van 29 maart 1962 be
paalde voorwaarden, van een door de 
Koning goedgekeurd bijzonder plan van 
aanleg de erfdienstbaarheid tot alge
meen nut tenietdoet die strijdig is met 
het plan van aanleg; daaruit volgt dat 
het bestreden vonnis, door te beslissen 
dat voornoemd bijzonder plan van aan
leg alleen leidt tot opheffing van de erf
dienstbaarheid tot algemeen nut, zonder 
dat die opheffing leidt tot het tenietgaan 
van de erfdienstbaarheid uit overeen
komst, die in dezelfde bewoordingen als 
de erfdienstbaarheid tot algemeen nut is 
gesteld, niet naar recht is verantwoord 
(schending van de andere vermelde be
palingen): 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat een wettelijke 

erfdienstbaarheid tot algemeen nut 
en een erfdienstbaarheid uit over
eenkomst die hetzelfde voorwerp 
hebben, kunnen samenbestaan; dat 
het einde van de ene niet noodzake
lijk leidt tot het einde van de ande
re; 

Overwegende dat een bijzonder 
plan van aanleg dat conform de wet 
is en dat een erfdienstbaarheid tot 
algemeen nut opheft, een erfdienst
baarheid uit overeenkomst alleen in 
de weg kan staan als laatstgenoem
de onverenigbaar is met de bepalin
gen van het plan; 

Overwegende dat de bij de aan
koopakte van 15 februari 1980 ge
vestigde erfdienstbaarheid uit over
eenkomst, niet onverenigbaar is met 
de voorschriften van het bijzonder 
plan van aanleg dat op 19 mei 1969 
door de stad Brussel is aangenomen 
en dat bij koninklijk besluit van 7 
juli 1970 is goedgekeurd, en dat dit 
plan geen verplichtingen bevat die 

onverenigbaar zijn met de genoem
de erfdienstbaarheid uit overeen
komst; 

Dat de rechtbank bijgevolg, op 
grond van de in het middel weerge
geven redenen, zonder de in het eer
ste onderdeel aangevoerde tegen
strijdigheid en zonder schending 
van de in het tweede onderdeel aan
gevoerde wetsbepalingen, heeft kun
nen beslissingen dat de opheffing, 
door het bijzonder plan van aanleg, 
van de erfdienstbaarheid tot alge
meen nut uit 1873, geen invloed had 
op de erfdienstbaarheid uit overeen
komst die was gevestigd ten voorde
le van de erven van de verweerders, 
ook al was die erfdienstbaarheid uit 
overeenkomst in dezelfde bewoor
dingen gesteld als die van de opge
heven erfdienstbaarheid tot alge
meen nut; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 april 1992 - 1 e kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. van 
Heeke en Simont. 

Nr. 444 

1° KAMER - 23 april 1992 

1° VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 
- VERZEKERBAAR BELANG - BEGRIP. 

2° VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 
- VERZEKERD BEDRAG HOGER DAN DE 
WAARDE VAN HET VERZEKERD VOORWERP-
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SCHADEGEVAL VERGOEDING DOOR DE 
VERZEKERAAR - GRENS. 

1° Inzake verzekeringsovereenkomsten 
is het verzekerbaar belang het belang 
dat de verzekerde heeft bij het niet 
ontstaan van het schadegeval (1). (Art. 
4 Verzekeringswet.) 

2° Indien het verzekerde bedrag grater 
is dan de waarde van het verzekerde 
voorwerp ten tijde van het schadege
val, is de verzekeraar alleen gehouden 
tot vergoeding van de werkelijke waar
de van dat voorwerp, onverminderd 
het recht van de verzekeraar op nietig
verklaring van de overeenkomst als hij 
bedrog, arglist of kwade trouw van de 
verzekerde aantoont (2). (Art. 20 Verze
keringswet.) 

(PROSERV CITY 7 N.V., PHILMARC INTERNATIO
NAL ART AND SPORT INVEST N.V. T. GROEP JOSI 

N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9236) 

HET 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 6, 1131 van het Burgerlijk Wet
hoek, 4, 6, 8, 10, 11, 20 van de wet van 11 
juni 1874, zijnde boek 2, titel X van het 
Wetboek van Koophandel, 211 en 212 van 
boek 1, titel VI van het Wetboek van 
Koophandel, 

doordat het bestreden arrest de door 
eerste eiseres ten gunste van de tweede 
eiseres gesloten verzekeringsovereen
komst wegens ongeoorloofde oorzaak 
nietig verklaart, op grond dat het vergoe
dingsbeginsel in verband met zakenver
zekering de openbare orde raakt, nu arti-

{1} Cass., 17 mei 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 
1119}. 

{2} J. DuBOIS, « Du caractere indemnitaire de 
!'assurance de choses et de quelques applica
tions de ce principe "• R.G.A.R., 1936, nr. 2093, 
nr. 13; L. FREDERICQ, Traite de droit commerci
al beige, III, 1947, nr. 298; R.P.D.B. vo « Assu
rances terrestres (contrats particuliers) », Bijv. 
III, nr. 303; J. VAN RIJN en J. HEENEN, Pl·inci
pes de droit commercial, IV., 1965, nrs. 
2474-2476}. 

kel 20, eerste lid, van de wet van 11 juni 
1874 waarin van dit vergoedingsbeginsel 
toepassing wordt gemaakt, een bepaling 
van openbare orde is; artikel 20, tweede 
lid, slechts een beperkte draagwijdte 
heeft en geen afbreuk kan doen aan een 
regel van openbare orde, die zich erte
gen verzet dat de verzekerde uit de ver
zekeringsovereenkomst winst haalt; dat 
de clausule betreffende de aangenomen 
waarde niet ernaar streeft dat een ande
re waarde kan worden verzekerd dan de 
werkelijke waarde, namelijk de vervan
gingswaarde; dat volgens artikel 20, 

. tweede lid, trouwens een beroep op des
kundigen of althans in onderlinge over
eenstemming een schatting kan worden 
gedaan, op voorwaarde dat dit objectief 
en ernstig gebeurt, dat er te dezen geen 
sprake was van een deskundigenonder
zoek, van een ernstige schatting in on
derlinge overeenstemming, van een keu
ring van de trofee, van een grondig 
onderzoek op tegenspraak van de trofee, 
dat de schatting van de aangenomen 
waarde kennelijk niet ernstig is gebeurd, 
daar zij bijna 450 pet. bedraagt van de 
vervangingswaarde waarmee te dezen 
hoofdzakelijk rekening moet worden ge
houden, dat de clausule van de aangeno
men waarde niet kan worden toegepast; 
dat de toepassing van de clausule im
mers een onaanvaardbare verrijking van 
de tweede eiseres tot gevolg zou hebben; 
dat de begunstigde bij het sluiten van de 
verzekeringsovereenkomst belang erbij 
had dat het schadegeval zich voordeed, 
zodat er, van bij het begin, geen verze
kerbaar belang bestond, te weten het be
lang dat het risico niet ontstaat, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens de ar
tikelen 4, 6 en 8 van de wet van 11 juni 
1874, een zaak kan worden verzekerd 
door een ieder die belang heeft bij het 
behoud ervan, wegens een recht van ei
gendom, een ander zakelijk recht, zijn 
aansprakelijkheid betreffende de verze
kerde zaak of een desbetreffend vorde
ringsrecht; het in die bepalingen om
schreven verzekerbaar belang neerkomt 
op de verhouding krachtens welke de 
verzekerde wegens een bepaald feit een 
vermogensschade oploopt of nog op het 
vooraf bestaande verband tussen degene 
die zich verzekert en wat aan het risico 
onderhevig is, volgens welk verband de 
verzekerde bij de totstandkoming van 
het risico schade lijdt; het doe! van het 
in artikel 20 van dezelfde wet vermelde 
vergoedingsbeginsel dat oververzekering 
verbiedt, trouwens wil dat de verzekerde 
uit de verzekeringsovereenkomst geen 
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voordeel kan halen en dat hij nooit aan
spraak kan maken op een hogere vergoe
ding dan het geleden nadeel; ook al ver
eist het verzekerbaar belang dat de 
verzekerde een economisch belang heeft 
dat tegen aile gevaren moet worden ge
dekt, het vergoedingsbeginsel aileen tot 
gevolg heeft dat de verplichting van de 
verzekeraar beperkt is tot de waarde van 
het verzekerbaar belang, dat bij de tot
standkoming van het risico is benadeeld; 
de bij het vergoedingsbeginsel verboden 
oververzekering, waarbij de verzekerde 
waarde wordt overschat, derhalve iets 
anders is dan het ontbreken van belang 
dat de verzekerde moet hebben om de 
verzekerde zaak tegen het risico te laten 
dekken, en dat neerkomt op de rechtsbe
trekking tussen de verzekerde en de 
zaak; daaruit volgt dat het hof van be
roep, op grond aileen van de in het mid
del wezenlijk weergegeven overwegin
gen, inzonderheid op grond dat de schat
ting van de aangenomen waarde veel 
hoger was dan de vervangingswaarde 
van de verzekerde zaak en dat de clausu
le van de aangenomen waarde te dezen 
geen toepassing kon vinden, niet kon be
slissen dat er geen verzekerbaar belang 
bestond, zonder miskenning van het wet
telijk begrip « verzekerbaar belang » 
(schending van de artikelen 4, 6 en 8 van 
de wet van 11 juni 1874), of zonder 
schending van artikel 20, inzonderheid 
het eerste lid, van de wet van 11 juni 
1874 waarin sprake is van het vergoe
dingsbeginsel inzake verzekeringen; het 
hof van beroep aldus zijn beslissing dat 
de overeenkomst op een onrechtmatige 
oorzaak was gegrond, niet naar recht 
verantwoordt (schending van de artike
len 6 en 1131 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, bij zelfs kennelijke 
oververzekering de verzekeringsovereen
komst aileen nietig wordt verklaard als 
de verzekerde te kwader trouw is; daar
uit volgt dat het arrest, in zoverre dit het 
bestaan van de ongeoorloofde oorzaak en 
derhalve van de nietigheid van de verze
keringsovereenkomst hieruit afleidt dat 
de schatting van de aangenomen waarde 
niet « ernstig » is gebeurd, omdat zij veel 
hoger was dan de vervangingswaarde 
van de verzekerde zaak, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt, omdat het 
niet vaststelt dat de verzekerde te kwa
der trouw was (schending van de artike
len 10, 11, 20 van de wet van 11 juni 

1874, 211, 212 van het Wetboek van 
Koophandel, 6 en 1131 van het Burger
lijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 4 van de 

wet van 11 juni 1874 bepaalt dat een 
zaak kan worden verzekerd door 
een ieder die belang heeft bij het 
behoud ervan, wegens een recht van 
eigendom of een ander zakelijk 
recht, of wegens de verantwoorde
lijkheid waartoe hij betreffende de 
verzekerde zaak gehouden is; 

Overwegende dat luidens artikel 
20 van dezelfde wet, in elke verzeke
ring, bij schadegeval, de vergoeding 
geregeld wordt naar de waarde die 
de zaak had ten tijde van het scha
degeval; 

Overwegende dat volgens artikel 4 
de geldigheid van de overeenkomst 
dus afhangt van het verzekerbaar 
belang, dat wil zeggen van de voor
waarde dat de verzekerde belang er
bij heeft dat het schadegeval zich 
niet voordoet, hetzij omdat hij een 
recht van eigendom of een ander za
kelijk recht op de verzekerde zaak 
heeft, hetzij omdat hij hiervoor aan
sprakelijk is; 

Dat in artikel 20 wordt uitgedrukt 
waarin het in artikel 1 van dezelfde 
wet bedoelde vergoedingsbeginsel 
bestaat, daar het de grenzen nader 
bepaalt van het bedrag van de ver
goeding bij een schadegeval; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
het hof van beroep, doordat het be
slist dat de oververzekering van het 
litigieuze voorwerp voldoende is om 
te bewijzen dat er geen verzeker
baar belang aanwezig is, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit voormeld ar

tikel 20 volgt dat, indien het verze
kerde bedrag grater is dan de waar
de van het verzekerde voorwerp ten 
tijde van het schadegeval, de verze
keraar aileen gehouden is tot ver
goeding van de werkelijke waarde 
van dat voorwerp, onverminderd het 
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recht van de verzekeraar op nietig
verklaring van de overeenkomst, als 
hij bedrog, arglist of kwade trouw 
van de verzekerde aantoont; 

Dat het hof van beroep, doordat 
het beslist dat de overeenkomst 
nietig is op grond dat de verzekerde 
waarde groter is dan de werkelijke 
waarde en dat de schatting van de 
aangenomen waarde niet « ernstig » 
was, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel, dat niet tot rui
mere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, behoudens in 
zoverre het beslist dat de clausule 
van de aangenomen waarde niet 
kan worden toegepast; 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. 

23 april1992- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Nelis
sen Grade en Van Ommeslaghe. 

Nr. 445 

1 e KAMER - 23 april 1992 

1° LEVENSONDERHOUD - UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING - MAXIMUMBEDRAG 
VASTGESTELD OP EEN DERDE VAN DE IN
KOMSTEN VAN DE TOT UITKERING GEHOU
DE;o.; ECHTGENOOT - BEGRIP. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE GOEDEREN - ECHTSCHEIDING OP 
GROND VAN BEPAALDE FElTEN - UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING - MAXIMUMBEDRAG 
VASTGESTELD OP EEN DERDE VAN DE IN
KOMSTEN VAN DE TOT UITKERING GEHOU
DEN ECHTGENOOT - BEGRIP. 

1° en 2° Het maximumbedrag van de uit
kering na echtscheiding, dat ingevolge 
art. 301, § 4, B. W: ten Jaste van de tot 
uitkering gehouden echtgenoot kan 
worden gelegd, is vastgesteld op een 
derde van de inkomsten van die echt
genoot en niet op een derde van zijn 
inkomsten en goederen (1). 

(B ... T. L ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9341) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 mei 1991 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel: schending van arti
kel 201, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 9 juli 1975, 

doordat het vonnis de uitkering tot on
derhoud van verweerster vaststelt op 
50.000 frank per maand tot 31 juli 1991 
en op 30.000 frank vanaf die datum, op 
grond dat « de uitkering niet enkel moet 
worden berekend op de bedrijfsinkom
sten na aftrek van de fiscale en sociale 
lasten, maar oak op de goederen, met als 
uitgangspunt de overschrijving van de 
echtscheiding, behoudens bedrog, dat 
men er oak nag kan bijvoegen, buiten 
omstandigheden afhankelijk van de wil 
van de schuldenaar (sic) ... ; dat dus m.b.t. 
het beroep rekening wordt gehouden 
met een gemiddeld inkomen gelijk aan 
het werkelijk inkomen (van eiser), tot 30 
juni 1990, en waarvan hij afzag, 3.300.000 
frank bruto per maand, en met het be
drag van een normale opzeggingsvergoe
ding van 10.000.000 frank, vermeerderd 
met de wedde die hij verdient in de nieu
we vennootschap waar hij op 12 februari 
1990 was aangeworven, te weten 125.000 
frank bruto per maand, hetgeen neer-

(1) Zie Cass., 11 juni 1987, A.R. nr. 7768 
(A.C., 1986-87, nr. 618). 
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komt op een gemiddeld inkomen van 
3.000.000 frank bruto per jaar; overwe
gende bovendien dat oak rekening wordt 
gehouden met de goederen (van eiser), 
een prachtige villa in het Zoute, die te
gen een bespottelijk !age prijs is ver
huurd, maar die verkocht zou moeten 
worden indien er een tekort mocht zijn 
ter zake van de alimentatie en de uitke
ringen, daar het dee! van de echtgenote, 
die alles aan haar gezin opofferde, niet 
tot een miniem bedrag mag worden ver
minderd, en dat onroerend goed door (ei
ser) op 6.000.000 frank wordt geschat; 
overwegende nag dat de alimentatiekos
ten door (eiser) aftrekbaar zijn en ten 
aanzien van (verweerster) belastbaar 
zijn; dat men zich dan oak geen illusies 
moet maken omtrent de toegekende be
dragen; overwegende dat de uitkering 
van de gewezen echtgenote in geen geval 
hager mag zijn dan een derde van de in
komsten en de goederen (van eiser), na 
aftrek van de sociale en fiscale lasten; 
dat dit natuurlijk moet worden berekend 
na betaling van de uitkering tot onder
houd ten behoeve van de gemeenschap
pelijke kinderen; overwegende, wat de 
lasten betreft, dat moet worden aangeno
men dat zij, buiten de lasten voor de kin
deren, voor de beide partijen gelijk 
zijn •, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 301, 
§ 4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: 
« Het bedrag van de uitkering mag in 
geen geval hager zijn dan een derde van 
de inkomsten van de tot uitkering gehou
den echtgenoot »; het vonnis beslist dat 
de uitkering van verweerster in geen ge
val hoger mag zijn dan een derde van de 
inkomsten en de goederen van eiser; het 
vonnis, doordat het de regel volgens wel
ke de uitkering niet hoger mag zijn dan 
een derde van de inkomsten aldus tot de 
goederen uitbreidt, de in het middel aan
gewezen wetsbepaling schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis zegt « dat de uitkering van 
de aan de gewezen echtgenoot in 
geen geval hoger mag zijn dan een 
derde van de inkomsten en de goe
deren (van eiser), na aftrek van de 
sociale en fiscale lasten »; 

Dat het aldus artikel 301, § 4, van 
het Burgerlijk Wetboek schendt, 
waarin het maximumbedrag van de 

paragraaf 1 van dat artikel bedoelde 
uitkering op een derde van de in
komsten van de schuldenaar wordt 
vastgesteld; 

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 kan lei
den, vernietigt het bestreden vonnis, 
in zoverre dit het bedrag van de aan 
verweerster verschuldigde uitkering 
vaststelt; 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 Luik, zit
ting houdende in hoger beroep. 

23 april 1992 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Butzler. 

Nr. 446 

1 e KAMER - 23 april 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
HEFFINGEN EN BELAST!NGKREDIET - ROE
RENDE VOORHEFF!NG - ART. 220BIS W.I.B. -
NIET AANGEGEVEN INKOMSTEN- VOORHEF
FING VERWORVEN DOOR DE SCHATKIST. 

De belastingplichtige die gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om de in 
art. 220bis W.I.B. bedoelde inkomsten 
niet aan te geven, kan achteraf de roe-
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rende voorheffing niet terugkrijgen, 
oak al wijt hij het niet-aangeven aan 
een vergissing die zelfs van materiele 
aard kan zijn (1). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1141 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het mid del: schending van arti
kel 220bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 

doordat het hof van beroep, rechtdoen
de op een vordering tot teruggave van de 
roerende voorheffing op inkomsten uit 
aandelen van Belgische oorsprong waar
van de aangifte niet verplicht is en die 
voor het aanslagjaar 1987, volgens ver
weerder ten gevolge van een materiele 
vergissing, niet zijn vermeld in de daar
toe bestemde rubriek van de aangifte in 
de personenbelasting, beslist dat het be
ginsel waarop het bestuur zich beroept, 
namelijk « dat uit de tekst zelf van arti
kel 220bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen blijkt dat de roeren
de voorheffing definitief door de Schat
kist is verworven wanneer de roerende 
inkomsten waarvan de aangifte krach
tens die wetsbepaling niet verplicht is, 
niet zijn vermeld in de daartoe bestemde 
rubriek van de aangifte >>, enkel geldt 
voor de « beoordelingsfouten, die de be
lastingplichtige heeft gemaakt bij zijn 
keuze » doch niet voor de materiele ver
gissingen; dat het hof van oordeel is dat 
« het uitgesloten is dat verweerder tij
dens het litigieuze aanslagjaar bewust 
zou hebben gekozen voor niet-aangifte· 
van die roerende inkomsten, aangezien 
hij dat de andere jaren in zijn eigen be
lang geregeld deed en de situatie wat dat 
betreft niet ingrijpend is gewijzigd in de 
loop van dat aanslagjaar >>, en beslist dat 
hij door aldus te handelen helemaal 
geen « beoordelingsfout >>, maar « een 
zuiver materiele vergissing bij het invul
len van zijn aangifte >> heeft begaan en 

(1) Zie Cass., 6 okt. 1983, A.R. nr. F 606 F 
(A.C., 1983-84, nr. 76). 

dat derhalve de vordering tot teruggave 
van de roerende voorheffing op die roe
rende inkomsten kan worden toegewe
zen, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 220bis 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bepaalt dat de aan de personenbe
lasting onderworpen belastingplichtigen 
niet gehouden zijn de daarin opgesomde 
roerende inkomsten te vermelden in hun 
jaarlijkse aangifte in die belasting, en 
uitdrukkelijk bepaalt dat voor de belas
tingplichtigen die van de mogelijkheid 
om ze niet aan te geven, gebruik maken, 
de roerende voorheffing definitief ver
worven is door de Schatkist; de keuze 
om aile of een deel van de in bovenge
noemde wetsbepaling opgesomde roeren
de inkomsten al dan niet aan te geven 
bijgevolg gedaan wordt bij de onderteke
ning van de aangifte en onherroepelijk 
is, ongeacht de vergissing die de belas
tingplichtige bij het invullen van zijn 
aangifte zou hebben begaan; het er wat 
dat betreft niet toe doet dat de niet-aan
gifte van de roerende inkomsten berust 
op een bewuste keuze dan wei het ge
volg is van een onopzettelijk verzuim; de 
woorden « definitief verworven door de 
Schatkist >> de belastingplichtige immers 
niet het recht geven om achteraf terug te 
komen op de naar aanleiding van de on
dertekening van de aangifte gedane keu
ze; het hof van beroep derhalve, nu het 
de teruggave van de roerende voorhef
fing op de niet aangegeven inkomsten 
uit aandelen toestaat, artikel 220bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen schendt; 

tweede onderdeel, ook al kan de belas
tingplichtige de voorheffing op de roe
rende inkomsten terugkrijgen ofschoon 
ze ten gevolge van een materiele vergis
sing niet zijn aangegeven in de perso
nenbelasting, de niet-vermelding van een 
inkomen onder de daartoe bestemde ru
briek van de belastingaangifte van een 
belastingplichtige niet, zelfs niet als ze 
aan een vergetelheid te wijten is, kan 
worden gelijkgesteld met een materiele 
vergissing, maar een dwaling omtrent 
het recht is; de materiele vergissing im
mers enkel een dwaling omtrent de fei
ten kan zijn, die als zodanig niet te wij
ten is aan een foute redenering of aan 
de wil van de betrokkene en niets te rna
ken heeft met de juridische beoordeling 
van de belastbaarheid van de belasting
plichtige of met de vaststelling van de 
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belastbare grondslag; het hof van beroep, 
nu het zelf zegt dat « (de belastingplichti
ge) voor de andere jaren (van die inkom
sten) geregeld aangifte deed in zijn ei
gen belang », te kennen geeft dat een 
verstandelijke redenering nodig is waar
bij de gevolgen van de aangifte of niet
aangifte van die roerende inkomsten op 
het ogenblik van de ondertekening van 
de aangifte in de personenbelasting in 
rechte worden beoordeeld; het arrest bij
gevolg, door te beslissen dat verweerder 
gekozen heeft voor aangifte van zijn roe
rende inkomsten en dat hij aileen ten 
gevolge van een materiiHe vergissing die 
inkomsten niet heeft vermeld onder de 
daartoe bestemde rubriek van de aangif
te, artikel 220bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen schendt : 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de aan de personenbelas
ting onderworpen verweerder, voor 
het aanslagjaar 1987 nagelaten heeft 
aangifte te doen van de roerende in
komsten waarvan de aangifte krach
tens artikel 220bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen niet 
verplicht was; dat het op dat punt 
het beroep van verweerder gegrond 
verklaart, hoofdzakelijk op grond 
dat dit verzuim te wijten is aan een 
materiEHe vergissing bij de opmaak 
van de aangifte; 

Overwegende dat luidens artikel 
220bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen de roerende 
voorheffing definitief door de Schat
kist is verworven, wanneer de aan 
de personenbelasting onderworpen 
belastingplichtige gebruik gemaakt 
heeft van de mogelijkheid om de in 
die wetsbepaling bedoelde inkom
sten niet te vermelden in zijn jaar
lijkse aangifte; dat uit de opzet van 
die bepaling blijkt dat zij op een be
perkende wijze moet worden uitge
legd, zodat de belastingplichtige, die 
gebruik gemaakt heeft van de in dit 
artikel 220bis geboden mogelijkheid, 
achteraf de roerende voorheffing 
niet kan terugkrijgen, ook al wijt hij 
het niet-aangeven aan een vergis
sing, zelfs al is die van materHHe 
aard; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 293 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

23 april 1992 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Sablan, Brussel. 

Nr. 447 

1 e KAMER - 24 april 1992 

VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN 
STUITING - DAGV AARDING - STUITENDE 
WERKING - GRENZEN. 

De dagvaarding stuit de verjaring van de 
vordering die ze inleidt en van de vor
deringen die virtueel daarin begrepen 
zijn (1); deze stuiting sorteert effect tij
dens de hele duur van het proces (2). 
(Art. 2244 B.W.). 

(HOUTNATIE CUBA N.V. T. SOMEX N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7673) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1990 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1322, 2244 en 2246 van het Burger-

(1) Cass., 4 mei 1990, A.R. nr. 7010 (A.C., 
1989-90, nr. 518). 

(2) Cass., 11 jan. 1957 (A. C., 1957, 326). 
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lijk Wethoek, 807 van het Gerechtelijk 
Wethoek en 9, leden 1 en 2, van de wet 
van 25 augustus 1891 hetreffende de ver
voersovereenkomst (titel Vllbis van hoek 
I van het Wethoek van Koophandel), 

doordat het hof van heroep oordeelt 
dat de vordering van verweerster " in elk 
geval ontvankelijk was, gesteund zijnde 
op de contractuele verhouding tussen 
partijen, waar (eiseres) aangesproken 
werd door het verlies in haar hoedanig
heid van verweerder; dat de vordering 
niet door verjaring vervallen was, ver
mits te dezen de verjaringstermijn 
slechts een aanvang nam hij de afleve
ren van de goederen nl. 26 augustus 
1986, en de dagvaarding reeds werd uit
gehracht op 29 mei 1986 (cf. art. 7 Wet 
van 25 augustus 1891), ( ... ) dat (eiseres) 
verder ten onrechte voorhoudt dat de op 
grond van artikel 807 van het Burgerlijk 
Wethoek gewijzigde eis eveneens hinnen 
de wettelijke verjaringstermijn moest in
gesteld worden; dat (verweerster) oor
spronkelijk dagvaardde in vergoeding 
van een totaal verlies van de partijen 
hout; dat zij haar vordering hij conclusie 
van 6 mei 1987 enkel herleidde tot de 
door haar geleden schade, vermits de 
partijen hout werden teruggegeven zij 
het mits manco's; dat deze herleiding ge
heurde hinnen het kader van artikel 807 
van het Gerechtelijk Wethoek, zonder 
dat de rechtsgrond waarop de vordering 
gesteund was gewijzigd werd, en zonder 
dat een nieuw rechtsmiddel werd voorge
dragen; dat de als dusdanig aangepaste 
vordering hetrekking heeft op het niet 
volledig uitvoeren van de vervoerover
eenkomst, en, waar (eiseres) een resul
taatsverhintenis op zich nam, zij gehou
den is de manco's te vergoeden ", 

terwijl luidens artikel 9, lid 1, van de 
wet van 25 augustus 1891, alle vorderin
gen die voortvloeien uit de vervoerover
eenkomst van goederen, met uitzonde
ring van degene die volgen uit een feit 
dat door de strafwet als misdrijf is ge
kwalificeerd, ( ... ) verjaard (zijn) na zes 
maand inzake hinnenlands vervoer en 
lui~en~ lid 2 van deze wetshepaling, d~ 
verJarmg loopt, in geval van geheel ver
lies of van vertraging, van de dag waar
op het vervoer had moeten plaatshehhen, 
en in geval van gedeeltelijk verlies of 
van heschadiging, van de dag van de af
gifte der koopwaar; uit de dagvaarding 
van verweerster d.d. 29 mei 1986 hlijkt 
dat haar eis steunde op het feit dat eise
res "de partijen hout niet {kon) terugge
ven omdat zij naar eigen zeggen werden 
gestolen op 30.07.1985 ... ", en dat zij al-

dus, wegens geheel verlies van de koop
waar, de veroordeling van eiseres vorder
de tot hetaling van het hedrag van 
660.719 frank te vermeerderen met de 
vergoedende intrest vanaf 30 juli 1985; 
hieruit volgt dat het hof van heroep niet 
wettig ten aanzien van deze vordering 
ervan uitgaat dat de verjaringstermijn 
slechts een aanvang nam hij de afleve
ring van de goederen nl. 26 augustus 
1986 (schending van artikel 9 van voor
melde wet van 25 augustus 1891) en, in 
zoverre het hierhij als oorzaak van he
doelde vordering zou hehhen heschouwd 
het gedeeltelijk verlies of de heschadi
ging van de koopwaar, de hewijskracht 
miskent van de dagvaarding d.d. 29 mei 
1986 (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), alsmede evenmin wettig verwijst 
naar artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wethoek om, op grond dat de rechts
grond van de vordering niet werd gewij
zigd, dat geen nieuw rechtsmiddel werd 
voorgedragen en dat de aangepaste vor
dering hetrekking heeft op het niet voile
dig uitvoeren van de vervoerovereen
komst, te oordelen dat de hij conclusie 
van verweerster van 6 mei 1987 gewijzig
de vordering niet verjaard was, nu, zelfs 
indien deze vordering virtueel was he
grepen in de oorspronkelijke vordering, 
het hof niet wettig heslist dat deze, reke
ning houdende met de datum van de af
levering van de goederen, niet verj aard 
was en derhalve de verjaring van de ge
wijzigde vordering heeft gestuit (scherr
ding van de artikelen 2244, 2246 van het 
Burgerlijk Wethoek, 9 van de wet van 25 
augustus 1891 en 807 van het Gerechte
lijk Wethoek) en, hij ontstentenis van 
vaststelling in het arrest van de " dag 
waarop het vervoer had ' moeten plaats
hehhen ', het alleszins voor Uw Hof on
mogelijk maakt de wettigheid van de ge
troffen heslissing te onderzoeken (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) >> : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest, onder verwij
zing naar het beroepen vonnis, 
blijkt : dat verweerster bij dagvaar
ding van 29 mei 1986 van eiseres 
wegens volledig verlies van twee lo
ten hout die eiseres voor verweer
ster moest vervoeren, een schade
vergoeding eistte van 660.719 frank; 
dat op 26 augustus 1986 een deel 
van de verloren goederen aan ver
weerster werd afgeleverd; dat ver
weerster bij conclusie van 6 mei 
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1987 voor de eerste rechter haar vor
dering beperkte tot 365.295 frank; 

Overwegende dat het arrest, ten 
aanzien van de beperking van de 
oorspronkelijke rechtsvordering van 
verweerster bij conclusie van 6 mei 
1987, vaststelt dat die beperking het 
gevolg was van een gedeeltelijke af
gifte door eiseres, op 26 augustus 
1986, van de door haar vervoerde 
houtpartijen; dat de appelrechters 
onder meer hebben geoordeeld dat 
de door verweerster op 6 mei 1987 
geformuleerde rechtsvordering niet 
verjaard was, omdat << de dagvaar
ding reeds werd uitgebracht op 29 
mei 1986 », dat << de conclusies van 6 
mei 1987 (de oorspronkelijke vorde
ring) enkel herleidde tot de door 
(verweerster) geleden schade » en 
<< dat de aldus dusdanig aangepaste 
vordering betrekking heeft op het 
niet volledig uitvoeren van de ver
voerovereenkomst, en, waar ( eise
res) een resultaatsverbintenis op 
zich nam, zij gehouden is de man
eo's te vergoeden >>; 

Dat de appelrechters aldus heb
ben beslist, zonder dat eiseres dit 
bekritiseert, dat de op 6 mei 1987 
geformuleerde rechtsvordering virtu
eel begrepen was in de oorspronke
lijke rechtsvordering van 29 mei 
1986 en de verjaring ervan door 
laatstgenoemde vordering werd ge
stuit; 

Overwegende dat een dagvorde
ring voor het gerecht de verjaring 
stuit van de vordering die zij inleidt 
alsmede van de vorderingen die vir
tueel daarin zijn begrepen; dat de 
stuiting van de verjaring van een 
rechtsvordering door een dagvaar
ding voor het gerecht effect sorteert 
tijdens de hele duur van het proces; 

Dat het arrest derhalve te dezen 
wettig beslist dat de bij conclusie 
van 6 mei 1987 geformuleerde vorde
ring tot schadevergoeding, wegens 
gedeeltelijk verlies van de vervoerde 
goederen, niet was verjaard; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 april 1992 - 1 e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Forrier - Gelijkluiden
de conclusie van de h. De Swaef, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 448 

1 e KAMER - 24 april 1992 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
STAAT EN OVERHEID - RECHTSOPVOLGING 
VAN DE STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN 
EN GEWESTEN - HANGENDE GERECHTE
LIJKE PROCEDURES. 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST -
RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE 
GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN- SCHUL
DEN - HANGENDE GERECHTELIJKE PROCE
DURES - DRAAGWIJDTE. 

3° GEMEENSCHAP EN GEWEST -
RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE 
GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - VER
PLICHTINGEN BETREFFENDE OVERGEDRA
GEN GOEDEREN - HANGENDE GERECHTE
LIJKE PROCEDURES - DRAAGWIJDTE. 

1° Rechtsgedingen in verband met de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
zijn begrepen in de verplichtingen die 
de gewesten hebben overgenomen ter 
zake van de hun toegekende bevoegd
heden bij de wet van 8 aug. 1988 tot 
wijziging van de bijzondere wet 8 aug. 
1980 tot hervorming der instellingen 
(1). (Art. 61, § 1, eerste lid, Financie
ringswet 16 jan. 1989). 

(1) Zie : Gedr.St., Kamer, 1988-89, 
638/1888/89, Verslag LEBRUN, DuR.OI-VANHEL
MONT, 589; A. ALEN, De rechtsopvolgmg van de 
Staat door de Gemeenschappen en de Gewes
ten, in T.B.P., 1989, 431, nr. 32. 
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2° Voor de toepassing van art. 61, § 1, 
zesde lid, Financieringswet 16 jan. 
1989 is de betaling van een schuld op 
regelmatige wijze aangevraagd in 
overeenstemming met de geldende 
wetten en reglementen, wanneer zij is 
aangevraagd volgens de regels inzake 
de rijkscomptabiliteit, de openbare 
aanbestedingen, de subsidiering, de 
verlening van tegemoetkomingen en 
soortgelijke regels, maar niet wanneer 
zij is aangevraagd ingevolge een dag
vaarding tot vaststelling van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de Staat en tot schadevergoeding (2). 

3° Wanneer een gerechtelijke procedure 
hangende was inzake de verplichtin
gen betreffende de krachtens art. 57, 
§ 2, Financieringswet 16 jan. 1989 aan 
de gewesten overgedragen roerende en 
onroerende goederen, blijft de Staat 
enkel schuldenaar van de verplichtin
gen waarover op 31 dec. 1988 een defi
nitieve eindbeslissing was gewezen (3). 

(VLAAMS GEWEST T. MARIEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7818) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 1146, 1153, 
1382, 1383, 1384, 2244 van het Burgerlijk 
Wetboek, 6, § 1, X, 1°, de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 
augustus 1988, 57,§§ 2 en 5, 61, § 1, !eden 
1, 6 en 8, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering 
van de Gemeenschappen en de Gewes
ten, 

(2) Zie : Gedr.St., Kamer, 1988-89, 
635/13-88/89, Amendement nr. 731; M. PAQUES, 
« Les droits et les charges du passe dans Ia 
Belgique federale », in Actualites du droit, 
1991.2, 327, nr. 64. 

(3) Zie : Gedr.St., Kamer, 1988-89, 
638/1888/89, Verslag LEBRUN, DUROI-VANHEL
MONT; Senaat, 1988-89, 562-2, Verslag ERDMAN, 
POULET, 215; P. BERCKX, 150 jaar lnstitutionele 
hervormingen in Belgie, 1015-1016. 

doordat het bestreden arrest van ge
deeltelijke hervorming enerzijds de vor
dering in tussenkomst ingesteld door de 
vijfde verweerder De Belgische Staat te
gen eiser in cassatie, het Vlaams Ge
west, ontvankelijk en gegrond verklaart 
en zegt dat eiser gehouden is tussen te 
komen en als rechtsopvolger van vijfde 
verweerder gehouden is aile verplichtin
gen en veroordelingen ten laste van deze 
over te nemen, en dientengevolge eiser 
in de plaats van vijfde verweerder ver
oordeelt om te betalen, solidair met 
tweede verweerster, een provisie van 
200.000 fr. aan Marien Adrienne, van 1 
fr. aan Swartele Eric, van 250.000 fr. aan 
het Mutualiteitsverbond, en een som van 
216.983 fr. aan N.V. Assubel, met aanstel
ling van een gerechtelijk deskundige om 
Marien Adrienne te onderzoeken en ver
slag over haar toestand neer te leggen 
en anderzijds de vordering van eiser, 
volgens dewelke de gebeurlijke veroorde
ling ten laste van de vijfde verweerder 
dient te komen en deze in de zaak moet 
betrokken blijven, verwerpt, op volgende 
gronden : dat de vordering in gedwongen 
tussenkomst, ingesteld door vijfde ver
weerder tegen eiser, krachtens artikel 
61, § 1, lid 1, van de wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten ge
grond is; dat inderdaad volgens deze wet 
het Vlaams Gewest de verplichtingen 
van de Belgische Staat welke betrekking 
hebben op betwistingen die niet defini
tief beslecht werden v66r 1 januari 1989 
dient over te nemen, met inbegrip van 
de rechten en verplichtingen die voort
vloeien uit hangende en toekomstige pro
cedures; dat huidig geding dergelijke be
twisting betreft; dat in de wet geen 
afwijkende regeling te dezen voorzien 
wordt en aan de verplichting tot overna
me door het Vlaams Gewest geen af
breuk gedaan wordt door het feit dat het 
recht op - en de plicht tot schadeloos
stelling in hoofde van respectievelijk de 
schadelijders en de aansprakelijkheid 
ontstaat op het ogenblik van het schade
verwekkend feit, hetzij te dezen 2 sep
tember 1987 noch door het feit dat 
krachtens artikel 61, § 1 van de wet van 
16 januari 1989 "in geval van geschil het 
Gewest steeds de Staat bij de zaak kan 
betrekken en deze laatste steeds in de 
zaak kan tussenkomen "; dat artikel 57, 
§ 5, van deze wet waarop het Vlaams Ge
west zich beroept te dezen niet van toe
passing is; dat dit artikel inderdaad be
trekking heeft op de roerende en onroe
rende goederen van de Staat die krach-
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tens artikel 57 aan de Gemeenschappen 
en de Gewesten overgedragen worden, 

terwijl, eerste onderdeel, de andere 
schulden dan deze beoogd in de !eden 2, 
3 en 4 van artikel 61 van de bijzondere 
wet van 16 januari 1989, wanneer ze 
vaststaan en de betaling ervan op regel
matige wijze werd aangevraagd op 31 de
cember 1988 in overeenstemming met de 
geldende wetten en reglementen, ten las
te van de Staat blijven, zodat eiser tot de 
betaling ervan niet gehouden is; dat de 
in onderhavig geval door de overheid te 
betalen schadevergoeding wegens het on
geval, gebeurd op 2 september 1987 te 
Lommel, en waarvan verweerders sub no 
1 de betaling vorderen bij exploot van 
dagvaarding d.d. 1 april 1988, en ver
weersters sub n° 3 en 4 bij rekwesten tot 
vrijwillige tussenkomst respectievelijk 
d.d. 20 en 26 april 1988, dientengevolge 
niet ten laste van eiser vallen en ten las
te van vijfde verweerder blijven (schen
ding van art. 61, § 1, !eden 1 en 6, van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989); dat 
immers enerzijds de schuld, voortsprui
tende uit het ongeval d.d. 2 september 
1987, op deze dag vaststaande is daar ze 
veroorzaakt werd door de door het perso
neel van de Staat begane fouten en de 
verplichting te vergoeden op deze datum 
van 2 september 1987 is ontstaan en 
vaststaat; dat bij onrechtmatige daad 
geen ingebrekestelling vereist is en de 
verplichting de schade te vergoeden eis
baar is vanaf de datum van het schade
feit; dat het feit dat de begroting van de 
schuld alsdan nog niet gebeurd is daar
aan geen afbreuk doet (schending van 
art. 1382, 1383, 1384, B.W., 61, § 1, !eden 1 
en 6, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989); dat anderzijds de betaling 
van de schuld op regelmatige wijze was 
aangevraagd door de alcte van dagvaar
ding d.d. 1 april 1988 gedaan door ver
weerders sub no 1 en de rekwesten tot 
vrijwillige tussenkomst d.d. 20 en 26 
april 1988 gedaan door verweerders sub 
no 3 en 4, zodat aan de voorwaarden bij 
artikel 61, § 1, lid 6, van de bijzondere 
wet van 16 januari 1989 voldaan werd en 
de betwiste schuld vijfde verweerder 
blijft binden, die bij de zaak betrokken 
blijft (schending van art. 1146, 1153, 2244 
B.W., 61, § 1, !eden 1, 6 en 8 van de bij
zondere wet van 16 januari 1989); 

tweede onderdeel, artikel 57, § 5, van 
de Financieringswet niet enkel betrek
king heeft op de roerende en onroerende 
goederen van de Staat die bij deze bepa
ling aan eiser werden overgedragen, 
maar eveneens op de rechten en ver-

plichtingen van de Staat betreffende de
ze overgedragen goederen, met inbegrip 
van de rechten en verplichtingen verbon
den aan hangende en toekomstige ge
rechtelijke procedures, mits dien ver
stande dat de Staat verantwoordelijkheid 
blijft dragen voor de verplichtingen 
waarvan de betaling of de uitvoering kon 
worden geeist voor de eigendomsover
dracht der kwestieuze goederen; dat 
dientengevolge de door verweerders sub 
no 1, 3 en 4 tegen eiser ingestelde vorde
ring die tot voorwerp heeft het bekomen 
van schadevergoeding wegens het slecht 
signaleren van een wegverzakking, waar
in eerste eiseres met haar wagen te
rechtgekomen is, wei behoort tot de ver
plichtingen verbonden aan een hangende 
zaak wegens het gebrek van een op 31 
december 1988 door vijfde verweerder 
aan eiser bij artikel 57, § 2 van de finan
cieringswet overgedragen onroerend 
goed, zodat het bestreden arrest ten on
rechte geoordeeld heeft dat het ter zake 
niet ging om goederen die krachtens ar
tikel 57 van de Financieringswet aan het 
Gewest overgedragen werden (schending 
van art. 6, § 1, X, 1° van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980, 57, §§ 2 en 5, 
van de bijzondere wet van 16 januari 
1989} )) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de gewesten, in

gevolge het bepaalde in artikel 61, 
§ 1, eerste lid, van de Financierings
wet van 16 januari 1989, de verplich
tingen hebben overgenomen die be
trekking hebben op de bevoegdhe
den die hun zijn toegekend bij de 
wet van 8 augustus 1988 tot wijzi
ging van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen, met inbegrip van de ver
plichtingen die voortkomen uit han
gende gerechtelijke procedures; dat 
daarin begrepen zijn de rechtsgedin
gen in verband met de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid ter zake van 
de toegekende bevoegdheden; 

Overwegende dat, in de zin van 
artikel 61, § 1, zesde lid, van de Fi
nancieringswet van 16 januari 1989, 
op 31 december 1988 de betaling van 
een schuld regelmatig was aange
vraagd in overeenstemming met de 
geldende wetten en reglementen, 
wanneer zij was aangevraagd vol-
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gens de regels inzake de rijkscomp
tabiliteit, de openbare aanbestedin
gen, de subsidiering, de verlenging 
van tegemoetkomingen, en soortge
lijke regels; dat de dagvaarding van 
1 april 1988, door de verweerster 
sub 1, tot vaststelling van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
Staat en tot schadevergoeding, en 
de rekesten tot vrijwillige tussen
komst uitgaande van de verweer
sters sub 3 en 4, geen dergelijke 
aanvragen uitmaken; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het aanvoert dat de 
schuld vaststaande was, derhalve 
zonder belang is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit artikel 57, 

§ 5, van de Financieringswet van 16 
januari 1989 volgt dat, wanneer een 
gerechtelijke procedure hangende 
was inzake de verplichtingen betref
fende en krachtens § 2 van hetzelfde 
artikel aan de gewesten overgedra
gen roerende en onroerende goede
ren, de Belgische Staat enkel schul
denaar blijft van de verplichtingen 
waarover op 31 december 1988 een 
definitieve eindbeslissing was gewe
zen; 

Dat het onderdeel derhalve, al 
was het gegrond, niet tot cassatie 
kan leiden, zodat het niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vorderingen tot 
bindendverklaring; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

24 april 1992 - 1 e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rauws, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. De Swaef, advocaat-generaal 

Advocaten : mrs. Houtekier en 
Biitzler. 

Nr. 449 

3e KAMER - 27 april 1992 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - ON
VERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDE
RING - TERUGINNING - VERGOEDENDE IN
TEREST - BOEKHOUDKUNDIG STELSEL. 

Inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 
moet de vergoedende interest op het 
teruggevorderd onverschuldigd betaal
de door de verzekeringsinstelling in 
beginsel worden geboekt als inkom
sten van het stelsel van de verplichte 
verzekering en niet op de rekening 
van de administratiekosten. (Artt. 124 
en 125 Z.I.V.-wet; artt. 261 en 262 K.B. 
4 nov. 1963.) 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEITEN T. RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE

EN INVALIDITEITSVERZEKERING) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9040) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1989 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 25, 26, 69, 97 van de 
Grondwet, 6, 702, 3°, 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de autonomie van de 
procespartijen, 1319, 1320, 1322, 1378, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
2d, 3, 4, 8, 3°, 8, 5° (als gewijzigd bij de 
wet van 24 december 1963, artikel 47, 
§ 1), 12, 1° en 3°, 40, 8° (als gewijzigd bij 
de wetten van 27 juni 1969, artikel 9.2°, 
en van 23 december 1974, artikel 53, § 3), 
62, 97, eerste en derde lid (als gewijzigd 
bij de wet van 7 juli 1976, artikel 7, 1° en 
2°), 121, inzonderheid 2° (als gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 23 oktober 
1981, artikel 1), 122,inzonderheid eerste, 
derde en vierde lid, 1°, 123, § 1 (als gewij
zigd bij de wetten van 27 juni 1969, arti
kel 1, van 20 juli 1971, artikel 21, konink
lijk besluit van 22 december 1971, artikel 
21 en de wetten van 20 juni 1975, artikel 
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1, en van 22 december 1977, artikel 158), 
124 (als gewijzigd bij de wet van 27 juni 
1969, artikel 12), 125, § 1, eerste lid, (als 
gewijzigd bij de wet van 22 december 
1977, artikel 159), 125, § 1, tweede lid, 
125, § 3 (als gewijzigd bij de wet van 8 
april 1965, artikel 149), 126 (als gewijzigd 
bij de wet van 27 juni 1969, artikel 38), 
127, 128 (als gewijzigd bij de wet van 27 
juni 1969, artikel 39), 132 (als gewijzigd 
bij het koninklijk besluit nr. 176 van 30 
december 1982, artikel 7), 133 (als gewij
zigd bij de wet van 27 juni 1969, artikel 
40, en bij het koninklijk besluit van 22 
december 1969, artikel 5), 134 en 135, 
eerste en tweede lid, van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziek
te- en invaliditeitsverzekering, 169, 170, 
172, 260 tot 262 ( als ingevoegd bij het ko
ninklijk besluit van 30 september 1976, 
artikel 4), 311 (als gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 18 april 1970, artikel 
3), 312 tot 319 (als gewijzigd, wat betreft 
artikel 312 bij het koninklijk besluit van 
21 mei ·1965, artikel 1, wat betreft artikel 
313 bij de koninklijke besluiten van 16 
december 1969, artikel 4, van 21 mei 
1965, artikel 2, van 3 september 1971, ar
tikel 29, van 13 januari 1976, artikel 1, 
wat betreft artikel 314 bij het koninklijk 
besluit van 13 januari 1976, artikel 2; wat 
betreft artikel 315 bij het koninklijk be
sluit van 21 mei 1965, artikel 3; wat be
treft artikel 316 bij het koninklijk besluit 
van 16 december 1969, artikel 5, en wat 
betreft de artikelen 318 en 319 bij het ko
ninklijk besluit van 18 april 1970, artike
len 4 en 5), en van de bijlage III-4 (als 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
18 april 1970, artikel 6), van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 tot uit
voering van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een re
geling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, 

doordat het arrest, op eisers beroep te
gen de vaststelling van verweerders 
dienst voor administratieve controle in 
zijn verslag nr. 418651 inzake de ver
pleegster Godart, dat op 2 juli 1985 ter 
kennis is gebracht, dat « ... het bedrag 
van 75.980 frank moet worden geboekt 
als inkomsten op de rekening " gerechte
lijke intrest geneeskundige verzorging" 
en moet voorkomen in T1 van het boek
jaar 1984 >>, vaststelt dat het bedrag van 
75.980 frank een vergoedende intrest uit
maakt die is toegekend bij vonnis van 22 
april 1982 van de Arbeidsrechtbank te 
Namen in zake eiser tegen de zorgenver-

strekster Godart bedrag waarvan het 
arrest zegt dat het « het accessorium van 
een hoofdsom van 318.444 frank is, zijn
de de ten onrechte betaalde prestaties 
van geneeskundige verzorging ,, -, dat 
« dit bedrag (318.444 frank), dat oor
spronkelijk werd geboekt als uitgaven in 
de sector geneeskundige verzorgingsver
zekering, bij de terugvordering ervan 
van die uitgaven is afgetrokken en de 
uitgave aldus is tenietgedaan >>, ••• « dat 
het de vraag is onder welke boekhoud
kundige rubriek de bijkomende inkom
sten ten belope van 75.980 frank moeten 
worden geboekt, rekening houdend met 
het feit dat de verplichte verzekering 
twee boekhoudkundige sectoren omvat : 
enerzijds, de eigenlijke verzekering, te 
weten het stelsel van de ZIV-prestaties 
en, anderzijds, de sector van de algeme
ne administratiekosten van de verzeke
ringsinstellingen » en « dat ... eiser, in te
genstelling tot verweerder, van mening 
is dat dit bedrag moet worden geboekt in 
het boekhoudkundig stelsel dat eigen is 
aan zijn administratiekosten », en vervol
gens, bij wege van bevestiging, eisers 
rechtsvordering als niet gegrond afwijst 
op grond, enerzijds, dat << artikel 311 van 
het koninklijk besluit van 4 november 
1963 niets zegt over het probleem van de 
boeking van de interest en a fortiori niet 
bepaalt dat de verzekeringsinstellingen 
enig recht hebben op die interest; dat die 
bepaling alleen het opstellen en het mee
delen van sommige bescheiden oplegt; ... 
dat uit artikel 311 niet blijkt wat de wil 
van de wetgever is geweest met betrek
king tot de boekhoudkundige boeking 
van de door de verzekeringsinstellingen 
ontvangen gerechtelijke interest >>, an
derzijds, << dat uit het onderzoek van de 
artikelen 124 en 125 van de wet van 9 
augustus 1963 inzake de administratie
kosten van de verzekeringsinstellingen 
evenmin kan worden afgeleid welke be
stemming de wetgever heeft willen ge
ven aan de interesten die zijn gei:nd bij 
de terugvordering van ten onrechte be
taalde prestaties; dat dit probleem noch 
in de wetgeving, noch in de reglemente
ring inzake ZIV wordt besproken >>, en 
dat aldus << dienaangaande moet worden 
verwezen naar de algemene beginselen 
van het recht en inzonderheid naar het 
adagium dat "de bijzaak de hoofdzaak 
volgt "; ... dat niet wordt betwist, en ook 
niet kan worden betwist, dat de bedra
gen die de verzekeringsinstelling heeft 
teruggevorderd aan het RIZIV moeten 
toekomen; dat bijgevolg volgens het ada
gium "accessorium sequitur principale ", 



808 HOF VAN CASSATIE Nr. 449 

de interesten logischerwijze dezelfde be
stemming moeten krijgen, zonder dat 
een onderscheid dient te worden ge
maakt naargelang de aard van die inte
resten », 

zesde onderdeel, het arrest alleen zegt 
dat de vraag in welke boekhoudkundige 
rubriek de « aanvullende inkomsten ten 
belope van 75.981 frank » uit vergoeden
de interest moeten worden geboekt, bo
venop de teruggevorderde onverschuldig
de prestaties ten belope van 318.444 
frank en de moratoire gerechtelijke inte
rest op dat bedrag vanaf de dagvaarding 
of de beslissing, en waarvan niet werd 
betwist dat die prestatie in balans was 
gebracht met de eerste inschrijving die 
als een uitgave werd geboekt, en dat de 
intrest als inkomsten onder de rubriek 
« gerechtelijke interest geneeskundige 
verzorging >> van het stuk T1 was ge
boekt als bepaald bij artikel 311 van het 
koninklijk uitvoeringsbesluit, noch in de 
wet van 9 augustus 1963, inzonderheid 
de artikelen 124 en 125, noch in de Z.I.V.
reglementering wordt behandeld omdat 
de juridische aard van de genoemde aan
vullende inkomsten niet is onderzocht; 
dat onderzoek noodzakelijk was nu, zo
als eiser in zijn conclusie aanvoert, de 
zogenaamde gerechtelijke interesten, die 
zonder verduidelijking in voornoemd ar
tikel 311 worden vermeld, zowel vergoe
dende als moratoire interesten kunnen 
zijn, en dat hun bestemming van hun 
aard afhankelijk kan zijn; de accipiens 
inzake onverschuldigde betaling de inte
resten te rekenen van de dag van de be
taling alleen moet teruggeven als hij te 
kwader trouw was (artikel 1378 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de accipiens te 
kwader trouw een oneigenlijk misdrijf 
pleegt en wettelijk gehouden is tot ver
goeding van de schade die de solvens 
heeft geleden wegens het verlies van de 
zaak (artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); de verzekeringsin
stellingen hun administratiekosten dek
ken (artikel 124 van de wet van 9 augus
tus 1963) door een heffing op de inkom
sten van de verzekering binnen de 
perken van een afzonderlijke begroting 
(artikel 8, 3°), die bepaald is op een per
centage van de inkomsten (artikel 125), 
waarbij het batig saldo van de inkom
sten wordt aangewend voor de « uitga
ven », zijnde de geneeskundige verstrek
kingen (titel III, hoofdstuk III) en de 
vergoedingen (titel IV, hoofdstuk III) als 
bepaald in de wet; de wetgever, hoewel 
hij een centrale instelling met het rege-

len van en het toezicht op de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering heeft belast, toch 
het pluralisme van de oorspronkelijke in
stellingen, maatschappijen van onderlin
gen bijstand en verbonden van maat
schappijen van onderlinge bijstand er
kend als bedoeld in de wet van 23 juni 
1894 op de maatschappijen van onderlin
ge bijstand, heeft laten bestaan en van 
de landsbonden van verbonden van 
maatschappijen van onderlinge bijstand 
de « verzekeringsinstellingen » (artikel 2) 
heeft gemaakt en hen volledig aanspra
kelijk heeft gesteld voor hun beheer; die 
aansprakelijkheid van de verzekeringsin
stellingen impliceert dat zij, voor zover 
de wetgever niet anders heeft bepaald, 
hun kosten die voortvloeien uit de toe
passing van de wet, mogen beperken 
door de opbrengst van het goed beheer 
van hun inkomsten in afwachting dat zij 
als << uitgaven » van prestatie worden 
aangewend; de verzekeringsinstellingen 
door een ten onrechte betaalde prestatie 
een gedeelte van hun vlottende inkom
sten verliezen, en, tot beloop daarvan, 
van een bepaalde geldelijke inbreng die 
hun administratiekosten vermindert, 
waardoor zij een schade lijden die kan 
worden vergoed door in rechte vergoe
dende interest ten last van de begunstig
den te kwader trouw te vorderen (verge
lijk : artikel 259 van het koninklijk 
uitvoeringsbesluit van 4 november 1963, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 september 1976); zoals eiser in conclu
sie betoogde, de bevoegde minister op 
een parlementaire vraag van 21 septem
ber 1984 heeft geantwoord dat de uit
drukking << gerechtelijke interesten » in 
artikel 311 op beperkende wijze betrek
king heeft op de interesten vanaf de da
tum van de dagvaarding of van de uit
spraak van het vonnis, met uitsluiting 
van de schadevergoeding van vergoeden
de of moratoire aard die een vroegere 
schade vergoedt; het arrest, door te be
slissen dat eisers rechtsvordering tot ver
nietiging van de opmerking van de admi
nistratieve controledienst van verweer
der die kritiek oefent op haar inschrij
ving op de rekening T2 van haar admi
nistratiekosten van het bedrag van de 
interest, die is teruggevorderd ten laste 
van de verpleegster Godart als vergoe
dende interest, en die de overbrenging 
eist van die inschrijving naar de reke
ning T1 van de. inkomsten van de verze
kering, de artikelen 1382, 1383 en 1378 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, 
evenals de artikelen 124 en 125 van de 
wet van 9 augustus 1963, 311 en 318 van 
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het koninklijk uitvoeringsbesluit van 4 
november 1963, zoals zij in het middel 
zijn aangegeven: 

W at het zesde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 124 van 
de wet van 9 augustus 1963, zoals 
het te dezen van toepassing is, be
paalt dat als administratiekosten 
worden beschouwd de uitgaven die 
voortvloeien uit de toepassing van 
deze wet, met uitsluiting van de uit
gaven die overeenstemmen met het 
bedrag van de geneeskundige ver
strekkingen en de vergoedingen en 
van de ten onrechte betaalde presta
ties waarvan het niet terugvorderen 
als gewettigd is beschouwd onder de 
voorwaarden en volgens de regels 
door de Koning bepaald; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 97, derde lid, van dezelfde wet, 
de ten onrechte betaalde prestaties 
op een bijzondere rekening worden 
geboekt en door de verzekeringsin
stelling die ze heeft toegekend, wor
den teruggevorderd; 

Dat artikel 261 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963 tot uit
voering van die wet bepaalt dat de 
terugvordering van de ten onrechte 
betaalde prestaties door de verzeke
ringsinstelling wordt gedaan binnen 
een termijn van twee jaar, met in
gang van de data vastgesteld voor 
de in artikel 260 bepaalde gevallen; 

Dat artikel 262 van dat koninklijk 
besluit bepaalt dat bij afloop van de 
termijnen bepaald in artikel 261 de 
nog niet teruggevorderde bedragen 
afgeschreven dienen te worden door 
ze te boeken als administratiekos
ten, behalve als de verzekeringsin
stelling onder de in het artikel be
paalde voorwaarden daarvan is ont
slagen; 

Overwegende dat uit die verschil
lende bepalingen volgt dat de bedra
gen van de ten onrechte betaalde 
prestaties alleen als administratie
kosten worden geboekt als die pres
taties niet zijn teruggevorderd bij 
afloop van de termijnen bepaald bij 

artikel 261 van het koninklijk be
sluit van 4 november 1963 en als het 
niet terugvorderen niet als gewet
tigd is beschouwd; 

Dat daaruit volgt dat de bedragen 
die overeenstemmen met ten on
rechte betaalde prestaties, en die 
nadien zijn teruggevorderd, alleen 
op de rekening van de administra
tiekosten moeten worden geboekt, 
als die prestaties zijn teruggevor
derd buiten de in artikel 261 bepaal
de termijnen en als het niet terug
vorderen binnen die termijnen niet 
als gewettigd is beschouwd; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest niet volgt dat 
te dezen de ten onrechte betaalde 
prestaties in de bovenvermelde om
standigheden zouden zijn terugge
vorderd; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
de artikelen 122 en 123 van de wet 
van 9 augustus 1963 volgt dat de 
prestaties van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en van de 
uitkeringsverzekering, die door de 
verzekeringsinstellingen zijn be
taald, op de in artikel 121 van de 
wet bepaalde inkomsten worden ge
heven; dat de administratiekosten 
van de verzekeringsinstellingen, in
gevolge artikel 125, eveneens op de 
verzekeringsinkomsten worden ge
boekt; 

Dat, bijgevolg, zolang de bij arti
kel 261 van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 bepaalde ter
mijnen niet zijn verstreken, de beta
ling van bedragen die overeenstem
men met ten onrechte betaalde pres
taties worden gedragen door het 
verzekeringsstelsel dat de voor die 
prestaties aangewende inkomsten 
ter beschikking heeft gesteld; 

Dat de vergoedende interesten, tot 
vergoeding van de schade ten gevol
ge van die betaling, bijgevolg in be
ginsel aan het verzekeringsstelsel 
moeten toekomen; 

Dat de volledige of gedeeltelijke 
boeking ervan op de rekening van 
de administratiekosten waarvan het 
eventueel nadelig saldo, ingevolge 
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artikel 125, § 3, tweede lid, van de 
wet, ten laste van de verzekeringsin
stelling valt, alleen verantwoord is 
wanneer zij betrekking hebben op 
een hoofdsom die op die rekening is 
geboekt en overeenstemt met een 
ten onrechte betaalde prestatie die 
niet is teruggevorderd binnen de bij 
artikel 261 van het koninklijk be
sluit van 4 november 1963 bepaalde 
termijnen; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest naar 
recht beslist dat de vergoedende in
terest, die aan eiser is toegekend bo
ven de terugbetaling van de ten on
rechte betaalde prestaties, niet op 
de rekening van de administratie
kosten maar als inkomsten van het 
verzekeringsstelsel moet worden ge
boekt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

27 april 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Das
sesse en Simont. 

Nr. 450 

3e KAMER - 27 april 1992 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - ONTZEGGING - ON
RECHTMATIG ONTVANGEN WERKLOOSHEIDS
U!TKERINGEN - EIGEN BEPALINGEN. 

De ontzegging van het recht op werk
loosheidsuitkering en de beperking 
van de terugvordering van de onrecht
matig ontvangen werkloosheidsuitke
ringen worden door eigen bepalingen 
geregeld. (Artt. 126, 128 en 210 Werk
loosheidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. GIGOT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9226) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1990 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 126, inzonderheid 126, eerste lid, 
2°, a en b, 128, inzonderheid 128, § 1, 1°, 
3°, b, en 4°, en § 2, 173, 176, 210, inzon
derheid 210, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, zoals dat besluit is gewijzigd en 
aangevuld bij artikel 1 van het konink
lijk besluit van 28 april 1966, artikel 14 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1967, artikel 3, 1° en 2°, van het ko
ninklijk besluit van 26 april 1976, artikel 
32 van het koninklijk besluit van 6 okto
ber 1978 en artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 3 juli 1985, zoals dit is ver
vangen bij artikel 1 van het besluit van 
28 mei 1986, en 97 van de Grondwet, 

doordat vaststaat: 1) dat vanaf 25 
maart 1982 aan verweerder werkloos
heidsuitkering is toegekend, en dat hij 
sedert 15 juni 1987 halftijds als stagiair 
R.V.A. bij de N.M.B.S. was tewerkge
steld; 2) dat uit een onderzoek van eisers 
controledienst bleek dat verweerder van
af de maand december 1985 als accor
deonist heeft gewerkt; 3) dat verweerder 
geen aangifte heeft gedaan van dat werk 
dat hij bovendien, als uitkeringsgerech
tigde werkloze, niet mocht verrichten, en 
dat werk onder de vermaakondernemin
gen valt, zodat de gewestelijk inspecteur 
op 24 maart 1988 heeft beslist: a) hem 
vanaf 1 december 1985 het recht op 
werkloosheidsuitkering te ontzeggen, 
b) de sedert die datum onrechtmatig ont
vangen werkloosheidsuitkering terug te 
vorderen, c) gedurende tien weken, te re
kenen van 28 maart 1988, namelijk vier 
weken met toepassing van artikel 194 
van het koninklijk besluit van 20 decem-
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ber 1963, en zes weken met toepassing 
van artikel 195 van hetzelfde koninklijk 
besluit, geen werkloosheidsuitkering toe 
te kennen; 4) dat de Arbeidsrechtbank te 
Dinant, in haar vonnis van 13 januari 
1989, verweerders beroep gedeeltelijk ge
grond verklaart en voor recht zegt : 
a) dat aan verweerder, vanaf 21 december 
1985, het recht op werkloosheidsuitke
ring moet worden ontzegd ... welke ont
zegging echter moet worden beperkt tot 
de dagen die vermeld staan in de drie
maandelijkse aangiften van verweerder 
bij Sabam; b. « dat de onrechtmatig ont
vangen werkloosheidsuitkering binnen 
de voormelde perken moeten worden te
ruggevorderd ... », en c. dat verweerder 
op 28 maart 1938 zijn aanspraak op 
werkloosheidsuitkering moet behouden, 
onder voorbehoud van de overeenkom
stig artikel 195 van het koninklijk besluit 
genomen sanctie, die wordt bevestigd, 
d. maar dat de overeenkomstig artikel 193 
uitgesproken sanctie wordt opgeheven; 
het arrest de sanctie, die de gewestelijk 
inspecteur op basis van artikel 194 van 
voormeld koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 aan verweerder had opge
legd, handhaaft en voor het overige, het 
beroepen vonnis bevestigt, daar het van 
oordeel is : a) inzake de ontzegging aan 
verweerder van het recht op werkloos
heidsuitkering; dat te dezen niet is vol
daan aan enige van de in artikel 128 van 
voormeld koninklijk besluit gestelde ver
eisten om aan de werkloze werkloos
heidsuitkering tot te kennen terwijl hij 
arbeid voor zichzelf verricht; dat immers, 
enerzijds, het werk als accordeonist geen 
werk is dat is toegestaan, in de zin van 
voormeld artikel 128, § 1, derde lid; dat, 
anderzijds, verweerder geen aangifte 
heeft gedaan van dat werk en slechts 
zeer uitzonderlijk zijn controlekaart 
heeft geschrapt en dat het in het middel 
aangewezen artikel 128 derhalve is over
treden en dat de uitkering hem terecht, 
vanaf 21 december 1985, datum van de 
eerste vaststaande uitkering, is ontzegd; 
b) inzake de terugvordering van de on
rechtmatig ontvangen werkloosheidsuit
keringen : dat uit de door verweerder 
overgelegde driemaandelijkse aangiften 
bij Sabam blijkt, dat deze inderdaad 
maar op bepaalde dagen heeft gewerkt 
en dat de terugvordering derhalve over
eenkomstig artikel 210, tweede lid, van 
voormeld koninklijk besluit moet worden 
beperkt tot de dagen waarop hij volgens 
die staten heeft gewerkt, zodat verweer
der dan ook zijn aanspraak op werkloos-

heidsuitkering « vanaf 28 maart 1988 » 
behoudt, 

terwijl, enerzijds, naar luid van het in 
het middel aangewezen artikel 126 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, om aanspraak te hebben op werk
loosheidsuitkering, de werkloos gewor
den werknemer gedurende zijn werk
loosheid voor zichzelf geen arbeid mag 
verrichten, in de zin van dat begrip in 
paragraaf 1, 2°, b, van dat artikel; artikel 
128 van hetzelfde koninklijk besluit ech
ter van dat beginsel afwijkt door te be
palen dat de werkloze die een dergelijke 
arbeid voor zichzelf verricht, zijn aan
spraak op werkloosheidsuitkering be
houdt, op voorwaarde dat: 1) hij daarvan 
aangifte doet hetzij bij zijn aanvraag om 
uitkering, hetzij v66r de aanvang van de 
arbeid; 2) hij niet werkt tussen 7 en 18 
uur; 3) hij geen werk verricht dat valt 
onder bepaalde sectoren van het be
drijfsleven, onder meer, zoals te dezen, 
de vermaakondernemingen; 4) hij dat 
werk heeft verricht voordat hij werkloos 
is geworden, terwijl de werknemer bezol
digd was; het om cumulatieve voorwaar
den gaat, zodat het voldoende is dat een 
ervan niet is vervuld om aan de werklo
ze de werkloosheidsuitkering te ontzeg
gen; anderzijds, het tweede lid van arti
kel 210 van voormeld koninklijk besluit 
van 20 december 1963, krachtens het
welk eiser het recht heeft om van de 
werkloze elk onrechtmatig ontvangen be
drag terug te vorderen, bepaalt dat 
« wanneer de werkloze die artikel 128 
overtreden heeft, kan bewijzen, dat hij 
in het verleden alleen arbeid heeft ver
richt ... op bepaalde dagen of gedurende 
bepaalde perioden, mag de terugvorde
ring tot deze dagen of perioden beperkt 
worden »; bovendien, wanneer uit een 
onderzoek verricht overeenkomstig het 
in het middel aangewezen artikel 173 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 volgt, dat de uitkeringsgerech
tigde werkloze die « onjuiste of onvolledi
ge verklaringen heeft afgelegd, een ver
eiste aangifte niet heeft gedaan ... of niet 
of niet meer voldoet aan alle vereisten 
om op werkloosheidsuitkering aanspraak 
te hebben ''• volgens artikel 176 van voor
meld koninklijk besluit, de inspecteur 
een door hem genomen beslissing welke 
definitief is geworden, mag herzien 
« met terugwerkende kracht tot de da
tum van de verkeerde of onrechtmatige 
toekenning van uitkeringen »; uit de al
gemene opzet van die bepalingen blijkt 
dat, hoewel de beslissing van de in
specteur om de onrechtmatig ontvangen 
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werkloosheidsuitkering terug te vorderen 
een van de gevolgen is van de door hem 
tegen een werkloze uitgesproken ontzeg
ging, die terugvordering echter wordt ge
regeld door eigen bepalingen, zonder 
enig verband met de bepalingen betref- · 
fende de ontzegging noch uit de artike
len 128 en 210 van voormeld koninklijk 
besluit, noch uit enige andere wetsbepa
ling volgt, dat de beperking van die te
rugvordering, als bedoeld in het in het 
middel aangewezen artikel 210, enige in
vloed zou hebben op de ontzegging, in
zonderheid op de duur ervan of op de da
tum waarop haar werking ophoudt; wel 
integendeel, de definitief geworden be
slissing tot ontzegging, - en tenzij de 
inspecteur zijn recht van herziening uit
oefent -, de werkloze en hij alleen het 
nodige moet doen om de formaliteiten in 
te vullen ten einde de gevolgen van de 
maatregel op te heffen en opnieuw aan
spraak te hebben op uitkering, 

daaruit volgt dat, eerste onderdeel, 
aangezien, volgens het arrest, de ontzeg
ging vanaf 21 december 1985 naar recht 
is verantwoord, vermits verweerder de 
bepalingen van artikel 128 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
heeft overtreden, en het arrest oordeelt 
dat, wegens de beperking van de terug
vordering van de onrechtmatig ontvan
gen uitkeringen, verweerder zijn aan
spraak op werkloosheidsuitkering vanaf 
28 maart 1988 behield, dit is de maandag 
die volgt op de datum van de door de in
specteur genomen beslissing, het arrest 
dat in geen enkele overweging vaststelt 
dat verweerder vanaf 28 maart 1988 de 
vereisten van het in het middel aangewe
zen artikel 128, § 1, vervulde, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt 
(schending van artikel 128, inzonderheid 
het in het middel aangewezen artikel 
128, § 1); 

tweede onderdeel, het arrest dat oor
deelt dat, gelet op de driemaandelijkse 
verklaringen van verweerder bij Sabam, 
de terugvordering van de onrechtmatig 
ontvangen uitkeringen alleen moet wor
den beperkt tot de dagen waarop is ge
werkt en die op die staten vermeld staan 
en daaruit afleidt << dat (verweerder) bij
gevolg zijn recht op werkloosheidsuitke
ring vanaf 28 maart 1988 behoudt », aan 
het in het middel aangewezen artikel 210 
een uitlegging geeft die door geen van 
die bepalingen is verantwoord, en der
halve voormeld artikel schendt en zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt 

(schending van het in het middel aange
wezen artikel 210 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963); 

derde onderdeel, de gevolgen van een 
ontzegging slechts kunnen ophouden in 
geval van een herziening van de beslis
sing van de inspecteur of als de werkloze 
zelf opnieuw aanspraak wil hebben op 
werkloosheidsuitkering en dus de vereis
te formaliteiten moet verrichten, aan de 
hand waarvan de dienst van eiser kan 
nagaan of hij aan de toekenningsvereis
ten voldoet; het arrest, volgens hetwelk 

· verweerder door de beperking van de te
rugvordering van de onrechtmatig ont
vangen uitkering, zijn recht op uitkering 
heeft behouden, terwijl de uitkering hem 
was ontzegd, derhalve de artikelen 128, 
176 en 210 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 schendt, en zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

vierde onderdeel, het tegenstrijdig is 
te oordelen dat de beslissing om aan ver
weerder werkloosheidsuitkering te ont
zeggen, is verantwoord, en te verklaren 
dat hij zijn aanspraak op uitkeringen be
hield vanaf 28 maart 1984 (lees : 1988), op 
welke datum de beslissing tot ontzegging 
effect sorteert en het arrest derhalve 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en evenmin naar recl:lt is verant
woord (schending van alle in het middel 
aangewezen bepalingen, buiten artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 128 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, de werkloze 
die voor zichzelf arbeid verricht, 
zijn aanspraak op werkloosheidsuit
kering behoudt indien hij aan de 
vereisten van dat artikel voldoet; dat 
hij, als hij a an een van die vereisten 
niet voldoet, het recht op uitkering 
verliest; dat de gewestelijke in
specteur in dat geval een beslissing 
tot ontzegging kan nemen die hij, 
overeenkomstig artikel 176 van het
zelfde besluit, aileen kan herzien; 

Overwegende dat artikel 210, 
tweede lid, van voormeld koninklijk 
besluit, bepaalt dat wanneer de 
werkloze die artikel 128 heeft over
treden, kan bewijzen dat hij in het 
verleden aileen gedurende bepaalde 
dagen of gedurende bepaalde perio
den arbeid heeft verricht, de terug-



Nr. 451 HOF VAN CASSATIE 813 

vordering van de onrechtmatig ont
vangen werkloosheidsuitkering tot 
deze dagen of perioden mag worden 
beperkt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder geen rekening 
heeft gehouden met de bepalingen 
van artikel 128, met name doordat 
hij de voor zichzelf verrichte arbeid 
niet heeft aangegeven, en dat hem 
bij een beslissing van maart 1988, 
vanaf 1 december 1985, de werkloos
heidsuitkering is ontzegd op grond 
van de artikelen 126 en 128 van 
voormeld koninklijk besluit; dat het 
arrest, volgens hetwelk hij slechts 
op bepaalde dagen arbeid heeft ver
richt, overeenkomstig artikel 210, 
zowel de tertJ.gvordering van de on
rechtmatig ontvangen uitkeringen 
als de ontzegging beperkt en beslist 
dat verweerder zijn aanspraak op 
werkloosheidsuitkering behoudt 
vanaf 28 maart 1988; 

Overwegende dat het arrest, door
dat het de in artikel 210 betreffende 
de terugvordering van onrechtmatig 
ontvangen uitkeringen uitbreidt tot 
de ontzegging van het recht op 
werkloosheidsuitkering, waarvan 
sprake is in de artikelen 126 en 128, 
terwijl ieder van die maatregelen 
door eigen bepalingen wordt gere
geld, de artikelen 126, 128, 176 en 
210 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de 
ontzegging van het recht op werk
loosheidsuitkering beperkt in de 
tijd; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 10 17, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

27 april 1992 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Vel'
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 451 

3" KAMER - 27 april 1992 

1° VERBINTENIS OPSCHORTENDE 

VOORWAARDE- TERUGWERKING- AANVUL-
LENDE REGEL. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE-
LIJK AKKOORD ALLERLEI 

BOEDELSCHULD - BEGRIP. 

1 o De vervulde opschortende voorwaarde 
werkt terug tot op de dag waarop de 
verbintenis is aangegaan; de partijen 
kunnen niettemin afwijken van de te
rugwerking van een opschortende 
voorwaarde (1). (Art. 1179 B.W.) 

2° Een schuld kan aileen dan een boedel
schuld zijn wanneer de curator, quali
tate qua, verbintenissen heeft aange
gaan voor het beheer van de boedel; 
aileen in dat geval moet de boedel de 
verbintenissen uit dat beheer nakomen 
en de fasten ervan dragen (2). (Art. 
561, eerste lid, Kh.) 

(1) Cass., 9 nov. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 
254); zie DE PAGE, Traite, I, 3e druk, Brussel, 
1962, nr. 168. 

(2) Cass., 16 juni 1988, volt. terechtz., drie ar
resten, A.R. nrs. 8075, 8136 en 8209 (A.C., 
1987-88, nr. 642). 
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(MR. ABSIL, MR. DUPONT Q.Q. T. ROODENBURG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9291) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op de beschikking d.d. 4 de
cember 1991 van de eerste voorzitter 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1179 van het Burgerlijk 
Wetboek, 7, 8 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, 444, 450, tweede lid, 
451 en 561, inzonderheid eerste lid, van 
Boek III « Faillissement, bankbreuk en 
uitstel van betaling », titel I, van het 
W etboek van Koophandel (Faillisse
mentswet van 18 april 1851), alsook 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel inzake de gelijkheid van de schuldei
sers en artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest erop wijst dat alle 
na de samenloop ontstane schulden die, 
te dezen, met het faillissement verband 
houden, boedelschulden zijn; dat het ver
volgens beslist dat de schuldvordering 
van 523.193 frank, zijnde het commissie
loon voor bestellingen, die door toedoen 
van verweerder v66r de faillietverklaring 
waren geplaatst, doch na die faillietver
klaring waren uitgevoerd, een boedel
schuld was op grand dat, « wat het recht 
op commissieloon betreft, de oorspronke
lijke overeenkomst van 8 november 1967 
en de bijlagen ervan bepalen ( ... ) : Hoofd
stuk III (oorspronkelijke overeenkomst) 
artikel 8: Voor zijn inspanningen en 
moeite ontvangt de agent commissieloon 
waarvan de berekeningsgrondslagen en 
tarieven worden vastgesteld in de bijla
gen 2 en 1 van deze overeenkomst. De 
commissielonen vervallen en moeten aan 
de agent worden betaald op het einde 
van de maand volgend op het kwartaal 
van betaling onder voorbehoud van de 
betaling van iedere factuur door de klan
ten; dat bovendien in bijlage 2 van de 
overeenkomst (blz. 4) wordt gepreciseerd 
dat de agent op de aldus bepaalde com
missie recht heeft voor alle bestellingen 
die de " Usines " rechtstreeks of door 
zijn toedoen tijdens de duur van het con-

tract heeft ontvangen; zo dat contract om 
de een of andere reden beeindigd wordt, 
dat recht blijft bestaan voor al de bestel
lingen, die de "Usines" heeft ontvangen 
tot de laatste dag waarop de commissie 
gehandhaafd wordt ( ... ); dat het recht op 
commissieloon blijkens die bepalingen 
onderworpen is aan een opschortende 
voorwaarde, namelijk de betaling door 
de klant, aangezien de verbintenis van 
de naamloze vennootschap Usines E. 
Henricot pas ontstaat wanneer de beta
ling is geschied; er alleen van een ont
bindende voorwaarde sprake zou kunnen 

· zijn wanneer zou worden bepaald dat 
het commissieloon reeds op het ogenblik 
van de bestelling verschuldigd is en (ver
weerder) gehouden is tot terugbetaling 
van dat commissieloon in geval van niet
betaling door de klant; dat zulks te de
zen niet het geval is ( ... ) (en) dat de be
stellingen die recht geven op commissie
loon ten bedrage van 523.193 frank bij de 
naamloze vennootschap Henricot zijn 
binnengekomen v66r de faillietverklaring 
en achteraf zijn uitgevoerd, gefactureerd 
aan de klanten en door hen betaald na 
de faillietverklaring, hetgeen het recht 
op commissieloon heeft doen ontstaan», 

tweede onderdeel, enerzijds, elke 
schuldvordering, die ontstaat v66r de 
faillietverklaring, een schuld in de hoe
del is, aangezien een schuld in voorko
mend geval alleen een boedelschuld kan 
zijn als ze na de faillietverklaring is ont
staan; anderzijds, de vervulde voorwaar
de terugwerkt tot op de dag waarop de 
verbintenis is aangegaan (artikel 1179 
van het Burgerlijk Wetboek; het arrest 
bijgevolg, na te hebben vastgesteld, ener
zijds, dat blijkens de· overeenkomst van 
de partijen het recht op commissieloon 
voor de. door toedoen van verweerder ge
plaatste bestelling onderworpen was aan 
de opschortende voorwaarde dat die be
stelling betaald was, anderzijds, dat de 
gevorderde commissielonen van 523.193 
frank betrekking hadden op bestellingen, 
die verweerder v66r de faillietverklaring 
geplaatst had, niet kon beslissen dat het 
recht op het bedrag van 523.193 frank 
was ontstaan na de faillietverklaring, op 
het ogenblik dat die voorwaarde vervuld 
was, zonder daardoor de terugwerkende 
kracht te miskennen van de opschorten
de voorwaarde waarvan het arrest het 
bestaan had vastgesteld (schending van 
artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek) 
en zonder derhalve tevens de overige in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
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(inzonderheid artikel 561, eerste lid, van 
boek III, titel I, van het Wetboek van 
Koophandel) te schenden, door als een 
boedelschuld te aanzien een schuld die 
wettelijk v66r de faillietverklaring was 
ontstaan en die slechts een schuld « in 
de boedel » en niet « van de boedel » kon 
zijn: 

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

stelt dat de commissielonen ten be
drage van 523.193 frank betrekking 
hebben op bestellingen, die v66r de 
faillietverklaring zijn geplaatst, 
maar na de faillietverklaring zijn 
uitgevoerd, gefactureerd en betaald; 

Dat het arrest beslist dat uit de 
tussen de gefailleerde vennootschap 
en verweerder gesloten overeen
komst blijkt dat het recht op com
missieloon onderworpen is aan een 
opschortende voorwaarde, namelijk 
de betaling van de bestelling; 

Dat het arrest beslist dat die com
missielonen een schuld van de hoe
del zijn op grond dat het recht op 
commissieloon ontstaat op het ogen
blik van de betaling, te dezen na het 
faillissement; 

Overwegende dat het arrest de re
gel van artikel 1179 van het Burger
lijk Wetboek miskent volgens welke 
de vervulde opschortende voorwaar
de terugwerkt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 7, 8 van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851, 444, 450, tweede 
lid, 451 eh 561, inzonderheid eerste lid, 
van boek III « faillissement, bankbreuk 
en uitstel van betaling », titel I, van het 
W etboek van Koophandel (Faillisse
mentswet van 18 april 1851), alsook 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel inzake de gelijkheid van de schuldei
sers en artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om te oordelen of 
de door verweerder aangevoerde schuld
vorderingen van 523.193 frank, 11.218 
frank en 977.934 frank al dan niet boe
delschulden waren, steunt op de ovetwe
ging dat alle na de samenloop ontstane 
schuldvorderingen die te dezen verband 
houden met het faillissement boedel
schulden zijn, in tegenstelling tot de 

v66r de samenloop ten laste van de ven
nootschap ontstane rechten die aileen 
maar schulden in de boedel zijn, 

terwijl een schuld alleen dan een boe
delschuld kan zijn wanneer de curator of 
de vereffenaar, « qualitate qua », verbin
tenissen heeft aangegaan voor het be
heer van de boedel, zodat aileen in dat 
geval de boedel de verbintenissen uit dat 
beheer moet nakomen en de lasten er
van dragen; het arrest bijgevolg, door te 
beslissen dat de schuldvorderingen van 
523.193 frank, 11.218 frank en 977.934 
frank boedelschulden waren op grond 
dat zij na de faillietverklaring zijn ont
staan en dat dit feit voldoende was om 
ze als boedelschulden te aanzien, het 
wettelijk begrip boedelschuld miskent 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen, inzonderheid artikel 
561, eerste lid, van boek III, titel 1, van 
het Wetboek van Koophandel) en de be
slissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen, inzonderheid artikel 
561, eerste lid, van boek III, titel 1, van 
het Wetboek van Koophandel) : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
middel wegens de hierna uitgespro
ken cassatie geen belang meer heeft 
in zoverre het betrekking heeft op 
de schuldvorderingen van 977.934 
frank en 532.193 frank; 

Overwegende dat, anderzijds, een 
schuld een boedelschuld kan zijn 
wanneer de curator, qualitate qua, 
verbintenissen heeft aangegaan 
voor het beheer van de boedel; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri-

. tiseerd, vermeldt « dat het (met ver
weerder) gesloten contract ondanks 
het faillissement van (de) vennoot
schap uitwerking bleef hebben; dat 
de eisers noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend dat contract hebben 
be(:\indigd; ( ... ) dat, anderzijds, de fir
ma Hoogovens in een niet verdacht 
geschrift verklaart ( ... ) dat zij door 
toedoen van (verweerder) een nieu
we bestelling heeft geplaatst voor 
verschillende wisselstukken die in 
voorraad waren bij de gefailleerde 
vennootschap »; 



816 HOF VAN CASSATIE Nr. 452 

Dat het arrest met die vaststellin
gen de beslissing dat het commissie
loon van 11.218 frank een boedel
schuld is, naar recht verantwoordt; 
dat de in het middel bekritiseerde 
overweging van het arrest de wettig
heid van die beslissing niet be'in
vloedt; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gemis aan belang; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat verweerder recht heeft op een 
compensatoire opzeggingsvergoe
ding, voor recht zegt dat het bedrag 
van 523.193 frank een boedelschuld 
is en uitspraak doet over de kosten; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; 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 Bergen. 

27 april 1992 - a• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gedeeltelijk 
andersluidende conclusie (3) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe. 

(3) Het O.M. betwistte natuurlijk niet dat 
een vervulde opschortende voorwaarde terug
werkt tot op de dag waarop de verbintenis is 
aangegaan. Het was evenwel van oordeel dat 
het hof van beroep, volgens de inhoud van het 
bestreden arrest, had beslist dat de overeen
kornst tussen partijen afweek van de in art. 
1179 B.W. bedoelde terugwerking. Volgens het 
O.M. kon het tweede onderdeel van het twee
de rniddel derhalve niet worden aangenornen. 

Nr. 452 

2• KAMER - 28 april 1992 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEDRA
GEN DOOR DE BEKLAAGDE NIET BETWIST -
TOEKENNING VAN LAGERE BEDRAGEN DOOR 
DE RECHTER. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE - ELEMENTJ;;N EN GROOTTE 
- MATERIELE BEROEPSSCHADE. 

1 o Wanneer de bedragen van de door de 
burgerlijke partij gevoi'derde vergoe
dingen door de beklaagde niet worden 
betwist, kan de rechter deze bedragen 
niet zonder miskenning van het princi
pe van de autonomie der procespar
tijen verminderen (1). 

2° Nu de door het slachtoffer van een 
misdrijf ontvangen werkloosheidsuit
keringen geen gevolg zijn van het mis
drijf, kunnen zij niet worden afgetrok
ken van de vergoeding die de dader 
van het misdrijf aan het slachtoffer 
verschuldigd is. 

(WYNANTS T. VAN SANDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5230) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 2 mart 1990 en 13 
december 1990 door het Hof van Be
roep te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van 
het algemeen rechtsbeginsel, beschik
kingsbeginsel genaamd, dat de rechter 
verbiedt een betwisting op te werpen die, 
vreemd aan de openbare orde, door de 
partijen was uitgesloten, en van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

(1) Zie Cass., 19 feb. 1991, A.R. nr. 4229 
(A.C., 1990-91, nr. 332). 
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do01·dat het hof van beroep in de be
streden beslissingen van 2 maart en 13 
december 1990 met betrekking tot de 
vergoeding voor de materHHe schade tij
dens de periode van blijvende arbeidson
geschiktheid, na het ongeschiktheidsper
centage op 40 o/o te hebben vastgesteld en 
t~ hebben opgemerkt dat er geen betwis
tmg bestond aangaande de opsplitsing 
van de vergoedingen voor de reeds gele
den schade, namelijk van 18 april 1985 
tot en met 30 september 1989, en voor de 
toekomstige schade, namelijke van 1 ok
tober 1989 tot en met 29 april 2000 voor 
eerstgenoemde periode het brutoloon 
vaststelt op 3.239.056 frank, het verlies 
van de eindejaarspremie op 198.600 
frank en dat van het vakantiegeld op 
506.981 frank, van welke sommen een 
forfaitair bedrag, namelijk 23,13 % van 
het brutoloon, en de tussenkomst van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt 
afgetrokken, zodat nog 3.182.798,- rest, 
waarvan ten slotte wordt vastgesteld dat 
« dit laatste bedrag evenwel op zijn 
beurt dient te worden verminderd met 
de aan V. Wijnants vanaf 2 mei 1985 tot 
en met 30 september 1989 uitgekeerde 
werkloosheidsvergoedingen, gezien dit 
een vervangingsinkomen betreft >>, en, na 
heropening der debatten en neerlegging 
van de stavende stukken, in het eindar
rest een bedrag van 1.518.797 frank in 
mindering brengt zodat 1.664.001 frank 
overblijft, waarvan 40 o/o of 665.600 frank 
wordt toegekend, 

terwijl overeenkomstig artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek degene door 
wiens schuld aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, verplicht is deze 
schade integraal te vergoeden, 

en terwijl, eerste onderdeel, eiser in 
zijn appelconclusie gedateerd op 13 okto
ber 1989, met betrekking tot het verlies 
aan eindejaarspremie en verlies aan va
kantiegelden op gedetailleerde wijze de 
voor de betrokken periodes in aanmer
king te nemen bedragen opgaf wat leid
de tot respectievelijk 228.861 frank en 
556.627 frank (conclusie pagina's 5 en 6); 
verweersters appelconclusie niet doet 
blijken van enige betwisting van deze 
bedragen; het hof van beroep zonder eni
ge nadere precisering deze bedragen her
leidt tot respectievelijk 198.600 en 506.981 
frank, aldus een betwisting opwerpend 
die, vreemd aan openbare orde, door de 
conclusie der partijen was uitgesloten, 
zodat het h?f van beroep niet wettig, 
voor vergoedmg van de materiele schade 
van blijvende arbeidsongeschiktheid tij-

dens de periode van 18 april 1985 tot en 
met 30 september 1989, als basisbedrag 
3.182.798 frank in aanmerking kon ne
men (schending van de in de aanhef van 
het middel genoemde algemene rechtsbe
ginselen); 

tweede onderdeel, de werkloosheidsuit
keringen, waarvan eiser tijdens voormel
de periode kon genieten krachtens de 
wetgeving betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid worden toegekend 
wegens onvrijwillige werkloosheid tij
dens dewelke men zonder loon is, uit 
hoofde van een in beginsel voorafgaande 
en aan minimumvoorwaarden onderwor
pen tewerkstelling tijdens een bepaalde 
periode, in uitvoering van een arbeids
overeenkomst, met inhoudingen op het 
loon van de werknemer en ten laste van 
de hem tewerkstellende werkgever; de 
toekenning van werkloosheidsvergoeding 
derhalve op een volledig verschillende 
grondslag berust dan het aan verweer
ster ten laste gelegde misdrijf onopzette
lijke slagen; de werkloosheidsuitkerin
gen strekken tot vergoeding van het niet 
kunnen benutten van de overblijvende 
( onaangetaste) arbeidsgeschiktheid, ter
wijl de vergoeding voor materiele schade 
tijdens de blijvende arbeidsongeschikt
heidsperiode, ingevolge een onrechtmati
ge daad, strekt tot vergoeding van de 
aangetaste arbeidsongeschiktheid; de uit
gekeerde werkloosheidsvergoedingen dus 
niet strekken tot vergcieding van de 
schade die eiser ten gevolge van het mis
drijf geleden heeft en derhalve niet kun
nen afgetrokken worden van de door de 
dader van het misdrijf verschuldigde ver
goeding, zodat het hof van beroep niet 
wettig eisers aansprakelijk op schadever
goeding wegens onrechtmatige daad voor 
de periode van 18 april 1985 tot 30 sep
tember 1989 kon beperken door de werk
loosheidsuitkeringen waarvan hij tijdens 
deze periode genoot, in mindering te 
brengen (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn eer
ste appelconclusie, neergelegd op de 
terechtzitting van 17 januari 1990, 
wegens verlies aan premies en va
kantiegeld voor de periode van 18 
april 1985 tot 30 september 1989 res
pectievelijk 228.861 frank en 556.627 
frank vorderde; 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat verweerster de
ze gevorderde vergoedingen heeft 
betwist; 

Overwegende dat het arrest dat 
deze niet betwiste bedragen toch 
vermindert tot 198.600 frank en 
506.981 frank, het algemeen rechts
beginsel, beschikkingsbeginsel ge
naarnd, waarvan artikel 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek toepassing 
rnaakt, miskent; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het recht op 

werkloosheidsuitkeringen op een an
dere grondslag berust dan de aan 
verweerster ten laste gelegde onop
zettelijke slagen of verwondingen; 
dat bedoelde werkloosheidsuitkerin
gen niet strekken tot vergoeding 
van de schade die eiser ten gevolge 
van dat misdrijf heeft geleden, mits
dien niet kunnen worden afgetrok
ken van de door de dader van het 
misdrijf verschuldigde vergoeding; 

Overwegende dat het arrest dat 
eisers aanspraken op schadevergoe
ding wegens onrechtmatige daad 
voor de periode van 18 april 1985 tot 
30 september 1989 beperkt door er 
de werkloosheidsuitkeringen die hij 
tijdens deze periode ontving, af te 
trekken, de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten van 2 maart 1990 
en 13 december 1990 in zoverre ze 
beslissen dat het verlies van de ein
dejaarspremies 198.600 frank en dit 
van het vakantiegeld 506.981. frank 
bedraagt en dat de werkloosheids
uitkeringen moeten worden afge
trokken van de schadevergoeding 
die eiser toekomt wegens blijvende 

arbeidsongeschiktheid voor de perio
de van 18 april 1985 tot 30 septem
ber 1989; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
arresten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiser 
en verweerster elk in de helft van 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

28 april1992 - 2e kamer- Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Houtekier. 
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2e KAMER - 28 april 1992 

BEWIJS - STRAFZAKEN - VERMOEDENS -
VERHANDELEN VAN DIEREN WAARAAN 
HORMONALE OF ANTIHORMONALE STOFFEN 
WAREN TOEGEDIEND. 

Nu de wet van 15 juli 1985 betreffende 
het gebruik bij dieren van stoffen met 
hormonale en met niet-hoTmonale wer
king geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrift, kan de Techter uit alle 
hem regelmatig overgelegde gegevens 
waarover de paTtijen tegenspTaak heb
ben kunnen voeren, afleiden dat die
ren, waaraan hormonale of antihol'
monale stoffen waren toegediend, wer
den verhandeld (1). 

(TREYS) 

(A.R. nr. 5724) 

28 april1992 - 2e kamer - VoorzitteJ': 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Baets - Ge-

(1) Zie Cass., 26 maart 1991, A.R. nr. 4384 
(A.C., 1990-91, nr. 400). 
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Iijkluidende conclusie van de h. Goemin
ne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
L. Dehond, Leuven. 

Nr. 454 

1 e KAMER - 30 april 1992 

1° WATERS - K.B. 11 OKT. 1985 BETREFFEN
DE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRON
WATER- GEEN VOORAFGAAND OVERLEG IN 
MINISTERRAAD - GEVOLGEN. 

2o WETIEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN- WETTIGHEID VAN 
DE BESLU!TEN EN VERORDENINGEN - K.B. 
VAN 11 OKT. 1985 BETREFFENDE NATUURLIJK 
MINERAAL WATER EN BRONWATER - GEEN 
VOORAFGAAND OVERLEG IN MINISTERRAAD 
- GEVOLGEN. 

3° WETIEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN- WETTIGHEID VAN 
DE BESLU!TEN EN VERORDENINGEN - WET 
WAARBIJ EEN IN MINISTERRAAD OVERLEGD 
KONINKLIJK BESLUIT WORDT VEREIST -
GEEN OVERLEG- GEVOLGEN. 

4° UITVOERENDE MACHT - MINISTER
RAAD - WET WAARB!J EEN IN MINISTER
RAAD OVERLEGD KONINKLIJK BESLUIT 
WORDT VEREIST - GEEN OVERLEG - GEVOL
GEN. 

1° en 2° Art. 5 KB. van 11 okt. 1985 be
treffende natuurlijk mineraal water en 
bronwater krachtens hetwelk het ver
boden is natuurlijk mineraal water of 
bronwater in de handel te brengen dat 
niet aan de gestelde vereisten voldoet, 
heeft geen verbindende kracht, nu dat 
koninklijk besluit niet vermeldt dat 
het in ministerraad werd overlegd als 
voorgeschreven bij art. 20, § 1, wet van 
24 jan. 1977 betreffende de bescher-

ming van de gezondheid van de ver
bruikers op het stuk van de voedings
middelen en andere produkten. 

3° en 4° Wanneer in een bepaalde mate
rie de wet vereist dat de koninklijke 
besluiten in ministerraad worden over
Jegd, vormt dat overleg een substan
tiiile formaliteit waarvan het verzuim 
aan het koninklijk besluit alle verbin
dende kracht ontneemt (1). 

(SPA MONOPOLE N.V. 
T. VILLERS MONOPOLE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9221) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juli 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 64, 67, 68, 107 van de Grand
wet, 2 tot 7 en 20, inzonderheid § 1, van 
de wet van 24 januari 1977 betreffende 
de bescherming van de gezondheid van 
de verbruikers op het stuk van de voe
dingsmiddelen en andere produkten, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beroepen beschikking, de rechts
vordering tot staking van eiseres ontvan
kelijkheid maar niet gegrond verklaart, 
die ertoe strekte voor recht te doen zeg
gen « dat (verweerster), nu zij het geex
ploiteerde water niet op de winnings
plaats verpakt, en het in bulk vervoert, 
een met eerlijke handelsgebruiken strij
dige daad stelt, in de zin van artikel 54 
van de wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken ,, en verweerster te 
doen veroordelen om, op straffe van een 
dwangsom, die praktijk stop te zetten, op 
grond dat eiseres aanvoert dat verweer
ster << een daad van oneerlijke mededin
ging stelt door de bepalingen van het ko
ninklijk besluit van 11 oktober 1985 
betreffende natuurlijk mineraal water 
en bronwater te overtreden, waarvan ar-

(1) Zie Cass., 28 juni 1943 (Bull. en Pas., 1943, 
I, 273), 8 dec. 1947 (ibid., 1947, I, 526}, 23 
juni 1970 (A.C., 1970, 1000), 26 jan., 20 april en 
21 juni 1971 (ibid., 1971, 510, 772 en 1054); 6 ju
ni 1985, A.R. nr. 4676 (ibid., 1984-85, nr. 607), 
en 13 dec. 1985, A.R. nr. 4608 (ibid., 1985-86, 
nr. 258), alsmede de concl. O.M. bij Cass., 10 
april 1987, A.R. nrs. 5590 en 5619 (A. C., 
1986-87, nr. 447). 
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tikel 5 bepaalt dat het verboden is mine
raal water of bronwater in de handel te 
brengen (dat niet is verpakt met inacht
neming van bepaalde voorschriften); dat 
(verweerster) aanvoert dat voormeld ko
ninklijk besluit onwettig is omdat het ar
tikel 20, § 1, van de wet van 24 januari 
1977 betrefffende de bescherming van de 
gezondheid van de verbruikers op het 
stuk van de voedingsmiddelen en andere 
produkten schendt; dat dit motief van 
onwettigheid ... gegrond lijkt; dat naar 
luid van artikel 20, § 1, van de wet van 
24 januari 1977 "De Koning, bij een in 
ministerraad overlegd besluit, binnen het 
toepassingsveld van deze wet alle vereis
te maatregelen kan treffen ter uitvoering 
van de verplichtingen die voortvloeien 
uit de internationale verdragen en de 
krachtens die verdragen tot stand geko
men internationale akten, welke maatre
gelen de opheffing en de wijziging van 
wetsbepalingen kunnen inhouden "; dat 
de Commissie van de Europese Gemeen
schappen op 5 januari 1984 de Belgische 
Staat, overeenkomstig artikel 169 van 
het EEG-Verdrag, heeft aangemaand om 
zijn wetgeving onverwijld in overeen
stemming te brengen met de bepalingen 
van het gemeenschapsrecht en hem ter 
kennis bracht dat zij zoniet een procedu
re wegens tekortkoming van de Staat bij 
het Hof van Justitie aanhangig zou die
nen te maken; dat de Belgische Staat in 
die omstandigheden dringend maatrege
len hoorde te nemen om de nationale 
wetgeving in overeenstemming te bren
gen met de richtlijnen van de Gemeen
schap, hetgeen hij heeft gedaan door in
zonderheid het koninklijk besluit van 11 
oktober 1985 uit te vaardigen; dat dit ko
ninklijk besluit ongetwijfeld is genomen 
met toepassing van artikel 20 van de wet 
van 24 januari 1977; dat immers uit de 
aanhef van dat koninklijk besluit blijkt 
dat het, met toepassing van de voor
noemde wet, beoogt zonder uitstel de re
glementaire bepalingen inzake natuur
lijk mineraal water en bronwater in 
overeenstemming te brengen met de 
richtlijnen 80/777 /EEG van 15 juli 1980 
betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der Lid-Staten inza
ke de exploitatie en het in de handel 
brengen van natuurlijk mineraal water 
en 80/778/EEG van dezelfde datum be~ 
treffende de kwaliteit van voor mense
lijke consumptie bestemd water ... ; dat 
(eiseres) ten onrechte betoogt dat het ko
ninklijk besluit van 11 oktober 1985 met 
toepassing van artikel 2 van de wet van 
24 januari 1977 is genomen, waardoor de 

Koning dat besluit kon uitvaardigen zon
der voorafgaand overleg in ministerraad; 
dat artikel 20 van de wet doelloos wordt 
als de Koning niet verplicht zou zijn de 
bijzondere door de wetgever bepaalde 
procedure te volgen wanneer, zoals te 
dezen, " alle vereiste maatregelen moe
ten worden getroffen ter uitvoering van 
de verplichtingen die voortvloeien uit de 
internationale verdragen en de krach
tens die verdragen tot stand gekomen in
ternationale akten "; ... dat het koninklijk 
besluit van 11 oktober 1985 bijgevolg on
wettelijk is omdat het niet in minister
raad is overlegd; dat het hof (van be
roep), aangezien het een door de wet 
opgelegde substantii:He vormvereiste be
treft, met toepassing van artikel 107 van 
de Grondwet om die reden de toepassing 
van dat besluit dient te weigeren »; 

terwijl artikel 20, § 1, van de wet van 
24 januari 1977 betrekking heeft op het 
geval waarin het noodzakelijk zou blij
ken, ter uitvoering van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de internationale 
verdragen of de krachtens die verdragen 
tot stand gekomen internationale akten, 
een reglementering uit te vaardigen 
waarvoor in het interne recht geen vol
doende wettelijke basis voorhanden is of 
zelfs een reglementering waarbij be
staande wettelijke bepalingen worden 
opgeheven of gewijzigd; het artikel 20, 
§ 1, in een dergelijk geval de Koning 
machtigt om, bij een in ministerraad 
overlegd koninklijk besluit, de vereiste 
maatregelen te treffen om de Belgische 
wetten in overeenstemming te brengen 
met het internationaal verdragsrecht; de 
artikelen 2 tot 7 van dezelfde wet daar
entegen de Koning machtigen om, bij ge
woon koninklijk besluit, een aantal re
glementaire beschikkingen te treffen 
waarvan de doelstellingen in de wet wor
den bepaald; wanneer het besluit in het 
kader van de artikelen 2 tot 7 van de 
wet van 24 januari 1977 is genomen, de 
voorafgaande vormvereiste van overleg 
in de ministerraad niet is vereist, zelfs 
niet wanneer de Koning beoogt de inter
ne reglementering in overeenstemming 
te brengen met de internationale ver
plichtingen van Belgie; de bepalingen 
van artikel 5, inzonderheid 3°, 4° en 6°, 
van het koninklijk besluit van 11 oktober 
1985 krachtens de artikelen 2 en 3, in
zonderheid 2° en 3°, van de wet van 24 
januari 1977 zijn genomen; die bepalin
gen bijgevolg als een gewoon koninklijk 
besluit konden worden uitgevaardigd; 
daaruit volgt dat het arrest niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat artikel 5 van 
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het koninklijk besluit van 11 oktober 
1985 geen uitwerking kon krijgen aange
zien het niet in ministerraad was over
legd: 

Overwegende dat, artikel 20, § 1, 
van de wet van 24 januari 1977 be
treffende de bescherming van de ge
zondheid van de verbruikers op het 
stuk van de voedingsmiddelen en 
andere produkten bepaalt dat de 
Koning, bij een in ministerraad 
overlegd koninklijk besluit, binnen 
het toepassingsgebied van deze wet 
alle vereiste maatregelen kan tref
fen ter uitvoering van de verplich
tingen die voortvloeien uit de inter
nationale verdragen en de krachtens 
die verdragen tot stand gekomen in
ternationale akten, welke maatrege
len de opheffing en de wijziging van 
wetsbepalingen kunnen inhouden; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 5 van het koninklijk besluit 
van 11 oktober 1985 betreffende na
tuurlijk mineraal water en bronwa
ter, « het verboden is natuurlijk mi
neraal water of bronwater in de 
handel te brengen : 3° dat niet op de 
winningsplaats is verpakt in geslo
ten recipienten. De recipienten moe
ten gesloten blijven tot het aan de 
verbruiker wordt aangeboden; 4° dat 
verpakt is in recipienten met een in
houd van meer dan twee liter; 6° 
waarvan de exploitatie niet voldoet 
aan de in bijlage, punt V, bij dit be
sluit gestelde eisen »; 

Dat in de aanhef van dat konink
lijk besluit inzonderheid wordt ge
wezen op de richtlijn 80/777 /EEG 
van 15 juli 1980 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betref
fende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der Lid-Staten inza
ke de exploitatie en het in de han
del brengen van natuurlijk mine
raal water en op de richtlijn 
880/778/EEG van 15 juli 1980 van 
dezelfde raad betreffende de kwali
teit van voor menselijke consumptie 
bestemd water, en wordt overwogen 
« dat het noodzakelijk is om zonder 
uitstel de reglementaire bepalingen 
inzake natuurlijk mineraal water en 

bronwater met de voornoemde richt
lijnen in overeenstemming te bren
gen »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat de Commissie van de Eu
ropese Gemeenschappen op 5 janua
ri 1984 de Belgische Staat, overeen
komstig artikel 169 van het EEG.
Verdrag, heeft aangemaand om zijn 
wetgeving onverwijld in overeen
stemming te brengen met de bepa
lingen van het gemeenschapsrecht 
en hem ter kennis bracht dat zij zo
niet een procedure wegens tekortko
ming van de Staat bij het Hof van 
Justitie aanhangig zou dienen te 
maken; dat de Belgische Staat in die 
omstandigheden dringende maatre
gelen hoorde te nemen om de natio
nale wetgeving in overeenstemming 
te brengen met de richtlijnen van 
de Gemeenschap, hetgeen hij heeft 
gedaan door inzonderheid het ko
ninklijk besluit van 11 oktober 1985 
uit te vaardigen »; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 11 oktober 1985 niet ver
meldt dat het in ministerraad is 
overlegd, als vereist bij artikel 20, 
§ 1, van de wet van 24 januari 1977; 

Overwegende dat het weglaten 
van die substantiele vormvereiste 
tot gevolg heeft dat de aangevoerde 
bepaling van dat besluit geen ver
bindende kracht heeft; dat het ar
rest bijgevolg, zonder de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen te schenden, bepaalt dat artikel 
5 van het koninklijk besluit geen 
uitwerking kan krijgen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over bet tweede middel: schending 
van de artikelen 64, 67, 107 van de 
Grondwet en 20, inzonderheid § 1, van de 
wet van 24 januari 1977 betreffende de 
bescherming van de verbruikers op het 
stuk van de voedingsmiddelen en andere 
produkten, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beroepen beschikking, de rechts
vordering tot staking van eiseres ontvan
kelijk maar niet gegrond verklaart, die 
ertoe strekte voor recht te doen zeggen 
« dat (verweerster), nu zij het geexploi
teerde water niet op de winningsplaats 
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verpakt, en het in bulk vervoert, een met 
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad 
stelt, in de zin van artikel 54 van de wet 
van 14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken » en verweerster te doen ver
oordelen om, op straffe van een dwang
som, die praktijk stop te zetten, op grond 
dat eiseres aanvoert dat verweerster 
« een daad van oneerlijke mededinging 
stelt door de bepalingen van het konink
lijk besluit van 1l oktober 1985 betref
fende natuurlijk mineraal water en bran
water te overtreden, waarvan artikel 5 
bepaalt dat het verboden is natuurlijke 
mineraal water of bronwater in de han
del te brengen (dat niet is verpakt met 
inachtneming van bepaalde voorschrif
ten); dat (verweerster) aanvoert dat voor
meld koninklijk besluit onwettig is om
dat het artikel 20, § 1, van de wet van 24 
januari 1977 betreffende de bescherming 
van de gezondheid van de verbruikers op 
het stuk van de voedingsmiddelen en an
dere produkten schendt; dat dit motief 
van onwettigheid ... gegrond lijkt; dat 
naar luid van artikel 20, § 1, van de wet 
van 24 januari 1977 "De Koning, bij een 
in ministerraad overlegd besluit, binnen 
het toepassingsveld van deze wet aile 
vereiste maatregelen kan treffen ter uit
voering van de verplichtingen die voort
vloeien uit de internationale verdragen 
en de krachtens die verdragen tot stand 
gekomen internationale akten, welke 
maatregelen de opheffing en de wijzi
ging van wetsbepalingen kunnen inhou
den "; dat de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen op 5 januari 1984 de 
Belgische Staat, overeenkomstig artikel 
169 van het EEG.-Verdrag, heeft aange
maand om zijn wetgeving onverwijld in 
overeenstemming te brengen met de be
palingen van het gemeenschapsrecht en 
hem ter kennis bracht dat zij zoniet een 
procedure wegens tekortkoming van de 
Staat bij het Hof van Justitie aanhangig 
zou dienen te maken; dat de Belgische 
Staat in die omstandigheden dringende 
maatregelen hoorde te nemen om de na
tionale wetgeving in overeenstemming te 
brengen met de richtlijnen van de Ge
meenschap, hetgeen hij heeft gedaan 
door inzonderheid het koninklijk besluit 
van 11 oktober 1985 uit te vaardigen; dat 
dit koninklijk besluit ongetwijfeld is ge
nomen met toepassing van artikel 20 van 
de wet van 24 januari 1977; dat immers 
uit de aanhef van dat koninklijk besluit 
blijkt dat het, met toepassing van de 
voornoemde wet, beoogt zonder uitstel 
de reglementaire bepalingen inzake na
tuurlijk miner;:~al water en bronwater in 

overeenstemming te brengen met de 
richtlijnen 80/777/EEG van 15 juli 1980 
betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der Lid-Staten inza
ke de exploitatie en het in de handel 
brengen van natuurlijk mineraal water 
en 80/778/EEG van dezelfde datum be
treffende de kwaliteit van voor mense
lijke consumptie bestemd water ... ; dat 
(eiseres) ten onrechte betoogt dat het ko
ninklijk besluit van 11 oktober 1985 met 
toepassing van artikel 2 van de wet van 
24 januari 1977 is genomen, waardoor de 
Koning dat besluit kon uitvaardigen zon
der voorafgaand overleg in ministerraad· 
dat artikel 20 van de wet doeiloos wordt 
als de Koning niet verplicht zou zijn de 
bijzondere door de wetgever bepaalde 
procedure te volgen wanneer, zoals te 
dezen, " aile vereiste maatregelen moe
ten worden getroffen ter uitvoering van 
de verplichtingen die voortvloeien uit de 
internationale verdragen en de krach
tens die verdragen tot stand gekomen in
ternationale akten "; ... dat het koninklijk 
besluit van 11 oktober 1985 bijgevolg on
wettelijk is omdat het niet in minister
raad is overlegd; dat het hof (van be
roep), aangezien het een door de wet 
opgelegde substantiiHe vormvereiste be
treft, met toepassing van artikel 107 van 
de Grondwet om die reden de toepassing 
van dat besluit dient te weigeren », 

terwijl, de bij artikel 20, § 1, van ae 
wet van 24 januari 1977 betreffende de 
bescherming van de gezondheid van de 
verbruikers op het stuk van de voedings
middelen en andere produkten, voorge
schreven vormvereiste aileen de interne 
werking van de openbare diensten be
o.?.gt te verzekeren; dat zij geen substan
tlele of op straffe van nietigheid voorge
schreven vormvereiste uitmaakt : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat het 
overleg in ministerraad een substan
tiiHe vormvereiste uitmaakt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

30 april1992 - 1e kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever: de h. Parmentier - Gelijkluidende 
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conclusie van de h. Velu, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick 
en Biitzler. 

Nr. 455 

1 e KAMER - 30 april 1992 

1° GRONDWET - ART. 6 - GELJJKHEID 
VAN DE BELGEN VOOR DE WET- BEGRIP. 

2° GRONDWET- ART. 6BIS- NON-DJSCRJ. 
MJNATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BEL
GEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN 
- BEGRJP. 

3° GRONDWET - ART. 112 - GELJJKHEID 
INZAKE BELASTJNGEN - BEGRJP. 

4° BELASTING - GELIJKHEID INZAKE BE
LASTINGEN - ONDERSCHEID VOLGENS EN 
VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN BELAS
TJNGPLICHTIGEN - VEREJSTE VERANTWOOR
DING - TOEZICHT OP HET ONDERSCHEID. 

5° BELASTING - PROGRESSJVITEIT -
VERENIGBAARHEJD MET DE GELIJKHEID IN
ZAKE BELASTINGEN - VEREISTEN. 

6° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
PROVINCJEBELASTJNGEN - PROGRESSIVJ
TEJT - VERENIGBAARHEID MET DE GELIJK
HEID INZAKE BELASTINGEN - VEREISTEN. 

7° RECHTERLIJKE MACHT - WENSE
LIJKHEID VAN DE REGELI"'G VAN DE PRO
GRESSIVITEIT VAN EEN BELASTING - GEEN 

TOETSING DOOR DE RECHTER. 

8° BELASTING - REGELING VAN DE PRO
GRESSIVITEIT VAN EEN BELASTJNG - GEEN 
TOETSING DOOR DE RECHTER. 

go GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 
PROVINCIEBELASTINGEN - REGELING VAN 
DE PROGRESSJVJTEIT VAN EEN BELASTING -
GEEN TOETSING DOOR DE RECHTER. 

1°, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° De in art. 6 Gw. ver
vatte regel van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet, de in art. 6bis Gw. 
neergelegde regel van non-discrimina
tie in het genot van de aan de Belgen 
toegekende rechten en vrijheden alsme
de de regel van art. 112 Gw. inzake ge
Jijkheid voor de belastingen impliceren 
dat allen die zich in dezelfde toestand 
bevinden, gelijkelijk worden behandeld, 
maar beletten niet dat onderscheid tus
sen verschillende categorieen van per
sonen wordt gemaakt, voor zover het 
criterium van onderscheid op objectieve 
en redelijke wijze te verantwoorden is; 
zodanige verantwoording moet worden 
beoordeeld m.b.t. het doel en de gevol
gen van de getroffen maatregel of de in
gevoerde belasting,· het gelijkheidsbe
ginsel wordt ook geschonden wanneer 
vaststaat dat de aangewende middelen 
niet redelijkerwijze in verhouding 
staan tot het beoogde doel (1). De pro
gressiviteit van een provinciebelasting 
Jeidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, 
mits het onderscheid aan die voorwaar
den voldoet; het maakt geen verschil of 
de progressiviteit tot stand komt door 
toepassing van verschillende en stijgen
de tarieven op de diverse in de belastba
re materie vastgestelde schijven of door 
toepassing van een zelfde tarief op het 
totaal belastbaar bedrag, waarbij dit ta
rief wisselt volgens de schijf waarin dat 
belastbaar bedrag valt. 

7°, 8° en go De rechter vermag niet de ge
pastheid of wenselijkheid te beoorde
len van de regeling inzake progressivi
teit van een belasting, o.m. van een 
provinciebelasting (2). 

(1} Cass., 5 okt. 1990, A.R. nr. F 1818 N (A.C., 
1990-91, nr. 61); zie A. ALEN en P. LEMMENS 
(ed.), Egalite et non-discrimination, Actes du 
colloque tenu a Louvain, le 5 octobre 1990, An
vers 1991. 

(2} Zie Cass., 21 okt. 1982, A.R. nr. 6636 
(A.C., 19892-83, nr. 127), 21 maart 1985, A.R. nr. 
7189 (ibid., 1984-85, nr. 445}, en 20 sept. · 990, 
A.R. nr. 8631 (ibid., 1990-91, nr. 33}. 
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{PROVINCIE NAMEN T. SOLVAY & CIE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1138 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik onder 
rolnummer 9146 gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 6bis, 107 en 112 van de Grand
wet, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de belasting van de provincie Namen op 
de waterwinningen ten name van ver
weerster, over het dienstjaar 1983 ten 
kohiere is gebracht onder artikel 494.051; 
dat die belasting is ingevoerd bij een 
door de provincieraad van Namen, op 5 
mei 1983 goedgekeurde verordening, 
waarin onder meer het volgende is be
paald: « Art. 1. Voor een jaar, met in
gang van 1 januari 1983 tot 31 december 
1983, wordt ten voordele van de provin
cie Namen, van iedere natuurlijke per
soon of rechtspersoon die ondergronds 
water afneemt bij de ontspringing of aan 
de oppervlakte in de provincie Namen, 
een evenredige directe belasting gehe
ven, op basis van de hoeveelheid die is 
afgenomen tijdens het jaar v66r dat 
waarnaar het budgettair jaar wordt ge
noemd ( ... ). Art. 2. De belasting wordt 
niet afzonderlijk per winningspunt bere
kend, maar wel op de totaliteit van aile 
waterwinningen tijdens het refertejaar 
over het grondgebied van de Provincie. 
De belasting verandert naar rato van de 
hoeveelheid afgenomen water, en wel als 
volgt: (1) voor de belatingplichtigen, die 
van 0 tot 1.000.000 m 3 water hebben ge
wonnen, is het tarief vastgesteld op 1F/ 
m3; het maximumbedrag van de belas
ting is dus 1.000.000 F; (2) voor de 
belastingplichtigen, die van 0 tot 
2.000.000 m 3 winnen, is het tarief vastge
steld op 2 F/m3

, het maximumbedrag 
van de belasting is dus 4.000.000 F; (3) 
voor de belastingplichtigen, die meer dan 
2.000.000 m 3 hebben gewonnen, is het ta
rief vastgesteld op 3 F/m3; het minimum
bedrag van de belasting is dus 6.000.000 
F ( ... ) »; dat die belasting dus een directe 
belasting analoog met het patent is; dat 
het bezwaar van verweerster door de be
stendige deputatie is verworpen; dat 
haar beroep tegen de beslissing van de 
bestendige deputatie ontvankelijk is en 

1 het arrest beslist dat de belastingvorde-
' ring strijdig is met het beginsel van de 

gelijkheid voor de belastingen, bijgevolg 
het beroep van verweerster aanneemt, 
de litigieuze aanslag nietig verklaart en 
eiseres veroordeelt om alle ten onrechte 
ontvangen, plus de moratoire interest te
rug te betalen, op grond dat verweerster 
« kritiek oefent op de totale progressivi
teit van de belasting naar rato van de 
hoeveelheid afgenomen water en dat de 
voorbeelden in de betwiste verordening 
voor zichzelf spreken; (verweerster) te
recht de willekeurige onrechtvaardigheid 
van het stelsel aantoont, door erop te 
wijzen dat "de belasting voor 1.000.0001 
m3 afgenomen water 2.000.002 F be
draagt, terwijl voor de afname van 
999.999 m 3 water slechts 999.999 F wordt 
betaald en de belasting voor 2.000.001 m 3 

afgenomen water 6.000.003 F bedraagt "; 
dat het beginsel inzake de gelijkheid 
voor de belastingen impliceert dat alle 
belastingplichtigen voor dezelfde hoe
veelheid afgenomen water dezelfde prijs 
betalen; dat zulks het geval zou zijn in
dien op de hoeveelheid boven een be
paalde grens, een ander, zelfs zeer hoog 
tarief werd toegepast, zodat voor dezelf
de afname alle verbruikers hetzelfde 
moeten betalen, maar zulks blijkt niet 
uit de betwiste verordening; het feit dat 
al degenen die, bij voorbeeld, meer dan 
een miljoen m 3 water winnen dezelfde 
eenheidsprijs betalen op het totaal van 
hun afnemingen, geen objectief criteri
um kan zijn ter verantwoording dat som
migen, op het eerste miljoen m3 afgeno
men water het dubbel of zelfs het 
driedubbel betalen; dat het overigens 
niet opgaat te zeggen dat zulks hierdoor 
is verantwoord dat waterwinningen bo
ven een bepaalde grens erop wijzen dat 
het gaat om bijzonder grote verbruikers 
en bijgevolg dat zij gemakkelijk belas
ting kunnen betalen, wat aldus een ver
schil in behandeling verklaart en dat het 
voldoende is te verwijzen naar een belas
tingplichtige wiens waterafnemingen 
nauwelijks de grens overschrijden en die 
daarom niet een totaal ander verbruiker 
is dan die wiens waterafnemingen net 
onder die grens blijven; dat zulks niet 
kan worden weerlegd door het feit dat, 
statistisch gezien, weinig belastingplich
tigen aldus een hoeveelheid water win
nen die zeer dicht ligt bij de vorenbe-
doelde grenzen, daar de wettigheid van 
een belastingverordening niet kan afhan
gen van het beperkt aantal belasting
plichtigen ten aanzien van wie zij onwet
tig is "• 
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terwijl, eerste onderdeel, de grond
wetsregels betreffende de gelijkheid en 
non-discriminatie inzake belastingen niet 
verbieden dat bepaalde categorieen van 
belastingplichtigen anders worden be
handeld, voor zover voor dat onderscheid 
een objectieve en redelijke verantwoor
ding bestaat; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld met betrekking 
tot het doel en de gevolgen van de belas
ting en van de redelijkheid van de ver
houding tussen de aangewende middelen 
en het beoogde doel; het arrest niet ont
kent dat, als het tarief van belasting per 
schijven progressief was, de belasting
verordening niet strijdig zou zijn met 
het grondwettelijke beginsel van de ge
lijkheid voor de belastingen; geen andere 
beslissing mogelijk is wanneer, zoals te 
dezen, de verordening een totale progres
siviteit invoert, volgens welke, naar mate 
het belastbaar bedrag groter is, het ta
rief van de op het totaal bedrag toepas
selijke belasting stijgt; dit stelsel inzake 
vennootschapsbelasting wordt toegepast 
bij artikel 126 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, onder voorbehoud 
weliswaar van een correctief; zodanige 
totale progressiviteit, zelfs zonder cor
rectief, niet strijdig is met de regel van 
de gelijkheid voor dt belastingen; alle 
belastingplichtigen die tijdens het belast
baar tijdperk een zelfde hoeveelheid wa
ter winnen, immers, aan dezelfde belas
ting per m3 zijn onderworpen; het onder
scheid tussen de categorieen van belas
tingplichtigen volgens het tijdens het 
belastbaar tijdperk aantal m3 gewonnen 
water op een objectief en redelijk crite
rium berust dat verband houdt met het 
doel van de belasting; al kan de toege
paste progressiviteit waardoor een groot 
verschil ontstaat wanneer de gewonnen 
hoeveelheid water van de ene categorie 
in de andere valt, weinig opportuun 
blijkt te zijn, zulks een reden had kun
nen zijn op grond waarvan de toezicht
houdende overheid krachtens artikel 86 
van de Provinciewet de goedkeuring had 
kunnen weigeren; de Rechterlijke Macht 
daarentegen de gepastheid van een pro
vinciale belastingverordening niet ver
mag te toetsen; daaruit volgt dat het ar
rest, doordat het oordeelt dat de belas
tingverordening strijdig is met de regel 
van de gelijkheid voor de belastingen, de 
artikelen 6, 6bis en 112 van de Grondwet 
schendt, en het eveneens, doordat het 
weigert toepassing te maken van de be
lastingverordening, artikel 107 van de 
Grondwet schendt : 

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

bezwaar van verweerder tegen een 
aanslag in de provinciebelasting op 
de waterwinning over het dienstjaar 
1983 toewijst; 

Overwegende dat volgens artikel 2 
van de belastingverordening van 5 
mei 1983 van de provincie Namen, 
die het heeft ingevoerd, de litigieuze 
belasting wordt berekend op basis 
van het totaal van alle waterwinnin
gen tijdens het refertejaar over het 
grondgebied van de provincie; dat 
voormeld artikel voorziet in een to
tale progressiviteit volgens welke de 
op het volledig belastbaar bedrag 
toepasselijke belasting, voor de ver
schillende erin vermelde categorieen 
van belastingplichtigen, verandert 
naar gelang van de hoeveelheid afge
nomen water; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat die totale progressiviteit 
strijdig is met het beginsel van de 
gelijkheid voor de belastingen, op 
grond dat enerzijds, « het feit dat al
len die, bij voorbeeld meer dan een 
miljoen m3 water winnen, dezelfde 
eenheidsprij s betalen op het totaal 
van hun afnemingen geen objectief 
criterium kan zijn ter verantwoor
ding dat sommigen, op het eerste 
miljoen m3 afgenomen water het 
dubbel of zelfs het driedubbel beta
len », terwijl het gelijkheidsbeginsel 
impliceert dat << alle belastingplichti
gen voor dezelfde hoeveelheid afge
nomen water dezelfde prijs beta
len » en dat, anderzijds, het feit dat 
er een groot belastingverschil be
staan wanneer de hoeveelheid afge
nomen water van de ene categorie 
in de andere valt << getuigt van de 
willekeurige onrechtvaardigheid van 
het stelsel »; 

Overwegende dat de in artikel 6 
van de Grondwet vervatte regel van 
de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in artikel 6bis van de Grand
wet neergelegde regel van niet-dis
criminatie in het genot van de aan 
de Belgen erkende rechten en vrij
heden, alsmede de regel van artikel 



826 HOF VAN CASSATIE Nr. 456 

112 van de Grondwet inzake de ge
lijkheid voor de belastingen implice
ren dat allen, die zich in dezelfde 
toestand bevinden, gelijkelijk wor
den gehandeld, maar niet beletten 
dat onderscheid tussen verschillen
de categorieen van personen wordt 
gemaakt, voor zover het criterium 
van onderscheid op objectieve en re
delijke wijze kan worden verant
woord; dat zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld met betrek
king tot het doel en de gevolgen van 
de getroffen maatregel of de inge
voerde belasting; dat het gelijkheids
beginsel ook is geschonden wanneer 
vaststaat dat de aangewende midde
len redelijkerwijze niet evenredig 
zijn met het beoogde doel; 

Overwegende dat de progressivi
teit van een belasting op zichzelf 
niet tot ongelijkheid leidt, mits het 
onderscheid aan die voorwaarden 
voldoet; 

Dat het geen verschil maakt of de 
progressiviteit tot stand komt door 
toepassing van verschillende en stij
gende tarieven op de diverse in de 
belastbare materie vastgestelde 
schijven of door toepassing van een
zelfde tarief op het totaal belastbaar 
bedrag, daar het bedrag verandert 
volgens de schijf waarin dat belast
baar bedrag valt; 

Overwegende dat noch uit de vast
stellingen van het arrest, noch uit 
de processtukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, volgt dat het 
onderscheid waarop de progressivi
teit in de provinciale belastingveror
dening van 5 mei 1983 berust, niet 
aan de voormelde voorwaarden vol
doet; 

Overwegende voor het overige, 
dat de rechter de gepastheid of de 
wenselijkheid van de regels inzake 
progressiviteit van een belasting 
niet vermag te beoordelen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
het bezwaar van verweerster toe
wijst, op grond van de in het middel 

weergegeven redenen, zijn beslis
sing derhalve niet naar recht ver
antwoordt; 

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; verwij st de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

30 april 1992 - 1 e kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Kirk
patrick en Simont. 

Nr. 456 

3e KAMER - 4 mei 1992 

1° ARBEIDSONGEVAL - TOEPASSINGS
SFEER - PERSONEN - ZEELIEDEN - SCRIP 
DAT ONDER DE VLAG VAN EEN LID-STAAT 
E.G. VAART. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING - AR
BEIDSOVEREENKOMST WEGENS SCREEPS
DIENST - ONZEEWAARDIGREID VAN RET 
SCRIP. 

1° De toepassing van de Arbeidsongeval
Jenwet op zeelieden die werkzaam zijn 
aan board van een zeeschip dat onder 
de vlag van een Lid-Staat E.G. vaart, 
kan niet worden uitgesloten op grand 
dat zij dee] uitmaken van de beman
ning van een schip dat niet onder Bel-



Nr. 456 HOF VAN CASSATIE 827 

gische vlag vaart (1). (Art. 76 Arbeids
ongevallenwet; art. 14, lid 2, c (2) 
E.E.G.-Verordening 1408/71 Sociale Ze
kerheid.) 

2° Art. 89, 2", wet 5 juni 1928, krachtens 
hetwelk de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst eindigt door de of
ficieel vastgestelde onzeewaardigheid 
van het schip, vindt geen toepassing 
op een vaart'uig dat niet onder Belgi
sche vlag is uitgerust (3). (Art. 17 wet 5 
juni 1928.) 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
T. DE PAEP) 

ARREST 

(A.R. nr. 7012) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1988 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 18 juni 1990 (4); 

Gelet op het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Ge
meenschappen van 4 oktober 1991 in 
de zaak C-1196/90; 

Over het middel aangehaald in 
het arrest van het Hof van 18 juni 
1990; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest ervan 
uitgaat dat de getroffene, Pieter 
Ackx, zijn woonplaats in Belgie had, 
werkzaam was aan boord van een 
vissersvaartuig dat onder Engelse 
vlag voer, en beloond werd door een 
onderneming die haar zetel in Bel
gie had; 

Overwegende dat uit de artikelen 
58, § 1, 1°, juncto 76, § 1, 4° en § 2, 
van de Arbeidsongevallenwet volgt 
dat deze wet geen toepassing vindt 

(1) en (3) Zie Cass., 18 juni 1990, A.R. nr. 
7012 (A.C., 1989-90, nr. 601); H.V.J.; 4 okt. 1991, 
zaak C-196/90. 

(2) Thans art. 14ter. 

(4) A.R. nr. 7012 (A.C., 1989-90, nr. 601). 

op zeelieden varend ter visserij op 
een vaartuig dat, zoals te dezen, niet 
onder Belgische vlag vaart; 

Overwegende evenwel dat het Hof 
van Justitie van de Europese Ge
meenschappen, in zijn arrest van 4 
oktober 1991 in de zaak C - 196/90, 
Fonds voor Arbeidsongevallen tegen 
De Paep c.s., bij de uitlegging van 
artikel 14, lid 2, sub c, van de veror
dening (EEG) nr. 1408/71, in de ver
sie die gold in februari 1980, voor 
recht heeft verklaard: « Artikel 14, 
lid 2, sub c, van verordening (EEG) 
nr. 1408171, in de versie die gold in 
februari 1980, moet aldus worden 
uitgelegd, dat het tot gevolg heeft 
dat aan de aldaar bedoelde perso
nen of hun rechthebbenden niet kan 
worden tegengeworpen : a) een be
paling van de toepasselijke wette
lijke regeling van een Lid-Staat val
gens welke de aansluiting bij het 
aldaar bedoelde stelsel van sociale 
zekerheid afhankelijk is van de 
voorwaarde, dat een schip aan 
boord waarvan de werknemer werk
zaam is, onder de vlag van die Lid
Staat vaart »; 

Overwegende dat de artikelen 58, 
§ 1, 1°, en 76, 1, 4°, en§ 2, van deAr
beidsongevallenwet derhalve niet 
kunnen worden toegepast, in zover
re zij de toepassing van die wet uit
sluiten ten aanzien van zeelieden, 
op grond dat zij deel uitmaken van 
de bemanning van een schip dat 
niet onder de Belgische vlag vaart; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

ervan uitgaat dat de zoon van ver
weerster, ingevolge artikel 89 van de 
wet van 5 juni 1928 houdende rege
ling van de arbeidsovereenkomst 
wegens scheepsdienst, niet door een 
arbeidsovereenkomst was verbon
den toen hij door het ongeval werd 
getroffen; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie in het voormelde arrest van 
4 oktober 1991 voor recht heeft ver
klaard: « Verordening (EEG) nr. 



828 HOF VAN CASSATIE Nr. 457 

1408/71 betreffende de toepassing 
van de sociale-zekerheidsregelingen 
op loontrekkenden en hun gezinnen, 
die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, bevat geen conflictre
gels betreffende de wettelijke rege
ling die van toepassing is op de ar
beidsverhouding tussen werknemer 
en werkgever »; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
wet van 5 juni 1928 bepaalt: « Voor 
de toepassing van deze wet wordt 
verstaan : 1 o onder " reder " : elke na
tuurlijke persoon of elke rechtsper
soon die, met het oog op een zee
tocht als winstgevende verrichting, 
een schip uitrust onder Belgische 
vlag, onverschillig welke titel hij op 
dit schip bezit »; 

Dat de bepalingen van deze wet, 
lui dens artikel 17, niet van toepas
sing zijn « op de arbeidsovereen
komst wegens scheepsdienst, door 
een Belgische zeeman, zelfs in Bel
gie, gesloten voor een dienst van 
een vreemd schip »; 

Overwegende dat uit deze bepalin
gen volgt dat de wet van 5 juni 1928 
op het tijdstip van het ongeval geen 
toepassing vond, omdat het vaartuig 
niet onder Belgische vlag was uitge
rust; 

Dat het arbeidshof derhalve wet
tig beslist dat eiser niet kan worden 
gevolgd « waar hij de stelling verde
digt dat de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst een einde neemt 
door de officieel vastgestelde onzee
waardigheid van het schip (artikel 
89 van de wet van 5 juni 1928) en 
derhalve in ca.su er geen arbeids
overeenkomst zou bestaan hebben 
op het ogenblik van het vergaan van 
het schip »; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt eiser in de kosten. 

4 mei 1992 - 3e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rauws, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende con(!]usie 
van de h. Lenaerts, procureur.-g~nexaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. · 

Nr. 457 

3e KAMER - 4 mei 1992 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - ONTSLAG - ECONOMISCHE OF 
TECHNISCHE REDENEN - BEGRIP. 

Wanneer het ontslag van een personeels
afgevaardigde in een veiligheidscomite 
het gevolg is van de sluiting van een 
verlieslatende afdeling van het bedrijf, 
mag de rechter de financieel-economi
sche verantwoording van de sluiting 
en van de technische omschakeling 
van de dienstverlening met beoordelen 
om te beslissen of de werknemer om 
economische of technische redenen is 
ontslagen (1). (Art. 1bis, § 2, eerste lid, 
Gezondheid en Veiligheidswet.) (2) 

(DIOCESAAN SCHOOLCOMITE WAASLAND V.Z.W. 
T. KOZAKEVICH) 

ARREST 

(A.R. nr. 7784) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1991 door 
het Arbeidshof te Gent, gewezen; 

(1) Zie Cass., 30 april 1984, A.R. nr. 4296 
(A.C., 1983-84, nr. 500), 23 sept. 1985, A.R. nr. 
7370 (A.C., 1985-86, nr. 43) en 11 juni 1990, A.R. 
nr. 8832 (A.C., 1989-90, nr. 588). 

(2) Het ontslag van beschermde werknemers 
om economische of technische redenen is 
thans geregeld door d~ wet van 19 maart 1991 
(inzonderheid artt. 2 en 3), die de §§ 2 tot 8 
van art. lbis Gezondheid en Veiligheidswet 
heeft opgeheven (zie art. 22, 2"). 
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Over het tweede onderdeel van het 
middel, gesteld als volgt : « schending 
van de artikelen 21, paragraaf 2, van de 
wet van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven, zoals ge
wijzigd bij wet van 16 januari 1967, bij 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978 en bij wet van 22 januari 1985, 
en 1bis, paragraaf 2, van de wet van 10 
juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, alsme
de de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, ingevoegd in de genoemde 
wet bij de wet van 16 januari 1967 en ge
wijzigd bij hgt koninklijk besluit nr. 4 
van 11 oktober 1978, ( ... ), 

doordat in het bestreden arrest het ho
ger beroep van eiseres ongegrond wordt 
verklaard, en eiseres, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, wordt veroor
deeld tot betaling aan verweerder van 
een totaal bedrag van 2.579.790 frank, 
zijnde diens loon gedurende de periode 
die nog te !open bleef tot het verstrijken 
van zijn mandaat alsmede een bijzonde
re ontslagvergoeding van twee jaar loon 
in toepassing van artikel 1bis, paragraaf 
7 van de wet van 10 juni 1952 voor
noemd, em reden dat "het bewijs van 
het bestaan van economische of tech
nische redenen (niet is) geleverd" en 
evenmin het bewijs werd geleverd dat ei
seres is willen overgaan tot herplaatsing 
van verweerder, die hiertoe te gepasten 
tijde zijn aanvraag indiende, de appel
rechters hun beslissing betreffende de 
ontstentenis van economische of tech
nische redenen die het ontslag van ver
weerder konden wettigen, steunen op de 
volgende gronden : " Het bestaan van 
economische of technische redenen moet 
hier worden onderzocht. Dit onderzoek 
moet zich beperken tot een controle naar 
het bestaan, de realiteit van de ingeroe
pen motieven en niet naar de opportuni
teit ervan. Het behoort immers niet tot 
de bevoegdheid van het Arbeidsgerecht 
de getroffen of voorgenomen maatregel 
van uit economisch standpunt te beoor
delen, een oordeel te vellen over de eco
nomische, commercii:He, financii:He of an
dere beweegredenen die de werkgever er 
mochten hebben toe gebracht de beslis
sing te nemen of deze op hun eventuele 
efficientie te evalueren, laat staan op de 
wijze waarop de onderneming moet wor
den beheerd of de beslissing die het on
dernemingshoofd had moeten nemen te 
beoordelen ( ... ). (Eiseres) heeft bier een 
totale omschakeling van organisatie be
slist. In plaats van zelf verder het eten 
voor de !eer!ingen te bereiden, heeft zij 

beslist hierdoor beroep te doen op een 
restaurateur. Zij heeft hierdoor dienen 
over te gaan tot de afschaffing van een 
volledige dienst binnen de school. Het 
feit dat in talloze andere scholen werd 
overgeschakeld naar het laten verstrek
ken van eetmalen door een restaurateur 
kan (eiseres) weliswaar ertoe hebbe~ 
aangezet om dit eveneens te doen. Der
gelijk feit kan echter niet als een econo
mische of technische reden worden aan
gezien. (Eiseres) moet hier bewijzen dat 
de verandering van uitbatingssysteem 
geschiedde omwille van redenen van eco
nomische of technische aard. In ieder ge
val maakt een dergelijke omschakeling 
op zichzelf geen dergelijke reden uit. (Ei
seres) stelt verder dat de afdeling keu
ken-exploitatie in de school sedert ver
scheidene jaren deficitair was. Zij legt 
als bewijsstuk een voor eensluidend ver
klaard afschrift neer van de globale uit
gave en ontvangsten over de periode van 
januari-mei 1989, hetzij : (cijfergegevens). 
De resultaten van de kosten/baten van 
de eigen keukenexploitatie over de vori
ge jaren zijn niet gekend. (Eiseres) stelt 
dat deze kosten werden opgenomen en 
vermengd in de gezamenlijke exploitatie
kosten en de prive-rekening van het col
lege. Het is juist omdat er grate tekorten 
werden vastgesteld, dat er in 1989 werd 
overgegaan tot het houden van een af
zonderlijke boekhouding voor de keuken
exploitatie. Er werd aldus over de eerste 
vijf maanden van het jaar 1989 reeds 
een exploitatieverlies van 715.582 fr. 
vastgesteld. (Eiseres) geeft geen cijfers 
van de ontvangsten en uitgaven op over 
de jaren v66r 1989. Zij stelt zonder rneer 
dat er grate tekorten werden vastgesteld. 
Het moet (eiseres) mogelijk zijn om op 
basis van haar boekhoudkundige stuk
ken een overzicht te geven van haar ont
vangsten en uitgaven over deze voorbije 
jaren. Op basis van deze gegevens zou 
de financiele toestand van de v.z.w. kun
nen worden nagegaan alsook de evolutie 
v~n d~ze ~ventuele tekorten. (Eiseres) 
le1dt mt dtt eventueel exploitatieverlies 
van 715.582 fr. over de eerste vijf maan
den van het jaar 1989 ten onrechte af 
dat de mogelijke tekorten over de voor
bije jaren eveneens te wijten zijn aan de 
verliezen van de keuken-exploitatie. Bij 
ontstentenis van cijfers en gegevens 
over de voorbije jaren is dit in geen ge
val mogelijk. (Eiseres) moet het bewijs 
leveren van het bestaan van redenen 
van economische of technische aard tot 
het ontslag. De vraag om, zo de cijfers 
van het opgegeven verlies o£ de toe.stcmd 
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als onvoldoende bewezen voorkomt, een 
deskundige aan te stellen, moet in de ge
geven omstandigheden als terzake niet 
dienend of ongegrond afgewezen. Dit ene 
exploitatieverlies van 715.582 fr., over de 
eerste vijf maanden van het jaar 1989 is 
op zichzelf geen bewijs van het bestaan 
van redenen van economische of tech
nische aard. Dit verlies kan vele oorza
ken hebben gehad. (Eiseres) moet in 
staat zijn een overzicht te geven van 
haar ontvangsten en uitgaven over de 
voorbije jaren alsook een inzicht in de 
struktuur van haar vereniging. Zij had 
eventueel ook zelf een boekhoudkundig 
onderzoek kunnen laten uitvoeren door 
een bedrijfsrevisor of een ander bevoegd 
persoon ter zake om het bestaan van 
dergelijke redenen aan te tonen. Zij 
vraagt echter de aanstelling van een des
kundige om de toestand te onderzoeken. 
Het is aan (eiseres) om in de eerste 
plaats het bestaan van redenen van eco
nomische of technische aard aan te to
nen en te bewijzen. In aansluiting hierop 
kan ter oplossing van het geschil er dan 
wei een deskundigenonderzoek worden 
bevolen om bepaalde vaststellingen te 
doen of technisch advies te geven over 
bepaalde punten. In de gegeven omstan
digheden kan er niet worden ingegaan 
op de vraag van (eiseres) om een des
kundige aan te stellen. Het bewijs van 
het bestaan van economische of tech
nische redenen is niet geleverd " (bestre
den arrest pp. 12-15), 

terwijl, naar luid van artikel 21, § 2, 
eerste lid van de boven vermelde wet 
van 20 september 1948, en van artikel 
1bis, paragraaf 2, eerste lid van de boven 
vermelde wet van 10 juni 1952, de leden 
die het personeel vertegenwoordigen in 
de ondernemingsraad en het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen, en de kandidaten daartoe, 
slechts kunnen worden ontslagen om 
een dringende reden die vooraf door het 
arbeidsgererecht aangenomen werd of 
om economische of technische redenen 
die vooraf door het bevoegd paritair co
mite werden erkend; deze bepalingen het 
bevoegd paritair comite, en bij ontstente
nis daarvan, de arbeidsrechtbank, 
slechts toelaten het bestaan en de reali
teit van economische of technische rede
nen die als motief voor het ontslag van 
een beschermde werknemer worden in
geroepen, te controleren en vast te stel
len, doch hen niet toelaten zich in de 
plaats van de werkgever te stellen en de 
gegrondheid of y.renselijkheid van de in-

geroepen redenen te beoordelen; de 
appelrechters te dezen de realiteit van 
de door eiseres ingeroepen technische en 
economische reden erkennen waar zij 
vaststellen dat eiseres tot " een totale 
omschakeling van organisatie " heeft be
slist door " in plaats van zelf verder het 
eten voor de leerlingen te bereiden. ( ... ) 
(en een) beroep te doen op een restaura
teur (waardoor zij diende) over te gaan 
tot de afschaffing van een volledige 
dienst binnen de school" (arrest p. 12, 
voorlaatste paragraaf), de appelrechters 
evenwel vervolgens oordelen dat eiseres 

· moet "bewijzen dat de verandering van 
uitbatingssysteem geschiedde omwille 
van redenen van economische of tech
nische aard (omdat) een dergelijke om
schakeling op zichzelf geen dergelijke re
den uitmaakt "; zij alsdan een onderzoek 
instellen naar de achterliggende redenen 
waarbij zij oordelen, enerzijds, dat " het 
feit dat in talloze andere scholen werd 
overgeschakeld naar het laten verstrek
ken van eetmalen door een restaurateur 
(eiseres) weliswaar ertoe (kan) hebben 
aangezet om dit eveneens te doen (doch) 
dergelijk feit echter niet als economische 
of technische reden (kan) worden aange
zien ", en, anderzijds, dat het door eise
res geleverde bewijs van een exploitatie
verlies van 715.582 fr., over de eerste vijf 
maanden van het jaar 1989 op zichzelf 
geen bewijs (is) van het bestaan van re
denen van economische of technische 
aard (en eiseres) moet in staat zijn een 
overzicht te geven van haar ontvangsten 
en uitgaven over de voorbije jaren als
ook een inzicht in de struktuur van haar 
vereniging ( ... ) om het bestaan van der
gelijke redenen aan te tonen ", de appel
rechters zodoende een eigen oordeel vel
len over de achterliggende economische, 
commercHHe en financiele beweegrede
nen die eiseres ertoe hebben · gebracht te 
beslissen tot een omschakeling van de 
maaltijdorganisatie; e!m zodanige beoor
deling gelijkstaat met een beoordeling 
van de wenselijkheid en gegrondheid 
van deze beslissing; de appelrechters 
derhalve, nu zij zich niet beperken tot de 
vaststelling van het bestaan van econo
mische of technische redenen, maar zich 
uitspreken over de gegrondheid en wen
selijkheid van de econom~~che of tech
nische redenen waarvan zlJ het bestaan 
in het bestreden arrest vaststellen, aile 
in het middel aangewezen wettelijke be
palingen, met uitzondering van ';lrtikel 97 
van de Grondwet, schenden, mzonder
heid evengenoemd artikel lbis, § 2, eer
ste lid van de wet van 10 juni 1952 » : 
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Overwegende dat, luidens artikel 
1bis, § 2, eerste lid, van de wet van 
10 juni 1952, zoals deze bepaling be
stond v66r de wet van 19 maart 
1991, de leden die het personeel in 
een veiligheidscomite vertegenwoor
digen en de kandidaten slechts kon
den worden ontslagen om een drin
gende reden of om economische of 
technische redenen die vooraf door 
het bevoegde paritair comite waren 
erkend; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat eiseres « een to
tale omschakeling van organisatie 
(heeft) beslist. In plaats van zelf ver
der het eten voor de leerlingen te 
bereiden, heeft zij beslist beroep te 
doen op een restaurateur. Zij heeft 
hiervoor dienen over te gaan tot af
schaffing van een volledige dienst 
binnen de school », waarin verweer
der « sinds 1 november 1985 als kok 
(was) tewerkgegesteld »; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat eiseres moet « bewij
zen dat de verandering van uitba
tingssysteem geschiedde om wille 
van redenen van economische of 
technische aard », dat « een derge
lijke omschakeling op zichzelf geen 
dergelijke reden uit(maakt) »,en dat 
het « exploitatieverlies (in de afde
ling-keuken) van 715.582 fr. over de 
eerste vijf maanden van het jaar 
1989 ( ... ) op zichzelf geen bewijs van 
het bestaan van redenen van econo
mische of technische aard (is om
dat) dit verlies ( ... ) vele oorzaken 
(kan) hebben gehad »; 

Overwegende dat, hoewel de 
appelrechters aannemen dat ver
weerders ontslag het gevolg is van 
de sluiting van een verlieslatende 
afdeling van de instelling van eise
res, zij beslissen dat eiseres, ter vol
doening van de wet, ook moet aanto
nen dat de sluiting van de afdeling 
en de technische omschakeling van 
de dienstverlening financieel-econo
misch verantwoord was; 

Dat zij zodoende voor het bestaan 
van een economische of. technische 
reden die het ontslag van een perso-

neelsafgevaardigde in het veilig
heidscomite of van een kandidaat 
mogelijk maakt, een vereiste stellen 
die in de wet niet voorkomt en die 
evenmin onontbeerlijk is om het 
door de wet beoogde doel te berei
ken, te weten elke voor de be
schermde werknemers nadelige dis
criminatie voorkomen; dat het ar
rest de voormelde wetsbepaling 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

4 mei 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Nelissen 
Grade en De Gryse. 

Nr. 458 

3• KAMER - 4 mei 1992 

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - BEGRIP - WET IN 
DE ZIN VAN ART. 608 GER.W.- ZIEKTE- EN IN
VALIDITEITSVERZEKERING OVEREEN
KOMST TUSSEN VERPLEGINGSINRICHTINGEN 
EN VERZEKERINGSINSTELLINGEN. 

2o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ZIEKTEKOSTEN - OVER
EENKOMST TUSSEN VERPLEGINGSINRICHTIN
GEN EN VERZEKERINGSINSTELLINGEN -
AARD. 
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1 D en 2D Een overeenkomst gesloten tus
sen de verplegingsinrichtingen en de 
verzekeringsinstellingen als bedoeld in 
de artt. 26 en 31 Z.L V.-wet, is geen wet 
in de zin van art. 608 Ger. W. 

(BOLLEN, PSYCHOGERIATRISCH CENTRUM N.V. 
T. NATIONAAL VERBOND DER SOCIALISTISCHE 

MUTUALITEITEN) 

(A.R. nr. 7801) 

4 mei 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, procureur
generaal - Advocaten: mrs. De Gryse 
en Dassesse. 

Nr. 459 

3e KAMER - 4 mei 1992 

DIENSTPLICHT - UJTSTEL OF VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - VRIJLA
TING - VIJF BROEDERS OF ZUSTERS - GE
LIJKSTELLING - VOORWAARDEN. 

Voor de toepassing van art. 12, § 1, 3", 
Dienstplichtwet, volgens hetwelk de 
dienstplichtige die ten minste vijf 
broeders of zusters in ]even heeft, aan
spraak op vrijlating kan maken, kun
nen de in art. 17, § 1, 2", bedoelde kin
deren maar met broeders en zusters 
worden gelijkgesteld, indien zij de in 
art. 17, § 1, 1°, bepaalde voorwaarden 
vervullen (1). 

{1) Zie Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1979, 682). In 
deze zaak is alleen de vraag aan de orde ge
weest of kinderen die geen valle broeders of 
zusters van de dienstplichtige zijn, met hen 
kunnen worden gelijkgesteld, wanneer zij niet 
voldoen aan de door art. 17, § 1, 1°, Dienst
plichtwet gestelde vereisten « ongehuwd . zijn 
en regelmatig dee! uitmaken van het gezm ». 
Het arrest geeft geen antwoord op de vraag of 
de eigen kinderen van de ouders die de ?ienst
plichtige hebben opgenomen, als zodamg met 
diens broeders en zusters kunnen worden ge
lijkgesteld, oak als zij gehuwd zijn en regelma
tig van het gezin dee! uitmaken. 

(P ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 812 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 februari 1992 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van art. 12, § 1, 3D, 17, § 1, 1D 
en 2D van de gecoordineerde dienstplicht
wetten van 30.4.1962, 

doordat de Hoge Militieraad in haar 
beslissing van 17.2.1992 als vereiste ge
steld heeft dat eiser dient te bewijzen 
dat hij tenminste vijf broers of zusters 
in !even heeft en dat om vrijlating te 
verkrijgen bijgevolg moet verwezen wor
den naar de bepalingen van art. 17, § 1, 
1 D van de gecoordineerde dienstplichtwet
ten die de gelijkstelling regelen met de 
voile broers en zusters, en dat de Hoge 
Militieraad vaststelt dat Peter, Marie
Louise en Anna P ... eerst met volle broer 
en zusters kunnen worden gelijkgesteld 
indien zij ongehuwd zijn en regelmatig 
dee! uitmaken van het gezin Jan P ... Ma
rie V... Dat in voorliggend geval Peter 
niet met een volle broer en Marie Louise 
en Anna met voile zusters kunnen wor
den gelijkgesteld in de zin van de bepa
lingen van art. 17, § 1, 1 D, van de gecoor
dineerde dienstplichtwetten. Dat eiser 
zich derhalve slechts op het bestaan van 
twee zusters in !even kan beroepen (Hil
de en Lieve), 

terwijl eiser zich beroept op het art. 
12, § 1, 3D van de gecoordineerde dienst
plichtwetten dat bepaalt dat : "van 
dienst kunnen worden vrijgelaten de in
geschrevene, die ten minste vijf broeders 
of zusters in !even heeft, op voorwaarde 
dat geen enkele broeder, als lid van een 
groot gezin, reeds ontheffing of vrijlating 
van dienst in vredestijd heeft gekregen ". 
Dat eiser als opgenomen kind in het ge
zin Jan P ... Maria V ... overeenkomstig de 
gelijkstelling voorzien in art. 17, § 1, 2D 
van de gecoordineerde dienstplichtwet
ten met de wettige kinderen (Marie-Lou
ise, Peter en Anna) dient te worden ge
lijkgesteld ingeval hij op het ogenblik 
van de aanvraag ten minste vijf jaar fis
caal ten laste is van het gezin Jan P ... 
Maria V ... en dat ter beoordeling van ten 
minsten vijf " broeders en zusters " geen 
toepassing mag gemaakt worden van de 
gelijkstelling met "voile" broeders en 
zusters en broeders en zusters van de-
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zelfde vader of dezelfde moeder, zoals 
voorzien in art. 17, § 1, 1 o van de gecoor
dineerde dienstplichtwetten en dat der
halve niet als bijkomende voorwaarde 
mag worden gesteld dat deze andere kin
deren slechts in aanmerking komen in
dien zij op het ogenblik der aanvraag on
gehuwd zijn en regelmatig deel uitma
ken van het gezin, 

zodat de Hoge Militieraad in haar be
slissing d.d. 17.02.1992 de artt. 12, § 1, 3°, 
17 § 1, 1° en 2° van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten van 30.04.962 geschon
den heeft »: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 12, § 1, 3°, van de Dienstplicht
wet, de ingeschrevene die ten min
ste minste vijf broeders of zusters 
in leven heeft, onder bepaalde voor
waarde van dienst kan worden vrij
gesteld; 

Dat krachtens artikel 17, § 1, 1 o, 

van dezelfde wet, met de volle bree
ders en zusters worden gelijkge
steld, de broeders en zusters van de
zelfde vader of moeder, evenals de 
andere kinderen van een der echtge
noten, indien zij op het ogenblik van 
de aanvraag ongehuwd zijn en re
gelmatig deel uitmaken van het ge
zin; 

Dat luidens het bepaalde onder 2° 
van hetzelfde artikel 17, § 1, met 
wettige kinderen worden gelijkge
steld, de erkende natuurlijke kinde
ren, de geadopteerde kinderen en de 
opgenomen kinderen die op het 
ogenblik van de aanvraag sinds ten 
minste vijf jaar fiscaal ten laste zijn 
van het gezin; 

Overwegende dat uit de samen
hang van die bepalingen volgt dat 
de in artikel 17, § 1, 2°, genoemde 
kinderen slechts met broeders en 
zusters als bedoeld in artikel 12, § 1, 
3°, kunnen worden gelijkgesteld, in
dien de in artikel 17, § 1, 1 o, bepaal
de voorwaarden zijn vervuld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

4 mei 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caat: mr. J. Swennen, Antwerpen. 

Nr. 460 

3e KAMER - 4 mei 1992 

DIENSTPLICHT - UITSTEL OF VRlJLATlNG 
VAN DIENST OP MORELE GROND - INGE
SCHREVENE ONMISBAAR VOOR EEN BEDR!JF 
- BEGRIP. 

Niet onmisbaar voor een landbouw-, nij
verheids- of handelsbedrijf dat hij voor 
eigen I"ekening dan wei voor die van 
zijn ouders drijft, is de ingeschrevene 
die zijn activiteit uitoefent voor reke
ning van een vennootschap met rechts
persoonlijkheid (1). (Art. 10, § 1, 2°, 
Dienstplichtwet.) 

(R. .. ) 

(A.R. nr. M 813 N) 

4 mei 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Ketels, Kortrijk. 

(1) Cass., 14 april 1986, A.R. nr. M 593 N 
(A.C., 1985-86, nr. 495). 
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Nr. 461 

2° KAMER - 5 mei 1992 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE - BESTANDDELEN EN OM
VANG - BESCHADIGD VOERTUIG - B.T.W. 

Wanneer een voertuig in een ongeval is 
beschadigd, heeft de schadelijder in 
beginsel recht op het bedrag dat nodig 
is om de herstelling te kunnen laten 
uitvoeren; als de schadelijder geen 
B.T. W.-plichtige is, is die belasting be
grepen in het bedrag dat voor die her
stelling nodig is (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(MEERBERGEN T. LEENDERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5178) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 november 1990 in 
hoger beroep op verwijzing gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 20 september 1988; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de verde
ring van verweerder gegrond heeft ver
klaard op grond van de overwegingen 
dat: ( ... ) het beroep van de burgerlijke 
partij Ludo Leenders ertoe strekt bijko
mend de toekenning te bekomen van de 
door hem gevorderde en door de eerste 
rechter afgewezen B.T.W., ten bedrage 
van 8.652 frank; ( ... ) de eerste rechter het 
bedrag van de B.T.W., niet heeft toege
kend, gezien het beschadigde voertuig 
nooit hersteld werd, hetgeen door partij
en op zichzelf niet betwist wordt; ( ... ) de
gene aan wiens zaak door een onrecht
matige daad schade werd berokkend, 
recht heeft op de wedersamenstelling 

(1) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 1235 (A.C., I 
1988-89, nr. 34). 

van zijn vermogen zoals het bestond 
v66r de onrechtmatige daad; ( ... ) de bena
deelde derhalve tenzij bij schadeloosstel
ling, A.P.R. 1984, pagina 209, nr. 276 en 
volgende) aanspraak kan maken op het 
bedrag dat noodzakelijk is om de zaak te 
kunnen doen herstellen, ongeacht of hij 
de herstelling laat uitvoeren of niet : 
noch het bestaan, noch de omvang van 
het recht van de benadeelde op een inte
grale schadeloosstelling mag be!nvloed 
worden door. de bestemming die hij geeft 
aan het bedrag dat hem als schadever
goeding wordt toegekend; ( ... ) voor een 
benadeelde, die niet aan de belasting 
over de toegevoegde waarde is onderwor
pen en zodanige belasting dus niet kan 
aftrekken of van de Staat geen terugga
ve ervan kan verkrijgen overeenkomstig 
het W etboek van de Be lasting over de 
Toegevoegde Waarde, het bedrag dat no
dig is om die herstelling te kunnen Iaten 
uitvoeren de belasting over de toegevoeg
de waarde omvat; ( ... ) gezien de B.T.W. 
deel uitmaakt van het berag dat noodza
kelijk is om de zaak te kunnen doen her
stellen, de toekenning van de nog niet
betaalde B.T.W. geen winstpost is voor 
de schadelijder, geen schending uit
maakt van welke wet dan ook en geen 
vergoeding is voor een zuivere hypothe
tische schade : het bestaan van de scha
de is zeker, enkel uitgesloten is de aan
gevoerde schade waarvan het ontstaan 
in de toekomst nog !outer hypothetisch 
blijkt (J. Ronse, o.c. pagina 78, nummer 
95); ( ... ) het verlenen van voorbehoud 
voor B.T.W. voor het geval de schadelij
der in een later stadium zou beslissen 
om tot herstelling van het beschadigd 
voertuig over te gaan, terwijl de schade
lijder schadeloosstelling vraagt inclusief 
de B.T.W., geen wedersamenstelling in
houdt van zijn vermogen zoals het be
stond voor de onrechtmatige daad, ge
zien het toegekende bedrag met voorbe
houd voor de B.T.W., onvoldoende is om 
de zaak te kunnen Iaten herstellen, 

en terwijl, tweede onderdeel, de bena
deelde in geval van zaakschade recht 
heeft op de vergoeding van het geleden 
verlies namelijk het herstel van zijn ver
mogen in de toestand waarin het zich bij 
ontstentenis van onrechtmatige daad zou 
hebben bevonden; het herstel in natura 
of bij equivalent, namelijk door betaling 
van een geldsom, kan geschieden; in ge
val van vergoeding bij equivalent het 
toegekende bedrag dient te volstaan om 
het volledige herstel te waarborgen onge-
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acht te bestemming die door de begunsti
ge aan het bedrag wordt gegeven; de 
herstelbare schade zeker en niet louter 
hypothetisch moet zijn; bij de beschadi
ging van een voertuig een onderscheid is 
te maken tussen de schade aan het voer
tuig en de schade die eventueel het ge
volg is van de B.T.W., die op het herstel 
van de voertuigschade, wettelijk is ver
schuldigd; het herstel van een voertuig 
immers de wettelijke verplichting mee
brengt de B.T.W. te betalen, zodat het 
vermogen van de benadeelde, los van de 
schade berokkend door de beschadiging 
van het voertuig, bovendien, ten belope 
van het bedrag van de B.T.W., wordt 
aangetast wanneer dergelijk herstel 
daadwerkelijk plaatsgrijpt; schade vol
gend uit de betaling van B.T.W. echter 
enkel bestaat wanneer het slachtoffer 
herstel heeft laten uitvoeren, althans ze
ker is dat het herstel zal worden uitge
voerd; de betaling van B.T.W. evenwel 
niet zeker is, wanneer vaststaat dat het 
voertuig niet werd hersteld of wanneer 
dergelijk herstel, gelet op de omstandig
heden van de zaak, namelijk de aard 
van het te herstellen voorwerp, de aard 
van de beschadigingen, de reeds verstre
ken periode zonder dat herstel plaats
greep, meer dan waarschijnlijk niet 
meer zal gebeuren, zodat het bestreden 
vonnis, door te beslissen dat de ingeroe
pen B.T.W.-schade zeker was, zonder 
vast te stellen dat de beschadigde zaak 
was hersteld of dat de herstelling, gelet 
op de omstandigheden van de zaak meer 
dan waarschijnlijk zou plaatsvinden, niet 
wettig is verantwoord en aldus de artike
len 1382-1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en het wettelijk begrip « schade » 
heeft miskend : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat degene aan 

wiens zaak door een onrechtmatige 
daad schade wordt berokkend, recht 
heeft op de wedersamenstelling van 
zijn vermogen zoals het bestond 
v66r de onrechtmatige daad; dat de 
benadeelde derhalve in de regel 
aanspraak kan maken op het be
drag dat noodzakelijk is om de zaak 
te kunnen doen herstellen, ongeacht 
of hij daadwerkelijk de herstelling 
laat uitvoeren of niet; 

Overwegende dat voor een bena
deelde, die geen belastingplichtige 
van de belasting over de toegevoeg-

de waarde is en zodanige belasting 
dus niet kan aftrekken of van de 
Staat geen teruggave ervan kan ver
krijgen overeenkomstig het Wetboek 
van de Belasting over de Toegevoeg
de Waarde, het bedrag dat nodig is 
om die herstelling te kunnen laten 
uitvoeren, de belasting over de toe
gevoegde waarde omvat; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door aan verweerder het be
drag toe te kennen dat nodig is om 
de herstelling te laten uitvoeren en 
dat de belasting over de toegevoeg
de waarde omvat, zonder vast te 
stellen dat de beschadigde zaak is 
hersteld of dat de herstelling, gelet 
op de omstandigheden van de zaak, 
meer dan waarschijnlijk zal plaats
vinden, de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 462 

2e KAMER - 5 mei 1992 

ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKELIJK
HEID - WERKGEVER - VORDERING TEGEN 
DE LASTHEBBER OF AANGESTELDE VAN DE 
WERKGEVER - MOGELIJKHEID. 
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Het slachtoffer van een arbeidsongeval 
en zijn rechthebbenden kunnen van de 
lasthebber of aangestelde van de werk
gever, op de schade aan goederen na, 
geen schadevergoeding vorderen tenzij 
de lasthebber of aangestelde van de 
werkgever het arbeidsongeval opzette
lijk heeft veroorzaakt of wanneer het 
ongeval zich voordeeld op de weg naar 
en van het werk (1}. (Art. 46, § 1, 3° en 
5°, Arbeidsongevallenwet.) 

(VANDERSTEENE T. VANOOTEGHEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 5226} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 46, § 1, van 
de wet van 10 april 1971 over de arbeids
ongevallen, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest - bij be
vestiging van het beroepen vonnis - de 
vordering tot schadevergoeding van eise
res afwijst om reden dat « waar Marc 
Vanooteghem de lasthebber is van de 
werkgever B.V.B.A. Elinco, het ongeval 
niet opzettelijk werd veroorzaakt en het 
zich evenmin voordeed op de wet van of 
naar het werk hij ( ... ) zich terecht (be
roept) op de door artikel 46, § 1 van de 
Arbeidsongevallenwet omschreven im
muniteit. Deze geldt voor elk van de be
standdelen in de vorderingen van de on
derscheiden burgerlijke partijen, ook 
voor de schadeposten die niet specifiek 
het voorwerp zijn van een schadeloos
stelling krachtens de wet op de arbeids
ongevallen » (pagina 3}, 

terwijl overeenkomstig artikel 46 van 
de wet van 10 april 1971 over de arbeids
ongevallen, in geval van een dodelijk on
geval de door de arbeidsongevallenverze
keraar aan de weduwe van het slachtof
fer gestorte vergoeding op forfaitaire 
wijze het verlies vergoedt van het voor
deel dat zij persoonlijk trok uit de in-

(1) Cass., 21 jan. 1986, A.R. nrs. 9529 en 9951 
(A.C., 1985-86, nr. 322); 26 sept. 1991, A.R. nr. 
9023 (A.C., 1991-92, nr. 50). 

komsten die aan de getroffene werden 
verschaft door de arbeidsovereenkomst; 
de forfaitaire vergoeding aldus enkel de 
materiiHe professionele schade dekt; de 
arbeidsongevallenwet van het gemeen 
recht afwijkt, zodat zij op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd; de door ar
tikel 46, § 1 van deze wet voorziene im
muniteiten aldus op beperkende wijze 
moeten worden uitgelegd en restrictief 
moeten worden toegepast; de arbeidson
gevallenwet enkel het herstel behandelt 
van de schade voortspruitende uit een 
aantasting van de persoon van de werk
lieden en van de daarmee gelijkgestelde 
personen; eiseres in conclusie de vergoe
ding vorderde van de schade die haar 
werd veroorzaakt ten gevolge van haar 
psychische situatie, dit is verlies aan 
huurgeld, verlies aan eigen inkomen ( ... ); 
deze schade geenszins het verlies van 
het voordeel dat eiseres trok uit de in
komsten die voor zijn overleden echtge
noot voortvloeiden uit de uitoefening van 
zijn arbeidsovereenkomst; de gevorderde 
schade aldus geenszins door de forfaitai
re vergoeding van de arbeidsongevallen
wet is gedekt, zodat eiseres overeenkom
stig het gemeen recht vergoeding kon 
vorderen zonder dat verweerder het 
voordeel van de door artikel 46, § 1, van 
de Arbeidsongevallenwet voorziene im
muniteit kon genieten, zodat het bestre
den arrest door de vordering van eiseres 
af te wijzen om reden dat verweerder 
zich kon beroepen op de immuniteit van 
artikel 46, § 1 van de Arbeidsongevallen
wet dat, volgens het arrest « ook voor de 
schadeposten die niet specifiek het voor
werp zijn van een schadeloosstelling 
krachtens de wet op de arbeidsongeval
len » geldt, dit artikel heeft geschonden, 
alsook de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek volgens dewelke ge
heel de schade moet worden vergoed : 

Overwegende dat, blijkens artikel 
46, § 1, 3° en 5°, van de Arbeidsonge
vallenwet, het slachtoffer van een 
arbeidsongeval en zijn rechthebben
den van de lasthebber of aangestel
de van de werkgever, op de schade 
aan goederen na, geen schadever
goeding kunnen vorderen tenzij de 
lasthebber of aangestelde van de 
werkgever het arbeidsongeval opzet
telijk heeft veroorzaakt of wanneer 
het ongeval zich voordeed op de weg 
naar en van het werk; 
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Overwegende dat het arrest dat 
de vordering van eiseres tot vergoe
ding van schade, andere dan schade 
aan goederen, « ook voor de Schade
posten die niet specifiek het voor
werp zijn van een schadeloosstelling 
krachtens de wet op de arbeidsonge
vallen "• afwijst omdat verweerder, 
lasthebber van de werkgever van 
het slachtoffer, het arbeidsongeval 
niet opzettelijk heeft veroorzaakt en 
dit ongeval « zich evenmin voordeed 
op de weg van en naar het werk », 
artikel 46, § 1, van de Arbeidsonge
vallenwet niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

5 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 463 

2e KAMER - 5 mei 1992 

legging van de veroordeling te waar
borgen, zolang die nog niet definitief is 
geworden (1). (Art. 33, § 2, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

2° Het cassatieberoep van een beklaagde 
tegen het veroordelend arrest waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding wordt 
bevolen, is niet ontvankelijk wat de 
strafvordering betreft, als niet blijkt 
dat de beklaagde zich werkelijk in 
hechtenis bevond op het ogenblik dat 
hij die voorziening instelde (2). (Art. 
421 Sv.; art. 2 Wet 10 feb. 1966; art. 33, 
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(BRUNS) 

(A.R. nr. 6494) 

5 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 464 

2e KAMER - 5 mei 1992 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - STRAFZAKEN - TWEEDE VEROORDE
LING WEGENS HETZELFDE FElT - SCHEN
DING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 

" NON BIS IN IDEM "· 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON- I 20 CASSATIE - VORDERINGEN TOT VER
M!DDELLIJKE AANHOUDING - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - EISERS - STRAFVORDERING 
- BEKLAAGDE - VEROORDELEND ARREST -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
ONTV ANKEL!JKHEID - VEREISTEN. 

1°' Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding dat naar aanleiding van een straf
rechtelijke veroordeling wordt ver
leend, is een titel van voorlopige 
hechtenis die dient om de tenuitvoer-

NIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN HET BE
LANG VAN DE WET - STRAFZAKEN - VORDE
RING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL OP 
GROND VAN ART. 441 WETBOEK VAN STRAF
VORDERING- VEROORDELING VAN EEN BE
KLAAGDE TOT EEN ENKELE STRAF WEGENS 
MISDRIJVEN WAARVOOR HIJ REEDS WAS VER-

Noten arrest nr. 463: 

{1) en (2) Cass., 7 juni 1989, A.R. nr. 7561 
(A.C., 1988-89, nr. 576). 
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OORDEELD EN WEGENS EEN ANDER MIS
DRIJF - VERNIETIGING ZONDER VERWIJ
ZING. 

1 o Het verbod, volgens hetwelk de rech
ter een beklaagde niet mag veroorde
Jen wegens feiten waarvoor deze reeds 
vroeger was veroordeeld, is een alge
meen rechtsbeginsel (1). 

2° Op de vordering van de procureur-ge
neraal, ingesteld overeenkomstig art. 
441 Sv., vernietigt het Hoi, zonder ver- · 
wijzing, de beslissing houdende veroor
deling van een beklaagde tot een enke
Je straf wegens misdrijven waarvoor 
hij reeds vroeger werd veroordeeld, en 
wegens een ander misdrijf, nu het uit
spreken van een enkele straf gegrond 
is op de overweging dat alle door die 
straf bestrafte misdrijven een enkel 
strafbaar feit opleveren (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE MERTENS E.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6440) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 september 1990 
gewezen door de Politierechtbank te 
Dendermonde; 

Gelet op de door de procureur-ge
neraal bij het Hof van Cassatie in
gediende vordering, waarvan een 
door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt; 

Overwegende dat Eddy Mertens 
bij in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis van 22 mei 1990 van de Poli
tierechtbank te Dendermonde met 
toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek veroordeeld werd tot 
een enkele straf, namelijk een geld
boete van 500 frank, gedeeltelijk 
met uitstel, of een vervangende ge
vangenisstraf, ter zake van te Wette
ren op 7 september 1989 : 1 o een mo-
torfiets in het verkeer te heb
ben gebracht zonder voorafgaande 

(1) en (2) Cass., 6 feb. 1985, A.R. nr. 4076 
(A.C., 1984-85, nr. 341). 

inschrijving (telastlegging D), 2° een 
motorfiets te hebben bestuurd op de 
openbare weg zonder houder te zijn 
van een rijbewijs (telastlegging C); 

Overwegende dat Eddy Mertens 
bij in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis van 14 september 1990 van 
de Politierechtbank te Dendermonde 
met toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek veroordeeld werd 
tot een enkele straf, namelijk een 
geldboete van 500 frank, gedeeltelijk 
met uitstel, of een vervangende 
gevangenisstraf, ter zake van te 
Wetteren op 7 september 1989 : 
1 o een motorfiets in het verkeer te 
hebben gebracht zonder voorafgaan
de inschrijving (telastlegging A), 2° 
een motorfiets te hebben bestuurd 
op de openbare weg zonder houder 
te zijn van een rijbewijs (telastleg
ging B), 3° een motorfiets in het ver
keer te hebben gebracht die niet 
volstrekt gelijkvormig was met het 
overeenkomstig artikel 3, § 1, van 
het koninklijk besluit van 10 okto
ber 1974 goedgekeurde type (telast
legging C); 

Overwegende dat laatstgenoemd 
vonnis overweegt dat « de telastleg
gingen A, B en C in hoofde van Ed
dy Mertens door een en hetzelfde 
feit werden opgeleverd », dat, nu dit 
feit zich vereenzelvigt met het feit, 
bedoeld in de telastleggingen D en 
E, waarvoor Mertens bij voormeld 
vonnis van 22 mei 1989 werd veroor
deeld, het vonnis van 14 september 
1990 het algemeen rechtsbeginsel 
« non bis in idem » miskent en on
wettig is door Eddy Mertens te ver
oordelen wegens de telastleggingen 
A, Ben C en hem te verwijzen in de 
kosten van de strafvordering; 

... gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering en aanne
mende de gronden van voormelde 
vordering, vernietigt het aangegeven 
en in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van 14 september 1990 gewe
zen door de Politierechtbank te Den
dermonde, in zoverre het Eddy Mer
tens veroordeelt, beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
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op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; zegt dat er geen 
grand is tot verwijzing. 

5 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 465 

2• KAMER - 6 mei 1992 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - ART. 16.6 - LINKS INHALEN 
- VOORWAARDEN. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - ART. ~3.3 - LINKS INHALEN 
- VOORWAARDEN. 

1° Art. 16.6 Wegverkeersreglement 1975 
verbiedt niet dat meer dan een voer
tuig gelijktijdig Jinks wordt ingehaald 
(1). 

2° Inhalen geschiedt Jinks, zelfs als de 
ingehaalde bestuurder te kennen geeft 
dat hij voornemens is Jinks af te slaan, 
maar zich niet naar links heeft bege
ven om die beweging uit te voeren (2). 
(Art. 16.3 Wegverkeersreglement 1975.) 

(OZDEMIS T. MARLIERE E.A.) 

(A.R. nr. 9663) 

6 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Willems - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Houtekier. 

(1) Cass., 16 sept. 1986, A.R. nr. 455 (A.C., 
1986-87, nr. 26). 

(2) Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 813 (A.C., 
1986-87, nr. 348). 

Nr. 466 

1 e KAMER - 8 mei 1992 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - KINDEREN - LEVENS
ONDERHOUD - BIJDRAGE VAN DE OUDERS -
OVEREENKOMST - WIJZIGING - VOORW AAR
DE. 

2° LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEI
DING - ONDERHOUD VAN DE KINDEREN -
BIJDRAGE VAN DE OUDERS - OVEREEN
KOMST - WIJZIGING - VOORWAARDE. 

1 o en 2° Geen enkele wetsbepaling staat 
eraan in de weg dat ouders over hun 
respectieve bijdrage in de kosten van 
levensonderhoud, opvoeding en pas
sende opleiding van hun kinderen een 
overeenkomst sluiten, die afwijkt van 
de bijdrage die de voorzitter, recht
sprekend in kart geding, tijdens het 
echtscheidingsgeding heeft vastgelegd, 
voor zover die overeenkomst de recht
matige belangen van de kinderen niet 
miskent en die overeenkomst voor de 
ouders of voor een van hen geen ant
hefting inhoudt van hun verplichting 
om de kinderen levensonderhoud, op
voeding en passende opleiding te be
zorgen (1). (Artt. 203 en 303 B.W.) 

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

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

Naar aanleiding van een echtschei
dingsprocedure op grond van bepaalde 
feiten, werd eiser in kort geding veroor
deeld tot het betalen van onderhoudsgeld 
in het voordeel van zijn kinderen. 

Het vonnis, dat de echtscheiding uit
spreekt, heeft die voorlopige maatrege
len bevestigd. 

Partijen hadden een overeenkomst ge
sloten, die afweek van de door het ge
recht gewezen beschikking. Eiser werd, 
tien jaar later, gedaagd om, ongeacht die 
overeenkomst, achterstallige indexaan-

(1) Zie cone!. O.M. 
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passingen te betalen, en verweerster liet 
tot uitvoerend beslag onder derden over
gaan. 

Eiser verwees naar de tussen partijen 
gesloten overeenkomst. 

De appelrechter hield daarmee geen 
rekening, op grond dat « partijen geen 
dading kunnen aangaan over een onder
houdsverplichting vastgelegd in een ge
rechtelijke besl.issing » en omdat de ma
terie, die geregeld is door de artt. 203 en 
303 B.W. van openbare orde is. 

Een van de rechtsvragen die gesteld 
wordt is of de bindende kracht van de 
overeenkoms.t in kwestie moet wijken 
voor wetsbepalingen die de openbare or
de aanbelangen. 

Geen wetsbepaling of rechtsregel ver
zet zich tegen het aangaan van een over
eenkomst inzake het levensonderhoud 
van de kinderen; de grondslag van die 
plicht tot levensonderhoud uit artt. 203 
en 303 is o.m. gelegen in de afstamming. 
Die verbintenis bestaat afgezien van el
ke vordering. Aan het principe van die 
verplichting kan niet worden getornd, 
wat de ouders evenwel niet belet een 
overeenkomst te sluiten over de modali
teiten van uitvoering van die verplich
ting (2). 

De autonomie van de wil der partijen 
blijft hier dus onaangeroered, met de 
bindende kracht die aan de overeen
komst kleeft. (Art. 1134 B.W.) 

Een belangrijk en fundamenteel voor
behoud client nochtans te worden ge
maakt : die overeenkomst mag niet strij
dig zijn met de openbare orde. 

Maar de enkele omstandigheid dat de 
artt. 203 en 303 B.W., die de materie re
gelen, van openbare orde zijn, houdt niet 
in dat een overeenkomst desbetreffend 
« per se » onwettig en mitsdien nietig 
zou zijn. 

De overeenkomst in kwestie mag al
dus de finaliteit van het systeem niet in 
het gedrang brengen : in dat verband is 
het belang van de kinderen prioritair. 
Daaraan mag geen afbreuk worden ge
daan. Jean-Louis Renchon schreef over 
de onderhoudsverplichting : « les parties 
sont libres d'apprecier personnellement 
dans le present la mesure et les modali
tes selon lesquelles !'obligation sera exe
cutee; elles peuvent, des lors, conclure 
des conventions qui mettent en oeuvre 

(2) Cass., 14 maart 1968, A.C., 1968, 930; 

ou amenagement, dans le present et 
pour l'avenir, !'execution de !'obligation; 
les conventions lieront les parties, mais 
sous la reserve qu'elles ne derogent pas 
aux principes consacres par la loi » (3). 

In de zelfde zin leest men in Gerlo (4): 
daar de bepaling van de artt. 203 en 303 
van openbare orde zijn, « mogen de par
tijen dienaangaande enkel een overeen
komst ~luiten wat betreft de bijdrage, 
maar met aangaande de verplichting ''· 

Wanneer zodanige overeenkomst de fi
naliteit van de wet eerbiedigt, heeft zij 
bindende kracht, ook zonder gerechte
lijke tussenkomst; een homologatie van 
de rechtbank hoeft er niet te zijn (5). 

De rechter mag dus een conventionele 
beslissing over het onderhoudsgeld on
der bepaalde voorwaarde wijzigen (art. 
1280 Ger.W.), maar hij mag niet zeggen 
dat de overeenkomst ongeldig is op de 
enkele grond dat de artt. 203 en 303 van 
openbare orde zijn. 

Het Hof heeft reeds aanvaard dat ou
ders een overeenkomst afsluiten over 
hun bijdrage in het onderhoud van de kin
deren : die overeenkomst is • in principe 
bindend », in zoverre zij niet tot gevolg 
heeft « de verplichting te wijzigen, te be
perken of te belemmeren », welke door 
de artt. 203 en 303 B.W. aan de ouders 
t.o.v. hun kinderen worden opgelegd. (6). 

Het tweede middel is gegrond. 

ARREST 

(A.R. nr. 7892) 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 2 mei 1991 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen; 

(3) J.L. RENCHON, Rev. Droit Familial 1982, 
169, en 1988, 297. 

(4) J. GERLO, Onderhoudsgelden (1985), nr. 
138. 

(5) Contra : DE LEVAL, Traite de saisies (biz. 
455, noot 1975) : « Un accord entre parties sur 
!a moditicatwn de leurs obligations envers les 
enfants est inefficace a produire quelqu'effet 
juridique tant qu'il n'a pas ete approuve et 
consacre par Ia justice •. 

(6) Cass., 10 okt. 1974, A.C., 1975. 
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Over het tweede onderdeel van het 
tweede middel, gesteld als volgt : 
<< schending van de artikelen 203, § 1, 
302, 303 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 der Grondwet (artikel 203 
deels zoals van kracht voor de wetswijzi
ging van 31 maart 1987, en deels zoals 
van kracht na die wijziging; artikel 302 
zoals gewijzigd bij wetten van 8 april 
1965 en 1 juli 1974), 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat "(verweerster) 
het vonnis a quo aanvecht voor zover er 
( ... ) in is gesteld dat partijen in principe 
rechtsgeldig konden overeenkomen dat 
(eiser) de indexaties niet hoefde te beta
len en dat het voor hem een morele on
mogelijkheid was de overeenkomst 
schriftelijk vast te stellen, zodat het be
staan ervan door vermoedens kon wor
den bewezen; dat dit bewijs ter zake het 
stilzitten was van (verweerster) geduren
de negen jaar, dat niet anders kon wor
den gei:nterpreteerd dan als een stilzwij
gende afstand van haar recht om nog 
indexaties te vorderen voor 22 maart 
1988, datum waarop zij (eiser) aanmaan
de de indexaties te betalen ", en dat (ver
weerster) stellig het bestaan betwist van 
enige overeenkomst nopens het vrijstel
len van de verplichting indexaties te be
talen als tegenprestatie voor het feit dat 
(eiser) de kinderen kleedde en wekelijks 
zakgeld gaf, overeenkomst die, volgens 
haar, trouwens volstrekt nietig zou zijn ", 
oordeelt dat "partijen geen dading kun
nen aangaan over de verplichting om 
een bijdrage te betalen voor een kind, 
vastgelegd in een gerechtelijke beslis
sing; dat deze materie van openbare orde 
is, zodat een akkoord tussen partijen 
over hun verplichting jegens hun kinde
ren geen enkel juridisch gevolg kan heb
ben zo niet opgenomen in een nieuwe 
beslissing van de rechter die over de 
grand van de zaak uitspraak doet; dat, 
zolang er geen wijziging is door een ge
rechtelijke uitspraak, de tenuitvoergeleg
de titel de rechten en de verplichtingen 
van de partijen bepaalt ( ... ); dat de schul
denaar van de bijdrage tot onderhoud 
slechts zal zijn bevrijd door de betaling 
van zijn schuld op de wijze en volgens 
de modaliteiten van de titel" (arrest 
pp. 4-5), 

terwijl ( ... ) geen enkele rechtsregel er 
zich tegen verzet dat echtgenoten over 
hun respectieve bijdrage in de onder
houds- en opvoedingskosten van hun ge
meenschappelijke kinderen een overeen
komst aangaan, afwijkend van de modali-

teiten van hun bijdrage vastgesteld door 
een beschikking van de voorzitter in kart 
geding in de loop van de echtscheidings
procedure, zonder zich tot de rechtbank 
te wenden, voor zover de rechtmatige be
langen van de kinderen niet worden mis
kend; dergelijke overeenkomst onder de 
toepassing valt van artikel 1134 van het 
B.W., zodat de partijen bij hun akkoord 
elke bepaling kunnen voegen die niet 
strijdig is met de openbare orde of de 
goede zeden; het karakter van openbare 
orde van de bepalingen van de artikelen 
203 en 303 van het Burgerlijk Wetboek 
weliswaar tot gevolg heeft dat een over
eenkomst de verplichting opgelegd door 
deze artikelen niet mag wijzigen of be
perken, doch geenszins tot gevolg heeft 
dat een akkoord tussen partijen over 
hun verplichtingen jegens hun kinderen, 
en waarvan niet wordt vastgestel.d dat 
zij afbreuk doet aan de wetmatige be
langen van de kinderen, geen enkel juri
disch gevolg kan hebben indien zij niet 
opgenomen wordt in een nieuwe beslis
sing van de rechter die over de grand 
van de zaak uitspraak doet, zodat het be
streden arrest niet wettig, zich steunend 
op het karakter van openbare orde van 
de voorschriften van de artikelen 203 en 
303 van het Burgerlijk Wetboek, als alge
mene regel kon stellen dat partijen niet 
zonder gerechtelijke tussenkomst hun 
rechten en verplichtingen inzake onder
houd en opvoeding van hun kinderen 
vastgelegd in een gerechtelijke beslis
sing kunnen wijzigen, en op grand hier
van eisers verzet ongegrond verklaren 
(schending van aile in de aanhef van het 
middel aangehaalde wetsbepalingen, ar
tikel 97 der Grondwet uitgezonderd) » : 

Overwegende dat de appelrechter 
beslist : « dat partijen geen dading 
kunnen aangaan over de verplich
ting om een bijdrage te betalen voor 
een kind, vastgelegd in een gerech
telijke beslissing; dat deze materie 
van openbare orde is, zodat een ak
koord tussen partijen over hun ver
plichtingen jegens hun kinderen 
geen enkel juridisch gevolg kan heb
ben zo niet opgenomen in een nieu
we beslissing van de rechter die 
over de grond van de zaak uitspraak 
doet; dat, zolang er geen wijziging is 
door een gerechtelijke uitspraak, de 
tenuitvoergelegde titel de rechten en 
de verplichtingen van de partijen 
bepaalt; ( ... ) dat de schuldenaar van 
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de bijdrage tot onderhoud slechts 
zal zijn bevrijd door de b~taling van 
zijn schuld op de wijze en volgens 
de modaliteiten in de titel »; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling eraan in de weg staat dat 
de ouders over hun respectieve bij
drage in de kosten van levensonder
houd, opvoeding en passende oplei
ding van hun kinderen een overeen
komst sluiten, die afwijkt van de 
bijdrage die de voorzitter, rechtspre
kend in kort geding, tijdens het 
echtscheidingsgeding heeft vastge
legd, voor zover die overeenkomst 
de rechtmatige belangen van de kin
deren niet miskent en die overeen
komst voor de ouders of voor een 
van hen geen ontheffing inhoudt 
van hun verplichting om de kinde
ren levensonderhoud, opvoeding en 
passende opleiding te bezorgen; 

Dat het arrest, door anders te be
slissen, de in het onderdeel aange
wezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van verweer
ster tegen eiser toelaatbaar ver
klaart, het hoger beroep tegen de 
B.V.B.A. Intertrans en Jozef Heylen 
ontoelaatbaar verklaart en uitspraak 
doet over de kosten van deze laatste 
partijen; 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 Antwerpen. 

8 mei 1992 - 1e kamer - Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 467 

3e KAMER - 11 mei 1992 

CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG -
BURGERLIJKE ZAKEN - BESCHIKKEND GE
DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN WAT DE OM
VANG VAN DE CASSATIE BETREFT- BEG RIP. 

In burgerlijke zaken is, wat de omvang 
van de cassatie betreft, geen beschik
kend gedeelte dat onderscheiden is 
van het door de voorziening bestreden 
beschikkende gedeelte, datgene waar
tegen door geen enkele partij in het 
cassatiegeding een ontvankelijke voor
ziening kan worden ingesteld (1). 

(N.M.B.S. T. DE WAELE E.A.) 

(A.R. nr. 9374) 

11 mei 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. De Gryse, 
De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 468 

2e KAMER - 12 mei 1992 

WEGVERKEER - WETSBEPALINGEN -
ART. 33 - VLUCHTMISDRIJF - ONTTREKKING 
AAN DE DIENSTIGE VASTSTELLINGEN - BE
GRIP. 

De dienstige vaststellingen als bedoeld 
in art. 33 Wegverkeerswet, zijn niet 
enkel de vaststellingen die nodig zijn 

Noot arrest nr. 467 : 

(1) Cass., 23 okt. 1980, A.R. nr. 6164 (A.C., 
1980-81, nr. 123); 24 maart 1986, A.R. nr. 5086 
(ibid., 1985-86, nr. 464). 
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om de aansprakelijkheid voor het on
geval te kunnen bepalen, maar ook de 
vaststellingen o.m. inzake dronken
schap of alcoholintoxicatie, zelfs wan
neer de bestuurder zich kenbaar heeft 
gemaakt aan de tegenpartij of aan an
dere personen; een veroordeling we
gens vluchtmisdrijf is niet onwettig 
alleen omdat de bestuurder zich na
dien bij de politie heeft aangegeven 
(1). 

(VANDE PUTrE) 

(A.R. nr. 5247) 

12 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. P. De Groote, Gent. 

Nr. 469 

2e KAMER - 12 mei 1992 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK 
GEWEZEN BESLISSING - VERWEER IN HET 
EXPLOOT VAN VERZET - VERPLICHTING OM 
DAT VERWEER TE BEANTWOORDEN - VER
EISTEN .. 

De strafrechter behoeft niet te antwoor
den op de middelen die door de be
klaagde in het exploot van verzet te
gen een bij verstek gewezen beslissing 
worden uiteengezet, als de opposant op 

Noot arrest nr. 468: 

(1) Zie Cass., 7 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 343), 23 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 468) en 
8 mei 1990, A.R. -nr. 4419 (ibid., 1989-90, nr. 
524). 

de terechtzitting niet heeft verklaard 
dat hij die middelen bij conclusie her
neemt (1). (Impliciet.) 

(JEURING) 

(A.R. nr. 5286) 

12 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. D. Vandelacluze, Brugge. 

Nr. 470 

2e KAMER - 12 mei 1992 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING - VOORZIENING IN CASSATIE 
VERWERPING - GEVOLGEN - TERMIJN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING - RECHTSPLEGING. 

1° De omstandigheid dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling oordeelt dat de 
beschikking van de raadkamer door 
nietigheid is aangetast wegens misken
ning van het recht van verdediging, 
heeft niet tot gevolg dat die kamer zelf 
ertoe gehouden is om, overeenkomstig 
art. 31, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990, binnen vijftien dagen, te rekenen 
van het arrest van verwerping door 
het Hoi van Cassatie, uitspraak te 
doen over de handhaving van de voor
lopige hechtenis, en evenmin dat zij 

Noot arrest nr. 469 : 

(1) Cass., 26 maart 1985, A.R. nr. 9234 (A.C., 
1984-85, nr. 454, met noot R.D.) 
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na het verstrijken van die termijn de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis niet meer zou kunnen bevelen (1). 

2° Artikel 30, § 2, vijfde lid, Wet Voorlo
pige Hechtenis 1990 Jegt m.b.t. de 
rechtspleging voor de kamer van inbe
schuldigingstelling enkel de verplich
ting op om bericht te geven aan de 
raadsman van de verdachte, art. 22 
van dezelfde wet dat het recht op inza
ge van het dossier regelt, is niet van 
toepassing op de rechtspleging in ha
ger beroep (2). 

(BAEYENS) 

(ARREST) 

(A.R. nr. 6677) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

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 de raadkamer 
- na de verwerping bij arrest van 
het Hof van 7 april 1992 van eisers 
voorziening tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van 31 maart 1992 - met toepassing 
van artikel 31, § 5, van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlo
pige hechtenis, op 15 april 1992, dit 
is binnen vijftien dagen te rekenen 
vanaf de uitspraak van het arrest 

(1) Zie Cass., 2 jan. 1991, A.R. nr. 5188 (A.C., 
1990-91, nr. 224) en 29 mei 1991, A.R. nr. 9149 
(ibid., nr. 501). 

(2) Zie Cass., 30 aug. 1991, A.R. nr. 5977 
(A.C., 1990-91, nr. 575) en 11 maart 1992, A.R. 
nr. 9779 (ibid., 1991-92, nr. 363). 

van het Hof van Cassatie, de voorlo
pige hechtenis van eiser hand
haafde; 

Overwegende dat die rechtsple
ging voor de raadkamer niet het ge
volg is van een verzoek door eiser 
gedaan op grond van artikel 5.4 
E.V.R.M., maar een gevolg dat van 
rechtswege voortspruit uit artikel 
31, § 5, van de wet betreffende de 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat eiser, door ha
ger beroep in te stellen tegen die 
beschikking van de raadkamer over
eenkomstig artikel 30 van de wet 
betreffende de voorlopige hechtenis, 
gebruik maakt van zijn recht om de 
regelmatigheid van de beschikking 
van de raadkamer te laten toetsen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij wie de 
zaak aldus aanhangig werd gemaakt 
overeenkomstig artikel 30, § 3, van 
dezelfde wet uitspraak diende te 

, doen binnen vijftien dagen nadat 
het beroep is ingesteld, wat te dezen 
is gebeurd; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling oordeelt dat de beschik
king van de raadkamer door nietig
heid was aangetast wegens misken
ning van het recht van verdediging, 
niet tot gevolg heeft dat zij zelf er
toe zou gehouden zijn om binnen 
vijftien dagen te rekenen van het 
arrest van het Hof van Cassatie uit
spraak te doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis en dat 
zij, na het verstrijken van die ter
mijn, alsnog de handhaving van de 
voorlopige hechtenis niet meer zou 
kunnen bevelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Overwegende dat artikel 30, § 2, 
vijfde lid, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis met betrekking tot de rechts
pleging voor de kamer van inbe
schuldigingstelling enkel de ver
plichting oplegt bericht te geven aan 
de raadsman van de verdachte, het
geen te dezen is geschied; dat arti
kel 22 van diezelfde wet dat het 
recht op inzage van het dossier re
gelt niet van toepassing is op de 
rechtspleging in hoger beroep; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser of zijn 
raadsman voor de kamer van inbe
schuldigingstelling hebben aange
voerd dat het recht van verdediging 
voor dat onderzoeksgerecht werd 
miskend; dat niet blijkt dat zij de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
hebben verzocht om, met het oog op 
de uitoefening van het recht van 
verdediging, inzage te mogen nemen 
van het strafdossier, noch om uitstel 
van de behandeling van de zaak 
hebben gevraagd overeenkomstig 
artikel 32 van de wet op de voorlopi
ge hechtenis; dat integendeel blijkt 
dat eiser, bijgestaan door zijn raads
man, voor de kamer van inbeschul
digingstelling is verschenen en zon
der voorbehoud zijn verdediging 
heeft voorgedragen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. D'Haenens, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. J. Platteau, 
Gent. 

2• KAMER - 12 mei 1992 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ON
DERZOEKSRECHTER OPTREDEND BUITEN 
ZIJN ARRONDISSEMENT- VERMELDING VAN 
DE HIERTOE VEREISTE ERNSTIGE EN DRIN
GENDE OMSTANDIGHEDEN. 

Art. 62bis, tweede lid, Sv. vereist niet 
dat, wanneer de onderzoeksrechter 
krachtens die wetsbepaling buiten zijn 
arrondissement een onderzoeksdaad 
verricht of laat verrichten, in de stuk
ken dienaangaande melding wordt ge
maakt van die wetsbepaling of van de 
erin bedoelde ernstige en dringende 
omstandigheden. 

(BRYSSE, TUYPENS, PARISIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6456) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 62bis, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, de on
derzoeksrechter die optreedt binnen 
zijn territoriale bevoegdheid, zoals 
bepaald bij het eerste lid van voor
meld artikel 62bis, buiten zijn arron
dissement aile tot zijn bevoegdheid 
behorende daden van opsporing of 
gerechtelijk onderzoek kan verrich
ten of gelasten, wanneer hij van 
oordeel is dat ernstige en dringende 
omstandigheden zulks vereisen; dat 
het dusdanig optreden van de onder
zoeksrechter van dit oordeel blijk 
geeft; dat artikel 62bis, tweede lid, 
niet vereist dat, wanneer de onder
zoeksrechter krachtens deze wetsbe
paling buiten zijn arrondissement 
een onderzoeksdaad verricht of laat 
verrichten, in de stukken dienaan
gaande uitdrukkelijk melding wordt 
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gemaakt van deze wetsbepaling of 
van de erin bedoelde ernstige en 
dringende omstandigheden; 

Overwegende dat het arrest met 
verwijzing naar de motivering van 
de eerste rechter wettig beslist << dat 
het tot de uitsluitende beoordelings
bevoegdheid van de onderzoeksrech
tef (behoort) om te oordelen of er 
ernstige en dringende omstandighe
den voorhanden zijn om onderzoeks
daden zelf te verrichten of te gelas
ten buiten zijn gerechtelijk arron
dissement »; 

Dat de motivering van het arrest 
dat, met betrekking tot onderzoeks
daden van de onderzoeksrechter 
buiten zijn arrondissement, << het de 
vonnisrechter toe(komt) te toetsen 
of er in· de gegeven omstandigheden 
door de onderzoeksrechter een onre
gelmatigheid zoti zijn begaan die 
kan leiden tot het weren van stuk
ken als bewijselementen », mitsdien 
een ten overvloede gegeven be
schouwing is, zonder invloed op de 
getroffen beslissing; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

12 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne -
Advocaten: mrs. F. Van Hende, M. De
budt, Van Steenbrugge, Gent. 

Nr. 472 

2• KAMER - 13 mei 1992 

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VOL
GENS HETWELK DE RECHTER ONPARTIJDIG 
MOET ZIJN - STRAFZAKEN - ONDERZOEKS
RECHTER DIE VOORDIEN ALS RECHTER IN 
KORT GEDING ZIJN MENING TE KENNEN 
HEEFT GEGEVEN OVER DE FElTEN. 

2° ONDERZOEKSRECHTER - ONDER
ZOEKSRECHTER DIE VOORDIEN ALS RECH
TER IN KORT GEDING ZIJN MENING 'fE KEN
NEN HEEFT GEGEVEN OVER DE FElTEN -
SCHENDING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBE
GINSEL VOLGENS HETWELK DE RECHTER ON
PARTIJDIG MOET ZIJN. 

1 o en 2° Wanneer de onderzoeksrechter, 
· vooraleer hij met het onderzoek in de 

zaak was belast, als rechter in ·kart ge
ding zijn mening te kennen · heeft ge" 

· geven over de door de burgerlijke par
tij aangeklaagde feiten, hebben de 
appelrechters uit de inhoud van de 
door die magistraat in knrt geding ge
wezen beschikking wettig kunnen af
leiden dat het latere optreden van die 
magistraat als onderzoeksrechter in de 
zaak bij de beklaagden gewettigde 
twijfel kon doen ontstaan aan zijn ge
schiktheid om de feiten a charge en a 
decharge te onderzoeken, en derhalve 
hebben ze wettig kunnen beslisssen 
dat geen van de stukken van het voor
bereidend onderzoek voor hen bruikc 
baar was om zich een overtuiging te 
vormen omtrent de eventuele schuld 
van de beklaagden. (Algemeen rechts
beginsel volgens hetwelk de rechter 
onpartijdig moet zijn.) 

(DUPRET T. BALL E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9659) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1991 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, die als 
burgerlijke partij in geen kosten 
van de strafvordering is veroor
deeld, niet bevoegd is om zich tegen 
die beslissingen in· cassatie te voor-
zien; . 

Dat de voorziening. niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 292 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 4 
november 1950 te Rome en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, alsook van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de rech
ter geen persoonlijk standpunt mag in
nemen, 

doordat het bestreden arrest de be
klaagden ontslaat van rechtsvervolging 
(en het hof van beroep onbevoegd ver
klaart) om uitspraak te doen over de ci
vielrechtelijke vordering; dat het hof van 
beroep alle stukken van het voorberei
dend onderzoek uit de debatten weert op 
de volgende gronden : « Overwegende 
dat, wanneer vaststaat dat de regel van 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag van 
de rechten van de mens van toepassing 
is op de vonnisgerechten, het antwoord 
evenwel meer genuanceerd moet zijn 
wanneer de vraag betrekking heeft op 
het optreden van de rechter tijdens de 
voorbereidende fase van het strafproces 
(Tulkens F. en Bosly H.D. : " Le juge inde
pendant et impartial en matiere penale : 
la situation en droit belge ", Rev. sc. 
crim. dr. plm. camp., 1990, blz. 689 en 
690; Bosly H.D. : " Le magistrat in
structeur, juge independant et imparti
al", in "Liber amicorum Marc Chatel", 
blz. 3); dat evenwel de regel dat de leden 
van de rechterlijke macht onpartijdig 
moeten zijn de grondslagen van onze 
rechterlijke inrichting raakt, reeds be
stand v66r de inwerkingtreding van het 
bovengenoemde artikel 6 en geldt voor 
alle rechters ( conclusie van procureur-ge
neraal Krings voor cass., 24 september 
1986, J.T., 1986, blz. 667; Bosly H.D. 
op.cit., blz. 7 en 8); dat de regeling inza-

ke onverenigbaarheid, · verva:t in artikel 
292 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
ook van toepassing is op de rechtsple• 
ging in strafzaken (Cass., 18 maart 1981; 
Rev. dr. pim. 1981, blz. 703 en volgende) 
slechts een bijzonder geval is van die re
gel welke tevens geldt voor alle daden 
die een met het onderzoek belaste rech~ 
ter verricht tijdens het voorbereidend on
derzoek; overwegende dat de onderzoeks
rechter Degraeve, toen hij zitting hield 
als rechter in kort geding, zijn mening te 
kennen gaf over de door mevrouw Du
pret aangeklaagde feiten, aangezien hij 
zijn beschikking als volgt motiveerde : 
"Overwegende dat eiseres (mevrouw Du
pret) alle redenen heeft om te vrezen dat 
de verweerder Ball haar door dubieuze 
verrichtingen nog meer nadeel zal berok
kenen; dat het nogal verbazend en ver
ontrustend is vast te stellen dat bij de 
oprichting van de vennootschap MJB 
een zekere vrouw Leroy (thans medebe
klaagde) die in Frankrijk woont· en wier 
hoedanigheid opzettelijk in het ongewfs: 
se wordt gelaten, heeft ingeschreven op 
720 van de 750 deelbewijzen; dat vast
staat dat de verweerder Ball zijn onroe
rend goed in de vennootschap heeft ge
bracht en dat dit goed definitief zijn 
vermogen heeft verlaten; dat het even
eens een teken aan de wand is dat hij 
zijn meubilair zonder duidelijke reden 
van de hand heeft gedaan; dat dus moet 
worden gevreesd dat de verweerder Ball 
de door hem opgerichte vennootschapc 
pen helemaal zalleeghalen, zodat eiseres 
(mevrouw Dupret) later te maken zal 
krijgen met waardeloze vennootschap~ 
pen; overwegende dat de gevorderde 
maatregel enkel strekt tot bewaring van 
recht en dat de aanwijzing van een des
kundige-bewaker bedoeld is om te wa
ken over het behoorlijk beheer van die 
vennootschap en ervoor te zorgen dat ei
seres (mevrouw Dupret) niet door du
bieuze verrichtingen schade lijdt, aange
zien de n.v. JVM te dezen in het bezit is 
van het vermogen van eiseres (mevrouw 
Dupret) "; overwegende dat in die om
standigheden de onderzoeksrechter De
graeve, bij wie mevrouw Dupret achteraf 
klacht had ingediend met burgerlijke
partijstellihg en die door het openbaar 
ministerie was gevorderd om een onder
zoek in te stellen naar de feiten die het 
voorwerp waren geweest van of in nauw 
verband stonden met de feiten waarvan 
hij in kort geding kennis had genoinen, 
de voorzitter van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Doornik had moeten ver
zoeken om ·in zijn vervanging door een 
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andere onderzoeksrechter te voorzien; 
dat hij door dat niet te doen rechterlijke 
ambten cumuleerde waardoor bij de vier 
beklaagden gewettigde twijfel kon ont
staan aan zijn geschiktheid om de feiten 
a charge en a decharge te onderzoeken; 
overwegende dat de burgerlijke partij 
Dupret vergeefs betoogt " dat het de 
plicht van de heer Ball was de rechter 
Degraeve te wraken door de gewone pro
ceduremiddelen daartoe aan te wenden "; 
dat het voor die beklaagde mogelijks 
geen verschil uitmaakte dat hij naar het 
vonnisgerecht werd verwezen na een 
voorafgaande procedure waarin hande
lingen waren verricht die hij als onrecht
matig beschouwde en dat uit zijn hou
ding niet kan worden afgeleid dat hij 
zich het recht heeft willen ontzeggen om 
zich voor de feitenrechter te beroepen op 
de wettelijke regels betreffende de ex
cepties en de bewijzen (Gendebien, op. 
cit., nr. 48, blz. 101); overwegende dat uit 
al die vaststellingen en overwegingen 
blijkt dat geen van de stukken van het 
litigieuze voorbereidend onderzoek voor 
het hof bruikbaar is om zich een overtui
ging te vormen omtrent de eventuele 
schuld van de beklaagden », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 292 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat cumulatie van rechterlijke ambten 
verboden is, uitgenomen de gevallen die 
de wet bepaalt, en nietig is het vonnis, 
gewezen door een rechter die vroeger bij 
het uitoefenen van een ander rechterlijk 
ambt kennis genomen heeft van de zaak; 
die verbodsbepaling niet van toepassing 
is op de onderzoeksrechter die het on
derzoek instelt na als rechter in kart ge
ding zitting te hebben gehouden in een 
zaak die in nauw verband staat met de 
feiten waarover zijn onderzoek loopt; 
enerzijds immers, de onderzoeksrechter 
in het strafproces enkel belast is met het 
onderzoek en geen uitspraak doet over 
de zaak zelf; anderzijds, artikel 292 van 
het Gerechtelijk Wetboek enkel van toe
passing is op het geval dat een rechter, 
die van de zaak kennis genomen heeft in 
eerste aanleg, tevens zitting houdt in ha
ger beroep; zulks te dezen niet het geval 
is; de h. Degraeve rechter is in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Doornik; hij 
in die hoedanigheid het ambt van rech
ter in kart geding en van onderzoeks
rechter mocht uitoefenen, zonder bier
door artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek te schenden; het bestreden ar
rest bijgevolg, in zoverre het de onregel
matig bevonden stukken van het voorbe
reidend onderzoek op grand van artikel 

292 van het Gerechtelijk Wetboek uit 
de debatten weert, die wetsbepaling 
schendt; 

tweede onderdeel, artikel 6 van het 
Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens bepaalt dat een ieder bij het be
palen van de gegrondheid van een tegen 
hem ingestelde strafvervolging recht 
heeft op behandeling van zijn taak door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie; die bepaling als zoda
nig niet van toepassing is op de onder
zoeksrechter in de voorbereidende fase 
van het strafproces; de onderzoeksrech
ter geen uitspraak doet over de gegrond
heid van de strafvervolging; het bestre
den arrest bijgevolg, in zoverre het de 
onregelmatig bevonden stukken van het 
voorbereidend onderzoek op grand van 
artikel 6 van het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens uit de debatten 
weert, die wetsbepaling schendt; 

derde onderdeel, voor het geval (het) 
Hof zou oordelen dat artikel 6 van het 
Europees Verdrag te dezen van toepas
sing is, er moet worden vastgesteld dat 
de overwegingen van het bestreden ar
rest geen voldoende grand opleveren van 
de beslissing dat er bij de beklaagden 
gewettigde twijfel kon rij?en aan de ge
schiktheid van de rechter Degraeve om 
de feiten a charge en a decharge te on
derzoeken; het bestreden arrest enkel 
erop wijst dat de onderzoeksrechter De
graeve, in een in kart geding gewezen 
beschikking waarbij een deskundige 
werd aangewezen, zijn mening te ken
nen gaf over de feiten die door eiseres 
waren aangeklaagd of in nauw verband 
stonden met die feiten; de beslissing 
waarbij de rechter in kart geding een 
deskundige aanwijst een louter bewaren
de maatregel is die geen oordeel inhoudt 
over de zaak zelf; de onderzoeksrechter 
wordt vermoed onpartijdig te zijn zolang 
het tegendeel niet is bewezen; het bestre
den arrest bijgevolg, nu het op grand 
van de vaststelling dat de rechter Degrae
ve, als rechter in kart geding, in zijn 
beslissing houdende aanwijzing van een 
deskundige bij wijze van bewarende 
maatregel een mening te kennen gaf 
over de feiten, beslist dat zulks bij de be
klaagden gewettigde twijfel kon wekken 
aan de geschiktheid van de onderzoeks
rechter Degraeve, artikel 6 van het Euro
pees Verdrag van de Rechten van de 
Mens schendt; 
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W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

uit de vaststellingen van het arrest 
betreffende de inhoud van de in 
kort geding gewezen beschikking 
van de rechter Degraeve, die het 
ambt van voorzitter in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Doornik 
waarneemt, wettig hebben kunnen 
afleiden dat het latere optreden van 
die magistraat als onderzoeksrech
ter in de zaak « bij de vier (verweer
ders) gewettigde twijfel kon doen 
ontstaan aan zijn geschiktheid om 
de feiten a charge en a decharge te 
onderzoeken »; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de in het 

middel weergegeven motivering van 
het arrest blijkt dat de appelrech
ters hun beslissing « dat geen van 
de stukken van het litigieuze voor
bereidend onderzoek voor het hof 
bruikbaar is om zich een overtui
ging te vormen ( ... ) omtrent de even
tuele schuld van de (verweerders) », 
hebben gegrond op het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter « onpartijdig moet zijn » en 
dat volgens hen « geldt ( ... ) voor alle 
daden, die een met het onderzoek 
belaste rechter verricht tijdens het 
voorbereidend onderzoek », en te
vens vermelden << dat de regeling in
zake onverenigbaarheid, vervat in 
artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek dat ook in strafzaken van 

1 

toepassing is ( ... ), slechts een bijzon
der geval is (van die regel) »; 

Overwegende dat, in zoverre zij , 
hun beslissing ook hebben gegrond 
op die wetsbepaling door te stellen 
dat de bovengenoemde rechter 
<< rechterlijke ambten cumuleert », 
het onderdeel een ten overvloede ge
geven motief van het arrest bekriti
seert en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

W at het tweede onderdeel betreft : I 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat de appelrechters hun be
slissing niet hebben gegrond op arti-

II 

kel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 
doch enkel van oordeel waren dat 
het antwoord op de << vraag » of die 
bepaling van toepassing was << op de 
rechter in de voorbereidende fase 
van het strafproces » een << meer ge
nuanceerd antwoord » vereist, dan 
de vraag of diezelfde bepaling van 
toepassing is << op het vonnisge
recht »; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderzoek 

erop neerkomt te betogen dat de 
appelrechters hebben beslist dat de 
bovengenoemde magistraat niet on
partijdig was, terwijl zij enkel heb
ben geoordeeld dat de verweerders 
<< gewettigde twijfel » konden koeste
ren << aan (de) geschiktheid (van die 
magistraat) om de feiten a charge 
en a decharge te onderzoeken »; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

aanvoert dat het arrest « alle stuk
ken van het voorbereidend onder
zoek uit de debatten heeft geweerd 
op grond van artikel 6 van het Euro
pees Verdrag van de Rechten van 
de Mens », terwijl het hof van be
roep aileen maar op grond van het 
hierboven vermelde algemeen rechts
beginsel en op grond van artikel 292 
van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
beslist << dat geen van de stukken 
van het litigieuze voorbereidend 
onderzoek voor het hof bruikbaar is 
om zich een overtuiging te vormen 
omtrent de eventuele schuld vari de 
(verweerders) »; 

Dat het onderdeel berust op een 
onjuiste lezing van het arrest en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

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



850 HOF VAN CASSATIE Nr. 473 

13 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Fischer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 473 

2• KAMER - 13 mei 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN -
ART. 12.3.1 - VOORRANGSPLICHT - BEGRIP. 

De rechter die vaststelt, enerzijds, dat 
door de voorranghebbende bestuurder 
niet wordt aangetoond dat zijn voer
tuig zichtbaar was op het ogenblik dat 
de voorrangsplichtige zijn voertuig in 
beweging bracht, anderzijds, dat 
laatstgenoemde onmiddellijk bij het 
zien naderen van de voorranghebben
de bestuurder zijn maneuver heeft ge
staakt, zonder eventueel de gehele rij
baan te versperren zodanig dat 
laatstgenoemde hem had kunnen voor
bijrijden of tijdig had kunnen stoppen 
had h1j niet met een overdreven snel
heid gereden, heeft uit die vaststellin
gen kunnen afleiden dat de voorrangs
plichtige bestuurder door het rijgedrag 
van de voorranghebbende in zijn rede
lijke verwachtingen werd bedrogen, en 
heeft wettig, zij het impliciet, kunnen 
beslissen dat de voorrangsplichtige 
voor een niet te voorziene hindernis is 
komen te staan of het slachtoffer is ge
weest van een onoverkomelijke dwa
Jing zodat hem geen enkele schuld 
treft (1). 

(BROSSE, CLAUT T. MARQUET, NELLES) 

(A.R. nr. 9693) 

13 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Willems - Gelijkluidende con-

(1) Zie Cass., 29 mei 1991, A.R. nr. 8819 
(A.C., 1990-91, nr. 498) en 5 juni 1991, A.R. nr. 
8699 (ibid., 1990-91, nr. 516). 

clusie van de h. Velu, eerste advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
DeBruyn. 

Nr. 474 

2• KAMER - 13 mei 1992 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- BEGRIP EN AARD VAN EEN 
RECHTSGROND - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - TEGENSTIJDIGHEID - BEGRIP. 

2° SAMENHANG STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - SAMENHANG TUSSEN 
SOCIAALRECHTELIJKE EN ANDERE FElTEN -
TEGENSTRIJDIGHEID. 

1 o en 2° Het hof van beroep dat de ver
volging niet ontvankelijk verklaart die 
de arbeidsauditeur heeft ingesteld we
gens overtredingen van de wetten en 
verordeningen in aangelegenheden die 
behoren tot de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten, kan niet zonder in te
genspraak te vervallen beslissen, ener
zijds, dat het met de kennisneming 
van een feit belaste strafgerecht niet 
de samenhang kon vaststellen tussen 
dat feit en de feiten waarvan het on
derzoek door de onderzoeksrechter 
nag aan de gang is en waarvan het 
uiteraard geen kennis kan nemen, en, 
anderzijds, dat de arbeidsauditeur niet 
bevoegd was om het bevel tot dagvaar
ding te geven nadat de procureur des 
Konings de onderzoeksrechter gevor
derd had een onderzoek in te stellen 
naar bankbreuk, op grand dat de soci
aalrechtelijke feiten waarvan het ge
recht kennis had genomen samenhang 
vertoonden met de bankbreuk waar
van het onderzoek door de onderzoeks
rechter nag aan de gang is. 
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(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BER
GEN T. JAUPART E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9698) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 776, op 27 december 
1991 door het Hof van Beroep te 
Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 155, 578, 7°, 583, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 182, 211, 226, 
227, 307, 308, 501, tweede lid, 526, 527, 540 
van het Wetboek van Strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om het beroepen 
vonnis teniet te doen en om met wijzi
ging van de beslissing, de vervolgingen 
niet ontvankelijk te verklaren die de ar
beidsauditeur wegens overtredingen van 
de wetten en verordeningen in de aange
legenheden die behoren tot de bevoegd
heid van de arbeidsgerechten had inge
steld tegen de beklaagden Jaupart (thans 
eerste verweerder) en Miers (thans twee
de verweerder) in hun hoedangheid van 
strafrechtelijke verantwoordelijke last
hebbers van de gefailleerde naamloze 
vennootschap Consultant Services Euro
pe (thans verweerster), die gedagvaard 
was als civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, en om derhalve de kosten van bei
de instanties ten laste van de Staat te la
ten, vaststelt dat de eerste verweerder 
« in juni 1990 verdacht en onder bevel 
tot aanhouding is geplaatst onder meer 
wegens bedrieglijke bankbreuk in de uit
oefening van zijn werkzaamheden bij de 
n(aamloze) v(ennootschap) Hainaut Ren
tal Corporation en de n(aamloze) v(en
nootschap) Consultant Services Europe ,, 
en dat « het onderzoek door de onder
zoeksrechter naar de gemeenrechtelijke 
misdrijven die tot zijn inverdenkingstel
ling hebben geleid nog aan de gang is »; 
dat het arrest, ook al oordeelt het ener
zijds « dat ( ... ) het met de kennisneming 
van een feit belaste strafgerecht niet de 
samenhang kon vaststellen tussen dat 
feit en de feiten waarvan het onderzoek 
door de onderzoeksrechter nog aan de 
gang is en waarvan het noodzakelijker
wijze geen kennis kan nemen », en« dat 
het strafgerecht evenmin inbreuk mag 
maken op de prerogatieven van het 
openbaar ministerie door na te gaan of 
de beklaagde andere feiten heeft begaan, 
of andere personen aan hetzelfde feit 

hebben deelgenomen of zich schuldig 
hebben gemaakt aan andere feiten die in 
bepaalde opzichten met het eerste in ver
band staan », en ook al gaat het ander
zijds na « of de arbeidsauditeur de zaak 
regelmatig overeenkomstig artikel 155 
van het Gerechtelijk Wetboek aanhangig 
heeft kunnen maken bij de rechtbank », 
de door de eerste twee verweerders ter 
zitting afgelegde verklaringen « dat de 
lonen niet zijn uitbetaald aan de betrok
ken werknemers omdat de rechtspersoon 
waarvan zij de lasthebbers waren had 
opgehouden te betalen en haar krediet 
aan het wankelen was gebracht » in aan
merking neemt, opmerkt « dat de be
klaagden (thans eerste en tweede ver
weerder), in weerwil hiervan, gepoogd 
hebben de werkzaamheden van de ven
nootschap voort te zetten, waardoor ze 
de aangifte dat ze opgehouden hadden te 
betalen hebben vertraagd », beslist « dat 
de aan de beklaagden verweten niet-be
taling van de lonen en eindejaarspre
mies op zijn minst eveneens het misdrijf 
bankbreuk schijnen op te leveren waar
van de beklaagde Jaupart (thans eerste · 
verweerder) trouwens wordt verdacht en 
waarover de beklaagde Miers (thans 
tweede verweerder) eveneens is onder
vraagd door de onderzoeksrechter », op 
grond « dat immers al die misdrijven 
klaarblijkelijk verband houden met het
zelfde soort werkzaamheid die de be
klaagden (thans eerste en tweede ver
weerder) hebben verricht in het kader 
van het beheer van dezelfde soort in fi
nanciiHe moeilijkheden verkerende ven
nootschappen (en met hetzelfde oogmerk 
de faillietverklaring ervan te vertragen), 
zodat tussen die misdrijven een zodanig 
verband bestaat dat het met het oog op 
een goede rechtsbedeling geboden is dat 
zij gezamenlijk en door dezelfde rechter 
worden berecht » en besluit dat « de ar
beidsauditeur derhalve niet bevoegd was 
voor de opmaak van het bevel tot dag
vaarding van 28 november 1990, dat was 
gegeven nadat de procureur des Konings 
de onderzoeksrechter zou (sic) hebben 
gevorderd een ondetzoek in te stellen 
naar samenhangende feiten », 

terwijl, ................ . 
tweede onderdeel, het hof van beroep, 

nu het regelmatig kennis heeft genomen 
van feiten, die zijn omschreven als over
tredingen van de wetten en verordenin
gen in aangelegenheden die tot de be
voegdheid van de arbeidsgerechten beho
ren en waarvan de vervolging geschiedt 
door de arbeidsauditeur, niet wettig zelf 
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en voor de eerste maal heeft kunnen wij
zen op de samenhang die zogenaamd be
stand tussen die feiten en andere feiten, 
die overtredingen zijn van wetsbepalin
gen die niet onder de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten vallen en waarvan 
het onderzoek door de onderzoeksrechter 
nog aan de gang was (schending van de 
artikelen 155, 578, 7°, 583, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 226, 227, 307, 
308, 501, tweede lid, 526, 527 en 540 van 
het Wetboek van Strafvordering); het hof 
bovendien die samenhang niet heeft 
kunnen vaststellen zonder in tegen
spraak te komen met de motivering 
waarin het stelde « dat ( ... ) het met de 
kennisneming van een feit belaste straf
gerecht niet de samenhang kon vaststel
len tussen dat feit en feiten waarvan het 
onderzoek door de onderzoeksrechter 
nog aan de gang is en waarvan het nood
zakelijkerwijs geen kennis kan nemen » 
en « (dat) ( ... ) het vonnisgerecht geen in
breuk mag plegen op de prerogatieven 
van het openbaar ministerie door na te 
gaan of de beklaagde andere feiten heeft 
gepleegd, of andere personen aan het
zelfde feit hebben deelgenomen of zich 
schuldig hebben gemaakt aan andere fei
ten die in bepaalde opzichten met het 
eerste in verband staan » (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest wijst 

op 1) de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep dat de verweerders 
hebben ingesteld tegen het vonnis 
van 25 juni 1991 waarbij zij zijn ver
oordeeld ofwel tot verschillende 
straffen wegens overtredingen voor 
de vervolging waarvan de arbeidsau
diteur bevoegd is ofwel civielrechte
lijk aansprakelijk zijn verklaard 
voor de opgelegde geldboeten; 2) fei
ten waarvan die vervolging is inge
steld en die het misdrijf bankbreuk 
schijnen op te leveren; 3) de inver
denkingstelling van de eerste ver
weerder door een onderzoeksrechter 
wegens bankbreuk; 4) de samen
hang tussen al die misdrijven; 

Dat het daaruit op grond van arti
kel 155 van het Gerechtelijk Wet
boek alfleidt dat de door de arbeids
auditeur ingestelde vervolgingen 

niet ontvankelijk zijn, aangezien hij 
te dezen niet bevoegd is voor de op
maak van het bevel tot dagvaarding, 
dat is gegeven nadat de onderzoeks
rechter door de procureur des Ko
nings was gevorderd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de feitenrech
ter op grond van enigerlei beschik
king van verwijzing of aanvullende 
dagvaarding kennis heeft genomen 
van het misdrijf bankbreuk of dat 
de eisers in eerste aanleg vrijwillig 
zijn verschenen ter zake van die 
omschrijving welke was toegevoegd 
aan de omschrijvingen die in de 
dagvaarding van het openbaar mi
nisterie voorlopig aan de feiten wa
ren gegeven; 

Overwegende dat het hof van be
roep niet zonder in tegenspraak te 
vervallen enerzijds heeft kunnen be
slissen dat het met de kennisne
ming van een feit belaste strafge
recht niet de samenhang kon vast
stellen tussen dat feit en de feiten 
waarvan het onderzoek door de on
derzoeksrechter nog aan de gang is 
en waarvan het noodzakelijkerwijze 
geen kennis kan nemen, en, ander
zijds, beslissen dat de arbeidsaudi
teur niet bevoegd was om het bevel 
tot dagvaarding op te maken dat 
was gegeven nadat de procureur des 
Konings de onderzoeksrechter had 
gevorderd een onderzoek in te stel
len naar bankbreuk, op grond dat 
de sociaalrechtelijke feiten waarvan 
het gerecht kennis had genomen sa
menhang vertoonden met de bank
breuk waarvan het onderzoek door 
de onderzoeksrechter nog aan de 
gang was; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

13 mei 1992 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Willems - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 475 

2• KAMER - 13 mei 1992 

1° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VER
NIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN HET BE
LANG VAN DE WET- STRAFZAKEN- VOOR
ZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
ART. 441 SV. - VERJARING VAN DE STRAF
VORDER!NG. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - SCHOR
SING - STRAFVORDER!NG - VOORZ!ENING 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - VORDE
RING TOT VERNIETIGING - ART. 441 SV. -
VERNIETIGING - GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer, op een door de procu
reur-generaal ten verzoeke van de mi
nister van Justitie ingestelde voorzie
ning, een veroordeling overeenkomstig 
art. 441 Sv. wordt vernietigd, kan de 
strafvordering opnieuw worden inge
steld en begint de termijn van verja
ring van de strafvordering weer te ]o
pen vanaf de datum van het vernieti
gingsarrest (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN 
T. VAN KERCKHOVE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9704) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1991 in 
hoger beroep en op verwijzing gewe
zen door de Correctionele Recht
bank te Bergen; 

(1) Cass., 16 okt. 1991, A.R. nr. 9023, supra, 
nr. 92. 

Gelet op het arrest van het Hof 
d.d. 4 september 1991 (2); 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 68 van 
de Wegverkeerswet en 22 en 25 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat de verjaringster
mijn van de strafvordering loopt 
vanaf de datum van de feiten tot de 
dag waarop de veroordeling wordt 
uitgesproken; dat, wanneer op een 
door de procureur-generaal ten ver
zoeke van de minister van Justitie 
ingestelde voorziening, een veroor
deling overeenkomstig artikel 441 
van het W etboek van Strafvordering 
wordt vernietigd, de strafvordering 
opnieuw kan worden ingesteld en de 
verjaringstermijn van de strafvorde
ring weer begint te lopen vanaf de 
datum van het vernietigingsarrest; 

Overwegende dat te dezen aan 
verweerder overtredingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 
1975 en van de Wegverkeerswet die 
dagtekenen van 5 februari 1989 ten 
laste waren gelegd; dat de laatste, 
binnen de termijn van een jaar ver
richte verjaringstuitende daad de 
akte van 1 februari 1990 is waarbij 
het hoger beroep van de procureur 
des Konings aan verweerder werd 
betekend; dat de verjaringstermijn 
van de strafvordering niet meer liep 
na 30 maart 1990, dagtekening van 
de veroordelende beslissing, doch 
opnieuw is ingegaan vanaf 4 sep
tember 1991, dag waarop het Hof 
het arrest van vernietiging heeft uit
gesproken; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het beslist dat de strafvordering ver
vallen was op 19 december 1991, de 
hierboven aangewezen wetsbepalin
gen schendt; 

Om die redenen, ongeacht het ver
zoek van de procureur des Konings, 
dat immers is ingediend buiten de 

(2) A.R. nr. 9198, supra, nr. 4. 
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bij artikel 422 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, 

, vernietigt het bestreden vonnis; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Doornik, zitting houdende 
in hoger beroep. 

13 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

Nr. 476 

2• KAMER - 13 mei 1992 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN PO
LITIERECHTBANK - ALLERLEI - BESCHIK
KING TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIE
RECHTBANK - VONNIS VAN ONBEVOEGD
HEID - BEKLAAGDE MET VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING - VERWIJZING NAAR DE PROCU
REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP. 

Wanneer een beschikking van de raadka
mer een verdachte naar de politie
rechtbank verwezen heeit, deze zich 
onbevoegd heeit verklaard omdat de 
beklaagde voorrecht van rechtsmacht 
genoot en door het hoi van beroep 
moest worden berecht, tegen de be
schikking vooralsnog geen enkel 
rechtsmiddel openstaat, het vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan en de 
beslissing van de rechtbank gegrond 
lijkt, vernietigt het Hoi, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, de beschik
king van de raadkamer _en verwijst het 
de zaak naar depi:ocureur~geneiaal bij 
het hoi van beroep (1). 

(1) Zie Cass., 9 feb. 1988, A.R. nr. 2123 (A.C., 
1987-88, nr. 354). 

{PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN IN ZAKE 
DOICESCO, FIASSE) 

(A.R. nr. 9843) 

13 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Simonet - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal. 

Nr. 477 

2• KAMER - 13 mei 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERING - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP- ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE HET 
HOGER BEROEP VAN HET O.M. TEGEN EEN 
BESCHIKKING BETREFFENDE DE AFGIFTE 
VAN AFSCHRIFTEN VAN HET DOSSIER GE
GROND VERKLAART - GEEN UITSPRAAK 
OVER EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - V66R 
DE EINDBESLISSING INGESTELD CASSATIEBE
ROEP. 

, 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING- ARREST VAN DE KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING DAT HET HOGER 
BEROEP VAN HET O.M. TEGEN EEN BESCHIK
KING BETREFFENDE DE AFGIFTE VAN AF
SCHRIFTEN VAN HET DOSSIER GEGROND 
VERKLAART - GEEN UITSPRAAK OVER EEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL - V66R DE EINDBE
SLISSING INGESTELD CASSATIEBEROEP -
ONTVANKELIJKHEID - CASSATIEBEROEP. 

1° en 2° Niet ontvankelijk is het v66r de 
eindbeslissing door medeverdachten 
ingestelde cassatieberoep tegen een ar
rest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat, zonder uitspraak te 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid, het hager beroep ontvankelijk en 
gegrond verklaart dat het O.M. heeft 
ingesteld tegen een beschikking van 
de raadkamer waarbij wordt beslist 
dat benevens het dossier van de zaak, 
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twee volledige afschriften van het dos
sier gedurende twee werkdagen v66r 
elke nieuwe verschijning van de mede
verdachten voor de raadkamer op de 
griffie van de rechtbank ter beschik
king zullen worden gehouden van de 
voorlopig gehechte medeverdachten en 
van hun raadslieden. (Art. 416. Sv.) 

(HINCQ, EZ-ZAMMOURY) 

(A.R. nr. 9858) 

13 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Simonet - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Der
mangne, Dinant. 

Nr. 478 

1 e KAMER - 14 mei 1992 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - RA
MING. 

Degene aan wie schade is berokkend 
heeft, in de regel, recht op volledige 
vergoeding van de door hem geleden 
schade (1); hij is niet verplicht om de 
schade zoveel mogelljk te beperken (2) 
noch om een dee] van de schade te 
doen dragen door een derde die er bui
ten staat. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 1235 (A.C., 
1988-89, nr. 34); zie Cass., 29 mei 1991, AR. nr. 
888 (ibid., 1990-91, nr. 500) en 23 okt. 1991, A.R. 
nr. 9060, supra, nr. 108. 

(2) Zie Cass., 25 okt. 1991, A.R. nr. 7348, su
pra, nr. 113; zie oak Cass., 23 okt. 1986, A.R. 
nr. 7538 (A.C., 1986, nr. 118). 

(ARCQ T. PUSSEMIER) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 9336) 

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

Overwegende dat het arrest de 
vordering betreffende de huurkosten 
van een vervangingsvoertuig afwijst, 
op grond << dat (eiser) zijn schade in 
de mate van het mogelijke diende te 
beperken en het voertuig van zijn 
echtgenote, die geen beroepswerk
zaamheid uitoefent, diende te ge
bruiken », 

Overwegende dat de gelaedeerde 
in beginsel recht heeft op volledige 
vergoeding van zijn schade; dat hij, 
enerzijds, niet verplicht is de schade 
zoveel mogelijk te beperken, dat hij 
alleen de redelijke maatregelen 
moet nemen om het nadeel te beper
ken, en dat hij daartoe alleen ver
plicht is als dat met de houding van 
een redelijk en voorzichtig persoon 
strookt; dat, anderzijds, de rechter 
de verplichting tot volledige vergoe
ding ten laste van de schadeverwek
ker niet wettig kan beperken door 
te overwegen dat een gedeelte van 
de schade kon worden gedragen 
door een derde die niets uitstaande 
heeft met die schade; 

Overwegende dat het arrest bijge
volg zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering inza
ke de huurkosten van een vervan
gingsvoertuig; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
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laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

14 mei 1992 - 1• kamer Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Delahaye. 

Nr. 479 

1" KAMER - 14 mei 1992 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- BEGRIP EN AARD VAN EEN 
REDEN - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGEN
STR!JDIGE REDENEN - BEGRIP. 

2° VERJARING - ALGEMENE BEGRIPPEN 

- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVRIJDENDE 
VERJARING - BEGRIP. 

3° VERJARING - ALGEMENE BEGRIPPEN 

- BURGERLIJKE ZAKEN - VERJAARDE VER
BINTENIS - GEVOLG. 

4° VERBINTENIS 
VOLG. 

VERJARING - GE-

5° VERJARING - BURGERLIJKE ZAK"N -
TERMIJN- DUUR- HUUR VAN GOEDEREN
HUURPRIJS - INDEXERING - RECHTSVORDE
RING VAN DE HUURDER - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALING. 

6° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEAIE

NE BEGRIPPEN - HUURPRIJS - INDEXERING 
RECHTSVORDERING VAN DE VERHUURDER 

- VERJARING - TERMIJN - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALING. 

7° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
ONTVANKEL!JKHEID - HUUR VAN GOEDE
HEN HUURPRIJS - INDEXERING -
RECHTSVORDERING VAN DE VERHUURDER
VERJARING - TERMIJN. 

1 o De aangevoerde tegenstrijdigheid in 
de redengeving waarvan het onder
zoek de uitlegging, door het Hof, van 
de door de bestreden beslissing toege
paste wetsbepalingen veronderstelt, 
staat niet gelijk met een gemis aan re
denen en houdt dus geen verband met 
het vormvereiste van art. 97 Gw. (1). 

2° De bevrijdende verjaring, die een 
middel is om van een verbintenis te 
worden bevrijd, heeft geen invloed op 
het bestaan van de schuld maar enkel 
op de opeisbaarheid ervan (2). (Art. 
2219 BW.) 

3° en 4° De verbintenis t.o. waarvan het 
vorderingsrecht van de schuldeiser is 
verjaard, blijft bestaan als een natuur
lijke verbintenis (3). (Artt. 1235 en 2219 
B.W.) 

5° en 6° De verjaringstermijn van de 
rechtsvordering van de verhuurders 
tot betaling van het bedrag dat volgt 
uit de aanpassing van de huurprijs 
aan de kosten van levensonderhoud is 
vastgesteld in art. 2273, eerste lid, B. W. 
en niet in de artt. 1728bis en 1728qua
ter van dat wetboek. 

7° Niet ontvankelijk is het middel waar
in aan de feitenrechter wordt verweten 
dat hij op de rechtsvordering van de 
verhuurder tot betaling van achterstal
lige huurprijsindexeringen geen toe-

(1) Cass., 14 dec. 1990, A.R. nr. 7176 (A.C., 
1990-91, nr. 204); zie strafzaken, Cass., 22 mei 
1991, A.R. nr. 8878 (ibid., 1990-91, nr. 484). 

(2) Cass., 25 sept. 1970 (A.C., 1971, 78) met de 
noten, alsmede de cone!. eerste adv.-gen. P. 
Mahaux. Cass., 22 sept. 1986, A.R. nr. 7369 
(ibid., 1986-87, nr. 39); zie Cass., 17 okt. 1988, 
A.R. nr. 8296 (ibid., 1988-89, nr. 90); zie oak 
• Reflexions sur un principe general de 
droit : Ia repetition de l'indu •, plecht. openings
rede van proc.-gen. J. Leclercq v66r het Hof 
van Beroep te Bergen, van 1 sept. 1975 (J.T., 
1976, biz. 105 en vlg., inz. nrs. 10, 11, 21, 24 en 
61). 

(3) Cass., 24 sept. 1981, A.R. nr. 6231 (A.C., 
1981-82, nr. 69). 
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passing heeft gemaakt van de eenjari
ge verjaring, wanneer dat middel de 
artt. 1728bis en 1728quater B. W. en 
niet art. 2273, eerste lid, van dat wet
boek als geschonden bepalingen aan
wijst (4). 

(SIMON T. COLLIGNON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9353) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 februari 1991 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1108, 1134, 1319, 1320 en 
1322 van het Gerechtelijk Wetboek, van 
het algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk een eenzijdige wilsuitdrukking een 
bron kan zijn van verbintenissen, van 
het algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk afstand van een recht niet wordt 
vermoed, eng moet worden uitgelegd en 
niet valt af te leiden uit feiten die voor 
geen andere interpretatie vatbaar zijn, 
van de artikelen 6 van de wet van 23 de
cember 1980 tot tijdelijke regeling van 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen, 
6 van de wet van 24 december 1981 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en ande
re overeenkomsten die het genot van 
een onroerend goed verlenen, 6 van de 
wet van 30 december 1982 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en andere overeen
komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen, 1728bis van het Ge
rechtelijk Wetboek, zoals het is inge
voegd bij artikel 1 van de wet van 29 
december 1983 betreffende de huur van 
onroerende goederen, 1728quater van het 
Gerechtelijk Wetboek zoals het is inge
voegd bij artikel 3 van de wet van 29 de
cember 1983 betreffende de huur van on
roerende goederen, en van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat de rechtbank eiser veroordeelt 
tot betaling van 713.379 frank als achter
stallige huur, achterstallige huurindexe
ringen en onbetaalde onroerende voor
heffingen, op grond dat : « met betrek-

(4) Cass., 12 maart 1992, A.R. nr. 9089 en 3 
april 1992, A.R. nr. 7534, supra, nrs. 367 en 415. 

king tot de nog door (eiser) verschul9,ig
de bedragen, erop dient gewezen dat 
eiser thans aantoont dat hij een bedrag 
van 203.564 frank heeft betaald, te weten 
op 3 december 1984, 33.000 frank als on
roerende voorheffing en op 1 augustus 
1986 en 23 oktober 1988, telkens 85.282 
frank als achterstallige huur ( ... ); de eer
ste rechter de achterstallige huur en on
roerende voorheffingen slechts gedeelte
lijk heeft toegewezen omdat hij daarop 
de vijfjarige verjaring heeft toegepast; 
dat hij op de achterstallige huurindexe
ringen de eenjarige verjaring van de op
eenvolgende wetten dienaangaande heeft 
toegepast; dat de eerste rechter bij de 
berekening van die verjaringen is uitge
gaan van de datum van de gedinginlei
dende dagvaarding van 17 mei 1988; dat 
de verhuurder niettemin een brief voor
legt waarbij zijn raadsman (eiser) op 1 
oktober 1985 in gebreke heeft gesteld zo
wel voor de achterstallige huur als voor 
de onroerende voorheffing; dat (eiser) 
die brief ontegenzeglijk heeft ontvangen 
en op 9 oktober 1985 erop heeft geant
woord, waarbij hij zijn schuld heeft er
kend en een deel heeft betaald; dat de 
verjaring zodoende rechtsgeldig is ge
stuit doordat de schuldenaar het recht 
erkent van degene tegen wie de verja
ring loopt; dat eruit volgt dat (eiser) de 
door (verweerder) gevorderde bedragen, 
namelijk 713.397 frank (913.961 
203.564) verschuldigd is », 

derde onderdeel, in de brief van 9 ok
tober 1985 enkel de achterstallige huur 
en onroerende voorheffing en geenszins 
de achterstallige huurindexeringen wor
den erkend; de artikelen 6 van de wet 
van 23 december 1280, 6 van de wet van 
24 december 1981, 6 van de wet van 30 
december 1982 betreffende de huur van 
onroerende goederen en artikel 1728qua
ter van het Burgerlijk Wetboek bepalen 
dat de rechtsvordering tot betaling van 
achterstallige huurindexeringen verjaart 
door verloop van een jaar; daaruit volgt 
dat de rechtbank niet kon beslissen dat 
in de brief van 9 oktober 1985 een 
schulderkenning voorkwam voor alle 
sinds 1979 gevorderde achterstal!ige huur
indexeringen, zonder dat zij daarbij het 
beginsel van de eenjarige verjaring 
waarvan sprake is in de artikelen 6 van 
de wet van 23 december 1980, 6 van de 
wet van 24 december 1981, 6 van de wet 
van 30 december 1982 betreffende de 
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huur van onroerende goederen en in de 
artikelen 1728bis en 1728quater van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

vierde onderdeel, enerzijds, de appel
rechter vaststelt dat de verhuurder een 
brief heeft overgelegd waarin hij eiser 
op 1 oktober 1985 in gebreke heeft ge
steld, zowel voor de achterstallige huur 
als voor de onroerende voorheffing en 
dat eiser op 9 oktober 1985 erop heeft ge
antwoord, waarbij hij zijn schuld heeft 
erkend en een deel heeft betaald; ander
zijds, het vonnis beslist dat de verjaring 
rechtsgeldig is gestuit doordat eiser zijn 
schuld in zijn antwoord op 9 oktober 
1985 heeft erkend en dat daaruit valt af 
te leiden dat alle door verweerder gevor
derde bedragen verschuldigd waren; het 
tegenstrijdig is vast te stellen, enerzijds, 
dat de ingebrekestelling en het antwoord 
erop alleen betrekking hadden op de 
achterstallige huur en de onroerende 
voorheffing en te beslissen, anderzijds, 
dat alle gevorderde bedragen, met inbe
grip van de achterstallige huurindexerin
gen, verschuldigd waren vermits de 
schuldenaar zulks op 9 oktober 1985 had 
erkend; daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, wegens tegenstrijdige motiver
ing, artikel 97 van de Grondwet schendt: 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in dat onder

dee! van het middel aangeklaagde 
tegenstrijdigheid geen verband 
houdt met het vormvereiste van ar
tikel 97 van de Grondwet; dat de 
aangevoerde tegenstrijdigheid niet 
gelijkstaat met gemis aan redenen, 
maar dat het onderzoek ervan de 
uitlegging, door het Hof, van de 
door het vonnis toegepaste wetsbe
palingen veronderstelt; 

Dat het onderdeel zich beperkt tot 
aanvoering van schending van voor
noemde grondwetsbepaling en dus 
niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bevrijdende 

verjaring geen invloed heeft op het 
bestaan van de schuld, maar aileen 
op de opeisbaarheid ervan; dat de 
verjaarde verbintenis blijft bestaan 
als een natuurlijke verbintenis; 

Overwegende dat het vonnis der
halve geen van de in dat onderdeel 
van het middel aangewezen wette
lijke bepalingen schendt, wanneer 
het zegt dat eisers schuldbekentenis 
betrekking had op alle achterstallige 
huurindexeringen, ook al was een 
deel van die achterstallen verjaard; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel, 

Overwegende dat in het middel 
aan de appelrechter wordt verweten 
dat hij de eenjarige verjaring niet 
heeft toegepast op de rechtsvorde
ring van de verhuurder tot betaling 
van de achterstallige huurindexerin
gen voor de periode van 9 oktober 
1985 tot 17 mei 1987; 

Overwegende dat de verjaringster
mijn van de rechtsvordering van de 
verhuurders voor de betaling van 
het bedrag dat volgt uit de aanpas
sing van de huurprijs aan de kosten 
van levensonderhoud is vastgesteld 
in artikel 2273, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, en niet in de 
artikelen 1728bis en 1128quater van 
het Burgerlijk Wetboek, dit zijn de 
enige wetsbepalingen waarvan 
schending is aangevoerd, en die 
geen verband houden met de grief 
van het middel; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

14 mei 1992 - 1 e kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Verbist. 
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Nr. 480 

1• KAMER - 14 mei 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -
RENTE - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDS
SECTOR - BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID -
BELASTBAAR KARAKTER - VEREISTEN. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de rechter dat de rente die aan de 
getroffene van een arbeidsongeval in 
de overheidssector wordt toegekend tot 
vergoeding van een blijvende onge
schiktheid van 4 pet. belastbaar is, 
wanneer hij oordeelt dat, nu het gaat 
om het herstel van een arbeidsongeval, 
de litigieuze vergoeding, hoewel zij 
niet het gehele of gedeeltelijke herstel 
van een bestendige derving van win
sten, bezoldigingen of baten uitmaakt, 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrek
king heeft op een in art. 20, 1° tot 3", 
W.I.B. bedoelde beroepswerkzaamheid 
(1). (Artt. 20, 5°, en 32bis W.I.B.) 

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

(A.R. nr. F 1149 F) 

14 mei 1992 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 481 

1 e KAMER - 14 mei 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - vooR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - AAN
REKENING EN TERUGBETALING VAN DE 

Noot arrest nr. 480 : 

{1) Zie Cass., 13 feb. 1992, A.R. nr. F 1129 F, 
supra, nr. 308 met de verwijzingen in de noot. 

VOORHEFFINGEN - ONROERENDE VOORHEF
FING - TERUGBETALING - MORATOIRE IN
TEREST. 

Terugbetaling van een onroerende voor
heffing aan de belastingschuldige na 
indiening van een bezwaar, kan val
gens art. 308 W.I.B. niet leiden tot toe
kenning van moratoire interest (1). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1152 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, gewijzigd bij de artike
len 5 van de wet van 25 juli 1974 en 39 
van de wet van 4 augustus 1986, 

doordat het arrest vaststelt « dat de 
voorziening betrekking heeft op de on
roerende voorheffing die voor het belas
tingjaar 1986, artikel van het kohier 
744.175, is vastgesteld op de belastbare 
grondslag (kadastraal inkomen) van 
75.800 frank, voor een bedrag van 43.111 
frank », en dat « (eiser) concludeert dat 
de voorziening gegrond is en de volledi
ge outlasting van de litigieuze aanslag 
voorstelt », en vervolgens « de litigieuze 
aanslag vernietigt >> en « (eiser) veroor
deelt tot terugbetaling aan (verweerder) 
van elk bedrag dat deswege zou zijn be
taald, vermeerderd met de moratoire in
terest berekend overeenkomstig artikel 
308 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen ''• 

terwijl de moratoire interest bepaald 
bij artikel 308 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen aileen verschul
digd is « bij terugbetaling van belastin
gen »; de genoemde belastingen zijn in
gesteld bij artikel 1 van hetzelfde wet
hoek, dat een onderscheid maakt tus
sen de personenbelasting, de vennoot
schapsbelasting, de rechtspersonenbelas
ting en de belasting der niet-verblijfhou
ders; de onroerende voorheffing geen 

Noot arrest nr. 481 : 

(1) Zie Cass., 13 maart 1992, A.R. nr. F 1940 
N, supra, nr. 370. 
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belasting is maar door de wet ( artikelen 
153 en 186 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen) wordt beschouwd 
als een voorschot op de uiteindelijk te 
betalen belasting, dat wil zeggen de tota
le belasting op het geheel van de inkom
sten; het dienaangaande weinig belang 
heeft of de onroerende voorheffing, inge
volge artikel 266 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, in jaarlijkse of 
bijzondere kohieren is opgenomen; daar
uit volgt dat het arrest, aangezien de liti
gieuze aanslag geen belasting is, niet 
zonder schending van artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
kon beslissen dat de terugbetaling van 
de wegens die aanslag ontvangen bedra
gen vermeerderd diende te worden met 
de overeenkomstig die bepaling bereken
de moratoire interest : 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
te dezen uit de vaststellingen van de 
bestreden beslissing blijkt, een on
roerende voorheffing ten gevolge 
van een bezwaar aan de belasting
plichtige wordt teruggegeven, die te
ruggave geen aanleiding kan zijn tot 
het toekennen van moratoire inte
rest krachtens artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen; 

Dat het hof van beroep, door aan 
verweerder moratoire interest toe te 
kennen op de teruggave van de on
roerende voorheffing, zijn beslissing 
bijgevolg niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest inzoverre het aan 
verweerder moratoire interest toe
kent; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

14 mei 1992 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 482 

1e KAMER - 14 mei 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR· 
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - HEROPE· 
NING VAN DE DEBA'ITEN - AANVRAAG -
VERWERPING - REDENEN - WE'ITIGHEID. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING - CASSATIEBEROEP -
VORM - OPGAVE VAN DE GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - BE· 
LASTINGZAKEN - VORM VAN HET CASSATIE· 
BEROEP EN VERMELDINGEN - PROVINCIE· 
EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. 

4° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING - CASSATIEBEROEP - BE· 
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE -
MIDDEL VAN AMBTSWEGE. 

5° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - AMBTSHALVE OP TE WERPEN MIDDE· 
LEN - BELASTINGZAKEN - PROVINCIE· EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN. 

1 o Art. 772 Ger. W: wordt door het hof 
van beroep niet geschonden wanneer 
het een aanvraag tot heropening van 
de debatten verwerpt op grand dat het 
verzoekschrift dat gedurende het be
raad aan dat hof is gericht « betrek
king heeft, enerzijds, op een door eiser 
na het sluiten van de debatten gena
men nieuw initiatief inzake rechtsple
ging, dat dus geen daarna ontdekt 
nieuw feit is en, anderzijds, op be
schouwingen ten grande die op de te
rechtzitting reeds uitvoerig zijn be
sproken ». 

2° en 3° Inzake provincie- en plaatselijke 
belastingen moet in het cassatiebe
roep, op straffe van nietigheid, de op
gave voorkomen van de wetsbepalin
gen die door de bestreden beslissing 
zouden zijn geschonden (1). (Art. 289, 
eerste lid, W.I.B.; art. 7, tweede lid, 
Wet van 23 dec. 1986.) 

(1) Cass., 14 nov. 1988, A.R. nr. F 1013 F 
(A.C., 1988·89, nr. 150). 
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4° en 5° Sedert de inwerkingtreding van 
art. 7 wet van 23 dec. 1986 betreffende 
de invordering en de geschillen terza
ke van provinciale en plaatselijke hef
fingen, werpt het Hoi in die materie 
geen middelen van ambtswege meer 
op (2). (Impliciet.) 

(PECKERS T. PROVINCIE LUIK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1196 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel dat als volgt 
luidt : « het arrest van het hof van be
roep schendt artikel 772 van het Gerech
telijk Wetboek, nu het eisers aanvraag 
tot heropening van de debatten afwijst 
op grand dat het door eiser op 17 juni 
1991 .neergelegde verzoekschrift tot her
opening van de debatten betrekking had, 
enerzijds, op een initiatief dat hij na het 
sluiten van de debatten had genomen en 
dat derhalve geen nieuw feit uitmaakt 
dat na die sluiting is ontdekt en, ander
zijds, op overwegingen ten grande die op 
de terechtzitting reeds uitvoerig zijn be
sproken; enerzijds, eist de wet evenwel 
niet dat het nieuw feit aan het sluiten 
van de debatten voorafgaat, zodat het, 
wanneer het zich na het sluiten voor
doet, voordien niet kon gekend zijn en 
bijgevolg na het sluiten is ontdekt; en 
anderzijds is de nieuwe toestand ten ge
volge van eisers betichting van valsheid, 
waardoor de hangende rechtspleging in 
staat blijft, van openbare orde; het hof 
van beroep heeft bijgevolg artikel 772 
van het Gerechtelijk Wetboek verkeerd 
toegepast en heeft de bepalingen van 
openbare orde inzake de uitwerking van 
het aanhangig gemaakte strafgeding niet 
nageleefd, des te meer daar het arrest 
zegt : " ... dat het onderzoek van verzoe
kers grieven betreffende de regelmatig
heid van de desbetreffende door de poli
tie te Vaux opgestelde processen-verbaal, 
niet meer ter zake dienend is ... ", waar
door het aldus op ernstige wijze vooruit
loopt op het aan de gang zijnde gerechte
lijk onderzoek. Er dient overigens op 

(2) Zie de noot E.K. bij het arrest waarvan 
sprake is in voetnoot 1. 

gewezen dat bijkomende gegevens, die 
eiser na 5 september 1991 ter kennis zijn 
gekomen, tot een aanvullende klacht in 
deze zaak leiden » : 

In zoverre het middel is afgeleid 
uit de schending van artikel 772 van 
het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat het verzoekschrift dat (ei
ser) aan het hof heeft gericht tij
dens de beraadslaging enerzijds, 
een nieuw initiatief van rechtsple
ging betreft dat (eiser) na het slui
ten van de debatten heeft genomen 
en dat dus geen nieuw feit uitmaakt 
dat na het sluiten ervan is ontdekt 
en, anderzijds, overwegingen ten 
gronde die op de terechtzitting 
reeds uitvoerig werden besproken »; 

Overwegende dat het arrest, door 
op grond van die redenen de aan
vraag tot heropening van de debat
ten af te wijzen, artikel 772 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet schendt; 

Dat het middel in die mate niet 
kan worden aangenomen; 

In zoverre het middel is afgeleid 
uit de schending door het hof van 
beroep van de « bepalingen van 
openbare orde betreffende de uit
werking van het strafgeding dat bij 
het hof aanhangig is gemaakt ,, : 

Overwegende dat de voorziening, 
overeenkomstig artikel 289, eerste 
lid, van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen, dat te dezen van 
toepassing is ingevolge artikel 7, 
tweede lid, van de wet van 23 de
cember 1986 betreffende de invorde
ring en de geschillen ter zake van 
provinciale en plaatselijke heffin
gen, op straffe van nietigheid de 
wettelijke bepalingen moet aandui
den die door de bestreden beslissing 
zouden zijn geschonden; 

Dat het middel aan die wettelijke 
verplichting niet voldoet; 

Dat het, in die mate, niet ontvan
kelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. · 

14 mei 1992 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver-

. slaggever: de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Th. 
Giet, Luik. 

Nr. 483 

1 e KAMER - 14 mei 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE

LASTINGZAKEN- VORM VAN HET CASSATIE
BEROEP EN VERMELDINGEN - INKOMSTEN
BELASTINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING IN CASSATIE - VORM - VER
MELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPA
LINGEN. 

1 o en 2° Inzake inkomstenbelastingen 
moet in het cassatieberoep, op straffe 
van nietigheid, de opgave voorkomen 
van de wetsbepalingen die door de be
streden beslissing zouden zijn ge
schonderi (1). (Art. 289 W.I.B.) 

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

(A.R. nr. F 1201 F) 

14 mei 1992 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. De Bruyn. 

(1) Cass., 24 feb. 1983, A.R. nr. F 591 F (A.C., 
1982-83, nr. 357). 

Nr. 484 

1 e KAMER - 15 mei 1992 

1° NATUURLIJK KIND - ERFRECHT -
ART. 756 B.W. (OUD) - TOETSING VAN ARTT. 6 
EN 6BISGW. 

2° GRONDWET - ARTT. 6 EN 6BIS - GE

LIJKHEID TUSSEN DE BELGEN - DISCRIMI
NATIEVERBOD - NATUURLIJK KIND - ERF
RECHT - ART. 756 B.W. (OUD). 

3° NATUURLIJK KIND - ERFRECHT 

ART. 756 B.W. (OUD) - TOETSING AAN ART. 14 
JO 8.1 E.V.R.M. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 14 

JO 8.1. E.V.R.M. - DISCRIMINATIEVERBOD -
NATUURLIJK KIND - ERFRECHT - ART. 756 
B.W. (OUD). 

1° en 2° Art. 756 B. W. (oud}, dat krach
tens art. 107 van de wet van 31 maart 
1987 in werking is gebleven voor nala
tenschappen die zijn opengevallen 
voordat die nieuwe wet van kracht 
werd, is strijdig met de artt. 6 en 6bis 
Gw., in zoverre het van toepassing is 
op sedert 13 juni 1979 opt:mgevallen na
latenschappen (1). 

3° en 4° Art. 756 B. W. (oud}, dat krach
tens art. 107 van de wet van 31 maart 
1987 in werking is gebleven voor nala
tenschappen die zijn opengevallen 
voordat die nieuwe wet van kracht 
werd, is strijdig met art. 14 J 0 8.1 
E. V.R.M, in zoverre het van toepas
sing is op sedert 13 juni 1979 openge
vallen nalatenschappen (2). 

(V ... T. V ... C ... E.A.) 

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in 
substantie gezegd: 

1. Uit de processtukken blijkt dat eise
res het natuurlijk kind is van wijlen M ... 
V... . In !even woonde M ... V... bij haar 
zuster E ... V ... aan wie zij op 19 augustus 
1955 haar huis verkocht en die zij op de
zelfde datum aanstelde als haar enige en 
algemeen legataris. Na het overlijden 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. 
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van M ... V ... te Houwaert op 21 juli 1956 
werd haar zuster in bezit gesteld van ai
le goederen van de overledene. E... V ... 
overleed kinderloos te Houwaert op 22 
mei 1983. In haar testament had zij de 
wil uitgedrukt dat haar nalatenschap 
overeenkomstig de wet zou worden ver
deeld. Bij dagvaarding van 29 augustus 
1983 stelde eiseres een vordering in tot 
het verkrijgen van dezelfde erfrechten in 
de nalatenschap van haar moeder en in 
die van haar tante, als ware zij een wet
tige afstammeling geweest. 

De eerste rechter willigde die vorde
ring in, zich baserend, enerzijds, op het 
in art. 14 J 0 8 E.V.R.M. neergelegde ver
bod van discriminatie op grond van ge
boorte en, anderzijds, op de vaststelling 
dat eiseres wei degelijk nauwe contacten 
had met de familie V ... Het bestreden ar
rest, uitgesproken door het Hof van Be
roep te Brussel op 10 juli 1988, doet het 
beroepen vonnis teniet en wijst de vorde
ring van eiseres af met toepassing van 
art. 756 B.W. dat, krachtens art. 107 van 
de wet van 31 maart 1987 tot wijziging 
van een aantal bepalingen betreffende 
de afstamming, zijn gelding voor het ver
leden bleef behouden. 

Het hof van beroep oordeelt dat art. 8 
E.V.R.M. geen directe werking heeft in 
zoverre het aan de Staat de verplichting 
oplegt het stelsel van de familiebanden 
te bepalen, inzonderheid met betrekking 
tot het erfrecht van de natuurlijke kinde
ren t.a.v. de goederen van hun overleden 
moeder. Aan art. 14 in samenhang met 
art. 8 wordt dat erfrecht niet nader ge
toetst. 

In het tot staving van haar cassatiebe
roep aangevoerde middel betoogt eiseres 
dat krachtens de artt. 6 en 6bis Gw. 
enerzijds en 8.1 en 14 E.V.R.M. ander
zijds geen discriminatoir onderscheid 
mag worden gemaakt tussen de wettige 
en de natuurlijke afstamming. 

2. Volgens het oud art. 338 B.W., als 
gewijzigd bij de wet van 6 april 1908, 
kan een erkend natuurlijk kind geen 
aanspraak maken op de rechten van een 
wettig kind, maar worden zijn rechten 
geregeld in de titel « Erfenissen ». 

Die regeling vangt aan met het te de
zen aan de orde zijnde artikel 756, dat 
luidt als volgt: « Natuurlijke kinderen 
zijn geen erfgenaam; de wet verleent 
hun slechts dan rechten op de goederen 
van hun overleden vader of moeder, in
dien zij wettelijk erkend zijn. Zij ver-

leent hun geen recht op de goederen van 
de bloedverwanten van hun vader of 
moeder ». 

Die bepaling houdt in dat het natuur
lijk kind geen wettige erfgenaam is in de 
eigenlijke zin van het woord. Het heeft 
aileen recht op een aandeel in de nala
tenschap van zijn vader en van zijn moe
der, indien het wettelijk erkend werd 
door die ouder. Die erkenning schept 
geen band tussen het kind en de opgaan
de bloedverwanten van de ouder die het 
erkend heeft. Het kind maakt geen deel 
uit van de familie van die ouder. Boven
dien bepaalde art. 908 B.W. dat natuur
lijke kinderen bij schenking onder de le
venden of bij testament, « niets kunnen 
verkrijgen buiten hetgeen hun in deze ti
tel Erfenissen is toegestaan >>. De opstel
lers van het B.W. beoogden op die ma
nier met elkaar te verzoenen « les droits 
de la nature avec ce qu'exigent les bon
nes moeurs, la faveur due au mariage et 
les droits des families » (3). 

3. Het nieuwe afstammingsrecht be
doelt de rechtspositie van het natuurlijk 
kind te verbeteren door de voormelde 
ongelijkheden ongedaan te maken. Dat 
gebeurde met name in het nieuw artikel 
312, § 1, B.W. luidens hetwelk het kind 
als moeder heeft de persoon die als zoda
nig in de akte van geboorte is vermeld. 
Die bepaling brengt mee dat aile kinde
ren door de vermelding van de naam 
van de moeder in de akte van geboorte, 
voortaan als wettige kinderen worden 
beschouwd. Het beginsel van de gelijk
heid in het kader van de familie wordt 
vastgelegd in het nieuw art. 334 B.W. dat 
luidt als volgt: « Ongeacht de wijze 
waarop de afstamming is vastgesteld, 
hebben de kinderen en hun afstammelin
gen dezelfde rechten en dezelfde ver
plichtingen ten opzichte van de ouders 
en hun bloed- en aanverwanten en heb
ben de ouders en hun bloed- en aanver
wanten dezelfde rechten en dezelfde ver
plichtingen ten opzichte van de kinderen 
en hun afstammelingen ». 

Wat het erfrecht betreft komt het ge
lijkheidsbeginsel tot uitdrukking in het 
nieuw artikel 745 B.W. dat bepaalt: « De 
kinderen of hun afstammelingen erven 
van hun ouders, grootouders of verdere 
bloedverwanten in de opgaande lijn, zon
der onderscheid van geslacht of van 
eerstgeboorte, ook al hebben zij niet de
zelfde ouders en ongeacht de wijze waar
op hun afstamming is vastgesteld ». 

(3) Locre, V, 19. 
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Het eerder vermeld art. 908 B.W. werd 
opgeheven. 

4. De overgang van het oude naar het 
nieuwe recht met betrekking tot de kin
deren geboren v66r de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet werd geregeld door 
de overgangsbepalingen in de artt. 107 
tot 120. 

Art. 107, eerste lid, bepaalt dat deze 
wet van toepassing is op de kinderen ge
boren v66r haar inwerkingtreding en die 
nog in leven zijn op dat ogenblik, « zon
der dat daaruit evenwel enig recht in de 
voordien opengevallen erfenissen kan 
volgen ». Krachtens art. 108 is het voor
meld nieuw art. 312 B.W. van toepassing 
op het kind dat v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 31 maart 1987 is geboren 
uit een vrouw die op geen enkel tijdstip 
van de zwangerschap gehuwd is geweest, 
tenzij door een vroegere erkenning een 
andere afstamming van moederszijde is 
vastgesteld. Dat artikel 108 vangt even
wei aan met de woorden « zonder dat 
daaruit enig recht voor het verleden kan 
volgen ». 

De nieuwe wet is in werking getreden 
op 6 juni 1987. 

5. Het vraagstuk van de retroactiviteit 
kwam uitvoerig aan de orde tijdens de 
parlementaire werkzaamheden. Profes
sor Vieujean, die door de Kamercommis
sie werd geraadpleegd, stelde twee mo
gelijkheden voor. 

De eerste bestond erin retroactiviteit 
aan de nieuwe wet te verlenen tot 13 ju
ni 1979, dag waarop het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens het arrest 
Marckx uitsprak. In dat arrest werd ge
zegd « het principe van de rechtszeker
heid, dat noodzakelijk samenhangt met 
het verdragsrecht en met het commu
nautair recht, ontslaat de Belgische 
Staat ervan rechtshandelingen of juridi
sche toestanden die dateren van vo6r de 
uitspraak van dit arrest, op de helling te 
zetten. Bepaalde contracterende Staten 
die een grondwettelijk Hof hebben, ver
keren trouwens in een gelijkaardige toe
stand : hun intern publiekrecht beperkt 
de terugwerkende kracht van de beslis
singen van dit Hof waarbij een wet nie
tig wordt verklaard (§ 58) ». (4). 

(4) E.H.R.M., 13 juni 1979, Marckx, reeks A, 
nr. 31, 23; Prof. M. Bossuyt, Publiekrechtelijke 
aspecten van het arrest Marckx, gevolgd door 
een officieuze nederlandse vertaling, R. W., 
1979-1980, kol. 929 tot 970. 

De tweede door professor Vieujean 
voorgestelde mogelijkheid bestond in de 
geldigverklaring van de sinds 13 juni 
1979 verleden akten en gedane verdelin
gen waarin aan een buiten het huwelijk 
geboren kind meer rechten werden toe
gekend dan die welke hem toegekend 
werden in de door de nieuwe afstam
mingswet opgeheven bepalingen {5). 

Die tweede oplossing werd aangeno
men. De wetgever zag daarin « een be
krachtiging van de rechtspraak en van 
de notariele praktijk volgens welke het 
arrest-Marckx onmiddellijk toepasbaar 
was » (6). 

Dit was de enige afzwakking van het 
algemeen beginsel van de niet-retroacti
viteit, een afzwakking die « ten einde ge
dingen en discussies te vermijden », aan
vaardbaar leek (7). 

Ingevolge de overgangsbepalingen van 
het nieuwe afstammingsrecht vallen de 
erfelijke aanspraken van eiseres nog on
der het oude recht. De vergelijking van 
de evenvermelde bepalingen van het ou
de en het nieuwe recht brengt de bij het 
bekritiseerde art. 756 B.W. ingevoerde 
ongelijkheden, in zoverre te dezen van 
belang, duidelijk aan het licht. 

6. In het kader van de onderhavige 
voorziening dient dat art. 756 B.W. aller
eerst getoetst aan het gelijkheidsbegin
sel neergelegd in de artt. 6 en 6bis Gw. 

Bij zijn arrest van 2 maart 1990 stelde 
het Hof een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof ten einde een antwoord te 
krijgen op de vraag of voormeld art. 756 
B.W. niet strijdig is met het grondwette
lijk gelijkheidsbeginsel en het verbod 
van discriminatie, in zoverre dat artikel 
nog toepasselijk blijft op v66r 6 juni 

. 1987, dag van de inwerkingtreding van de 
wet van 31 maart 1987, opengevallen na
latenschappen, zoals te dezen het geval 
is. 

In zijn arrest van 4 juli 1991 gaat het 
Arbitragehof ervan uit dat het bij art. 
756 B.W. ingevoerde verschil in behande
ling tussen natuurlijke en wettige kinde
ren beoogt het op het instituut van het 
huwelijk gefundeerde gezin juridisch te 
beschermen. 

(5) Gedr. St., Kamer, 378 (1985-1986), N 16, 
79, 80 en 81. 

(6) Gedr. St., Senaat, 338 (1985-1986), N 2, 5. 

(7) Ibid., 29. 
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Het wijst er vervolgens op dat de me
marie van toelichting bij het antwerp 
van wet van 15 feb. 1978 tot wijziging 
van een aantal bepalingen betreffende 
de afstamming onder meer steunt op de 
opvatting « dat de kentering in de zeden 
en de evolutie van de gedachten ten op
zichte van de ongehuwde moeder en het 
buiten huwelijk geboren kind ( ... ) een 
volledige hervorming (vergen) van ons 
recht op het stuk van de afstamming ». 

Het releveert dat die memorie van toe
lichting stelt dat « een einde moet wor
den gemaakt aan de discriminatie waar
van deze kinderen het slachtoffer zijn », 
toestand die als « een merkwaardige uit
zondering » op het beginsel van « de ge
lijke behandeling van allen (art. 6 van de 
Grondwet) » wordt aangemerkt. 

Het Arbitragehof doet nog opmerken 
dat « het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in zijn arrest Marckx van 
13 juni 1979 overwoog dat inbreuk maak
ten op de artikelen 8 (recht op eerbied 
van het gezinsleven) Jucncto 14 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens, de beperkingen die een erkend 
natuurlijk kind worden opgelegd wat be
treft het vermogen om goederen van zijn 
moeder te verkrijgen, evenals inzake de 
volledige afwezigheid van erfrecht van 
zulk een kind ten opzichte van de naaste 
bloedverwanten aan moederzijde. (Arrest 
Marckx, serie A, nr. 31, §§ 56 en 59) ,, (8). 

Het Arbitragehof besluit zijn arrest 
met te zeggen voor recht dat het art. 756 
B.W. de artt. 6 en 6bis Gw. schendt, voor 
zover het toepasselijk is op nalaten
schappen opengevallen vanaf 13 juni 
1979. 

Die datum komt overeen met de dag 
waarop het arrest Marckx door het Euro
pees Hof voor de Rechten van de Mens 
werd uitgesproken. 

Krachtens art. 28 van de bijzondere 
wet op het Arbitragehof moet het rechts
college dat de prejudiciiHe vraag heeft 
gesteld evenals elk ander rechtscollege 
dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor 
de oplossing van het geschil naar aanlei
ding waarvan de in art. 26 bedoelde vra
gen zijn gesteld, zich voegen naar het ar
rest van het Arbitragehof. 

Het middel is derhalve gegrond in zo
verre het de schending aanvoert van de 
artt. 6 en 6bis Gw. moet betrekking tot 
de nalatenschap van de tante van eise-

(8) Arbitragehof arrest 183 van 4 juli 1991, 
Belg. St. 22 aug. 1991, blz. 18144. 

res, opengevallen na de uitspraak van 
het arrest Marckx, doch niet met betrek
king tot de nalatenschap van de moeder 
van eisers die v66r die uitspraak openge
vallen is. In verband met de aanspraken 
van eiseres op laatst bedoelde nalaten
schap dient art. 756 B.W. nog getoetst te 
worden aan art. 8 en aan art. 14 Jo 8 
E.V.R.M. 

7. Aan art. 8.1. E.V.R.M., in zoverre het 
verplichtingen bevat in die zin dat de 
Staat bij het bepalen van het stelsel van 
familiebanden, zoals de rechten van na
tuurlijke kinderen op de goederen van 
hun overleden moeder, derwijze moet 
handelen dat de betrdkkenen een nor
maal gezinsleven kunnen leiden, wordt 
noch door het Europees hof voor de 
Rechten van de Mens noch door het Hof 
van Cassatie rechtstreekse werking toe
gekend (9). 

8. De toetsing van art. 756 B.W. aan 
art. 14 J 0 8 E.V.R.M. is niet zo eenslui
dend. Art. 14, in zoverre te dezen van be
lang, luidt : « Het genot van de rechten 
en vrijheden welke in dit verdrag zijn 
vermeld zijn verzekerd zonder enig on
derscheid op welke grand ook, zoals ( ... ) 
geboorte of andere status ». 

Het accessoire karakter van art. 14 
brengt mee dat het geen zelfstandig be
staan heeft, maar slechts kan ingeroepen 
worden met betrekking tot het genot van 
de rechten en vrijheden die in het ver
drag en de aanvullende protocollen zijn 
gewaarborgd. 

Dit belet evenwel niet dat het discrimi
natieverbod van art. 14 een autonoom 
karakter kan verkrijgen. Daartoe is het 
voldoende dat de kwestieuze aangelegen
heid zo nauw verbonden is met een van 
de in het E.V.R.M. gewaarborgde rechten 
of vrijheden dat ze op hun domein komt 
te liggen. Zo wordt meteen directe wer
king toegekend aan de bepaling van art. 
14 die aldus in samenhang met art. 8.1 
de eerbiediging van het gezins- en fami
lieleven garandeert zonder dat onder
scheid mag worden gemaakt onder meer 
op grand van geboorte. 

Ook het Hof heeft de directe werking 
van art. 14 in samenhang met andere be
palingen van het E.V.R.M. in verschillen-

(9) Arrest Marckx, §§ 51, 52 en 53, zie noot 4; 
Cuss., 10 mei 1985, A.C., 1984-1985, nr. 542, en 
6 maart 1986, ibid., 1985-1986, nr. 433. 
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de van zijn arresten, althans impliciet, 
aangenomen (10). 

De directe werking in de interne 
rechtsorde client te worden aangenomen 
telkens als dat kan zonder dat daartoe 
een optreden van de nationale wetgever 
nodig is. Die toestand doet zich voor 
wanneer in de bestaande en met het 
E.V.R.M. conforme interne rechtsregels 
een enkele voor het bedoelde geval rele
vante oplossing gevonden kan worden, 
maar dan ook slechts een en niet meer 
dan een. 

Art. 14 E.V.R.M. verbiedt de discrimi
natoire behandeling. Het Hof voor de 
Rechten van de Mens gaf in de zaak 
« betreffende enige aspecten van de taal
wetgeving in het Belgisch onderwijs » de 
volgende omschrijving : « De gelijkheid 
van behandeling (wordt) pas geschonden 
als er voor het gemaakte onderscheid 
geen objectieve en redelijke rechtvaardi
ging bestaat. Het bestaan van een derge
lijke rechtvaardiging moet beoordeeld 
worden in verband met het doel en de 
gevolgen van de betreffende maatregel, 
en rekening houdend met de in een de
mokratische samenleving algemeen 
heersende principes ,, (11). 

Het Europees Hof onderzoekt of het 
ingevoerde onderscheid een objectief le
gitiem doel nastreeft en of er een rede
lijke proportionaliteitsverhouding bestaat 
tussen het beoogde doel en de aangewen
de middelen. 

De rechtspraak van het Arbitragehof 
en van het Hof van Cassatie hanteren 
voor de toetsing van het gelijkheidsbe
ginsel bij benadering dezelfde criteria. 

Het Europees Hof van Straatsburg 
neemt de toepassing van art. 14 E.V.R.M. 
in samenhang met art. 8.1 van het ver
drag aan met name in het reeds vermel
de arrest Marckx van 13 juni 1979, aan 
hetwelk de ontwikkeling in de opvattin
gen over de vraag of het gerechtvaardigd 
is aan het onderscheid tussen wettige en 
natuurlijke kinderen belangrijke rechts
gevolgen te verbinden ten grondslag ligt. 

In het Marckxarrest worden de oude 
bepalingen van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek over de natuurlijke afstamming 
aangemerkt als discriminatoir in de zin 

(10) Cass., 6 okt. 1976, A.C., 1977, 145; 6 feb. 
1984, ibid., 1983-1984, nr. 306; 19 okt. 1984, 
ibid., 1984-1985, nr. 133; 17 jan. 1986, ibid., 
1985-1986, nr. 318. 

(11) E.H.R.M., 23 juli ·1968, Am§ts et deci
sions, Serie A, val. 6; R. W., 1968-69, 29. 

van art. 14 in samenhang met art. 8, wat 
betreft: 

1) de wijze van vaststelling van de 
moederlijke afstamming (§§ 38-43); 

2) de juridische omvang van de familie 
(§§ 44-48), en 

3) de erfrechten van de natuurlijke 
kinderen, zowel vanwege de beperkingen 
opgelegd aan de bekwaamheid van de 
natuurlijke kinderen om goederen van 
hun moeder te ontvangen, als vanwege 
de volledige afwezigheid van erfrechten 
t.a.v. hun naaste verwanten van moe
derszijde, dit in tegenstelling met wat 
geldt inzake de erfrechten van wettige 
kinderen. (§§ 4959). 

Die verschillen missen volgens het ar
rest een objectieve en redelijke recht
vaardigheidsgrond. (12). 

In zijn arrest Inze van 28 oktober 1987 
herinnert het Europees hof voor de 
Rechten van de Mens eraan : 

« que la Convention est un instrument 
vivant, a interpreter a la lumiere des 
conditions actuelles (voir notamment l'ar
ret Johnston et autres du 18 decembre 
1986, serie A, no 112, p. 25, § 53). Or les 
Etats membres du Conseil de !'Europe 
attachent de nos jours de l'importance a 
l'egalite, en matiere de droits de caracte
re civil, entre enfants issus du mariage 
et enfants nes hors mariage. En temoig
ne la Convention europeenne de 1975 sur 
le statut juridique des enfants nes hors 
mariage, qui lie presentement, neuf d'en
tre eux ( ... ). Seules done de tres fortes 
raisons pourraient amener a estimer 
compatible avec la Convention une dis
tinction fonde sur la naissance hors ma
riage (voir mutatis mutandis, l'arret Ab
dulaziz, Cabales et Bolkandali ( ... ), serie 
A, n° 94, p. 38, § 78) » (13). 

Over de toepassing van art. 14 in sa
menhang met art. 8 E.V.R.M. sprak het 
Hof van Cassatie zich uit in verschillen
de arresten. 

In zijn arresten van 3 oktober 1983 en 
20 november 1987 oordeelde het Hof dat 
die verdragsbepalingen er zich niet te
gen verzetten dat de erkenning van een 
overspelig kind aan bepaalde voorwaar
den wordt onderworpen (14). 

(12) Arrest Marckx : zie noot 4. 

(13) E.H.R.M;, arrest Inze, 28 okt. 1987, Pub!. 
C.E.D.H., serie A, nr. 126, biz. 18, § 41. 

(14) A.C., 1983-1984, nr. 62 met cone!. Procu
reur-generaal Krings; ibid., 1987-1988, nr. 172. 
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In zijn arrest van 27 april 1989 beslist 
het Ho£ dat de artt. 8.1 en 14 E.V.R.M. 
niet verbieden dat de rechter toepassing 
maakt van art. 913 B.W., waarbij aan de 
kinderen in de nalatenschap van de man 
van hun moeder een voorbehouden deel 
wordt toekend, ook al zijn die kinderen 
geadopteerd door een derde die met hun 
moeder in concubinaat leefde toen ze 
werden verwekt, en ook al heeft de man 
van hun moeder zijn goederen aan zijn 
concubante en haar kinderen vermaakt 
(15). 

In zijn arrest A.R. nr. 7593 van 12 fe
bruari 1987, uitgesproken op de voor
avond van de afkondiging van de nieuwe 
afstammingswet, oordeelde het Ho£ dat 
de appelrechter wettig beslist had dat de 
artt. 8.1 en 14 E.V.R.M. aan de toepas
sing van art. 756 B.W. niet in de weg 
staan in zoverre die bepaling aan het na
tuurlijk kind geen enkel recht toekent op 
de goederen van de ouders van zijn va
der of moeder (16). Het arrest is geba
seerd op de vaststelling dat art. 8.1 
E.V.R.M. geen rechtstreekse werking 
heeft. 

Die zaak werd aanhangig gemaakt bij 
het Europees Hof te Straatsburg dat in 
zijn arrest van 29 november 1991 de leer 
van het arrest Marckx bevestigt en oor
deelt dat art. 14 J 0 8 E.V.R.M. geschon
den werd in zoverre de toepassing van 
art. 756 B.W. nog werd aangenomen met 
betrekking tot de nalatenschap van de 
grootvader van de eiseres, opengevallen 
na de uitspraak van het arrest Marckx. 

Dat nieuwe arrest van Straatsburg 
zegt namelijk : " n'etait ni imprecise ni 
incomplete la regie qui interdisait d'ope
rer au detriment d'Astrid Vermeire, par 
rapport a ses cousins Francine et Michel, 
une discrimination fondee sur le caracte
re " nature! " du lien de parente l'unis
sant au de cujus. '' (17) 

Wanneer er een conflict bestaat tussen 
een internrechtelijke norm en een inter
nationaalrechtelijke norm die recht
streekse gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde, moet de door het verdrag be-

(15) A.C., 1988-89, nr. 494. 

(16) Niet gepubliceerd arrest. 

(17) C.E.D.H., Affaire Vermeire C. Belgique 
(44/1990/235/301 ). 

paalde regel primeren. Die voorrang 
volgt uit de aard zelf van het bij verdrag 
bepaald internationaal recht. (18) 

Een eerste houding van de rechter te
genover zulkdanig conflict zou erin kun
nen bestaan te oordelen dat het uitslui
tend aan de wetgever toekomt om de 
schending van het verdrag ongedaan te 
maken en dat in afwachting van een 
wetswijziging de bestaande toestand on
verkort gehandhaafd moet worden. 

Die houding brengt mee dat de rechter 
meewerkt aan het instandhouden van 
een verdragsschending waardoor de in
ternationale aansprakelijkheid van de 
Staat in het gedrang komt. Zulke hou
ding laat zich enkel verantwoorden als 
het werkelijk niet anders kan, m.a.w. 
wanneer de geschonden verdragsbepa
ling geen rechtsreekse werking heeft op 
grond waarvan het herstel van de wettig
heid langs jurisprudentiele weg bereikt 
kan worden. 

In onderhavige zaak heeft de Belgi
sche rechter thans geen nadere verdui
delijkingen of aanvullingen meer nodig 
om het discriminatieverbod op art. 756 
B.W. toe te passen. 

Men hoeft slechts de regel « mater 
semper certa est "• die is neergelegd in 
het nieuw art. 312, § 1, B.W., in acht te 
nemen en het buitenhuwelijkskind wiens 
moederlijke afstamming aldus komt vast 
te staan te rekenen tot de familie langs 
moederzijde met hetzelfde erfrecht also£ 
het wettig ware, overeenkomstig de nieu
we artt. 334 en 745 B.W. 

9. Blijft de vraag of er in hoeverre de 
rechter dit te dezen had moeten doen, in 
acht genomen het moment waarop de in 
onderhavige zaak bedoelde rechtssitu
aties zich hebben voltrokken, mede in 
verband met de eisen van de rechtsze
kerheid. 

Eiseres huldigt de meest verstrekken
de opvatting volgens dewelke dat mo
ment voor Belgie samenvalt met de da
tum waarop de onderhavige verdragsbe
palingen die rechtstreeks werking heb
ben, in ons land in werking zijn getre
den, dit is op 14 juni 1955. 

(18) Cass., 27 mei 1971, A.C., 1971, 959; 14 
jan. 1976, ibid., 1976, 547; 26 sept. 1978, ibid., 
1978-79, 116; 4 april 1984, twee arresten, ibid., 
1983-84, nr. 448; 16 april 1984, ibid., 1983-84, nr. 
477; 13 sept. 1984, ibid., 1984-85, nr. 39; 20 jan. 
1989, ibid., 1988-89, nr. 299; 10 mei 1989, ibid., 
1988-89, nr. 514. 
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Die stelling miskent het evolutief ka
rakter van de interpretatie van het 
E.V.R.M. zoals die door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens wordt 
toegepast. 

Ten tijde van het openvallen van de 
nalatenschap van de moeder van eiseres, 
dit is op 21 juli 1956, was er geen enkele 
juridische grond voorhanden om aan een 
natuurlijk kind meer rechten toe te ken
nen dan die welke het uit het B.W. kon 
putten. 

In overeenstemming met eerdere juris
prudentie heeft het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens in het arrest 
Marckx gekozen voor een evolutieve uit
leg in het licht van de wijzigingen in de 
zeden en in de opvattingen die zich bin
nen de lidstaten hebben voltrokken. 

Nog in 1967 verwierp de Europese 
Commissie voor de Rechten van de Mens 
een klacht waarin de artt. 757 en 908 
B.W. werden aangevallen wegens discri
minatie door het Belgisch recht (19). 

Het recht moet, om te kunnen gelden, 
op een behoorlijke manier gekend zijn. 
Het moet ook duidelijk zijn dat het op 
een gegeven ogenblik is gaan gelden. 
Het arrest Marckx betekent in dit op
zicht dat de Belgische Staat niet ver
plicht was rechtsgevolgen aan die uit
spraak te verbinden voor de aan die 
uitspraak voorafgaande periode. 

De schending van art. 14 J 0 8 E.V.R.M. 
kan dan ook te dezen slechts worden 
aangenomen met betrekking tot de erf
rechtelijke aanspraken van eiseres ten 
opzichte van de na de uitspraak van het 
arrest Marckx opengevallen nalaten
schap van haar tante, maar niet ten op
zichte van de nalatenschap van haar 
moeder opengevallen v66r de uitspraak 
van bedoeld arrest. 

Conclusie: gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 6583) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 2 maart 1990 (20); 

(19) Arrest Marckx, § 58, zie noot 4. 

(20) A.C., 1989-90, nr. 402. 

Gelet op het arrest nr. 18/91 van 
het Arbitragehof van 4 juli 1991 (21); 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 8.1 en 14 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij Wet 
van 13 mei 1955; de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet, van het algemene 
rechtsbeginsel luidens hetwelk geen wil
lekeurig onderscheid kan worden ge
maakt tussen de rechten van kinderen 
binnen en buiten het huwelijk verwekt, 
vervat in de vermelde Verdrags- en 
Grondwetsbepalingen, alsook in de arti
kelen 723, 724 en 745, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij 
Wet van 31 maart 1987 tot wijziging van 
een aantal bepalingen betreffende de af
stamming, van het algemene rechtsbe
ginsel van de voorrang die de bij het ver
drag bepaalde internationale rechtsregel, 
met rechtstreekse gevolgen in de interne 
rechtsorde, heeft op de interne rechtsre
gel, en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, met ver
nietiging van het vonnis a quo, na op 11 
maart 1988 de heropening van de debat
ten te hebben bevolen teneinde partijen 
toe te laten te concluderen omtrent de 
rechtsvraag naar de direkte toepassing 
van artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, in 
het bestreden arrest de vordering van ei
seres tot het bekomen van dezelfde erf
rechtelijke aanspraken " als ware zij een 
wettige afstammeling geweest " onge
grond verklaart, op grond van de over
wegingen " dat artikel 8 van het Euro
pees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamente
le vrijheden geen rechtstreekse toepas
sing kan vinden in de mate dat het aan 
de Staat de verplichtingen oplegt het 
stelsel van de familiebanden te bepalen 
( ... ), inzonderheid met betrekking tot het 
erfrecht van de natuurlijke kinderen op 
de goederen van hun overleden moeder 
( ... ); dat de Staat inderdaad over verschil
lende mogelijkheden beschikt om deze 
aangelegenheden te regelen ( ... ) ", waar
uit door het bestreden arrest wordt afge
leid dat eiseres " ingevolge artikel 756 
van het Burgerlijk Wetboek (zoals van 
kracht v66r de Wet van 31 maart 1987) 
geen rechten heeft op de goederen van 

(21) Belg. St., 22 aug. 1991, p. 18144. 
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haar overleden moeder (en) evenmin bij 
plaastsvervulling aanspraak kan maken 
op de nalatenschap van E ... V ... , 

terwijl, eerste onderdeel, met toepas
sing van de artikelen 8.1 en 14 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, alsook van de artikelen 6 en 
6bis van de Grondwet, geen willekeurig 
onderscheid kan worden gemaakt tussen 
de rechten van binnen of buiten het hu
welijk verwekte kinderen en het genot 
van de rechten en vrijheden zonder dis
criminatie moet verzekerd worden; de 
bepalingen van de artikelen 8 en 14 van 
voormeld Verdrag, in zoverre zij de 
Staat verplichten, bij het bepalen van de 
rechten van de "natuurlijke" kinderen 
op de goederen van hun overleden moe
der, zodanig te handelen dat de betrok
kenen een normaal gezinsleven kunnen 
leiden en niet worden gediscrimineerd 
ten aanzien van " wettige " kinderen, kan 
(lees : kunnen) worden beschouwd als 
onvoldoende nauwkeurig en volledig om 
direkte werking te hebben, doch enkel in 
de mate dat in die materie verscheidene 
mogelijkheden, naar keuze van de Staat, 
ter beschikking staan om aan de bepa
lingen van voormelde artikelen te vol
doen; de mogelijkheden die de Staat ge
boden worden bij de uitvoering van de 
ter zake uit de artikelen 8.1 en 14 van 
voormeld Verdrag voortvloeiende ver
plichtingen enkel de concrete uitwerking 
van het verbod van discriminatie tussen 
kinderen betreffen, doch niet het ogen
blik waarop een niet-discriminerend sta
tuut van kracht moet worden, nu zulks 
enkel wordt bepaald door het Verdrag, 
dat, in dat opzicht, direkte werking 
heeft; bijgevolg, in de mate dat door de 
Staat, zoals de Belgische Staat in de Wet 
van 31 maart 1987, een welbepaalde mo
gelijkheid wordt gekozen om aan de be
palingen van voormelde artikelen van 
het Verdrag te voldoen, en aldus de 
daarin vervatte normen op nauwkeurige 
wijze te omschrijven, wel direkte wer
king kan worden verleend aan de artike
len 8.1 en 14 van voormeld Verdrag lui
dens welke geen willekeurig onderscheid 
mag worden gemaakt tussen " wettige " 
en " natuurlijke " kinderen, zodat het be
streden arrest al de in het onderdeel 
aangehaalde wetsbepalingen en algeme
ne rechtsbeginselen schendt door geen 
direkte werking toe te kennen aan de ar
tikelen 8.1 en 14 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, en met 
toepassing van artikel 756 van het Bur-

gerlijk Wetboek, zoals van kracht voor 
de wet van 31 maart 1987, aan eiseres 
erfrechtelijke aanspraken op de nalaten
schappen van haar moeder en van E. .. 
V ... te ontzeggen, hoewel deze bepaling 
in strijd is met de in de artikelen 8.1 en 
14 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, 6 en 6bis van de 
Grondwet, alsook het in deze Verdrags
en Grondwetsbepalingen vervatte begin
sel, als bekrachtigd, wat het erfrecht be
treft, in de artikelen 723, 724 en 745, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
gewijzigd bij Wet van 31 maart 1987, en 
luidens hetwelk geen willekeurig onder
scheid kan worden gemaakt tussen de 
rechten van " natuurlijke " en " wettige " 
kinderen (schending van aile in het mid
del aangevoerde wetsbepalingen en alge
mene rechtsbeginselen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet) » : 

Overwegende dat het arrest, ge
deeltelijk met verwijzing naar het 
beroepen vonnis, vaststelt : 1 o dat ei
seres de natuurlijke niet erkende 
dochter is van M ... V ... , op 21 juli 
1956 overleden, en de nicht van E ... 
V ... , op 22 mei 1983 overleden; 2° dat 
eiseres aanspraak maakt op de nala
tenschap van haar moeder en van 
haar tante als ware zij een wettig 
kind geweest; 

Overwegende dat het vroegere ar
tikel 756 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat krachtens artikel 107 van 
de wet van 31 maart 1987 in wer
king is gebleven voor nalatenschap
pen opengevallen voor de wet van 
31 maart 1987 van kracht werd, dit 
is op 6 juni 1987, luidt: « Natuur
lijke kinderen zijn geen er!genaam; 
de wet verleent hun slechts dan 
rechten op de goederen van hun 
overleden vader of moeder indien 
zij wettelijk erkend zijn. Zij ver
leent hun geen recht op de goederen 
van de bloedverwanten van hun va
der of moeder >>; 

Dat het Arbitragehof gezegd heeft 
voor recht: « het artikel 756 (oud) 
van het Burgerlijk Wetboek, dat 
krachtens artikel 107 van de wet 
van 31 maart 1987 in werking is ge
bleven, schendt de artikelen 6 en 
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6bis van de Grondwet in zoverre het 
toepasselijk is op nalatenschappen 
opengevallen vanaf 13 juni 1979 »; 

Dat het bestreden arrest, dat op 
grand van het bedoelde artikel 756 
van het Burgerlijk Wetboek aan ei
seres het recht ontzegt om bij 
plaatsvervulling aanspraak te rna
ken op de nalatenschap van de op 
22 mei 1983 overleden E ... V ... , in zo
verre de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat eiseres voor het 
overige betoogt dat de appelrechters ' 
de artikelen 8.1 en 14 van het Ver- ' 
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden, 723, 724 en 745 van het 
Burgerlijk Wetboek hebben geschon- j 
den; : 

Overwegende dat de aangevoerde lj 
schending van de artikelen 723, 724 ' 
en 745 van het Burgerlijk Wetboek 
geen zelfstandige grief uitmaakt; 

Overwegende dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens 
in zijn arrest van 13 juni 1979 in de 
zaak Marckx gezegd heeft dat het 
beginsel van de rechtszekerheid, 
noodzakelijkerwijze inherent aan 
het Verdragsrecht, de Belgische 
Staat ontslaat van het opnieuw in 
vraag stellen van rechtshandelingen 
of -situaties die aan de uitspraak 
van het arrest van 13 juni 1979 voor
afgaan; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
gericht is tegen de beslissing betref
fende de nalatenschap van E. .. V ... 
niet tot ruimere cassatie kan leiden 
en, in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing betreffende de nalaten
schap van M ... V ... niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat eiseres geen aanspraak kan rna-

ken op de nalatenschap van E ... V ... ; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

15 mei 1992 - 1 e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Geinger en Nelissen Grade. 

Nr. 485 

1 e KAMER - 15 mei 1992 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
RECHT VAN VESTIGING - ARCHITECTUUR -
ERKENNING VAN DIPLOMA'S - RICHTLIJN 
85/384/EEG VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN VAN 10 JUNI 1985, ART. 4, 
LID 1, SUB A. 

De architectenopleiding aan een « Fach
hochschule » in Duitsland die vier jaar 
duurt en waarin door de onderwijsin
stelling georganiseerde en begeleide 
praktijksemesters zijn begrepen, dient 
als een full-time studie van vier jaar te 
worden beschouwd. (Art. 4, lid 1, a, 
Richtlijn 85/384/EEG 10 juni 1985.) 

(NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHI
TECTEN T. E ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 6851} 

RET HOF; Gelet op de 
bestreden beslissing, op 12 april 
1989 gewezen door de raad van 
beroep van de Orde van Architecten 
met het Nederlands als voertaal; 
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Gelet op het arrest op 5 oktober 
1990 door het Hof gewezen (1); 

Gelet op het arrest van 21 januari 
1992 door het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen ge
wezen (2); 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 1 van de 
wet van 20 februari 1939 tot bescherming 
van de titel en van het beroep van archi
tect, 17 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een orde van architecten, 
57, lid 1, en 189 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, gesloten te Rome op 25 
maart 1957 en goedgekeurd bij wet van 2 
december 1957, 1, 2, 4 (inzonderheid het 
enig lid, a, en het tweede lid), 10, 11 
(inzonderheid enig lid, a, derde streepje) 
van de richtlijn van 10 juni 1985 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen, 
inzake de onderlinge erkenning van de 
diploma's, certificaten en andere titels op 
het gebied van de architectuur, tevens 
houdende maatregelen tot vergemakke
lijking van de daadwerkelijke uitoefe
ning van het recht van vestiging en vrij 
verrichten van diensten (gepubliceerd in 
het Publikatieblad • an de Europese 
Gemeenschappen, nr. L 223 van 21 
augustus 1985, pp. 15 e.v.), 

doordat de Raad van Beroep van de 
Orde van Architecten in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
het geschil betrekking heeft op verweer
ders verzoek tot inschrijving op het 
tableau van de Orde van Architecten 
voor de Provincie Limburg, dat 
verweerder de Duitse nationaliteit heeft, 
reeds jaren in Belgie woont en hier het 
beroep van architect wenst uit te 
oefenen en dat hij zijn verzoek laat 
steunen op de Richtlijn van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 10 
juni 1985, oordeelt dat artikel 2 van ~e 
Richtlijn als principe stelt dat elke Lid
Staat de door de overige Lid-Staten aan 
de onderdanen van de Lid-Staten afge
geven diploma's, certificaten en andere 
titels die behaald zijn na een opleiding 
die beantwoordt aan de eisen van de 
artikelen 3 en 4, erkent, en wei door 
daaraan ( ... ) op zijn grondgebied 
hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen 
als aan de door hemzelf afgegeven 

(1) A.C., 1990-91, nr. 60. 

(2) Zaak C-310/90. 

diploma's, certificaten en andere titels; 
dat artikel 11 voor Duitsland onder meer 
de diploma's afgegeven door de afdeling 
architectuur (Architektur/Hochbau) van 
de Fachhochschulen vermeldt, welke 
diploma's, wanneer de studieduur 
minder dan vier jaar maar ten minste 
drie jaar bedraagt, vergezeld gaan van 
het certificaat waaruit een beroepserva
ring van vier jaar in de Bondsrepubliek 
Duitsland blijkt, afgegeven door de 
beroepsorde; dat verweerder zich niet 
beroept op verworven rechten; dat hij 
een diploma voorlegt hem afgeleverd 
door de Fachhochschule Konstanz op 25 
juli 1981, op grand van het op die datum 
geslaagde eindexamen in de vakrichting 
architectuur; dat uit een ander stuk 
blijkt dat de studie vier jaar duurt, 
daarin begrepen twee gei:ntegreerde en 
door de hogeschool begeleide praktijkse
mesters; dat om het geschil te beslechten 
het van groat belang lijkt de mededeling 
van de regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland van 14 oktober 1987 in acht te 
nemen; dat in dit stuk de regering stelt 
dat de diploma's afgeleverd door de 
Fachhochschule Konstanz wei beant
woorden aan de voorwaarden gesteld 
door artikel 4.l.a : vier jaar full-time 
studie; dat om de waarde van deze mede
deling te beoordelen er moet van uitge
gaan worden dat de Bondsrepubliek 
Duitsland voordien aan de Commissie 
van de E.E.G. een lijst had overgemaakt 
met blijkbaar een opsomming van aile 
Fachhochschulen die Architektur onder
wijzen; dat het raadgevend Comite voor 
opleiding op het gebied van architectuur 
in een advies gedateerd 28 en 29 juni 
(lees juli) 1987 die lijst verworpen had; 
dat zij tot de conclusie kwam dat, waar 
artikel 4 van de richtlijn vier jaar full
time studie vereist, de cursussen van de 
Fachhochschulen die een praktijkse
mester omvatten, niet voldoen aan de 
eisen van vier jaar full-time studie; dat 
de Bondsrepubliek Duitsland een nieuwe 
lijst opgemaakt had van de Fachhoch
schulen die volgens de opvatting van de 
regering wei voldoen aan artikel 4.1.a 
van de richtlijn en de interpretatie die 
eraan gegeven werd; dat de nieuwe lijst 
enkele Fachhochschulen vermeldt, waar
onder deze van Konstanz; dat de Bonds
republiek haar beslissing motiveerde 
met de overwegingen dat praktijksemes
ters een gei:ntegreerd dee! uitmaken van 
de opleiding; dat de inhoud van de oplei
ding bepaald wordt door wetten en regle
menten van de overheid; dat de examen
reglementen door de bevoegde minister 
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worden goedgekeurd; dat de praktijkse
mesters steeds in de theoretische studie 
gei:ncorporeerd zijn en hierop steeds een 
semester theorie volgt met daarna het 
eindexamen; dat praktijksemesters niet 
als laatste semester zijn toegelaten; dat 
deze mededeling een akte is van de 
Duitse overheid en eiser geen opmer
kingen maakt aangaande dat stuk; dat er 
dan ook geen reden is om niet te 
aanvaarden dat de vier jaar opleiding 
door verweerder gevolgd aan de Fach
hochschule te Konstanz beantwoordt aan 
de vereisten die de richtlijn stelt en 
besluit dat dienvolgens de Belgische 
overheid er dezelfde gevolgen moet aan 
toekennen als degene die ze toekent aan 
de door haar zelf afgegeven diploma's, 
zodat de Raad van de Orde van Archi
tecten voor de provincie Limburg ten 
onrechte geweigerd heeft verweerder op 
het tableau in te schrijven, 

terwijl overeenkomstig artikel 1 van 
de wet van 20 februari 1939 tot bescher
ming van de titel en van het beroep van 
architect, niemand de titel mag voeren 
van architect, noch het beroep ervan 
mag uitoefenen indien hij niet in het 
bezit is van een diploma, waaruit blijkt 
dat hij met goed gevolg de examen
proeven heeft afgelegd welke vereist zijn 
voor het bekomen van dit diploma; over
eenkomstig artikel 17 van de wet van 26 
juni 1963 tot instelling van een Orde van 
Architecten, elke Raad van de Orde een 
tabel en een lijst van stagiairs houdt, 
waarop de leden van de Orde worden 
ingeschreven die de hoofdzetel van hun 
activiteit in zijn gebied gevestigd 
hebben, deze Raad uitspraak doet over 
de aan hem gerichte aanvragen tot 
inschrijving; de inschrijving op het 
tableau van de Raad slechts kan 
geschieden indien de aanvrager onder 
meer voldoet aan de bij artikel 1 van de 
wet van 20 februari 1939 voorgeschreven 
vereisten; overeenkomstig artikel 2 van 
de richtlijn van 10 juni 1985 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen 
inzake de onderlinge erkenning van de 
diploma's, certificaten en andere titels op 
het gebied van de architectuur, tevens 
houdende maatregelen tot vergemakke
lijking van de daadwerkelijke uitoefe
ning van het recht van vestiging en vrij 
verrichten van diensten, elke Lid-Staat 
de door de overige Lid-Staten aan de 
onderdanen van de Lid-Staten afgegeven 
diploma's, certificaten en andere titels 
die behaald zijn na een opleiding welke ; 
beantwoordt aan de eisen van de arti-

kelen 3 en 4 erkent, en wel door daaraan 
met betrekking tot de toegang tot en de 
uitoefening van de in artikel 1 bedoelde 
werkzaamheden onder de beroepstitel 
van architect ( ... ) op zijn grondgebied 
hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als 
aan de door hemzelf afgegeven 
diploma's, certificaten en andere titels; 
overeenkomstig het eerste lid van artikel 
4 van dezelfde richtlijn de in artikel 2 
bedoelde opleiding moet beantwoorden 
aan de bij artikel 3 vermelde gestelde 
eisen en tevens moet voldoen aan de 
voorwaarde dat de totale duur van de 
opleiding ten minste hetzij vier jaar full
time studie (moet) zijn aan een universi
teit of een vergelijkbare onderwijsinstel
ling, hetzij ( ... ); overeenkomstig het 
tweede lid van dezelfde bepaling, in 
afwijking van de eerste alinea eveneens 
als beantwoordend aan artikel 2 wordt 
erkend, de driejarige opleiding aan de 
" Fachhochschulen " in de Bondsrepu
bliek Duitsland ( ... ) op voorwaarde dat 
deze opleiding wordt aangevuld met een 
periode van beroepservaring van vier 
jaar in de Bondsrepubliek Duitsland, die 
afgesloten wordt met een certificaat; 
overeenkomstig artikel 10 van dezelfde 
richtlijn, elke Lid-Staat de in artikel 11 
vermelde diploma's, certificaten, en 
andere titels erkent die door de overige 
Lid-Staten zijn afgegeven aan onder
danen van de Lid-Staten die op de 
datum van de kennisgeving van de richt
lijn reeds in het bezit zijn van deze 
kwalificaties ( ... ) ook al voldoen zij' niet 
aan de minimumeisen van de in hoofd
stuk II (artikelen 2 tot 9) bedoelde 
diploma's, certificaten en andere titels, 
en wel door daaraan, met betrekking tot 
de toegang tot en de uitoefening van de 
in artikel 1 bedoelde werkzaamheden ( ... ) 
hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als 
aan de door henzelf afgegeven diploma's, 
certificaten en andere titels op het 
gebied van de architectuur; overeenkom
stig artikel 11, de in artikel 10 bedoelde 
diploma's, certificaten en andere titels, 
zijn: a) voor Duitsland: ( ... ) de diploma's 
afgegeven door de afdeling architectuur 
"Architektur/Hochbau" van de " Fach
hochschulen" ( ... ) welke diploma's 
wanneer de studieduur minder dan vier 
jaar maar ten minste drie jaar bedraagt, 
vergezeld gaan van het certificaat 
waaruit een beroepservaring van vier 
j aar in de Bondsrepubliek Duitsland 
blijkt, afgegeven overeenkomstig artikel 
4, lid 1, tweede alinea; de overeenkom
stig artikel 10 van de genoemde richtlijn 
door de Lid-Staten te erkennen 
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diploma's die op het ogenblik van de 
kennisgeving van de richtlijn reeds in 
het bezit zijn van de onderdanen van de 
Lid-Staten, en opgesomd worden in 
artikel 11, derhalve slechts in aanmer
king komen indien zij, afgeleverd door 
de Duitse " Fachhochschulen " betrek
king hebben op een studieduur van vier 
jaar (of drie jaar aangevuld met een 
door certificaat gewaarborgde praktijker
varing van vier jaar); deze vierjarige 
studie dient opgevat te worden als een 
full-time studie, zoals bedoeld in artikel 
4.l.a van de richtlijn, dat wil zeggen een 
voornamelijk theoretische opleiding, 
eventueel aangevuld met praktische 
proeven, zonder dat, zoals voor de " prak
tijksemester ", bepaalde periodes uit
sluitend of in hoofdzaak gericht zijn 
op praktische proeven; de omstandigheid 
dat " praktijksemesters " een gei"nte
greerd deel uitmaken van de opleiding, 
de inhoud van de opleiding bepaald is 
door wetten en reglementen van de over
heid, de examenreglementen door de 
bevoegde minister worden goedgekeurd, 
de praktijksemesters in de theoretische 
studie zijn gei"ncorporeerd, op elk prak
tijksemester een semester theorie volgt, 
met daarna het eindexamen, en praktijk
semesters niet als laatste semester 
toegelaten zijn, niet tot gevolg kan 
hebben dat bedoelde opeenvolging van 
praktijksemesters en semester theorie 
op te vatten zijn als « full-time studie "• 
in de zin van hogergemelde artikelen 4 
en 11, te meer daar voor de verkorte 
opleiding, gevolgd door een praktijkerva
ring, een bijzondere regeling werd 
getroffen en afzonderlijke voorwaarden 
werden voorzien, de door verweerder 
gevolgde opleiding derhalve niet voldeed 
aan de bij de artikelen 4 en 11 van de 
richtlijn gestelde voorwaarden, zodat de 
Raad van beroep van de Orde van Archi
tecten, niet zonder miskenning van 
bovengenoemde bepalingen, kon bevelen, 
door bevestiging van de verstekbeslis
sing van 26 oktober 1988, dat de Raad 
van de Orde van Architecten van de 
provincie Limburg zou overgaan tot de 
inschrijving van verweerder op het 
tableau van de Orde (schending van aile 
in het middel aangehaalde wets- en 
verdragsbepalingen) , : 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen in zijn arrest van 21 
januari 1992 op de vraag van het 
Hof antwoordt: « Artikel 4, lid 1, 

sub a, van richtlijn 85/384/EEG van 
de Raad van 10 juni 1985 inzake 
de onderlinge erkenning van de 
diploma's, certificaten en andere 
titels op het gebied van de archi
tectuur, tevens houdende maatre
gelen tot vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening van het 
recht van vestiging en vrij 
verrichten van diensten, moet aldus 
worden uitgelegd, dat een opleiding 
die vier jaar duurt en waarin door 
de Fachhochschulen georganiseerde 
en begeleide praktijksemesters zijn 
begrepen, als een full-time studie 
van vier j aar moet worden be
schouwd »; 

Dat blijkens het arrest van het 
Hof van Justitie van 8 april 1992 in 
de zaak Bauer C - 166/91, artikel 
11 van de richtlijn dezelfde strek
king heeft; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing vaststelt dat verweerder 
« een diploma (overlegt) hem afgele
verd door de Fachhochschule 
Konstanz op 25 juli 1981 op grond 
van het op die datum geslaagd eind
examen in de vakrichting archi
tectuur » en dat « uit een ander stuk 
blijkt dat de studies vier jaar 
duurden, daarin begrepen twee ge'in
tegreerde en door de hogeschool 
begeleide praktijksemesters »; 

Dat uit die vaststellingen blijkt 
dat de opleiding van verweerder 
beantwoordt aan de eisen van de 
artikelen 3 en 4 van de voornoemde 
richtlijn; 

Dat derhalve de beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van 
Architecten dat de Lid-Staat Belgie, 
met toepassing van artikel 2 van de 
richtlijn, het aan verweerder afge
geven diploma moet erkennen en 
dat de raad van de Orde van Archi
tecten van de provincie Limburg 
moet overgaan tot de inschrijving 
van verweerder op het tableau van 
de Orde, naar recht verantwoord is; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

15 mei 1992 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rauws, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 486 

1 e KAMER - 15 mei 1992 

FAILLISSEMENT, F AILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN 
VERBINTENISSEN - NIETIGHEID TEN AAN
ZIEN VAN DE BOEDEL- VERDACHTE PERIO
DE - BETALING VOOR VERVALLEN SCHULD 
- BETALING ANDERS DAN IN GELD OF HAN
DELSEFFECTEN GEDAAN. 

Wanneer zij gedaan is door de schulde
naar sedert het door de rechtbank van 
ki:!?Phandel bepaalde tijdstip waarop 
hiJ opgehouden heeft te betalen of bin
nen de tien dagen die dit tijdstip zijn 
voorafgegaan, is de betaling van een 
vervallen schuld door die overdracht 
van een schuldvordering, een betaling 
die anders dan in geld of handelspa
pieren is gedaan en die aan de boedel 
niet kan worden tegengeworpen, ook 
als de schuldeiser op de schuldvorde
ring die hem werd overgedragen een 
bewarend beslag had gelegd. (Art. 445, 
derde lid, Faillissementswet.) 

(C.G.R. COMAP N.V. TEGEN MR. BRUNEEL - CURA
TOR VAN HET FAILLISSEMENT MAKELAARS
KANTOOR VOOR HANDEL EN NIJVERHEID N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7487) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 1319, 1320, 
1322, 1984 van het Burgerlijk Wetboek, 
445, lid 3, van het boek III, van het Wet
hoek van Koophandel, gewijzigd bij de 
wet van 18 april 1851 op het faillisse
ment, de banl\,breuk en het uitstel van 
betaling, · 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging vaststelt dat de overdracht van 
schuldvordering die bij overeenkomst 
van 22 oktober 1984 tussen de gefailleer
de en verweerster (lees eiseres) tot stand 
kwam nietig is op grond van artikel 445 
van de faillissementswet, en eiseres in 
cassatie veroordeelt om aan verweerder 
qq. de som van 3.108.661 F te betalen op 
volgende gronden : dat niet betwist 
wordt dat het tijdstip waarop het Make
laarskantoor heeft opgehouden te beta
len door de Rechtbank bepaald is op 13 
augustus 1984; dat op 22 oktober 1984 
tussen het Makelaarskantoor en eiseres 
onder de hoofding " overeenkomst strek
kende tot overdracht van schuldvorde
ring " een overeenkomst tot stand kwam, 
waarbij, na vaststelling dat het Make
laarskantoor hoofdens onbetaald geble
ven facturen 3.108.661 F aan eiseres ver
schuldigd blijft, het aan deze de schuld
vordering die het bezit opzichtens Metal
union N.V. overdraagt tot belope van 4 
x 777.165 F, bedragen vervallen op 17 
oktober 1984 en te vervallen op 15 no
vember, 15 december 1984, en 15 januari 
1985; dat eiseres zich blijkens de tekst 
van de overeenkomst verbond " bij de 
betekening door haar zorgen aan Metal
union N.V. aan huidige schuldvordering" 
over te gaan tot " lichting van alle las
tens het Makelaarskantoor gelegde be
slagen ", zodat "huidige overeenkomst 
als inbetalinggeving alsmede betaling en 
zuivering der schuld van het Makelaars
kantoor geldt "; dat eiseres de overeen
komst strekkende tot overdracht van 
schuldvordering op 8 november 1984 aan 
Metalunion betekende, en tevens hand
lichting gaf van het bewarend beslag on
der derden; dat aldus blijkt dat het Ma
kelaarskantoor haar schuld aan eiser op 
22 oktober 1984 betaald heeft door over-

' dracht van schuldvordering; dat de over
' eenkomst van 22 oktober 1984 dus geens

zins betekende dat het Makelaarskan
toor opdracht gaf aan Metalunion en als 
lasthebber aan eiseres betalingen te ver
richten; dat de betaling van 22 oktober 
1984 door overdracht van schuldvorde
ring geen betaling in geld of in handels
effecten is; dat de omstandigheid dat ten 
aanzien van de betalingen die door de 
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schuldenaar gedaah zijn gedurende de 
verdachte periode, artikel 445, alinea 3, 
Faill.Wet uitdrukkelijkvermeldt dat voor 
niet-vervallen (schulden) nietig is elke 
betaling door overdracht, er niet aan in 
de weg staat dat de betali:rig van een ver
vallen schuld tijdens dezelfde periode 
nietig verklaard wordt op grand van de 
vaststelling dat de betaling anders dan 
in geld of handelseffecten en met name 
door · overdracht van schuldvor_dering 
werd gedaan; dat de krachtens het derde 
lid van artikel 445 Faill.Wet nietige beta
lingen steeds geacht worden nadelig 
voor- -de boedel zijn; dat aldus nietig en 
zonder gevolg ten aanzien van de boedel 
is de benadeling ten" gev'olge van het feit 
dat het Makelaarskantoor, alhoewel het 
hacr · opgehouden te betalen, de Schuld
vordering van een schuldeiser volledig 
voldeed, niet op de gebruikelijke wijze in 
geld of handelseff!icten, doch bij middel 
van een actiefelement,. zo-doende haar 
schuldvordering op Metalunion die deel 
uitmaakte van het gemeenschappelijk 
onderpand der schuldeisers, tot beloop 
van wat overgedragen werd uit handen 
gevend, 

terwijl, eerste onderdeel, het b~streden 
arrest vaststelt dat in de overeenkomst 
van 22 oktober 1984 tussen eiseres en 
het Makelaarskantoor gesloten eiseres 
zich verbond bij de betekening van de 
schuldoverdracht aan Metalunion over te 
gaan tot lichting van alle lastens het Ma
kelaarskantoor gelegde beslagen, en ei
seres, bij het _betekenen van de schuld
overdracht op 8 november 1989 aan 
Metalunion, tevens handlichting gaf van 
het door haar op de schuldvordering ge
legde bewarend beslag; dat dientengevol
ge de overdracht van schuldvordering 
door de gefaalde maatschappij, in de ver
dachte periode, onder de dwang van deze 
gerechtelijke maatregelen is geschied en 
in hoofde van de gefaalde vennootschap 
geen vrijwillige overdracht was, zodat 
deze wei tegenstelbaar is aan de massa 
(schending van art. 445, lid 3, W.Kh.), 

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

Overwegende dat het arrest con
stateert: 1. dat de N.V. Makelaars
kantoor Handel en Nijverheid (hier
na : Makelaarskantoor) op 13 augus
tus 1984 ophield te betalen, 2, Dat 
die vennootschap een vervallen 
schuld had van 3.108.661 frank ten 
aanzien van eiseres, 3. dat zij een 
schuldvordering op de N.V. Metal-

union, waarop eiseres bewarend be
slag onder derden had gelegd, over
gedragen heeft aan eiseres op 22 
oktober 1984; 4. dat eiseres die over
dracht heeft betekend aan de N.V. 
Metalunion op 8 november 1984; 5. 
dat Makelaarskantoor op 13 februari 
1985 failliet werd verklaard; 

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

betoogt dat de betaling gedaan bij 
overdracht van schuldvordering 
door de gefailleerde in de verdachte 
periode, geen vrijwillige betaling 
was, gelet op het bewarend beslag 
door eiseres gelegd op de schuldvor
dering, en dat slechts vrijwillige be
talingen op grond van artike 1 445 
van het Wetboek van Koophandel 
aan de boedel niet kunnen worden 
tegengeworpen; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 445 van het Wetboek van Koop
handel, met betrekking tot de hoe
del nietig en zonder gevolg zijn, 
wanneer zij door de schuldenaar 
zijn verricht sinds het door de recht
bank bepaalde tijdstip van staking 
van betaling of binnen de tien da
gen die dat tijdstip zijn voorafge
gaan, alle betalingen anders dan in 
geld of in handelspapier, wegens 
vervallen schulden; 

Dat de betaling van een verval
len schuld door de overdracht van 
een schuldvordering, een betaling is 
anders dan in geld of handelspapier 
die aan de boedel niet kan worden 
tegengeworpen, als zij in die periode 
wordt gedaan, ook als de schuldei
ser op de schuldvordering die hem 
werd overgedragen een bewarend 
beslag had gelegd; 

Dat de appelrechter die vaststelt 
dat te dezen de betaling, gedaan in 
de verdachte periode, geen betaling 
in geld of handelspapier is en om 
die reden met betrekking tot de hoe
del nietig is, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 



876 HOF VAN CASSATIE Nr. 487 

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

15 mei 1992 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier, Bi.itzler en Geinger. 

Nr. 487 

1 e KAMER - 15 mei 1992 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
O~ROERE~D GOED MET HYPOTHEEK BE
ZWAARD- BEDRIEGLIJKE VERKOOP- BETA

LING VAN DE HYPOTHECAIRE SCHCLDVORDE
RINGEN NAAR AA~LEIDJ:IfG VAN DIE VER
KOOP - GEVOLG. 

Art. 1167 B. W. wordt geschonden door 
het vonnis dat de niet preferente 
schuldeiser voor zijn mogelijkheden 
tot executie op het met bedrieglijke be
nadeling van zifn rechten vervreemde 
onroerend goed beperkt, oak al werden 
naar aanleiding van de betwiste ver
koop de hypothecaire schuldvorderin
gen die het goed bezwaarden uitbe
taald (1). 

(1) Uit het bestreden vonnis blijkt dat de hy
pothecaire schuldvorderingen waarmee het be
doeld onroerend goed ten tijde van de ver
vreemding bezwaard was, naar aanleiding van 
de betwiste verkoop uitbetaald werden en dat 
de verkoper aan de notaris nog een geldsom 
ter hand stelde als << opleg hypothecaire kre
dieten en kosten "· 

Het vonnis beperkt het recht van eiser, een 
niet preferente schuldeiser, tot het saldo dat, 
naar het oordeel van de rechter, bij een « ver
antwoorde verkoop "• na aanzuivering van de 
hypothecaire schuldvorderingen, in het voor
deel van eiser zou overgebleven zijn. 

Het O.M. concludeerde tot de verwerping 
van de voorziening en sloot zich aan bij de 
oplossing door het bestreden vonnis aan het 
geding gegeven, op grond dat de uitbetaling 
door de koper van de hypothecaire schuldeiser 
niet kon worden teruggekomen, eiser uit die 
gewijzigde toestand geen voordeel mocht ha-

(DE BAETS T. DEBAILLIE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7517) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 mei 1990 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Koophandel te Brugge; 

len en de niet-tegenwerpbaarheid van de aan
gevochten rechtshandeling niet verder reikte 
dan de mate waarin het belang van de schuld
eiser erdoor geschaad werd. 

De rechtsleer beschouwt de Pauliaanse vor
dering als een persoonlijke vordering en sluit 
daarbij aan bij de arresten van het Hof van 9 
jan. 1890 (Pas., 1890, I, 50), 16 mei 1890 (ibid., 
210) en 6 nov. 1902 (ibid., 1903, I, 25). 

Volgens de overheersende opvatting strekt 
de Pauliana tot de niet-tegenwerpbaarverkla
ring van de aangevochten rechtshandeling (zie 
W. Van Gerven, Beginselen van het Belgisch 
Privaatrecht, Dee! I, 120). 

In die opvatting heeft de niet-tegenwerp
baarheid van de aangevochten rechtshandeling 
niets te maken met de geldigheid van de 
rechtshandeling tussen de erbij betrokken par
tijen. De aan de agerende schuldeiser niet te
genwerpbaar verklaarde rechtshandeling blijft 
tussen die partijen en ook ten opzichte van 
andere derden haar volledige uitwerking be
waren. 

Die betrekkelijkheid van de niet-tegenwerp
baarheid komt in de Pauliana nog tot uiting 
wanneer het er op aankomt de uitwerking van 
de herroeping van de aangevochten rechtshan
deling te bepalen. 

De mogelijkheid om een rechtshandeling 
van zijn schuldenaar aan te tasten is ter be
schikking van de schuldeiser ten einde hem te 
beschermen tegen de verkorting van zijn ver
haalsrecht, hetgeen zich voordoet wanneer een 
debiteur een goed onttrekt aan de concrete 
vervolgingsmogelijkheden van de schuldeiser. 
Vereist wordt dat de handeling de feitelijke in
solvabiliteit van de debiteur in dit opzicht ver
oorzaakt of verergerd heeft. 

De Pauliaanse vordering berust op de be
drieglijke benadeling en mag voor de agerende 
schuldeiser geen bron van voordeel worden. 
Zij strekt niet verder dan nodig is ter ophef
fing van de door de eiser in zijn verhaalsrecht 
ondervonden benadeling. 

Het O.M. was van mening dat de appelrech
ter terecht in zijn beslissing met die beperking 
rekening had gehouden door de gevolgen die 
de toepassing van art. 1167 B.W. te dezen me
debracht nader te omschrijven om ze te doen 
beantwoorden aan de concrete omstandighe
den van het geval. 
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Over het middel, gesteld als volgt : 

« schending van artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat de Rechtbank van Koophandel 
eisers Pauliaanse vordering slechts ge
deeltelijk gegrond verklaart, met name 
in zoverre eiser zijn rechten op het on
roerend goed verder kan blijven uitoefe
nen om betaling te bekomen van 385.000 
frank, meer de wettelijke interest vanaf 
19 maart 1983, o.m. op volgende gran
den:" De verkoop van het goed tegen de 
prijs van 2.565.000 frank - zonder dat er 
sprake is van enige uitwinning door de 
hypothecaire schuldeisers (geen enkel 
stuk toont aan dat de kredieten waren 
opgezegd), - die de ontvanger van het 
Ministerie van Financien voor het be
drag van 385.000 frank ondergewaar
deerd hield, wat door de partij Debaillie 
ook werd aanvaard ( ... ), doet dan ook 
ernstige vragen rijzen over het waarom 
van de verkoop ... De transactie is (eiser) 
voor het bedrag van de verkoop van 
2.565.000 frank, dan ook niet tegenstel
baar. Bij een verantwoorde verkoop was 
er ongetwijfeld - na aanzuivering van 
de hypothecaire schuldvorderingen -
een saldo in het voordeel van (eiser) te 
weerhouden. Het bewezen nadeel voor 
(eiser) begroot de rechtbank op 385.000 
frank, zij het bedrag van de schatting, 
die de ontvanger van het ministerie van 
financien onmiddellijk na de verkoop 
weerhield, en waarmee de partij Debail
lie instemde. Voor dit bedrag, meer de 
wettelijke interesten vanaf 19 maart 
1983, kan (eiser) (zijn) rechten op het on
roerend goed dan ook verder uitoefe
nen ", 

terwijl de voor het instellen van de 
Pauliaanse vordering vereiste benadeling 
van de schuldeiser bestaat in het veroor
zaken of het verergeren van de feitelijke 
insolvabiliteit van de schuldenaar, o.m. 
door het onttrekken van een goed aan de 
concrete vervolgingsmogelijkheden van 
de schuldeiser, zelfs indien alsdusdanig 
geen vermindering ontstaat van het ver
mogen van de schuldenaar; aldus de ver
koop van een onroerend goed door de 
schuldenaar, dat wordt vervangen door 
een geldsom die gemakkelijker kan wor
den onttrokken aan mogelijke uitvoe
ringsmaatregelen vanwege de schuldei
ser, deze laatste benadeelt; de Pauliaan
se vordering precies daarom, indien zij 
- zoals te dezen - ontvankelijk en ge
grond wordt verklaard, tot gevolg heeft 
dat de schuldeiser zijn schuldvordering 
in haar geheel kan tenuitvoerleggen op 
het betrokken goed, also£ de hem niet te-

genwerpelijke rechtshandeling nooit was 
tot stand gekomen, zonder dat deze mo
gelijkheid kan worden beperkt tot het 
bedrag van de mogelijke maar niet nood
zakelijke onderwaardering van het goed, 
ter gelegenheid van de bedrieglijke ver
koop ervan door de schuldenaar, zodat 
de Rechtbank van Koophandel, na de 
collusie tussen Debaillie en Verre
waere te hebben vastgesteld bij het slui
ten van bewuste verkoop tegen een on
dergewaardeerde prijs, zonder dat er 
sprake was van enige uitwinning door de 
hypothecaire schuldeisers, en dienvol
gens deze verkoop aan eiser niet tegen
werpelijk te hebben verklaard, niet wet
tig de uitoefening door eiser van zijn 
rechten op bedoeld onroerend goed be
perkt tot het bekomen van betaling van 
een hoofdsom van 385.000 frank, hetzij 
de geschatte onderwaardering van voor
melde verkoopprijs (schending van arti
kel 1167 van het Burgerlijk Wetboek) >>: 

Overwegende dat een schuldeiser, 
luidens artikel 1167 van het Burger
lijk Wetboek, in eigen naam kan op
komen tegen handelingen die zijn 
schuldenaar heeft verricht met be
drieglijke benadeling van zijn rech
ten; 

Dat een, ter zake van de verkoop 
van een onroerend goed door zijn 
schuldenaar, geslaagde Pauliaanse 
vordering tot gevolg heeft dat die 
verkoop aan de agerende schuldei
ser niet tegenwerpbaar is en de 
schuldeiser de koopovereenkomst 
als niet bestaande kan beschouwen 
en tot executie van het verkochte 
goed kan overgaan; 

Dat evenwel de Pauliaanse vorde
ring voor de agerende schuldeiser 
geen bron van winst kan zijn, waar
door zijn positie voordeliger wordt 
dan indien de aangevochten hande
ling door de schuldenaar niet was 
gesteld; dat met name wanneer het 
onroerend goed ten tijde van de ver
vreemding bezwaard was met ·hypo
theek, een niet preferente schuldei
ser bij de uitvoering slechts aan
spraak kan maken op het verschil 
tussen de opbrengst van de gedwon
gen verkoop en het bedrag van die 
hypothecaire schuldvorderingen; 
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Nr. 488 

3e KAMER - 18 mei 1992 

Overwegende dat het bestreden •. 
v'onnis, na te hebben aangenomen ' 
dat er « collusie » was tussen de ver
koper Verrewaere en de koper De- 1 

baillie, beslist dat de verkoop aan ei
ser niet kan worden tegengeworpen 
maar oordeelt dat eiser zijn rechten ' 1o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER-
slechts kan uitoefenen op het onroe- ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -
rend goed Om betaling te verkrijgen CUMULATIEVERBOD - SCHADELOOSSTEL-
van 385.000 F, vermeerderd met de LING KRACHTENS ANDERE WETGEVING- GE-

wettelijke interest; dat het die be- DEKTE SCHADE. 

perking hierop laat berusten: « Bij 
een verantwoorde verkoop was er 
ongetwijfeld - na aanzuivering aan 
de hypothecaire schuldvorderingen 
- een saldo in het voordeel van (ei
ser) te weerhouden. Het bewezen 
nadeel voor (eiser) begroot de recht
bank op 385.000 frank »; 

Dat het vonnis, dat de uitvoerings
mogelijkheid van eiser op het goed 
in kwestie op voormelde wijze be
perkt, artikel 1167 van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het voor 
recht zegt dat eiser zijn rechten op 
het onroerend goed kan blijven uit
oefenen om betaling te verkrijgen 
van 385.000 frank, vermeerderd met 
de wettelijke interest vanaf 19 
maart 1983; 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 overige 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Koop
handel te Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

15 mei 1992 - 1 e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes -- Andersluidende 
conclusie (1) van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER-
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- UITKERINGEN - GEDEKTE SCHADE. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING-
ARBEIDSONGESCHIKTHEID GEDEKTE 
SCHADE. 

1° Art. 70, § 2, (1) Z.I. V.-wet, dat de sa
menvoeging van de in die wet bepaal
de uitkeringen en de krachtens het ge
meen recht of een andere wetgeving 
verschuldigde vergoedingen en vergoe
dingen dezelfde schade of hetzelfde ge
deelte van de schade dekken; (2) de 
krachtens de Z.I. V.-wet verleende ar
beidsongeschiktheidsuitkeringen en de 
krachtens de Arbeidsongevallenwet 
toegekende vergoedingen wegens ar
beidsongeschiktheid dekken dezelfde 
schade (3). 

2° De krachtens de Z.I. V.-wet verleende 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
dekken de schade die bestaat in het 
verlies of de vermindering van het ver
mogen om, door het verrichten van ar
beid, inkomsten te verwerven die tot 
het levensonderhoud kunnen bijdra
gen; dit geldt ook voor de arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen waarop de 
werkloze en de deeltijdse werknemer 
recht hebben, wanneer zij hun aan
spraak op werkloosheidsuitkering als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid ver
liezen (4). (Art. 56, §§ 1, Z.I.V.-wet). 

3° De krachtens de arbeidsongevallen
wet toegekende vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid dekken de scha
de die bestaat in het verlies of de ver-

(1) Thans art. 76quater, § 2. 

(2) Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6476 (A.C., 
1987-88, nr. 547). 

(3) (4) en (5) Zie cone!. O.M. 
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mindering van het vermogen om, door 
het verrichten van arbeid, inkomsten 
te verwerven die tot Jevensonderhoud 
kunnen bijdragen (5). (Art. 22 en 23 
Arbeidsongevallenwet). 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. OOGHE) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. Verweerster was deeltijds tewerkge
steld en genoot bovendien werkloos
heidsuitkering toen zij als gevolg van 
een arbeidsongeval tijdelijk arbeidsonge
schikt werd. Tijdens haar arbeidsonge
schiktheid ontving zij arbeidsongevallen
vergoeding op basis van het verdiende 
loon als deeltijdse werkneemster, maar 
verloor zij haar werkloosheidsuitkering. 

2. De werkloze die arbeidsongeschikt 
wordt, valt niet meer onder de werkloos
heidsverzekering, maar onder de ziekte
en invaliditeitsverzekering. Het zieken
fonds van verweerster weigerde haar 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering te 
betalen, omdat het bedrag van de uitke
ring waarop zij aanspraak had, kleiner 
was dan het bedrag van de arbeids
ongevallenvergoeding. 

Hierbij maakte het ziekenfonds toe
passing van het in deze zaak nog gelden
de artikel 70, § 2 - thans artikel 76qua
ter, § 2 - van de Ziekte- en Invaliditeits
wet. Krachtens deze bepaling heeft de 
verzekerde geen recht op uitkering in zo
verre « voor de schade voortvloeiend uit 
ziekte, letsels (of) functionele stoornis
sen " krachtens een andere wetgeving of 
het gemeen recht « werkelijk schadeloos
stelling is verleend "· 

3. Het arbeidshof oordeelt dat deze be
paling geen toepassing vindt op de ar
beidsongeschiktheidsuitkering die het 
ziekenfonds verschuldigd is wegens het 
verlies van de werkloosheidsuitkering. 

Dat komt dus hierop neer dat de ar
beidsongeschiktheidsuitkering alleen 
moet worden berekend op het bedrag 
van de werkloosheidsuitkering; het verlo
ren loon komt voor die berekening daar-

(5) Zie noot 3 op vorige biz. 

entegen niet in aanm~rking, omdat .d.at. 
gedeelte van de arbeidsongeschiktheids
uitkering lager ligt dan de arbeidsonge
vallenvergoeding. 

* 
* * 

4. Aan de basis van het geschil ligt de 
vraag of de arbeidsongeschiktheidsuitke
ring die wordt berekend op de werkloos
heidsuitkering, dezelfde schade dekt als 
de arbeidsongevallenvergoeding. 

Volgens de constante rechtspraak van 
het Hof vindt het door artikel 70, § 2, ge
regelde cumulatieverbod alleen toepas
sing, wanneer beide uitkeringen « dezelf
de schade of hetzelfde gedeelte van de 
schade dekken , (6). 

5. Zowel de arbeidsongevallen- als de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering ver
goeden de schade die het gevolg is van 
arbeidsongeschiktheid, d.i. het lichame
lijk of geestelijk niet meer in staat zijn 
om arbeid te verrichten. 

In het maatschappelijk verkeer wordt 
arbeid verricht als bron van levensonder
houd, in welk geval het gaat om beroeps
arbeid. De schade die het gevolg van de 
arbeidsongeschiktheid is, bestaat in het 
verlies of de vermindering van het ver
mogen om door arbeid in zijn levenson
derhoud te voorzien, d.i. om een inko
men te verwerven. 

6. Artikel 56 van de Ziekte- en Invalidi
teitswet omschrijft de ingevolge arbeids
ongeschiktheid vergoede schade als een 
vermindering van het vermogen tot ver
dienen. 

Het arrest van 4 juni 1982 (7) bevestigt 
dat hetzelfde schadebegrip geldt voor de 

. toepassing van artikel 70, § 2. 

Het arrest van 8 januari 1979 (8) had 
in dezelfde zin beslist, maar had eraan 
toegevoegd dat die schade niet het loon
verlies is. Die precisering wordt in het 
arrest van 4 juni 1982 niet meer her
haald. Zij werd er in het arrest van 1979 
maar aan toegevoegd om het onder
scheid met de werkloosheidsuitkering te 

(6} Cass., 4 juni 1982, A.R. nr. 3516 (A.C., 
1981-82, nr. 594), en 4 mei 1988, A.R. nr. 6476 
(A.C., 1987-88, nr. 547). 

(7) A.C., 1981-82, nr. 594. 

(8) A. C., 1978-79, 507. 
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verduidelijken. In de bepaling van de ge
dekte schade lijkt de toevoeging geen es
sentieel element te zijn. 

7. De Arbeidsongevallenwet geeft geen 
omschrijving van de vergoede schade. 

Het Hof omschrijft de blijvende ar
beidsongeschiktheid ten gevolge van een 
arbeidsongeval als « het verlies of de 
vermindering van de economische waar
de van de getroffene op de algemene ar
beidsmarkt » (9), wat tach ook neerkomt 
op een vermindering van het vermogen 
tot verdienen. 

Omtrent de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid inzake arbeidsongevallen 
geeft de rechtspraak geen uitsluitsel. De 
daaruit ontstane schade wordt vastge
steld met inachtneming van het geleden 
loonverlies, wat neerkomt op het verlies 
of de vermindering van het vermogen tot 
verdienen door de uitoefening van het ei
gen beroep. 

Ook de ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring kent een soortgelijk onderscheid;
want de eerste zes maanden van de ar
beidsongeschiktheid wordt de verminde
ring van het vermogen tot verdienen, 
volgens artikel 56, § 1, derde lid « ge
waardeerd ten aanzien van het gewone 
beroep van de betrokkene ». 

8. Het loonverlies ligt overigens in bei
de regelingen aan de basis van de bere
kening van de vergoeding, zowel voor tij
delijke als voor blijvende arbeidsonge
schiktheid; en die berekeningswijze is 
tach de concrete vertaling van de vergoe
ding van de schade. 

Het verschil tussen beide wetgevingen 
ligt hoofdzakelijk hierin dat het loon dat 
voor de berekening van de arbeidsonge
vallenvergoeding in aanmerking wordt 
genomen, dichter het werkelijk verdien
de loon benadert dan de loonbedragen 
waarop de arbeidsongeschiktheidsuitke
ring wordt berekend. 

9. Niet alleen de berekening van de ver
goeding is verschillend, ook de graad 
van arbeidsongeschiktheid die voor ver
goeding in aanmerking komt, wordt an
ders vastgesteld. Te dien aanzien is het 
stelsel in de ziekte- en invaliditeitsverze
kering principieel forfaitair : minder dan 
66 % ongeschiktheid geeft geen recht op 
uitkering, voor een ongeschiktheid van 
66 % of meer wordt eenzelfde uitkering 

(9) Cass., 10 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
430) en 3 april 1989, A.R. nr. 6556 (A.C., 
1988-89, nr. 425). 

toegekend. De arbeidsongevallenvergoe
ding daarentegen staat in verhouding tot 
de werkelijke graad van ongeschiktheid. 

10. Deze en andere verschillen hebben 
evenwel niets te maken met de gedekte 
schade. 

In beide wetgevingen bestaat die scha
de in het verlies of de vermindering van 
het vermogen om door het verrichten 
van arbeid inkomsten te verwerven die 
tot het levensonderhoud kunnen bijdra
gen. 

Volledigheidshalve moge worden opge
merkt dat het arrest van 4 juni 1982 (10) 
overweegt dat « de schadeloosstelling 
naar gemeen recht, wanneer die wegens 
arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, 
eveneens betrekking heeft op een ver-
mindering van het vermogen tot verdie
nen "· 

* 

* * 

11. Rijst nu de vraag of de arbeidson
geschiktheidsuitkering ook dezelfde 
schade dekt, wanneer zij wordt toege
kend aan werklozen die als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid hun werkloos
heidsuitkering verliezen. 

Het arbeidshof verwijst in zijn nega
tief antwoord op deze vraag naar de arti
kelen 45, § 1, 1" , c, van de Ziekte- en In
validiteitswet, 164, 6" , c, van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 en 37 bis 
van de Arbeidsongevallenwet. De eerste 
twee bepalingen hebben betrekking op 
de werkingssfeer van de arbeidsonge
schiktheidsverzekering; de derde betreft 
de berekening van de arbeidsongevallen
vergoeding van deeltijdse werknemers. 
Geen dezer bepalingen heeft iets te rna
ken met de gedekte schade. 

12. Een ziekenfonds had arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen betaald aan een 
door een ongeval getroffen gerechtigde 
die op het ogenblik van het ongeval 
werkloos was. De vordering van het zie
kenfonds tegen de verzekeraar in ge
meen recht tot terugbetaling van die uit
keringen werd door het hof van beroep 
verworpen. De appelrechters oordeelden 
dat de getroffene « wegens die werkloos
heid, geen beroepsschade heeft geleden 
zodat zij volgens het gemeen recht enkel 
recht zou hebben gehad op een vergoe-

(10) A.C., 1981-82, nr. 594. 
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ding voor de morele schade wegens aan
tasting van haar fysieke integriteit ». 

Het Hof heeft deze beslissing bij ar
rest van 9 maart 1989 (11) vernietigd op 
grand dat « niet kan worden uitgesloten 
dat de door een ongeval getroffene, die 
op de dag van dat ongeval werkloos is, 
beroepsschade heeft geleden, enkel op 
grand dat hij op de datum van dat onge
val werkloos was "· 

13. Werkloosheid sluit dus niet uit dat 
men als gevolg van arbeidsongeschikt
heid beroepsschade lijdt. En die be
roepsschade bestaat niet in « de morele 
schade wegens aantasting van de fysieke 
integriteit », maar in de geldelijke gevol
gen van de arbeidsongeschiktheid. 

De uitkering die de werkloze daarvoor 
ontvangt, dekt, evenals die van de werk
nemer, de vermindering van zijn vermo
gen om door het verrichten van arbeid 
een inkomen te verwerven. Zij dekt niet 
het verlies van de werkloosheidsuitke
ring maar, volgens de bewoordingen van 
artikel 56, § 1, van de Ziekte- en Invalidi
teitswet, « het vermogen tot verdienen » 
« als rechtstreeks gevolg van het intre
den of van het verergeren van letsels of 
functionele stoornissen ». 

Er is derhalve geen reden om voor de 
toepassing van artikel 70, § 2, van die 
wet, onderscheid te maken naargelang 
de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan 
een werknemer of aan een werkloze 
wordt toegekend, of naargelang zij in de 
plaats komt van loon of van een werk
loosheidsuitkering. Dat geldt ook wan
neer, zoals in deze zaak, de uitkering 
toekomt aan een deeltijdse werknemer 
die, behoudens zijn loon, een werkloos
heidsuitkering genoot. 

14. Het middel is gegrond. 
Conclusie: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 7812) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1990 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

(11) A.R. nr. 8410 (A.C., 1989-90, nr. 389). 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 21, 3°, 45, 
§ 1, 1°, c - zoals gewijzigd bij artikel a 
van het koninklijk besluit nr. 22 van 28 
maart 1982 - en 70, § 2, lid 1 - zoals 
gewijzigd bij artikel 1, 1o, van het ko
ninklijk besluit nr. 19 van 4 december 
1978 en vooraleer dit artikel het nummer 
76quater werd toegekend bij artikel 44 
van de programmawet van 30 december 
1988 - van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een re
geling van verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, 164, lid, 6°, c, en 240ter, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963 houdende uitvoering van 
voormelde wet van 9 augustus 1963 en 
37 bis, § 1, van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, zoals ingevoegd bij ar
tikel 3 van het koninklijk besluit nr. 39 
van 31 maart 1982, 

doordat het arbeidshof eiser veroor
deelt tot betaling aan verweerster van de 
som van 36.372 frank, vermeerderd met 
de gerechtelijke intrest vanaf 22 juni 
1988, op grond onder meer : " dat met het 
openbaar ministerie dient aanvaard dat 
de schade voor dewelke de wetsverzeke
raar schadeloosstelling verleent, het 
loonverlies is dat het gevolg is van de ar
beidsongeschiktheid (artikel 37 bis, § 1 
van de wet van 10 april 1971); dat artikel 
45, § 1, 1°, c, van de wet van 9 augustus 
1963 recht op prestaties verleent aan ge
controleerde werklozen; dat wanneer 
(verweerster) op grand van deze wetsbe
paling van haar ziekenfonds uitkeringen 
vordert, dit niet geschiedt in functie van 
een schade die reeds door de wetsverze
keraar wordt vergoed, maar een andere 
schade betreft die het gevolg is van de 
arbeidsongeschiktheid; ( ... ) dat aldus de 
cumulatieverbodregel voorzien in artikel 
70, § 2 van de wet van 9 augustus 1963 
ter zake niet van toepassing is; ( ... ) dat 
( ... ) dient aanvaard dat (verweerster) ge
rechtigd is op ongeschiktheidsuitkerin
gen voor de perioden waarin zij werk
loosheidsuitkeringen werd ontzegd we
gens arbeidsongeschiktheid (artikel 45, 
§ 1, 1°, c van de wet van 9 augustus 1963 
en 164, 6e, c van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963) en waarvoor zij 
geen vergoedingen ten laste van de ver
zekeraar inzake arbeidsongevallen heeft 
genoten (artikel 37 bis arbeidsongevallen" 
wet 10 april 1971); ( ... ) dat het openbaar 
ministerie terecht verwijst naar (het ar
rest) van het Hof van Cassatie ( ... ) d.d. 
16 maart 1970 ( ... ); "Overwegende dat het 
in het middel vermelde artikel 70, § 2, 
met name bepaalt dat de verzekerings-
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prestaties niet samen genoten worden 
met de schadeloosstelling voortspruiten
de uit een andere wetgeving, wanneer de 
schade waarvoor om die prestaties van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
wordt verzocht, gedekt is door het ge
meen recht of door een andere wetge
ving, en dat zij ten laste van de verzeke
ringsinstelling slechts zijn in zoverre 
voor de door die wetgeving gedekte scha
de niet werkelijk schadeloosstelling is 
verleend, met dien verstande dat de 
rechthebbende in alle gevallen sommen 
moet ontvangen welke ten minste gelijk 
zijn aan het bedrag van de verzekerings
prestaties; ( ... ) dat het standpunt van de 
Minister van Sociale Zaken, vervat in 
zijn antwoord op de parlementaire vraag 
nr. 132, ter zake geen bindende kracht 
heeft ", 

terwijl het verbod, uitgedrukt in arti-
. kel70, § 2, lid 1, van voormelde wet van 
9 augustus 1963, van het samen genieten 
yan de verzekeringsprestaties en de 
schadeloosstelling krachtens de arbeids
ongevallenwetgeving toepasselijk is wan
neer bedoelde prestaties en vergoedin
gen betrekking hebben op dezelfde scha
de of hetzelfde gedeelte van de schade, 
waarbij de gedekte schade inzake invali
diteit de vermindering van het vermogen 
tot verdienen is, waarvan sprake in arti
kel 56 van deze wet; de vergoeding toege
kend krachtens de arbeidsongevallenwet 
hoofdzakelijk de materiele professionele 
schade dekt, zelfs indien, voor de bereke
ning van deze vergoeding, bij tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, het reeel loonver
lies in aanmerking wordt genomen en 
ongeacht de bepaling van artikel 37 bis 
van laatstgenoemde wet, luidens welke, 
wanneer de getroffene is tewerkgesteld 
krachtens een arbeidsovereenkomst van 
deeltijdse arbeid, de vaststelling van het 
basisloon voor de berekening van de ver
goedingen voor tijdelijke arbeidsonge
schiktheid uitsluitend geschiedt met in
achtneming van het loon dat verschul
digd is krachtens voormelde arbeidsover
eenkomst, hieruit volgt dat de uitkerin
gen van eiser aan verweerster krachtens 
de wet van 9 augustus 1963 en de door 
haar ontvangen arbeidsongevallenver
goeding " dezelfde schade " dekken en 
zij, bijgevolg, krachtens artikel 70, § 2, 
lid 1, van voormelde wet, niet samen 
kunnen worden genoten, terwijl verweer
ster, enkel indien het totaal bedrag van 
de arbeidsongevallenvergoeding minder 
bedraagt dan het totaal bedrag van de 
uitkeringen van eiser, ongeacht de 
samenstelling en berekening van dit be-

drag, recht heeft op het verschil ten laSe; 
te van eiser; zodat het arbeidshof zijn 
beslissing niet wettig steunt op de bepa
ling van artikel 37 bis, § 1, van de wet 
van 10 april 1971 om te poneren dat de 
schade waarvoor· de wetsverzekeraar 
schadeloosstelling verleent, het loonver
lies is ten gevolge van de arbeidsonge2 

schiktheid (schending van deze wetsbe
paling), noch op de vaststelling dat 
verweerster gerechtigd was op onge
schiktheidsuitkeringen voor het verlies 
van werkloosheidsuitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid om daaruit af te 
leiden dat zulks een andere schade dan 
eerstgenoemde betreft (schending van de 
artikelen 21, 3°, 45, § 1, 1°, c en 56 van de 
wet van 9 augustus 1963, en 164, lid 1, 6°, 
c, en 240ter, § 2, van het koninklijk be" 
sluit van 4 november 1963) en ten slotte, 
op de in het middel weergegeven gran
den, evenmin wettig beslist dat " aldus 
de cumulatieverbodregel voorzie:h in arti
kel 70, § 2 van de wet van 9 augustus 
1963 ter zake niet van toepassing is " 
(schending van artikel 70, § 2, lid 1, van 
de wet van wet van 9 augustus 1963) » : 

Overwegende dat, luidens het te 
dezen toepasselijke artikel 70, § 2, 
van de Z.I.V.-wet, « de in deze wet 
bepaalde prestaties worden gewei
gerd indien voor de schade voort
vloeiend uit ziekte, letsels, functio:r:t
ele stoornissen of overlijden, krach
tens een andere Belgische wetge
ving, een vreemde wetgeving of in 
het gemeen recht werkelijk schade
loosstelling is verleend »; 

Dat die bepaling van toepassing is 
wanneer die prestaties en vergoe
dingen dezelfde schade of hetzelfde 
gedeelte van de schade dekken; 

Overwegende dat zowel de krach
tens de Z.I.V.-wet verleende arbeids
ongeschiktheidsuitkeringen als de 
krachtens de Arbeidsongevallenwet 
toegekende vergoedingen wegens ar
beidsongeschiktheid de schade dek
ken die bestaat in het verlies of de 
vermindering van het vermogen om, 
door het verrichteh van arbeid, in
komsten te verwerven die tot het le
vensonderhoud kunnen bijdragen; 
dat zulks ook het geval is, wanneer 
de uitkeringen en vergoedingen wor-
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den berekend met inachtneming van 
het als gevolg van de arbeidsonge
schiktheid geleden loonverlies; 

Overwegende dat de arbeidsonge
schiktheidsuitkering waarop de 
werkloze recht heeft wanneer hij 
zijn aanspraak op werkloosheidsuit
kering wegens arbeidsongeschikt
heid verliest, geen andere schade 
dekt dan de uitkering van de te
werkgestelde werknemer die ar
beidsongeschikt wordt; dat dit even
eens geldt voor de deeltijds tewerk
gestelde werknemer die tijdens zijn 
tewerkstelling, naast zijn loon, ook 
aanspraak heeft de werkloosheids
uitkering; dat het gedeelte van zijn 
arbeidsongeschiktheidsuitkering dat 
berekend wordt op de werkloos
heidsuitkering, geen andere schade 
dekt dan het gedeelte dat op het 
loon wordt berekend; dat beide ge
deelten van de uitkering in aanmer
king komen voor de toepassing van 
de voormelde bepaling van artikel 
70, § 2; 

Dat het arbeidshof door anders te 
beslissen deze bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

18 mei 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete- Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 489 

3e KAMER - 18 mei 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
OPZEGGING - TERMIJN - BEDIENDE 
ZELFDE WERKGEVER - BEGRIP. 

Voor de toepassing van artikel 82, § 2, 
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet 
wordt de bediende geacht in dienst 
van dezelfde werkgever te zijn ge
weest, wanneer hij zonder onderbre
king dezelfde arbeid achtereenvolgens 
heeft verricht in dienst van twee werk
gevers die overeengekomen zijn dat de 
ene een bepaalde bedrijvigheid van de 
andere overneemt. (1}. 

(HAYEZ-COMMUNICATIONS B.V.B.A. 
T. WYCKAERT) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het eerste middel komt op tegen de 
beslissing dat verweerster in dienst van 
dezelfde werkgever is gebleven toen zij 
overstapte van haar vroegere werkgever 
naar eiseres. 

Het begrip « dezelfde werkgever » in 
de zin van artikel 82, § 2, tweede lid, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, heeft val
gens de constante rechtspraak van hP.t 
Hof, betrekking op « de economische be
drijfseenheid die de onderneming vormt, 
zonder rekening te houden met de wijzi
ging van het rechtskarakter ervan >> (2). 

Deze omschrijving is volledig afge
stemd op de werkgevers die ingescha
keld zijn in het economisch leven. Ook 
het arbeidshof toetst die betwiste rechts
verhouding aan hetzelfde begr!p. En ei
seres verwijt de rechters daarvan een 
verkeerde toepassing te hebben ge
maakt. 

Aile werkgevers zijn evenwel niet in
geschakeld in het economisch leven, ex
ploiteren geen onderneming. Want een 

(1) Zie cone!. O.M. 

(2) Cass., 14 juni 1957 (A.C., 1957, 859), 28 
maart 1958 (A.C., 1958, 574), 2 juni 1971 (A.C., 
1971, 979); 22 dec. 1971 (A.C., 1972, 414), en 15 
april 1985, A.R. nr. 7280 (A.C., 1984-85, nr. 479) 
(citaat uit laatstvermeld arrest). Zie ook Cass., 
9 maart 1992, A.R. nr. 9318, supra, nr. 356. 
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onderneming is, volgens het Sociaalrech
telijk Woordenboek, een « zelfstandige 
economische eenheid, gericht op het ex
ploiteren van een of meer bedrijven met 
het oog op het maken van winst » (3). 
Van Dale's Gmot Woordenboek der Ne
derlandse Taal sluit daarbij aan: « on
derneming » is een « zelfstandig, op 
winst gericht bedrijf of complex van be
drijven als zodanig ''· 

Nu wordt het winstoogmerk misschien 
niet altijd als een wezenlijk element van 
de onderneming beschouwd of wordt 
daaraan een ruimere betekenis gegeven. 
Procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch wees in 1973 reeds op de evolu
tie die het begrip << winstoogmerk » on
der de invloed van het gemeen
schapsrecht heeft ondergaan (4). 

De omschrijving die de voormelde 
rechtspraak van het Hof van << dezelfde 
werkgever » geeft, blijft zich hoe dan ook 
bewegen in de economische sfeer. En 
daar horen niet alle werkgevers thuis. 
Dat is namelijk het geval met de 
V.Z.W.'s, die volgens artikel 1 van de wet 
van 27 juni 1921, << niet-nijverheids- of 
handelszaken drij(ven) of welke niet 
tracht(en) een stoffelijk voordeel aan 
haar leden te verschaffen ». Ook andere 
rechtspersonen die personeel kunnen te
werkstellen, zoals instellingen van open
baar nut, beroepsverenigingen, kerkfa
brieken, staan volkomen buiten de eco
nomie, evenals overigens een aantal na
tuurlijke personen, bijvoorbeeld zij die 
een vrij beroep uitoefenen. Op alle moet 
het begrip << dezelfde werkgever » in de 
zin van artikel 82, § 2, tweede lid, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet toepassing 
kunnen vinden, wat bijvoorbeeld impli
ciet wordt bevestigd door het arrest van 
6 november 1989 (5). Dat geldt ook in on
derhavige zaak, nu de eerste werkgever 
van verweerster een V.Z.W. was. 

Er bestaat dus ongetwijfeld ook be
hoefte aan een niet-economische om
schrijving van het begrip. Daarin moeten 
dan wel dezelfde elementen terug te vin
den zijn als in die van de rechtspraak.. 
Men kan zelfs zeggen dat het begrip 
moet beantwoorden aan de drie elemen
ten die volgens eiseres vereist zijn om 

(3) Zie oak cone!. O.!VI. bij Cass., 1 april 1985, 
A.R. nr. 4585 (A.C., 1984-85, nr. 460). 

(4) Noot onder Cass., 19 jan. 1973 (A.C., 1973, 
515). Zie oak cone!. bij Cass., 22 jan. 1952 
(Bull. en Pas., 1952, I, 285). 

(5) A.R. nr. 6703 (A.C., 1989-90, nr. 142). 

van dezelfde werkgever te kunnen spre
ken. Uit de economische sfeer gehaald 
komen die vereisten hierop neer : 

1° de beide werkgevers moeten een
zelfde, ten minste een gelijkaardige of 
aanvullende bedrijvigheid hebben; 

2° er moet een juridische band tussen 
beide bestaan; 

3° de dienstbetrekking van de werkne
mer mag niet onderbroken zijn. 

Uit de vaststellingen van het arrest 
blijkt dat in deze zaak aan die vereisten 
ruimschoots is voldaan : 

1° de tweede werkgever heeft de be
drijvigheid van de eerste, met de uitvoe
ring waarvan verweerster was belast -
met name de redactie van het tijdschrift 
- overgenomen; 

2° die overname - niet van de onder
neming, maar van de bedrijvigheid -
was het gevolg van een tussen · beide 
werkgevers gesloten overeenkomst; 

3° verweerster is door beide werkge
vers zonder onderbreking achtereenvol
gens tewerkgesteld. 

Daar komt zelfs nog bij dat verweer
ster voor beide werkgevers precies het
zelfde werk verrichtte en de overname 
uitsluitend de bedrijvigheid betrof waar
op de arbeid van verweerster betrekking 
had. Haar tewerkstelling liep onveran
derd gewoon door. Alleen de rechtsper
soon in wier dienst zij haar taak uitvoer
de, was een andere. 

In die omstandigheden heeft het ar
beidshof artikel 82, § 2, tweede lid, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet juist toe
gepast. ( ... ) 

Het middel kan niet slagen. 

ARREST 

(A.R. nr. 7816) 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 5 maart 1991 door het Arbeidshof 
te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van 82, § 1, lid 2 van de 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de Ar
beidsovereenkomsten, 

doordat het arbeidshof eiseres tot cas
satie tot betaling van een bijkomende 
opzegvergoeding heeft veroordeeld op 
grand van de overwegingen dat " uit de 
stukken, door beide partijen neergelegd, 
blijkt dat: - ( ... ) op 17 juni 1985 tussen 
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de V.Z.W. Meubel-Echo, eigenaar van ti
tels Meubel-Echo en Echo du Meuble (1); 
de V.Z.W. Belgische Federatie der Onder
nemingen van de houtbewerking (2) en 
de B.V.B.A. Hayez Imprimeurs, B.V.B.A. 
Hayez Communications (3), eiseres tot 
cassatie een overeenkomst wordt afge
sloten waarbij eiseres belast wordt met 
de exploitatie van de titels Meubel-Echo 
en Echo du Meuble, eigendom van de 
V.Z.W. Meubel-Echo; - ( ... ) er ingevolge 
de gesloten overeenkomst een paritair 
redactiecomite zal opgericht worden 
waarvan alle partijen deel zullen uitma
ken en waar alle informatie zal verstrekt 
worden omtrent de publikaties; - ( ... ) de 
B.V.B.A. Hayez Communications (eise
res) belast wordt met de aanstelling van 
een beroepsjournalist om de uitgaven te 
verzorgen; - ( ... ) verder in detail de sa
menwerking tussen partijen geregeld 
wordt wat betreft de advertenties, de 
prijzen, e.d.; - ( ... ) aan de B.V.B.A. 
Hayez Communications (eiseres) wat ge
noemd wordt "de regie" van de tijd
schriften wordt toevertrouwd als mono
polie, terwijl de tijdschriften zelf de 
eigendom blijven van de V.Z.W. Meubel
Echo; - ( ... ) de overeenkomst voor onbe
paalde duur wordt afgesloten; ( ... ) uit de 
stukken, nog blijkt dat verweerster bij 
arbeidsovereenkomst van 17 september 
1984 in dienst was van de V.Z.W. Meu
bel-Echo, als journaliste met als hoofdop
dracht de redactie en de opmaak van de 
tijdschriften Meubel-Echo - Echo du 
Meuble; ( ... ) op 3 maart 1986 de V.Z.W. 
Meubel-Echo laat weten dat (zij) op 28 
februari 1986 ontbonden werd; ( ... ) op 10 
maart 1986 eiseres de opzegging aan ver
weerster betekent, mits een opzeggings
vergoeding van twee weken, aangezien 
de proeftijd van verweerster geschorst 
werd tijdens het zwangerschapsverlof, 
tot op het ogenblik dat zij zich terug 
aanbood, namelijk op 10 maart 1986; ( ... ) 
( ... ) in hoger beroep eiseres opnieuw toe
passing van de C.A.O. nr. 32bis betwist; 
( ... ) deze betwisting niet ter zake is aan
gezien de eerste rechter reeds besloot tot 
de niet toepasselijkheid van de C.A.O. 
nr. 32bis, daar er geen eigendomsover
dracht van onderneming gebeurde tus
sen de V.Z.W. Meubel-Echo en eiseres, 
beslissing die het arbeidshof bevestigt; 
( ... ) eiseres uit haar stelling van de niet
toepassing van de C.A.O. nr. 32bis meent 
te kunnen afleiden dat het proefbeding 
van 1 juli 1985 geldig is; ( ... ) de eerste 
rechter ( ... ) terecht steunde op de over
weging dat, indien de C.A.O. nr. 32bis in 
casu niet toepasselijk was, er evenwel 

een probleem van arbeidsrechterlijke or
de bestond; ( ... ) namelijk het begrip van 
dezelfde werkgever (zoals bedoeld in ar
tikel 82, § 2 van de C.A.O.) de economi
sche eenheid van de uitbating beoogt, die 
de onderneming uitmaakt zonder reke
ning te houden met de eventuele wijzi
ging van haar juridische aard (cfr.: 
Cass., 28 maart 1958, Pas., 1958, I, 841); 
( ... ) de twee vennootschappen "dezelfde 
werkgever" zijn wanneer hun sociaal 
doel gelijkaardig is en hun economische 
activiteiten op elkaar afgestemd zijn; ( ... ) 
uit de hoger aangehaalde feitelijke om
standigheden, meer speciaal het contract 
van samenwerking van 23 mei 1985 (i.e. 
17 juni 1985) duidelijk blijkt dat er tus
sen (eiseres in cassatie) ( ... ) en de V.Z.W. 
Meubel-Echo een economische eenheid 
werd vooropgesteld en dat (verweerster 
in cassatie) ( ... ) instond voor de verwe
zenlijking ervan zowel in dienst van de 
V.Z.W. Meubel-Echo als in dienst van (ei
seres) ( ... ) wat voor haar de voortzetting 
van hetzelfde werk betekende zonder ar
beidsrechtelijke overgang met ontslag; 
( ... ) uit het voorgaande blijkt dat de 
functie van (verweerster) ( ... ) in dienst 
van (eiseres) ( ... ) identiek was, aan de 
functie uitgeoefend bij de vorige werkge
ver; ( ... ) dit inhoudt dat het proefbeding 
nietig is en dat er aan de arbeidsrelatie 
tussen (eiseres) ( ... ) en (verweerster) ( ... ) 
alleen een einde kan worden gesteld vol
gens de normale ontslagregeling (cfr. : 
Arbeidshof Brussel, 4e kamer, 3 februari 
1987, S.R.K., 1988, 43-45); dat (verweer
ster) ( ... ) derhalve recht heeft op de nor
male verbrekingsvergoeding, toegekend 
door de eerste rechter en door het Ar
beidshof bevestigd ", 

terwijl, eerste onderdeel, het begrip 
"dezelfde werkgever" in de zin van arti
kel 82, § 2, lid 2 Arbeidsovereenkomsten
wet betrekking heeft op de economi
sche bedrijfseenheid, die de · onderne
ming vormt, zonder met de wijziging van 
het rechtskarakter van de onderneming 
rekening te houden; het begrip " econo
mische bedrijfseenheid" vereist dat ge
lijktijdig drie voorwaarden zijn vervuld 
nl. dat: (1) beide ondernemingen hetzelf
de, gelijkaardig of aanvullend econo
misch doel hebben; (2) een juridische 
band tussen beide ondernemingen be
staat en (3) de dienstbetrekking van de 
werknemer niet onderbroken is; de fei
tenrechter waaraan, zoals in casu, een 
betwisting wordt voorgelegd m.b.t. de 
voorwaarde van dienst bij " dezelfde 
werkgever " dient te onderzoeken en 
vast te stellen dat de bestaansvoorwaar-
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den van dit wettelijk begrip zijn vervuld; 
het juridisch statuut van de opeenvolgen
de werkgevers geen belang heeft, doch 
een juridische band tussen beiden 
dient te bestaan, die een overgang 
van rechten en plichten meer in het 
bijzonder op het vlak van de sociaal
economische bedrijfseenheid en te
werkstelling tot gevolg heeft, door 
een samensmelting van de onderne
mingen, een overname of afstand 
ten voordele van een andere eigenaar-on
dernemer; het arbeidshof bijgevolg, na te 
hebben vastgesteld dat er in casu geen 
eigendomsoverdracht van onderneming 
tussen de beide opeenvolgende werkge
vers was geschied, op grond van de lou
tere vaststelling dat uit een " samenwer
kingsovereenkomst " een eenheid bleek 
en dat de werkneemster hetzelfde werk 
diende te verrichten niet wettelijk tot 
het vervullen van die voorwaarden en 
het bestaan van "dezelfde werknemer" 
(lees: werkgever) in de zin van artikel 
82, § 2 lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet 
kon besluiten; ( ... ) zodat het arbeidshof, 
door op grond van de in het middel aan
gehaalde vaststellingen te beslissen dat 
eiseres en de voormalige werkgever van 
verweerster in casu "dezelfde werkge
ver " in de zin van artikel 82 § 2, lid 2 Ar- · 
beidsovereenkomstenwet waren, de be
paling alsook het wettelijk begrip "de
zelfde werkgever" heeft geschonden 
(schending van artikel 82, § 2, lid 2 van 
de wet van 3 juli 1978) ( ... ) >> : 

Overwegende dat, voor de toepas
sing van artikel 82, § 2, tweede lid, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, 
de bediende ook wordt geacht in 
dienst van dezelfde werkgever te 
zijn geweest, wanneer hij zonder on
derbreking dezelfde arbeid achter
eenvolgens heeft verricht in dienst 
van twee werkgevers die overeenge
komen zijn dat de ene een bepaalde 
bedrijvigheid van de andere over
neemt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat verweerster « bij ar
beidsovereenkomst van 17 septem
ber 1984 in dienst was van de v.z.w. 
Meubel-Echo, als journaliste met als 
hoofdopdracht de redactie en de op
maak van de tijdschriften Meubel
Echo - Echo du Meuble », dat op 17 
juni 1985 een overeenkomst werd 
gesloten waarbij eiseres werd belast 

met de exploitatie van die tijdschrif
ten en dat verweerster op 1 juli 1985 
in dienst van eiseres trad, « wat 
voor haar de voortzetting van het
zelfde werk betekende zonder ar
beidsrechtelijke overgang met ant
slag >>; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van die vaststellingen hun 
beslissing dat verweerster in dienst 
van dezelfde werkgever is geweest, 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het met 
bevestiging van het beroepen vonnis 
eiseres veroordeelt tot het betalen 
aan verweerster van een forfaitaire 
beschermingsvergoeding van 230.256 
frank met interest en uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 

18 mei 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, procureur
generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 490 

3e KAMER - 18 mei 1992 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
HERVATTING VAN DE ARBEID- BEGRIP, AR

BEID "· 
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Voor de toepassing van de artt. 56, § 2, 
Z.I. V.-wet en 14 K.B. 31 dec. 1963, val
gens welke de gerechtigde op arbeids
ongeschiktheidsuitkering geen arbeid 
mag hervatten zonder voorafgaande 
toestemming van de adviserend ge
neesheer, is arbeid elke werkzaamheid 
met produktief karakter die wordt ver
richt in het maatschappelijk verkeer, 
oak als zij niet tegen loon als vrien
dendienst wordt verricht (1). 

(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUAL!
TEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. VERKINDT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7823) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1990 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste onderdeel van het eer
ste middel, gesteld als volgt : « schending 
van de artikelen 56, § 1, lid 1 en § 2 van 
de wet van 9 augustuE" 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, § 1, lid 1, zoals gewijzigd bij artikel 
8, 1° van het koninklijk besluit nr. 22 van 
23 maart 1982; 232, § 2, lid 1 van het ko
ninklijk besluit van 4 november 1963 tot 
uitvoering van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering; 14, lid 1 en 2 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1963 
houdende verordening op de uitkeringen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering zoals gewijzigd door artikel 
1 van de verordening 19 oktober 1970, ar
tikel 8 van de verordening van 20 sep
tember 1971 en artikel 1 van de verorde
ning van 24 mei 1978; en 2, 4° en 6° van 
het koninklijk besluit van 10 januari 
1969 tot vaststelling van de administra
tieve sancties die toepasselijk zijn op de 
rechthebbenden van de regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, 4° gewijzigd bij artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 18 mei 1971 en 6° op
geheven bij artikel 1 van het koninklijk 

(1) Zie Cass., 21 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
307); 24 okt. 1988, A.R. nr. 6274 (A.C., 1988-89, 
nr. 108), en 23 april 1990, A.R. nrs. 8720 en 
8854 (A.C., 1989-90, nr. 493). 

·besluit van 18 mei 1971 en opnieuw inge
voerd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 31 augustus 1972, 

doordat het Arbeidshof te Antwerpen 
na te hebben vastgesteld: "( ... ) dat (ver
weerder) zelf verklaarde dat hij in de pe
riode van 15.10.1986 tot 8.12.1986 met zijn 
personenwagen mevrouw 0. en haar kin
deren vervoerde.. naar verschillende be
stemmingen, dat hij verklaarde dit te 
hebben gedaan om haar kinderen naar 
een opvangtehuis te brengen, en dat hij 
hiervoor de overeengekomen kosten ver
goed wenste te bekomen ", en na opgave 
van de ontvangen vergoedingen, oordeelt 
dat " ... het hier niet gaat om een loon 
voor diensten of voor arbeid, maar een 
(matige) vergoeding voor gemaakte kos
ten (benzine)" en beslist dat de door ver
weerder uitgeoefende activiteit als chauf
feur geen voorafgaande toelating behoef
de van de adviserende geneesheer op 
grand van de overweging : " Hoewel in 
principe moet aangenomen worden, dat 
voor de toepassing van artikel 56, werk
zaamheid niet noodzakelijk onderstelt 
dat men voor de bedoelde activiteit ef
fectief een loon of een vergoeding zou 
hebben ontvangen, kan dit begrip ook 
niet zo ruim worden begrepen dat alle 
activiteit daaronder zou vallen, maar 
gaat het enkel om activiteiten die norma
lerwijze een economische waarde heb
ben, om werken ". Dit wordt bevestigd 
door de terminologie van artikel 2 van 
het "K.B. van 10.1.1969 tot vaststelling 
van de administratieve sancties, die toe
passelijk zijn op de rechthebbenden van 
de regeling voor verplichte ziekte- en in
validiteitsverzekering : " ... geen aangifte 
heeft gedaan van welk beroepsinkomen 
ook ", "arbeid heeft hervat ", "hervatting 
van het werk of de werkloosheid " ... 
" Activiteiten die behoren tot de prive-le
venssfeer, zoals in casu kostendelend 
vervoer van bevriende-personen-in-moei
lijkheden, waaraan men een dienst wil 
bewijzen, kan in die zin niet als werk
zaamheid beschouwd worden "(arrest p. 
7, tweede en derde alinea) en eiser ver
oordeelt om 80.981 fr., te vermeerderen 
met verwijlinteresten vanaf 1 januari 
1988, aan verweerder, te betalen, 

terwijl overeenkomstig artikel 56, § 1 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering slechts als arbeidsonge
schiktheid wordt erkend de werknemer 
die, onder bepaalde voorwaarden, " alle 
werkzaamheid heeft onderbroken "; over
eenkomstig § 2 van dezelfde bepaling als 



888 HOF VAN CASSATIE Nr. 490 

arbeidsongeschiktheid erkend blijft de 
werknemer die, onder bepaalde voor
waarden, vooraf toegelaten arbeid her
vat, 

terwijl het begrip "werkzaamheid" of 
"arbeid ", waarnaar verwezen wordt zo
wel in artikel 56 van de wet van 9 augus
tus 1963, artikel 232, § 2, lid 1 van het ko
ninklijk besluit van 31 december 1963, 
artikel 14 van het koninklijk besluit van 
31 december 1963, als in artikel 2, 4° en 
6° van het koninklijk besluit van 10 
januari 1969 betrekking heeft op alle 
werkzaamheden die de uitkerings
gerechtigde voor zichzelf verricht en die 
zijn vermogen aanzienlijk doen toene
men alsook op elke werkzaamheid met 
productief of dienstverlenend karakter 
die voor een derde wordt verricht in het 
maatschappelijk verkeer, ongeacht of zij 
" tot de prive-levenssfeer behoort " en 
wordt verricht " om bevriende personen 
in moeilijkheden een dienst te bewij
zen "; het arrest op grond van de overwe
ging dat "Activiteiten die behoren tot de 
prive-levenssfeer, zoals in casu kostende
lend vervoer van bevriende-personen-in
moeilijkheden, waaraan men een dienst 
wil bewijzen" niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat de activiteit als chauffeur 
van verweerder geen werkzaamheid is in 
de zin van artikel 56 van de wet van 9 
augustus 1963, artikel 232, § 2, lid 1 van 
het koninklijk besluit van 4 november 
1963, artikel 14 van het koninklijk be
sluit van 31 december 1963, en artikel 2, 
4° en 6o van het koninklijk besluit van 
10 januari 1969; zodat het arrest alle in 
het middel aangehaalde bepalingen 
schendt , : 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat verweerder in de perio
de van 15 oktober 1986 tot 8 decem
ber 1986 met zijn personenwagen 
mevrouw 0. en haar kinderen ver
voerde naar verschillende opvangte
huizen, over de vergoeding die ver
weerder daarvoor ontving beslist dat 
« moet aangenomen worden dat het 
hier niet gaat om een loon voor 
diensten of voor arbeid, maar (om) 
een (matige) vergoeding voor ge
maakte kosten (benzine) >>, en oor
deelt dat « activiteiten die behoren 
tot de prive-levenssfeer, zoals in ca
su kostendelend vervoer van be
vriende personen-in-moeilijkheden, 
waaraan men een dienst wil bewij-

zen, ( ... ) in die omstandigheden niet 
als "werkzaamheid" (in de zin van 
artikel 56 van de Z.I.V.-wet kan) be
schouwd worden »; 

Dat het arbeidshof oordeelt dat 
verweerder de betwiste werkzaam
heid mocht verrichten zonder vooraf
gaande toelating van de adviserend 
geneesheer; dat het aldus toepassing 
maakt van artikel 56, § 2, van de 
Z.I.V.-wet en van artikel 14 van het 
koninklijk besluit van 31 december 
1963; 

Overwegende dat voormeld artikel 
56, § 2, bepaalt onder welke voor
waarden de werknemer als arbeids
ongeschikt wordt erkend, wanneer 
hij « een vooraf toegelaten arbeid 
hervat »; dat, krachtens artikel 14 
van het koninklijk besluit van 31 de
cember 1963, de gerechtigde die uit
keringen trekt, van de adviserend 
geneesheer toestemming kan ver
krijgen « om een met zijn gezond
heidstoestand verenigbare arbeid te 
hervatten »; 

Dat voor de toepassing van deze 
bepalingen onder arbeid wordt ver
staan elke werkzaamheid met pro
duktief karakter die wordt verricht 
in het maatschappelijk verkeer, ook 
als zij niet tegen loon als vrienden
dienst wordt verricht; 

Dat het arbeidshof zijn beslissing 
dat de door verweerder verrichte ac
tiviteit geen arbeid in de zin van 
voormelde bepalingen is, niet naar 
recht verantwoordt door de overwe
ging dat het gaat om « kostendelend 
vervoer van bevriende personen-in
moeilijkheden, waaraan men een 
dienst wil bewijzen »; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede onderdeel 
van het eerste middel en op het 
tweede middel, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, behalve in zo
verre dit het incidenteel beroep en 
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de vordering van verweerder ont
vankelijk verklaart; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel1017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

18 mei 1992 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, procureur
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 491 

2• KAMER - 19 mei 1992 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- MISKENNING VAN BEWIJSKRACHT - DES
KUNDIGENVERSLAG - DESKUNDIGE TEN ON
RECHTE ALS GERECHTELIJK DESKUNDIGE 
BESTEMPELD. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAG -
DESKUNDIGE TEN ONRECHTE ALS GERECH
TELIJK DESKUNDIGE BESTEMPELD. 

1° en 2° De bewijskracht van het deskun
digenverslag en het recht van verdedi
ging worden miskend door de rechter 
die dit verslag ten onrechte aan een 
gerechtsdeskundige of aan een door 
het parket aangestelde gerechtsdes
kundige toeschrijft zonder de partijen 
in de gelegenheid te stellen zich te 
verdedigen tegen de verhoogde bewijs
waarde die hij aan het verslag hecht 
door de toekenning van een onjuiste 
hoedanigheid aan de deskundige. 

(LUTSCH E.A. T. DEVROY E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5273) 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 6.1, 3, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 44, 154, 189, 190bis en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering en misken
ning van het recht van verdediging, 

doordat het arrest op penaal gebied ei
ser veroordeelt voor de telastlegging .A 
tot een gevangenisstraf van 7 maanden, 
met uitstel gedurende een termijn van 5 
jaar voor een gedeelte van 4 maanden, 
tot betaling ener geldboete van 500 
frank, en tot schorsing uit het recht een 
motorvoertuig te besturen gedurende een 
termijn van 1 jaar, en op civielrechtelijk 
gebied de eisers veroordeelt om te beta
len aan de verweerders, burgerlijke par
tijen, Gerard Devroy en Maria Jonckers 
namens de huwelijksgemeenschap 23.641 
frank met voorbehoud voor de kosten 
van grafsteen, Gerard Devroy en Maria 
Jonckers q.q. Anja Devroy 40.000 frank, 
Maria Devroy en Maria Jonckers q.q. 
Raf Devroy 40.000 frank, Maria Jonckers 
in eigen naam 200.000 frank, Gerard De
vroy in eigen naam 175.000 frank, Jozef 
Jonckers in eigen naam 30.000 frank, het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Nieuwerkerken 35.158 frank, 
op volgende gronden : dat in de gegeven 
verkeerssituatie, zoals bevestigd wordt 
door de bevinden van de door het parket 
aangestelde gerechtsdeskundige Wim 
Vandeweerdt, het oversteken van de rij
baan door het slachtoffer niet onvoor
zienbaar was voor een gemiddeld voor
zichtig bestuurder; dat eiser de ter 
plaatse van het ongeval voorgeschreven 
snelheidsbeperking van maximum 60 ki
lometer per uur heeft genegeerd en op 
flagrante wijze heeft overschreden; dat 
deze inbreuk op het Wegverkeersregle
ment niet alleen blijkt uit de eigen ver
klaring van eiser, waarin hij zelf toe
geeft dat hij ter plaatse van de feiten 
tegen een snelheid van 80 a 90 kilometer 
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per uur reed, maar dat dit tevens blijkt 
uit de bevindingen van de gerechtskundi
ge volgens dewelke eiser zelfs tegen een 
snelheid van minstens 104 kilometer per 
uur moet hebben gereden; dat de bevin
dingen van de gerechtsdeskundige geba
seerd zijn op objectieve elementen van 
het strafdossier als daar zijn: de onge
woon lange wegwerpafstand van het 
slachtoffer van 64 meter, de zeer lange 
remsporen achtergelaten door het voer
tuig van eiser, de plaats waar het voer
tuig tot stilstand kwam, namelijk op 
197 4 meter van het nulpunt, het bloed
spo~r van het slachtoffer namelijk op 
115 a 131,2 meter van het nulpunt en de 
zware beschadiging van het voertuig, zo
dat er geen enkele reden is om te twijfe
len aan de conclusies van de deskundige 
aangaande de door eiser gevoerde snel
heid; dat de deskundige bovendien op 
bladzijde 4 van zijn verslag beklemtoont 
dat de door hem berekende snelheden 
bij de botsing en bij het begin van het 
remmen minimaal zijn; dat bijgevolg aan 
de hand van het uitvoerig gemotiveerd 
verslag van de gerechtsdeskundige vast
staat dat eiser op het ogenblik van de 
feiten alleszins een snelheid van 104 ki
lometer per uur ontwikkelde en dat deze 
snelheid, gelet op de bovenvermelde di
verse objectieve elementen van het straf
dossier, waarscl'iijnlijk nog hoger moet 
hebben gelegen, daar waar ter plaatse 
slechts een maximumsnelheid van 60 ki
lometer per uur was toegelaten. 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, het enige deskundi

genverslag, dat zich in het penaal dos
sier bevindt, opgesteld werd door de 
heer Wim Vandeweerdt, die uitdrukke
lijk vermeldt dat hij daartoe verzocht 
werd door Mr. T. Heeren, de raadsman 
der burgerlijke partijen; dat dientenge
volge het arrest, door te stellen dat de 
heer Wim Vandeweerdt aangesteld werd 
door het parket, en door hem te betitelen 
als gerechtsdeskundige en door zijn ver
slag als een gerechtelijk deskundigenver
slag te beschouwen, de bewijskracht van 
dit verslag (zie correctionele bundel, far
de 27 toegevoegde stukken, kaft A, stuk 
1, bla'dzijde 1, lid 1) miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek): 

derde onderdeel, uit de motivering van 
het arrest blijkt dat de rechters grate 
waarde hebben gehecht aan het ver
meende gerechtelijk karakter van het 
deskundigenverslag van de heer Wim 
Vandeweerdt en zij zich uitdrukkelijk op 

de motieven van dit verslag gesteund 
hebben om aan te nemen dat eiser op 
het ogenblik der feiten een snelheid van 
104 kilometer per uur ontwikkelde, of 
nog meer; dat nu er ter zake van een ge
rechtelijk deskundigenverslag geen spra
ke is, eiser dientengevolge geen eerlijk 
proces heeft gehad (schending van arti
kel 6.1 van het Verdrag van 4 november 
1960); dat hij zich evenmin tegen deze 
abusieve kwalificatie van het verslag van 
de heer Wim Vandeweerdt heeft kunnen 
verdedigen (schending van artikel 6.3 
van het Verdrag van 4 november 1960, 
en van het recht van verdediging), zodat 
het arrest de in het middel aangewezen 
bepalingen en algemeen rechtsbeginsel 
schendt: 

W at het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het enige des
kundigenverslag dat zich in het 
strafdossier bevindt en waarnaar ei
ser verwijst, werd opgesteld, zoals 
het stuk zelf vermeldt, op verzoek 
van Mr. Tony Heeren bij diens brief 
van 4 april 1989; dat het arrest Mr. 
T. Heeren vermeldt als raadsman 
van de burgerlijke partijen; 

Overwegende dat het arrest, het 
enige deskundigenverslag bedoelen
de, herhaaldelijk gewaagt van de 
« gerechtsdeskundige » en eenmaal 
van de « door het parket aangestel
de gerechtsdeskundige », aldus de 
bewijswaarde onderstrepend die het 
hof van beroep hecht aan dit verslag 
in verband met de hoedanigheid van 
de deskundige; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende de bewijskracht van het 
deskundigenverslag miskennen en 
eiser niet in de gelegenheid stellen 
zich te verdedigen tegen de verhoog
de bewijswaarde die zij hechten aan 
het verslag ingevolge een onjuiste 
hoedanigheid die zij aan de deskun
dige verlenen; 

Dat het tweede onderdeel gegrond 
is en het derde onderdeel in zoverre 
gegrond is; 
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Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het eerste middel 
en het tweede middel die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest behoudens in zoverre het uit
spraak doet op de strafvordering 
wat de . telastleggingen B en C be
treft en op de civielrechtelijke vor
dering van Gerard Devroy en Maria 
Jonckers in zoverre zij handelen als 
bestuurders over de goederen van 
hun minderj arig kind Cindy; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de eisers in een achtste, de 
verweerders in: drie achtste van de 
kosten ·en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat, verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te BrusseL 

·19 mei 1992 - ze. kamer - Voorzitter 
en verslaggevei: de .. h. De Peuter, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con-
clusie van de h. Goeminne, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
De Gryse. 

Nr. 492 

ze KAMER. - 19 mei 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BESLISSING VAN DE COMMIS
SIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
P!J - GELD!GHEID - HANDTEKENING VAN 
DE ADVOCAAT EN GENEESHEER COMMISSIE
LEDEN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - RECHTSPLE
GING - GELD!GHEID VAN DIE BESLISSING -
HANDTEKENING VAN DE ADVOCAAT EN GE
NEESHEER COMMISSIELEDEn 

1° en zo Wanneer het bestaan van de be
slissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van een 
gevangenis, vaststaat en voor die be
slissing de eenparigheid van de leden 
van de commissie niet is vereist, kan 
het ontbreken op die beslissing van de 
handtekeningen van de advocaat en 
geneesheer commissieleden de nietig
heid ervan niet tot gevolg hebben (1). 

(D'HOEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 6581) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 maart 1992 ge
wezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Gent; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het verzoek van eiser tot invrij
heidstelling op proef wordt verwor
pen: 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat het bestaan van 
de bestreden beslissing, zoals uit het 
middel zelf blijkt, vaststaat; dat zij 
door de voorzitter en de secretaris 
van de commissie is ondertekend en 
door de ondertekening door de voor
zitter een authentiek karakter heeft; 

Overwegende dat de samenstel
ling van de commissie uit de beslis
sing zelf blijkt en eiser de desbetref
fende vaststelling niet van valsheid 
heeft beticht; 

Overwegende dat, nu het bestaan 
van de beslissing en de samenstel
ling van de commissie vaststaan en 
nu voor die beslissing geen eenpa
righeid van de leden van de com
missie is vereist, het ontbreken op 
die beslissing van de handtekenin-

(1) Cass., 23 maart 1976 (A.C., 1976, 857). 
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gen van de leden advocaat en ge
neesheer haar nietigheid niet tot ge
volg had hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

19 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. De Peuter, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Goemin
ne, advocaat-generaal Advocaten : 
mrs. F. Van Hende en S. De Taeye, 
Gent. 

Nr. 493 

2e KA~ER - 20 mei 1992 

1° BENELUX - ART. I, § I, BE:\ELL'X-VER

DRAG HOL'DEXDE EE:\vOR~I!GE WET BETREF
FEXDE DE DWAXGSO~ - ART. 1385BIS, EER
STE LID, GER.W. - TOEPASSIXGSGEBIED -
Bl:RGERRECHTELI.JKE ~IAATREGEL - ;'.1AAT
REGEL DIE TOT DE STRAFVORDERDIG BE
HOORT. 

2° DWANGSOM - ART. I, § 1 BEXELL'X

VERDRAG HOL'DEXDE EE1\vORM:IGE WET BE
TREFFE;\;DE DE DWA:'-iGSOC.I - ART. 1385BIS, 

EERSTE LID, GER.W. - TOEPASSIXGSGEBIED 
Bl:RGERRECHTELI.JKE MAATREGEL -

~1AATREGEL DIE TOT DE STRAFVORDERIXG 
BEHOORT. 

1° en 2° Art. 1, § 1, van de eenvormige 
wet betreffende de dwangsom Jaat toe 
dat een dwangsom wordt opgelegd ten 
einde de tenuitvoerlegging te verzeke
ren van een maatregel die, ofschoon 
van burgerrechtelijke aard, tot de 
strafvordering behoort en die meer in 
het bijzonder bedoeld is om de tenuit
voerlegging te verzekeren van een be
vel tot herstel van de plaats in de vori
ge staat, welke burgerrechtelijke maat
regel krachtens de nationale wet door 
het strafgerecht moet worden uitge
sproken als verplichte aanvulling van 
de strafrechtelijke veroordeling (1). 
(Art. 1, § 1, eenvormige wet behorende 
bij de Benelux-Overeenkomst houden
de eenvormige wet betreffende de 
dwangsom, ondertekend te 's-Graven
hage op 26 nov. 1973 en goedgekeurd 
bij de wet van 31 jan. 1980; art. 
1385bis, eerste lid, Ger.W.) 

3° Wanneer inzake stedebouw de rech
ter, ten verzoeke van de gemachtigde 
ambtenaar, het herstel van de plaats 
in de vorige staat beveelt, laat art. 1, 
§ 1, van de eenvormige Beneluxwet toe 
dat een dwangsom wordt opgelegd ten 
einde de tenuitvoerlegging te verzeke
ren van die maatregel welke, ofschoon 
van burgerrechtelijke aard, tot de 
strafvordering behoort (2). (Art. 1, § 1, 
eenvormige wet behorende bij de Be
nelux-Overeenkomst houdende eenvor
mige wet betreffende de dwangsom, 
ondertekend te 's-Gravenhage op 26 
nov. 1973, en goedgekeurd bij de wet 
van 31 jan. 1980; art. 1385bis, eerste 
lid, Ger.W.; artt. 44, § 1, 64 en 65 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; 
artt. 41, § 1, 66 en 67 Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

(NUSGENS, COX 
T. WAALSE GEWEST, PELLUS, LE:\IAIRE) 

ARREST ( Vertaling) 

(A.R. nr. 7156) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1989 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe-

30 STEDEBOUW - HERSTEL VA:-1 DE zen; 
PLAATS I:\ DE VORIGE STAAT - VORDERI:\G 
VAX DE GE~ACHTIGDE A:WBTEXAAR- MAAT
REGEL DIE TOT DE STRAFVORDERI:'-iG BE
HOORT - DWAXGS0:\1 - WETTIGHEID. 

(1) en (2) Arrest A 90/1 Benelux-Gerechts .. 
hof, in deze zaak gewezen op 6 feb. 1992. 
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Gelet op het arrest van het Hof 
van 13 december 1989 (3); 

Gelet op het arrest van het Bene
lux-Gerechtshof van 6 februari 1992; 

Over het derde onderdeel van het 
tweede middel en over het tweede 
onderdeel van het achtste middel : 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof in zijn antwoord op de 
aan dat hof in het arrest van 13 de
cember 1989 gestelde vraag, in het 
arrest van 6 februari 1992 voor recht 
verklaart dat artikel 1, § 1, van de 
eenvormige wet betreffende de 
dwangsom toelaat dat een dwang
som wordt opgelegd ten einde de 
tenuitvoerlegging te verzekeren van 
een maatregel die, ofschoon van 
burgerrechtelijke aard, behoort tot 
de strafvordering en die meer in het 
bijzonder bedoeld is om de tenuit
voerlegging te verzekeren van een 
bevel tot herstel van de plaats in de 
vorige staat, welke burgerrechtelijke 
maatregel krachtens de nationale 
wet door het strafgerecht moet wor
den uitgesproken als verplichte aan
vulling van het strafrechtelijke ver
oordeling; 

Dat derhalve het arrest, nu het 
met bevestiging van het vonnis, de 
eisers veroordeelt tot betaling van 
een dwangsom ten einde de tenuit
voerlegging te verzekeren van het 
bevel tot herstel van de plaats in de 
vorige staat binnen de bepaalde ter
mijn, de beslissing naar recht ver
antwoordt; 

Dat beide onderdelen falen naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in een tiende van de 
kosten van hun voorziening. 

20 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Ghislain, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con-

(3) A.R. m. 7156 (A.C., 1989-90, nr. 236). 

clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. J.M. Martin, 
Luik. 

Nr. 494 

2• KAMER - 20 mei 1992 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE IS IN CASSATIE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TEGEN BEKLAAGDE -
ANDERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERIN
GEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TE
GEN EEN MEDEBEKLAAGDE - UITBREIDING 
VAN DE VERNIETIGING - VEREISTEN. 

1 o Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank waaruit blijkt, oak al is 
het uit een niet genummerde en niet 
goedgekeurde schrapping, dat de zaak 
is behandeld, dat het O.M. gevorderd 
heeft en dat de partijen gepleit hebben 
voor een rechtscollege bestaande uit 
vier rechters (1). (Art. 78 Sv.; artt. 78 
en 779 Ger.W.) 

2° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissingen 
op de strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering die tegen hem zijn in
gesteld, brengt vernietiging mede van 
de eindbeslissing op een andere, door 
een tweede burgerlijke partij tegen 
een medebeklaagde ingestelde rechts
vordering, wanneer Jaatstgenoemde 
burgerlijke part1j zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien en de feiten
rechter tussen de gezamenlijke beslis
singen een verband heeft gelegd (2). 

(1) Zie Cass., 19 feb. 1992, A.R. nr. 9464 
(A.C., 1991-92, supra, m. 321). 

(2) Zie Cass., 27 feb. 1985, A.R. m. 3987 
(A.C., 1984-85, nr. 386). 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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(HUYNEN T; LERUTH; MESSINA·T. LERUTH) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9611) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 november 1991 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

I. Op de voorziening van Calogero 
Messina, beklaagde : 

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

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
78 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 78 en 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 779 van het Gerechtelijk Wet
boek het vonnis enkel kan worden 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

De uitbreiding van de door het geannoteer
de arrest uitgesproken vernietiging is ten valle 
gerechtvaardigd; zij ligt in de lijn van de 
rechtspraak van het Hof. De redegeving van 
het arrest verdient evenwel nadere aandacht. 
Terwijl in strafzaken het Hof, wanneer het de 
vernietiging uitbreidt tot een beslissing die 
niet voortvloeit uit de vernietigde beslissing, 
die uitbreiding gewoonlijk grondt op de over
weging dat beide beslissingen door dezelfde on
wettigheid zijn aangetast (zie o.m., benevens 
het bovenaangehaalde arrest van 27 feb. 1985 : 
Cass., 4 sept. 1990, A.R. nr. 3103, 9 okt. 1990, 
A.R. nr. 3815, A.C., 1990-91, nrs. 1 en 71, en 9 
okt. 1991, A.R. nr. 9074, ibid., 1991-92, supra, 
nr. 72) grondt het geannoteerde arrest de uit
breiding op « het verband dat het vonnis tus
sen de gezamenlijke beslissing legt •· 

De uitbreiding, gegrond op het door de fei
tenrechter gelegde verband is vaak bekriti
seerd, inzonderheid omdat het Hof zijn eigen 
uitbreidingsbeslissing grondt op een beoorde
ling van de feitenrechter die meestal van feite
lijke aard is en derhalve niet onder het toe
zicht van het Hof valt. Soms echter is het 
dankzij die motivering, hoe bekritiseerbaar 
oak, mogelijk een uitbreiding van de vernieti
ging door te voeren, die nodig lijkt, ofschoon 
de tweede beslissing - de bes!issing waartoe 
de vernietiging wordt uitgebreid - niet door 
dezelfde onwettigheid is aangetast als de eer
ste - de vernietigde beslissing. Het klassieke 
geval is dit waarin de eerste beslissing wordt 
vernietigd omdat de appelrechters die ze heb-

gewezen door het voorgeschreven 
aantal rechters; dat dezen alle zittin
gen over de zaak moeten bijge
woond hebben; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering het tussen de regels ge
schrevene, de niet goedgekeurde 
doorhalingen en verwijzingen als 
niet bestaande worden beschouwd; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de op 24 oktober 1991 ge
houden terechtzitting waarop de 
zaak is behandeld, vaststelt dat het 
rechtscollege was samengesteld uit 
M.A. Jamin, C. Gantois, M. Lejeune, 
rechters, C. Dumoulin, advocaat; 

Dat de vermelding M. Lejeune is 
geschrapt, maar dat die schrapping 
niet is genummerd of goedgekeurd; 
dat aldus blijkt dat de zaak is be
handeld, dat het openbaar ministe
rie gevorderd heeft en dat de partij
en gepleit hebben voor een rechts-

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

ben gewezen, niet met eenparige stemmen uit: 
spraak hebben gedaan, terwij, die eenstem
migheid niet vereist was voor de tweede 
beslissing. Het Hof wijst er in zodanig geval 
op dat de feitenrechter tussen beide beslissin
gen « een zodanig verband heeft gelegd dat de 
tweede beslissing noodzakelijkerwijze afhangt 
van eerstgenoemde » (Cass., 6 jan. 1988, A.R. 
nr. 6125, A.C., 1987-88, nr. 273). 

Het geannoteerde arrest had kunnen ver
melden dat de beslissing waartoe het de ver
nietiging uitbreidde door « dezelfde onwettig
heid » was aangetast. Waarom heeft het Hof 
dan die uitbreiding eerder willen baseren op 
het door het vonnis gelegde verband? Het ar
rest geeft daarover geen uitsluitsel en er is 
geen rechtsgrond die deze keuze zou recht
vaardigen. Misschien is die keuze ingegeven 
door de feitelijke omstandigheden van de 
zaak. Geen van beide in het litigieuze ongeval 
betrokken bestuurders was eigenaar van het 
door hem bestuurde voertuig. De eigenaars 
hadden zich burgerlijke partij gesteld, ieder 
tegen de andere bestuurder dan degene aan 
wie hij zijn wagen had geleend. De twee bur
gerlijke partijen hadden niets met elkaar of 
met het ongeval te maken; zij handelden, net 
zoals de burgerlijke partij Leon Simon in de 
door het bovengenoemde arrest van 27 februa
ri 1985 beslechte zaak, ieder als eigenaar van 
een bij het ongeval beschadigd voertuig die al
dus een rechtstreekse eigen schade hadden ge
leden waarvoor ieder de beklaagde, die het an
dere voertuig bestuurde, aansprakelijk stelde. 
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college bestaande uit vier rechters; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging tot gevolg heeft van de eind
beslissing op de tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvordering, die 
uit eerstgenoemde beslissing voort
vloeit en waartegen hij zich regel
matig in cassatie heeft voorzien; 

II. Op de voorziening van Christi
ne Huynen, burgerlijke partij : 

Overwegende dat, wegens het ver
band dat het vonnis tussen de geza
menlijke beslissingen legt, de ver
nietiging van de beslissingen op de 
tegen de eiser Calogero Messina in
gestelde strafvordering en burger
Iijke rechtsvordering de vernietiging 
tot gevolg heeft van de eindbeslis
sing op de door eiseres tegen de ver
weerster Sophie Leruth ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, waarte
gen eiseres zich regelmatig in cassa
tie heeft voorzien; 

Om die redenen, zonder dat er 1 

grond bestaat tot onderzoek van de 
middelen, die zijn aangevoerd in het , 
verzoekschrift van eiser en in het ' 
als memorie bestempelde ver
zoekschrift van eiseres die niet kun
nen leiden tot ruimere cassatie, ver
nietigt het bestreden vonnis behalve 
in zoverre het uitspraak doet over 
de tegen Sophie Leruth ingestelde 
strafvordering; 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. 

20 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Geli.ik-

luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. V. 
Demarteau, Verviers. 

Nr. 495 

2e KAMER - 20 mei 1992 

LASTER EN EERROOF - ART. 443, EER
STE LID, SW. - BESTANDDELEN - KW MD
WILLIG OPZET - MOGEL!JKHEID DAT DE EER 
IS GEKRENKT- BEGRIPPEN. 

Het toepassingsgebied van art. 443 Sw. 
wordt op onwettige wijze beperkt door 
de rechter die kwaadwillig opzet en de 
mogelijkheid dat de eer van de klager 
is gekrenkt uitsluit op grand dat de Ji
tigieuze uitspraken « door (verdachte) 
blijkbaar zijn gedaan in een sterk 
emotioneel geladen klimaat » en dat 
« de gebruikte termen een politieke 
bijklank hebben en verband schijnen 
te houden met een politiek geschil » 

(1). 

(1) Het geannoteerde arrest zou de indruk 
kunnen wekken in strijd te zijn met een vaste 
rechtspraak van het Hof volgens welke het on
derzoeksgerecht, wanneer bij conclusie het fei
telijk bestaan van voldoende bezwaren wordt 
betwist of aangevoerd, daarop naar recht ant
woordt door op onaantastbare wijze vast te 
stellen dat zodanige bezwaren voorhanden zijn 
(Cass., 27 nov. 1985, A.R. nr. 4484, A.C., 
1985-86, nr. 211; 16 sept. 1987, A.R. nr. 6141, 
ibid., 1987-88, nr. 35; 7 dec. 1988, A.R. nr. 6989, 
ibid., 1988-89, nr. 205; 22 jan. 1991, A.R. nr. 
4104, ibid., 1990-91, nr. 264). 

Die tegenstrijdigheid bestaat in werkelijk
heid niet. De redengeving van de in de vorige 
alinea aangehaalde arresten is tot in de keuze 
van de termen toe rechtstreeks ingegeven door 
een noot R.H., Cass., 2 juli 1951 (Bull. en Pas., 
1951, I, 762). In die noot schrijft procureur-ge
neraal Hayoit de Termicourt dat, in zoverre 
bij conclusie het feitelijke bestaan van bezwa
ren of van voldoende bezwaren wordt betwist, 
het onderzoeksgerecht daarop op. passende 
wijze antwoordt. door op onaantastbare wijze 
vast te stellen dat zoanige· bezwaren voorhan
den zijn. 

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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(GOL T. TSHISEKEDI WA MULUMBA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9632) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

Daaruit volgt dat het Hof, wanneer het be
slist dat de vaststelling van het onderzoeksge
recht betreffende het voorhanden zijn van be
zwaren onaantastbaar is, die regel aan een 
tweevoudige beperking onderwerpt : 

1. het probleem betreft het antwoord op een 
conclusie; voor het Hof gaat het om het toe
zicht op de l'egelmatigheid van de motivel'ing, 
niet om toezicht op de wettigheid van de be
slissing; 

2. dat probleem heeft betrekking op de fei
ten; bij de bedoelde conclusie wordt het feite
Jijk voorhanden zijn van voldoende bezwaren 
betwist (of aangevoerd). 

Te dezen was het de taak van de kamer van 
inbeschuldigingstelling om het strafbaar ka
rakter van de feiten vast te stellen. Deze staan 
vast, maar ... kunnen ze als een misdrijf wor
den beschouwd? Dat is een heel andere vraag. 

Procureur-generaal Hayoit de Termicourt 
zegt in zijn bovengenoemde noot onder het ar
rest van het Hof d.d. 2 juli 1951 onder meer : 
<< lorsque le prevenu soutient que le fait qui lui 
est impute, f(\t-il constant, n'est pas une in
fraction punissable, et, n'ayant point le pou
voir de resoudre souverainement ces ques
tions, elle doit, soit qu'elle accueille lesdites 
conclusions soit qu'elle les rejette, donner Ia 
raison de cette decision », 

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
te dezen voldaan aan die verplichting; zij zegt 
dat er geen grand tot vervolging bestaat, om
dat: 

1. het aan de verdachte ten laste gelegde feit 
geen « bepaald feit » is; 

2. het moreel bestanddeel van het misdrijf 
ontbreekt. 

Aldus beslecht het bestreden arrest twee 
rechtsvragen, die het onderzoeksgerecht even
wei niet op onaantastbare wijze mocht be
slechten. Tegen die beslissingen staat cassatie
beroep open en het Hof is bevoegd de 
wettigheid ervan na te gaan. 

Dit toezicht is het waartoe eiser het Hof 
aanzocht in een uit vier onderdelen bestaand 
middel. Het derde en vierde onderdeel zijn 
hierboven niet overgenomen, aangezien het 
derde een tegenstrijdigheid in de motivering 
aanvoerde en het vierde als subsidiair werd 
voorgesteld. 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 443 en 448 van bet Strafwetboek, 
van het enig artikel § XV, van de wet 
van 25 oktober 1919 op de rechterlijke 
inrichting, gewijzigd bij de wetten van 
22 juli 1927 en 16 februari 1961 en, voor 
zoveel nodig, van de artikelen 915 en 921 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest vaststelt 
dat eiser, burgerlijke partij, « in zijn 
klacht aan de verdachte verschillende 
verklaringen verwijt in de volgende be-

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

Ofschoon het Hof de vernietiging van het 
bestreden arrest uitsluitend baseert op het 
eerste onderdeel van het middel, op grand dat 
de uitlegging die de kamer van inbeschuldi
gingstelling heeft gegeven aan het kwaadwillig 
opzet en aan de mogelijkheid dat de eer wordt 
gekrenkt << het toepassingssgebied van art. 443 
Sw. op onwettige wijze beperkt ''• verdient het 
tweede onderdeel niettemin nadere aandacht. 

Ongetwijfeld heeft het Hof vastgesteld dat 
de in dat tweede onderdeel opgeworpen grief, 
namelijk dat de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling betreffende het << be
paald feit » onwettig was, niet hoefde te wor
den onderzocht. Het bestreden arrest miskent 
weliswaar dat wettelijk begrip niet recht
streeks, aangezien het dat begrip omschrijft in 
de zin van het arrest van het Hof d.d. 15 de
cember 1958 (A.C., 1959, 334), namelijk als het 
feit dat rechtstreeks of door een tegenbewijs 
kan bewezen worden. 

In laatstgenoemd arrest was het Hof van 
oordeel dat het de plicht van de feitenrechter 
was om op onaantastbare wijze vast te stellen 
of een feit genoegzaam bepaald was om recht
streeks of door het tegenbewijs te kunnen 
worden bewezen. Meer dan dertig jaren zijn 
evenwel intussen verlopen sedert dat arrest en 
de rechtspraak van het Hof is niet blijven stil
staan ... 

Op tal van gebieden beperkte het Hof zich 
enkele decennia terug tot de vermelding dat 
de bekritiseerde beslissing berustte op de on
aantastbare beoordeling van de feitenrechter, 
terwijl thans het Hof, over dezelfde kwesties, 
het toepassingsgebied van de rechter en daar
na, door een marginale toetsing uit te oefenen, 
zelf de wettigheid nagaat van de door de be
streden beslissing in rechte gemaakte ge
volgtrekking. 

Te dezen mag worden aangenomen dat het 
Hof die marginale toetsing heeft uitgevoerd. 

Indien het Hof immers, zoals in 1958, had 
beslist dat de feitenrechter op onaantastbare 
wijze oordeelt of een feit rechtstreeks dan wei 
door het tegenbewijs kan worden bewezen, 
had het Hof het tweede onderdeel van het 

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 



Nr. 495 HOF VAN CASSATIE 897 

woordingen : " In een van die verklarin
gen heb ik (namelijk Jean Gol) geno
teerd dat ik een van de Belgische politici 
ben die geregeld van de Zai:rese presi
dent Mobutu geld ontvang en dat ik hem 
om die reden onvoorwaardelijk steun" 
(aantijging die door hem als "eerroof" 
wordt bestempeld ... ); dat volgens de bur
gerlijke partij die uitspraken, naast an
dere, op 16 februari 1991 om 23 uur te 
horen zouden geweest zijn op R.T.B.-ra
dio in de gesproken nieuwuitzending »; 
dat het arrest vervolgens beslist dat er 
tegen de verdachte geen bezwaren voor
handen zijn, die zijn verwijzing naar het 
vonnisgerecht zouden kunnen verant
woorden, op grond « dat uit het onder
zoek blijkt dat de als lasterlijk omschre
ven uitspraken door verdachte blijkbaar 
zijn gedaan in een sterk emotioneel gela-

(Vervolg noot van vorige biz.) 

middel moeten onderzoeken voor het eerste, 
had het moeten vaststellen dat het tweede on
derdeel kritiek oefende op de feitelijke beoor
deling van de rechter en had het dat onder
dee! derhalve niet ontvankelijk moeten verkla
ren. 

Aangezien de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling volgens welke het aan 
de verdachte ten laste gelegde feit niet be
paald was, aldus definitief zou geworden zijn, 
zou zij een voldoende wettelijke grondslag 
hebben gevormd voor de buitenvervolgingstel
ling en was het middel in zijn geheel niet ont
var.kelijk. 

Daarom lijkt vast te staan dat het Hof te de
zen de marginate toetsing heeft uitgevoerd 
waartoe het in het tweede onderdeel werd 
aangezocht en dat het bij de uitoefening van 
dat toetsingsrecht, beslist heeft dat het bestre
den arrest uit de litigieuze uitspraken die het 
weergeeft niet wettig kon afleiden dat het ten 
laste gelegde feit niet rechtstreeks of door een 
tegenbewijs kon worden bewezen. 

Indien het Hof daarentegen had geoordeeld 
dat die beslissing naar recht verantwoord was, 
zou dit hetzelfde gevolg hebben gehad als in 
de voorgaande hypothese : buitenvervolging
stelling naar recht verantwoord door de vaag
heid van het ten laste gelegde feit en niet-ont
vankelijkheid van het middel voor het overige. 

Daarom lijkt het geannoteerde arrest uit 
twee beslissingen t~ bestaan : enerzijds, de 
zeer expliciete beslissing in het arrest betref
fende het zedelijk bestanddeel van de laster of 
de eerroof, anderzijds, een stilzwijgende be
slissing, volgens welke de beslissing van de 
feitenrechter betreffende het bepaald zijn van 
het ten laste gelegde feit onderworpen is aan 
de marginale toetsing van het Hof, dat, te de
zen, heeft geoordeeld dat die beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet naar 
recht verantwoord was. 

E.L. 

den klimaat, nadat de rijkswacht op 15 
februari 1991 op de luchthaven te Zaven
tem was opgetreden op grand van een 
ministerieel besluit dd. 1 april 1988 van 
de burgerlijke partij, de toenmalige mi
nister van Justitie, waarbij de verdachte 
de toegang tot het Rijk werd ontzegd; 
dat het hier van belang is op te merken 
dat die beslissing reeds op 18 februari 
1991 is opgeheven door M. Wathelet, die 
op dat ogenblik minister was; dat boven
dien de gebruikte termen een politieke 
bijklank hebben en verband schijnen te 
houden met een politiek geschil tussen 
de verdachte en de burgerlijke partij; dat 
uit die beide overwegingen blijkt dat de 
feiten alsook de indiening van de klacht 
moeten worden beoordeeld in het licht 
van uiteenlopende houdingen en menin
gen, die niet enkel het domein van de 
buitenlandse politiek, maar ook het do
mein van de binnenlandse politiek schij
nen te raken, waarbij nog komt dat het 
begrip politiek op die twee domeinen 
niet noodzakelijk dezelfde betekenis 
heeft in 1988 en in 1991, en die bijgevolg 
schijnen te leiden tot uiteenlopende mi
nisterii:\le beslissingen; dat bijgevolg " in 
concreto" de omstandigheden waarin de 
litigieuze bewoordingen zijn gebruikt 
niet a priori de veronderstelling wettigen 
dat de verdachte op het ogenblik dat hij 
die uitspraken deed handelde met het 
door de wet vereiste " animus injurian
di" en evenmin dat die woorden, in die 
omstandigheden, de eer konden krenken 
van de burgerlijke partij of haar aan de 
openbare verachting konden blootstellen; 
dat het feit dat de verdachte de litigieuze 
verklaringen heeft herhaald tijdens zijn 
verhoor door de gerechtelijke politie op 
22 februari 1991 niet noodzakelijk moet 
lijden tot een andere beoordeling wat dat 
betreft, nu de verdachte trouwens ver
klaart dat hij op dat ogenblik als Zai:rese 
politicus de openbare opinie van zijn 
land, of althans van een deel ervan, ver
tolkte en door dat feit nogmaals deed 
blijken van de wil om de uitlatingen te 
plaatsen in een zuiver politieke context, 
die reeds van meetaf aan duidelijk was; 
dat, ten slotte, de litigieuze aantijging 
door de algemene bewoordingen waarin 
ze is gesteld niet kan geacht worden be
trekking te hebben op een of meer feiten 
die genoegzaam bepaald zijn om het 
voorwerp te kunnen zijn van een recht
streeks bewijs van de juistheid of onjuis
theid ervan en, nog minder, van het te
genbewijs ervan "• 

terwijl artikel 443 van het Strafwet
boek bepaalt dat hij die in de bij de wet 
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bepaalde voorwaarden inzake openbaar
heid « aan een persoon kwaadwillig een 
bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer 
kan krenken of hem aan de openbare 
verachting kan blootstellen, en waarvan 
het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, 
schuldig is aan laster, wanneer de wet 
het bewijs van het ten laste gelegde feit 
toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet 
dit bewijs niet toelaat »; 

en, eerste onderdeel: 
terwijl noch de omstandigheid dat de 

uitspraken die geleid hebben tot een 
klacht wegens laster of eerroof zijn ge
daan in een sterk emotioneel geladen 
klimaat, na een bestuurlijke beslissing 
die de klager ten aanzien van de ver
dachte had genomen in de uitoefening 
van zijn ambt - ook al was die beslis
sing in voorkomend geval achteraf inge-

' trokken - noch het feit dat de aange
klaagde uitspraken verband houden 
« met een politiek geschil » op zich van 
dien aard zijn dat ze door de wet voor de 
misdrijven laster en eerroof vereiste 
kwaadwillig opzet uitsluiten; die omstan
digheden al evenmin uitsluiten dat de al
dus gedane uitspraken « de eer kunnen 
krenken » van de klager of « hem aan de 
openbare verachting kunnen blootstel
len »; het arrest bijgevolg met de boven
aangehaalde motivering noch de beslis
sing volgens welke de verdachte op het 
ogenblik dat hij de litigieuze uitspraken 
deed niet handelde met « het door de 
wet vereiste animus injuriandi », noch de 
beslissing volgens welke die uitlatingen 
« de eer van de burgerlijke partij niet 
konden krenken of haar aan de openba
re verachting konden blootstellen », naar 
recht verantwoordt; het bestreden arrest, 
door de beslissing op die gronden te ba
seren, de bestanddelen van de in artikel 
443 van het Strafwetboek omschreven 
misdrijven miskent (schending van arti
kel 443); 

en, tweede onderdeel, 
terwijl het « bepaald feit », dat een be

standdeel is van het wanbedrijf laster of 
eerroof het feit is dat rechtstreeks of 
door het tegenbewijs kan worden bewe
zen; het feit dat een Belgische politicus 
van een buitenlands staatshoofd gere
geld geld ontvangt opdat hij hem onvoor
waardelijk zou steunen rechtstreeks of 
door een tegenbewijs kan worden bewe
zen; het bestreden arrest, na te hebben 
vastgesteld dat, blijkens de bewoordin
gen van de door eiser tegen de verdachte 
ingediende klacht, eerstgenoemde de 
tweede aanwreef dat hij tijdens een in-

terview voor de radio verklaard had 
« een van de Belgische politici te zijn, 
die van de Zai:rese president Mobutu ge
regeld geld ontvangt en dat (hij) hem om 
die reden onvoorwaardelijk steunt ''• nkt 
wettig kon beslissen dat « de litigieuze 
aantijging, door de algemene bewoordin
gen waarin ze is gesteld » niet als het 
wanbedrijf laster of eerroof kon worden 
beschouwd; het bestreden arrest door die 
beslissing het wettelijk begrip « bepaald 
feit », dat een bestanddeel is van het in 
artikel 443 van het Strafwetboek om
schreven wanbedrijf laster of eerroof, 
miskent (schending van artikel 443 van 
het Strafwetboek, en, voor zoveel nodig, 
van de artikelen 915 en 921 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

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

blijkt dat verweerder op 17 februari 
1991 om 23 uur voor de. R.T.B.-radio 
verklaringen heeft afgelegd, die op 
18 februari 1991 om 7 uur werden 
herhaald en waarin hij zegt dat ei
ser een van de Belgische politici is 
die geregeld geld ontvangt van een 
met name genoemd . buitenlands 
staatshoofd, die om die reden door 
hem onvoorwaardelijk gesteund 
wordt; 

Overwegende dat het arrest 
kwaadwillig opzet alsook de moge
lijkheid dat de eer van eiser is ge
krenkt uitsluit op grand dat de liti
gieuze uitspraken « door verweerder 
blijkbaar zijn gedaan in een sterk 
emotioneel gelaten klimaat » en dat 
« de gebruikte terinen een politieke 
bijklank hebben en verband schij
nen te houden met een politiek ge
schil »; dat het aldus op onwettige 
wijze het toepassingsgebied van ar
tikel 443 van het Strafwetboek be
perkt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar-
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rest; veroordeelt verweerder in de 
helft van de kosten en laat de ande
re helft ten laste van de Staat; ver
wij st de zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen, kamer van inbe
schuldiging stelling. 

20 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Ghislain, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 496 

2e KAMER - 20 mei 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - AFSTAND - STRAFVORDE
RING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN FINAN
CIEN INGESTELD - CASSATIEBEROEP VAN 
HET BESTUUR - ACHTERAF GEDANE AF
STAND - RECHTSGELDIGHEID - VEREISTE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - AFSTAND - STRAFVORDE
RING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN FINAN
CIEN INGESTELD - CASSATIEBEROEP VAN 
HET BESTUUR - ACHTERAF GEDANE AF
STAND - AFSTAND, GEDAAN DOOR EEN AD
VOCAAT - RECHTSGELDIGHEID - VEREISTE. 

1 o De administratie van fin ancien, als 
vervolgende partij, kan rechtsgeldig at-
stand doen van haar voorziening in cas
satie, wanneer die afstand een afstand 
van de rechtsvordering zelf impliceert 
of met zodanige afstand gepaard gaat 
(1). (Impliciet.) 

(1) Zie Cass., 24 okt. 1984, A.R. nr. 3649 
(A.C., 1984-85, nr. 140) en de noot. 

2° Het Hoi slaat geen acht op de afstand 
van een door de administratie van fi
nancien als vervolgende partij inge
stelde voorziening wanneer die afstand 
is gedaan door een advocaat die niet 
doet blijken van een bijzondere vol
macht en evenmin advocaat is bij het 
Hoi van Cassatie, wanneer die afstand 
gelijkstaat met afstand van rechtsvor
dering (2). (Art. 6 Wet 16 feb. 1961.) 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9699) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 1954, op 24 december 
1991 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest de 
strafvordering betreffende twee van 
de telastleggingen verjaard ver
klaart, verweerster van de overige 
vrijspreekt en de burgerlijke rechts
vordering van eiser niet gegrond 
verklaart; 

Overwegende dat Mr. Nadine 
Duerinck, advocaat van het Ministe
rie van Financien, namens het be
stuur van douane en accijnzen, bij 
een op 6 januari 1992 op de griffie 
van het hof van beroep afgelegde 
verklaring, afstand gedaan heeft 
van de vooriiening van de Staat te
gen dat arrest; 

Overwegende dat het Hof geen 
acht slaat op die afstand, gedaan 
door een advocaat, die geen houder 
is van een bijzondere volmacht en 
evenmin advocaat is bij het Hof van 
Cassatie, daar die afstand gelijk
staat met afstand van rechtsvorde
ring; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor-

(2) Zie Cass., 28 maart 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 982); wat de afstand van een voorzie
ning van de burgerlijke partij betreft, zie 
Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3424 (A.C., 1989-90, 
nr. 199). 
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ziening heeft doen betekenen aan 
de partij waartegen zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

20 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Fisher - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Duerinck, Brussel. 

Nr. 497 

2• KAMER - 20 mei 1992 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BEGRIP. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BEGRIP. 

1 o Onder arresten of vonnissen inzake 
bevoegdheid, in de zin van art. 416 Sv., 
moeten worden verstaan de arresten 
of vonnissen waarbij uitspraak wordt 
gedaan over een door de partijen opge
worpen geschil inzake de bevoegdheid 
van het met de kennisneming van de 
zaak belaste rechtscollege, alsook de 

arresten of vonnissen waarbij de rech
ter zich ambtshalve onbevoegd ver
klaart (1). 

2° De vraag of de verdachte een exceptie 
van onbevoegdheid voor het onder
zoeksgerecht heeft opgeworpen, moet 
niet worden beantwoord aan de hand 
van de benaming die hij in zijn ver
weermiddel aan de betwisting heeft 
gegeven, doch aan de hand van het 
werkelijk voorwerp ervan (2). 

3° Noch het middel ten betoge dat het 
ambt van onderzoeksrechter en dat 
van procureur des Konings niet ach
tereenvolgens door dezelfde magistraat 
mag worden uitgeoefend, noch het 
middel dat kritiek oefent op de afwij
zing van het door de verdachte gedane 
verzoek om uitstel door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, werpen voor 
het Hof een geschil inzake bevoegd
heid op, in de zin van art. 416 Sv. (3). 

(BEELEN, LEISER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9796) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op het uittreksel uit de na
mens de eisers neergelegde memo
rie waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de kamer van inbeschuldiging
stelling de strafvordering betreffen
de bepaalde aan de eisers ten laste 
gelegde feiten verjaard verklaart: 

(1) Cass., 10 april 1991, A.R. nr. 8933 (A.C., 
1990-91, nr. 420); zie Cass., 23 juli 1991, A.R. 
nr. 5757 (ibid., 1990-91, nr. 567). 

(2) Cass., 23 juli 1991, A.R. nr. 5757 (A.C., 
1990-91, nr. 567). 

(3) Zie noot E.K., Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 
1977, 371). 
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Overwegende dat de voorzienin
gen niet ontvankelijk zijn bij gemis 
aan belang; 

II. Op het overige van de voorzie
ningen: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek of tegen in laatste 
aanleg gewezen vonnissen van de
zelfde soort, eerst openstaat na het 
eindvonnis, behalve wanneer het be
roep gericht is tegen de beslissingen 
die uitspraak doen over een be
voegdheidsgeschil; 

Dat onder arresten of vonnissen 
inzake bevoegdheid in de zin van 
die wetsbepaling moeten worden 
verstaan de arresten of vonnissen 
waarbij uitspraak wordt gedaan 
over een door de partijen opgewor
pen geschil inzake de bevoegdheid , 
van het met de kennisneming van 
de zaak belaste onderzoeksgerecht, 
alsook de arresten of vonnissen 
waarbij de rechter zich ambtshalve 
onbevoegd verklaart; 

Overwegende dat de vraag of de 
eisers een geschil inzake bevoegd
heid in de bovengenoemde beteke
nis hebben opgeworpen niet moet 
worden beantwoord aan de hand 
van de benaming die zij in hun ver
weermiddel aan de betwisting heb
ben gegeven, doch aan de hand van 
het werkelijk voorwerp ervan; 

Over het tweede en het derde 
middel: 

Overwegende dat noch het tweede 
middel ten betoge dat het ambt van 
onderzoeksrechter en dat van procu
reur des Konings niet achtereenvol
gens door dezelfde magistraat mag 
worden uitgeoefend, noch het derde 
middel dat kritiek oefent op de af
wijzing van het door de eisers geda
ne verzoek om uitstel door de ka
mer van inbeschuldigingstelling, aan 
het Hof een geschil inzake bevoegd
heid opwerpen in de zin van het bo
venaangehaalde artikel 416; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

Overwegende dat geen van de 
overige beschikkingen van het ar
rest verband houdt met de bevoegd
heid in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering, dat 
het voorbereidende beslissingen of 
beslissingen van onderzoek zijn en 
dat de voorzieningen tegen die be
slissingen, nu zij voor de eindbeslis
singen zijn ingesteld, voorbarig en 
dus niet ontvankelijk zijn; 

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

20 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 498 

2e KAMER - 20 mei 1992 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTIONELE RECHTBANK - AARD VAN 
HET MISDRIJF - NIET CORRECTIONALISEER· 
BARE MISDAAD - BESCHIKKING TOT VER· 
WIJZING - ARREST HOUDENDE ONBEVOEGD· 
VERKLARING - VERNIETIG!NG VAN DE BE· 
SCHIKKING - VERDACHTE IN HECHTENIS -
VERWIJZING NAAR DE ANDERS SAMENGE· 
STELDE RAADKAMER. 



902 HOF VAN CASSATIE Nr. 499 

Wanneer de raadkamer, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, een 
verdachte naar de correctionele recht
bank heeft verwezen wegens een mis
daad, die door het onderzoeksgerecht 
niet kon worden gecorrectionaliseerd, 
en het vonnisgerecht zich onbevoegd 
heeft verklaard, regelt het Hof het 
rechtsgebied, vemietigt het de beschik
king van de raadkamer en, als de ver
dachte nag altijd aangehouden is, ver
wijst het de zaak naar dezelfde, doch 
anders samengestelde raadkamer (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE SZAKACS I. EN L.) 

(A.R. nr. 9869) 

20 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Ghislain, raads
heer, waarnemend voorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 499 

1 e KAMER - 21 mei 1992 

1° NIEUWE VORDERING - BURGER
LUKE ZAKEN - UITBRE!DING - WIJZIGING 
- ART. 807 GER.W. - FElT OF AKTE IN DE 
DAGVAARDING AANGEVOERD- BEGRIP. 

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BE
SLISSING WAARTEGEN HOGER BEROEP OPEN
STAAT- RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
- HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN 
DE VREDERECHTER - ART. 1070, GER.W. -
TOEPASSINGSVEREISTEN. 

Noot arrest nr. 498 : 

(1) Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9585 (A.C., 
1991-92, supra, nr. 282). 

1° Art. 807 Ger. W. wordt juist toegepast 
door de rechter die de bij conclusie in
gestelde vordering betreffende de ver
effening van exploitatierekeningen tus
sen de partijen voor een periode die 
aan de verdeling voorafgaat, ontvanke-
Jijk verklaart, na te hebben vastgesteld 
dat die conclusie op feiten en akten 
berust die werden aangevoerd in de 
dagvaarding, waarin, als oorsprong 
van het geschil, melding werd ge
maakt van de akte van verdeling van 
de goederen uit de nalatenschap van 
de ouders van de partijen, en waarin 
bijgevolg de aan de verdeling vooraf
gaande staat van onverdeeldheid werd 
aangevoerd (1). 

2° Op het hager beroep tegen een vonnis 
van een vrederechter die niet bevoegd 
is om van het geschil kennis te nemen, 
hoort de rechtbank van eerste aanleg, 
die oordeelt dat het geschil tot haar 
bevoegdheid behoort, ingevolge art. 
1070 Ger. W., na de onbevoegdheid van 
de vrederechter te hebben vastgesteld, 
over de zaak zelf te beslissen en daar
tegen staat hager beroep open (2). 

(DEVEL L, T. DEVEL R.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9300) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 16 oktober 1987 
en 4 januari 1991 door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Bergen 
in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis van 16 oktober 
1987, bij de uitspraak over verweersters 
vordering strekkende tot het opstellen 
van de << exploitatierekeningen » tussen 
de partijen voor de jaren 1975 tot en met 
1979, tijdens welke (eiser) zonder dat er 
enige verdeling was gebeurd, de ouder
lijke hoeve uitsluitend te zijnen bate 

(1) Zie Cass., 29 dec. 1986, A.R. nr. 7619 
(A.C., 1986-87, nr. 259), en 4 mei 1990, A.R. nr. 
7010 (ibid., 1989-90, nr. 518). 

(2) Cass., 4 dec. 1975 (A.C., 1976, 422) en 25 
april 1985, A.R. nr. 6859 (ibid., 1984-85, nr. 508). 
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heeft geexploiteerd, met behoud van het 
landbouwmateriaal, verkoop van het ge
meenschappelijk vee en behoud van de 
opbrengst van de oogst voor meer dan 
het gedeelte waarop hij recht had, over 
de ontvankelijkheid en de gegrondheid 
van welke vordering het vonnis a quo 
van 19 januari 1984 zijn uitspraak had 
aangehouden, heeft vastgesteld dat eiser 
de ontvankelijkheid van die vordering 
betwistte en vervolgens beslist dat zij 
overeenkomstig artikel 807 van het Ge
rechtelijk Wetboek is ingesteld en bijge
volg ontvankelijk is, op grond « dat zij 
nochtans betrekking heeft op feiten en 
akten in de dagvaarding aangevoerd 
waarin, onder een andere invalshoek, 
moeilijkheden ten gevolge van de verde
ling van de landbouwexploitatie van de 
ouders en van de partijen werden be
doeld », en het daaropvolgende vonnis 
van 4 november 1991 eiser, op dat punt 
van de vordering, veroordeelt tot beta
ling van een provisioneel bedrag van 
1.081.958 frank aan verweerster, 

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

Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de oor
spronkelijke vordering kan uitgebreid of 
gewijzigd worden, indien nieuwe, op te
genspraak genomen conclusies berusten 
op een feit of akte in de dagvaarding 
aangevoerd; de oorspronkelijke dagvaar
ding van 5 november 1980, zoals reeds 
werd gezegd, gewag maakte van de akte 
van verdeling van 22 februari 1979 en 
van de toewijzing, in die akte, aan ver
weerster van de door eiser ingenomen 
gronden en ook van het paard dat hij in 
bezit had; de vordering tot vereffening 
van de exploitatierekeningen voor de ja
ren 1975 tot 1979 daarentegen gegrond 
was op het feit dat eiser tijdens die ja
ren, zonder dat er enige verdeling was 
gebeurd, de ouderlijke hoeve uitsluitend 
te zijnen bate had geexploiteerd; het feit 
van die exploitatie in de dagvaarding 
zelfs niet werd vermeld; daaruit volgt dat 
het vonnis van 16 oktober 1987, door te 
beslissen dat een dergelijke vordering, 
met toepassing van artikel 807 Gerechte
lijk Wetboek, ontvankelijk was terwijl zij 
noch op een feit noch op een akte in de 
dagvaarding aangevoerd berustte, de ge
noemde wetsbepaling schendt: 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis van 

16 oktober 1987, door te beslissen 
dat de vordering betreffende de ex-

ploitatierekeningen van 1975 tot 
1979 ontvankelijk is, na te hebben 
vastgesteld dat verweersters desbe
treffende conclusie herustte op fei
ten en akten in de dagvaarding aan
gevoerd en bijgevolg, op de verde
ling en de voorafgaande staat van 
onverdeeldheid, artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek juist toepast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 565, 566, 590 tot 601, 568 
en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis van 16 oktober 
1987, op verweersters incidenteel beroep 
tegen het vonnis a quo van 19 januari 
1984, dat de uitspraak had aangehouden 
over de ontvankelijkheid en de gegrond
heid van de vordering tot vereffening 
van de exploitatierekeningen voor de ja
ren 1975 tot 1978 en over de vordering 
tot veroordeling van eiser deswege in de 
betaling van 734.000 frank, in hoger be
roep uitspraak doet, het incidenteel ho
ger beroep aanneemt en, alvorens recht 
te doen over die vordering, een deskun
digenonderzoek beveelt, en het vonnis 
van 4 januari 1991, tot verdere behande
ling, in hoger beroep uitspraak doet en 
eiser deswege tot betaling van 1.081.958 
frank veroordeelt, 

terwij1 een dergelijke vordering, strek
kende tot vereffening van een exploita
tierekening en die een bedrag van meer 
dan 50.000 frank betrof, niet tot de be
voegdheid van de vrederechter behoorde 
(artikelen 590 tot 601 van het Burger!ijk 
Wetboek); de vrederechter van die vorde
ring geen kennis kon nemen, zelfs niet 
in geval van samenhang met een vorde
ring die tot zijn uitsluitende bevoegdheid 
behoort (artikelen 565, tweede lid, 2° tot 
5°, en 566 van het Gerechtelijk Wetboek); 
de rechtbank van eerste aanleg bevoegd 
was om kennis te nemen van die vorde
ring (artikel 568 van het Gerechtelijk 
Wetboek); de rechtbank van eerste aan
leg, die de vonnissen van 16 oktober 1987 
en 4 januari 1991 in tweede aanleg heeft 
gewezen, derhalve bevoegd was om ken
nis te nemen van die vordering en daar
over ten gronde uitspraak te doen, mits 
daartegen hoger beroep openstaat inge
volge artikel 1070 van het Burgerlijk 
Wetboek; daaruit volgt dat de vonnissen 
van 16 oktober 1987 en 4 januari 1991, 
nu zij niet hebben vastgesteld dat de 
vrederechter ratione materiae onbevoegd 
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was om kennis te nemen van een derge
lijke vordering, maar integendeel hebben 
verklaard uitspraak te doen in hoger be
roep, in laatste aanleg zijn uitgesproken; 
die vonnissen bijgevolg de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen schenden : 

Overwegende dat de eerste rech
ter, bij vonnis van 19 januari 1984, 
de uitspraak over de ontvankelijk
heid en de gegrondheid van de vor
dering tot vereffening van de exploi
tatierekeningen heeft aangehouden; 

Dat het bestreden vonnis van 16 
oktober 1987, << uitspraak doende ( ... ) 
in hager beroep », verweersters des
betreffend incidenteel hager beroep 
aanneemt en, alvorens recht te 
doen, een onderzoeksmaatregel be
veelt; dat het bestreden vonnis van 
4 januari 1991 ten grande uitspraak 
doet, << in hager beroep », na uitvoe
ring van de onderzoeksmaatregel; 

Overwegende dat de vordering be
treffende de vereffening van de ex
ploitatierekeningen geen geschil be
treffende de verhuring van een on
roerend goed deed rijzen in de zin 
van artikel 591, 1°, van het Gerech
telijk Wetboek; dat het vredege
recht, zelfs indien deze vordering 
samenhangend was met een vorde
ring die tot zijn bevoegdheid behoor
de, daarvan geen kennis had kun
nen nemen; dat het geschil, gelet op 
de waarde ervan, tot de algemene 
bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg behoorde, overeen
komstig artikel 568 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat de rechtbank 
had dienen vast te steilen dat de 
vrederechter niet bevoegd was om 
kennis te nemen van het geschil, en 
zelf, aileen ingevolge artikel 1070 
van het Gerechtelijk Wetboek, ten 
grande uitspraak hoorde te doen; 

Dat de rechtbank, door de onbe
voegdheid van de vrederechter niet 
te erkennen en aileen als appelrech
ter uitspraak te doen, de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden vonnissen in zoverre zij uit
spraak doen over verweersters vor
dering betreffende de exploitatiere
keningen voor de jaren van 1975 tot 
en met 1979; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde vonnissen; 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 Charleroi. 

21 mei 1992 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Rappe, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Gryse en De Bruyn. 

Nr. 500 

3• KAMER - 25 mei 1992 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN 
- AANSPRAKELJJKHEID VAN DE CONCES

SIONARIS VAN EEN MIJN - DAAD VAN EEN 
DERDE - INGRJJPEN. 

De concessionaris van een mijn is, in de 
regel, van rechtswege gehouden tot 
vergoeding van elke schade veroor
zaakt door de in de mijn uitgevoerde 
werken, niettegenstaande het ingrij
pen van een eventuele daad van een 
derde (1). (Art. 58, Gecoordineerde wet
ten van 15 sept. 1919.) 

(1) Het geannoteerde middel verwijt het be
streden arrest dat het de N.V. in vereffening 
" Charbonnages d'Argenteau , veroordeelt tot 
vergoeding van de schade ten gevolge van een 
waterdoorbraak in 1983 en de dam·door veroor
zaakte insijpelingen, terwijl het vaststelde dat 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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(« CHARBONNAGES D'ARGENTEAU , N.V. IN VER
EFFENING T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECO
NOMISCHE ZAKEN E.A.; " CHARBONNAGES DU 
HASARD » N.V. IN VEREFFENING T. , CHARBON
NAGES D'ARGENTEAU » N.V. IN VEREFFENING 
E.A.; , CHARBONNAGES DU HASARD , N.V. I~ 
VEREFFENING T. , CHARBONNAGES D'ARGEN-

TEAU » N.V. IN VEREFFENING E.A.) 

(A.R. nrs. 9173, 9245 en 9350) 

25 mei 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Kirk
patrick, Houtekier, Van Ommeslaghe, 
Simont en Draps. 

die waterdoorbraak in 1983 en die insijpelin
gen te wijten waren aan een eenzijdige beslis
sing van de provincie Luik en terwijl ingevol
ge art. 58, gecoiirdineerde wetten op de 
mijnen, groeven en graverijen, de concessio
naris van een mijn aan zijn objectieve aan
sprakelijkheid kan ontkomen door aan te to
nen dat de schade, waarvan de vergoeding 
wordt gevraagd, door de daad van een derde is 
veroorzaakt. 

Het middel kon niet worden aangenomen. 
Het is immers onjuist te betogen, zoals het 

middel, « dat de concessionaris aan zijn aan
sprakelijkheid kan ontkomen door aan te to
nen dat de schade, waarvan de vergoeding 
wordt gevraagd, door de daad van een derde is 
veroorzaakt ». 

Ofwel is de schade, naar luid van art. 58, 
eerste lid, van de gecoiirdineerde wetten, « ver
oorzaakt door de in de mijn uitgevoerde wer
ken, met uitsluiting van de schade veroorzaakt 
door de werken uitgevoerd door een buurcon
cessionaris die een gedeelte van de mijn bij 
verpachting ontgint », en dan is de concessio
naris « van rechtswege gehouden tot vergoe
ding van {die) schade "• ongeacht of hij een 
fout heeft begaan, ofwel is zulks niet het geval 
en in die onderstelling is die tekst niet van 
toepassing. Het vijfde lid van hetzelfde artikel 
legt uitdrukkelijk een regel vast die weinig 
verenigbaar is met de stelling van het middel 
van overdracht van eigendom. « Bij overdracht 
van eigendom zijn, luidens die bepaling, de ge
wezen en de nieuwe eigenaar hoofdelijk aan
sprakelijk voor de schade voortspruitende uit 
werken, reeds uitgevoerd op het ogenblik der 
overdracht. 

Met andere woorden, om in limine toepas
sing te maken van art. 58, eerste lid, dient niet 
te worden nagegaan of een eventuele daad van 
-een derde heeft ingegrepen, of er een gebeur
tenis is die aan overmacht te wijten is en elke 
fout van de concessionaris uitsluit, maar wel 
of de schade veroorzaakt is door de in de mijn 
uitgevoerde werken ». 

{Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

Nr. 501 

3e KAMER - 25 mei 1992 

1° HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN 
EN VERPL!CHT!NGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN 
HET GEZIN - INTERNATIONAAL PRIVAAT
RECHT- ECHTGENOTEN VAN DEZELFDE NA
TIONALITEIT - TOEPASSELIJKE WET - BE
GRIP - PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN DOOR 
EEN DER ECHTGENOTEN GESTELD. 

2° BORGTOCHT - PERSOONLIJKE ZEKER
HEDEN DOOR EEN DER ECHTGENOTEN GE
STELD - RESPECTIEVE RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN -
MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET 
GEZIN - INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT -
ECHTGENOTEN - ZELFDE NATIONALITE!T -
TOEPASSEL!JKE WET. 

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

Nag anders gezegd, luidens genoemd art. 58, 
de concessionaris van een mijn is, in de regel, 
van rechtswege gehouden tot vergoeding van 
elke schade veroorzaakt door de in de mijn 
mtgevoerde werken, niettegenstaande het in
grijpen van een eventuele daad van een derde. 
(Zie Cass., 8 sept. 1983, A.R. nr. 6851, A.C., 
1983-84, nr. 13.) 

Te dezen blijkt echter uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest dat, naar het oordeel 
van dat arrest, de ontginning door de N.V. in 
vereffening « Charbonnages d'Argenteau » een 
oorzakelijk verband vertoonde met de geleden 
schade, ook al nam het arrest aan dat de stop
zettmg van het pompen door de provincie 
Luik « het verschijnsel was waardoor het scha
degeval is ontstaan, de gelegenheid » daartoe. 

Het bestreden arrest wees erop, inzonder
heid, dat « het vaststaat ( ... ) dat de schade toe
gebracht aan de eigenaars van de bovengrond, 
onder meer de " Acieries de la Meuse ", door 
het stopzetten van de uitpomping in de betrok
ken mijnen, . samenhangt met de mijnontgin
mng zoals d1e 1s gebeurd; zonder die ontgin
mng zou het wegvloeien van het water hele
maal anders zijn gebeurd; wanneer de ontgin
mng met de aangewezen uitpomping eenmaal 
is gebeurd en beiden dan tegelijkertijd worden 
stopgezet, kan niet worden ontkend dat de 
schade, die door de eigenaar van de boven
grond is geleden en die te wijten is aan het 
stopzetten van de uitpomping, niet tegelijker
tiJd IS veroorzaakt door de ontginning die zon
der de uitpomping niet had kunnen bestaan "· 

J.F.L. 
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RUIMTE - RESPECTIEVE RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN -
MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET 
GEZIN- INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
ECHTGENOTEN - ZELFDE NATIONALITEIT -
PERSOONL!JKE ZEKERHEDEN DOOR EEN DER 
ECHTGENOTEN GESTELD - TOEPASSEL!JKE 
WET. 

4° HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN 
HET GEZIN - INTERNAT!ONAAL PRIVAAT
RECHT- ECHTGENOTEN VAN VERSCHILLEN
DE NATIONALITEIT - TOEPASSELIJKE WET -
BEGRIP - PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN 
DOOR EEN DER ECHTGENOTEN GESTELD. 

S0 BORGTOCHT - PERSOONLIJKE ZEKER
HEDEN DOOR EEN DER ECHTGENOTEN GE
STELD - RESPECTIEVE RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN -
MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET 
GEZIN- INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
ECHTGENOTEN - VERSCHILLENDE NATIONA
LITEIT - TOEPASSELIJKE WET. 

6° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
RUIMTE - RESPECTIEVE RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN -
MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN HET 
GEZIN - INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT -
ECHTGENOTEN - VERSCHILLENDE NATIONA
LITEIT - PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN DOOR 
EEN DER ECHTGENOTEN GESTELD - TOEPAS
SELIJKE WET. 

1°, 2° en 3° Het stelsel van bescherming, 
dat voortvloeit uit een bepaling als die 
van art. 224, § 1, 4, van het Belgisch 
B. W:, moet worden beschouwd als be
treffende de staat der personen, in de 
zin van art. 3, derde lid, van hetzelfde 
wetboek, en is bijgevolg in beginsel 
onderworpen aan de wet van de Staat 
van de gemeenschappelijke nationali
teit van de echtgenoten (1). 

4°, so en 6° Wanneer de echtgenoten een 
verschillende nationaliteit hebben bij 
het ontstaan van een geschil, zoals dat 
geregeld bij art. 224, § 1, 4°, van het 
Belgisch B. W:, hoort in beginsel de wet 
van de eerste echtelijke verblijfplaats 
als toepasselijke wet te worden gehan
teerd (2). (Art. 3, derde lid, B.W.) 

(1) en (2) Zie de cone!. van het O.M. in Bull. 
en Pas., 1992, I, 501. 

(« BANQUE SUD BELGE , N.V. T. ILARDO E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9268) 

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

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter van 27 december 
1991 waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 3, inzonder
heid eerste en derde lid, 224, § 1, vierde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en, voor 
zoveel nodig, schending van de artikelen 
6, 212, 1131, 1133, 1134, 1387, 1388 en 1389 
van het Burgerlijk Wetboek en misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel, 
waarvan artikel 3, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek een toepassing is, 
volgens hetwelk de persoonrechtelijke 
gevolgen van het huwelijk, enerzijds, en 
het huwelijksvermogenstelsstelsel, bij 
gebreke van een huwelijkscontract, an
derzijds, vallen onder het persoonlijk 
statuut en dus, in de regel, aan de ge
meenschappelijke nationale wet van de 
echtgenoten onderworpen zijn, 

doordat het arrest « het beroepen von
nis bevestigt met de wijziging dat voor 
recht wordt verklaard dat artikel 224, 
§ 1, (vierde lid), van het Burgerlijk Wet
hoek, als een wet van politie, de wette
lijke grondslag is van de vordering tot 
nietigverklaring van de litigieuze borg
stellingen die onder het nummer 60.849 
van de algemene rol van de rechtbank is 
ingesteld, ongeacht de nationaliteit van 
de betrokken partijen "• op grand « dat, 
door de invoering van artikel 224, § 1, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
de wetgever, die zich bewust was van 
ernst van de verplichtingen van de borg, 
heeft willen zorgen zowel voor de be
scherming van de prive-belangen van de 
gezinnen als voor de bescherming van de 
genootschap, die er belang bij heeft dat 
er samenhang en stabiliteit bestaat bij 
aile gezinnen waaruit ze is samenge
steld, of ze nu als Belg dan wei als 
vreemdeling op het grondgebied van het 
koninkrijk zijn gevestigd », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 224, 
§ 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek bepaalt « op verzoek van de andere 
echtgenoot en onverminderd de toeken-
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ning-van schadevergoeding, kunnen wor
den nietigverklaard ... de persoonlijke ze
kerheden door een der echtgenoten ge
steld, die de belangen van het gezin in 
gevaar brengen »; die maatregel tot be
scherming van de gezinsbelangen valt 
onder de wet die van toepassing is op de 
persoonsrechtelijke gevolgen van het hu
welijk; het niet gaat om een wet van pol
itie, in de zin van artikel 3, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, en evenmin 
om een onmiddellijk toepasselijke wet; 
de Belgische rechter die bepaling derhal
ve niet kan toepassen op echtpare:il 
waarvan althans een van de echtgenoten 
een buitenlandse nationaliteit bezit, ten
zij blijkt dat de persoonsrechtelijke ge
volgen van het huwelijk, in casu, door de 
Belgische wet worden geregeld; het ar
rest derhalve niet naar recht heeft kun
nen beslissen dat artikel 224, § 1, vierde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek een wet 
van politie is (schending van alle wetsbe
palingen en van het algemeen rechtsbe
ginsel als aangewezen in het middel, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); het arrest, door te beslissen 
dat genoemd artikel 224, § 1, vierde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek de wettelijke 
grondslag is van de vordering tot nietig
verklaring van de litigieuze borgstellin
gen, zonder rekening te houden met de 
door eiseres bij conclusie aangevoerde 
omstandigheid dat bij de verschillende 
betrokken echtparen althans een van de 
echtgenoten of zelfs de twee niet de Bel
gische nationaliteit bezaten, en zonder te 
onderzoeken welke wet, voor elk echt
paar, de persoonsrechtelijke gevolgen 
van het huwelijk regelde, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van alle wetsbepalingen en van het alge
meen rechtsbeginsel als aangewezen in 
het middel, met uitzondering van artikel 
97 van de Grondwet) of, althans, zijn be
slissing niet regelmatig met redenen om
kleedt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, artikel 224, § 1, vier
de lid, van het Burgerlijk Wetboek een 
maatregel is tot bescherming van de ge
zinsbelangen die behoort tot het « pri
mair huwelijksvermogensstelsel »; het 
derhalve slechts van toepassing is voor 
zover het « secundair huwelijksvermo
gensstelsel » zelf door de Belgische wet 
wordt geregeld; zodat het arrest, door te 
beslissen dat artikel 224, § 1, vierde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek de wettelijke 
grondslag is van de vordering tot nietig
verklaring van de litigieuze borgstellin
gen, zonder rekening te houden met de 

door eiseres in haar appelconclusie aan
gevoerde omstandigheid bij elk betrok
ken echtpaar tenminste,een van de echt
genoten een buitenlandse nationaliteit 
bezat en zonder te onderzoeken welke 
wet van toepassing was op het secundair 
huwelijksvermogensstelsel van die echt
paren, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van alle wetsbepa
lingen en van het algemeen rechtsbegin
sel als aangewezen in het middel, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet) of, althans, zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Wat het eerste onderdeel hetreft: 
Overwegende dat uit artikel 3, 

derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek volgt dat de Belgische wetten 
hetreffende de staat en de he
kwaamheid van de personen toepas
selijk zijn op de Belgen, ook wan
neer zij in het huitenland verhlijven, 
en dat, in heginsel, op de huiten
landers in Belgie, wat de staat en de 
hekwaamheid van de personen he
treft, hun nationale wet van toepas
sing is; 

Overwegende dat het stelsel van 
hescherming, dat voortvloeit uit een 
hepaling als die van artikel 224, § 1, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, zo nauw met het huwelijk en 
met de gevolgen ervan verhonden is 
dat het moet worden heschouwd als 
een regeling hetreffende de staat 
van de personen en derhalve, in he
ginsel, aan de wet van de Staat van 
de gemeenschappelijke nationaliteit 
van de echtgenoten is onderworpen; 
dat ingeval de echtgenoten een ver
schillende nationaliteit hehhen op 
het moment dat het geschil ontstaat, 
in de regel, de wet van de eerste 
echtelijke verhlijfplaats dient te 
worden toegepast; 

Overwegende dat het arrest, door 
te heslissen dat artikel 224, § 1, vier
de lid, van het Burgerlijk Wethoek 
een wet van politie is met de gevol
gen die het eruit afleidt, die hepa
ling alsmede artikel 3, eerste en der
de lid, van hetzelfde wethoek 
schendt; 
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Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

25 mei 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Gerard. 

Nr. 502 

3e KA:\IER - 25 mei 1992 

BEWIJS - BCRGERLIJKE ZAKEX - WETIE
LIJKE BEWI.JSWAARDE - GESCHRIIT -
VOORRAXG - BEGRIP. 

Het verbod om in burgerlijke zaken door 
getuigen bewijs te leveren tegen de in
houd van een geschrift, is niet van toe
passing wanneer het geschrift van een 
derde afkomstig is. (Art. 1341 B.W.) 

(·< TEGIAS , :\.V. T. DAE:v!S) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9304) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1990 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1315, 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek, 11, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster 252.341 frank ver
meerderd met de wettelijke en gerechte
lijke interest en de kosten van eerste 
aanleg te betalen en de kosten van hager 
beroep omslaat, op grand: « ( ... ) dat de 
werkgever ( ... ) de door de bediende ge
vorderde looncategorie en de duur van 
haar arbeid betwist; ( ... ) dat de eisen van 
de bediende door twee geschriften wor
den bevestigd, namelijk het op het einde 
van de overeenkomst afgegeven docu
ment C4 en het antwerp van loonregula
risatie dat door een sociaal inspecteur is 
opgemaakt; dat niet kan worden inge
gaan op het verzoek van (eiseres) om 
door getuigen te bewijzen wat uit niet 
betwiste geschriften blijkt: - documen
ten C4: 6 uur per dag, - stuk van de so
dale inspectie, 3/4 tijd, categorie 3 », 

terwijl eiseres in haar verzoekschrift 
en appelconclusie betwistte dat verweer
ster, in de beroepsclassificatie die is 
vastgesteld bij de collectieve arbeidsover
eenkomsten van het aanvullend nation
aal paritair comite voor de bedienden, 
aanspraak kon maken op e'}n rangschik
king in de derde categorie, en in dit ver
band aanvoerde dat verweerster « alleen 
maar typte tijdens de uren dat zij als 
loontrekkende werkte >> (appelver
zoekschrift, p. 1) en bovendien zelfs niet 
correct kon spellen, hoewel zulks wordt 
verlangd van de typistes van de tweede 
categorie, en zich daarbij beriep op de 
« door de h. Gillard gedicteerde brief van 
17 december 1985 aan de h. Compere die 
door (verweerster) werd getypt (stuk nr. 
11) >> (appelconlcusie, p. 3); 

derde onderdeel, artikel 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk het 
bewijs door getuigen niet wordt toegela
ten tegen en hoven de inhoud van een 
geschrift, niet verbiedt dat een partij het 
bewijs door getuigen !evert tegen een ge
schrift van een derde; indien het arrest 
artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft willen toepassen op het geschrift 
van de sociale inspectie om het subsidi
air verzoek van eiseres inzake het be
wijs door getuigen van de looncategorie 
van verweerster af te wijzen, het bijge
volg die wetsbepaling schendt: 
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W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie voor het arbeidshof, subsi
diair, verzocht om door alle wette
lijke middelen, getuigenissen inbe
grepen, te mogen bewijzen dat ver
weerster moest worden ingedeeld in 
de tweede categorie van de classifi
catie die was vastgesteld bij een col
lectieve overeenkomst gesloten in 
het aanvullend nationaal paritair co
mite voor de bedienden; 

Overwegende dat het arrest dit 
verzoek afwijst op grond « dat niet 
kan worden ingegaan op het ver
zoek van (eiseres) om door getuigen 
te bewijzen wat uit niet betwiste ge
schriften blijkt: ( ... ) stuk van de so
ciale inspectie, 3/4 tijd, categorie 3 »; 

Overwegende dat de regel van de 
voorrang van het bewijs door ge
schrift in burgerlijke zaken is be
paald in artikel 1341 van het Ge
rechtelijk W etboek dat onder meer 
bepaalt dat het bewijs door getuigen 
niet wordt toegelaten tegen en bo
ven de inhoud van de akten; 

Dat die wetsbepaling echter niet 
verbiedt dat een contracterende par
tij het bewij s door getuigen levert 
tegen een geschrift dat van een der
de afkomstig is; 

Overwegende dat het arrest dat 
voormelde regel toepast op het ge
schrift van een sociaal inspecteur 
om het verzoek van eiseres inzake 
het bewijs door getuigen af te wij
zen, artikel 1341 van het Burgerlijk 
W etboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de beroepsclassifi
catie van verweerster, over het daar
mee overeenstemmend loon en over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 

de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Bergen. 

25 mei 1992 - 3e kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 503 

2e KAMER - 26 mei 1992 

GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN DE 
GENEESKUNDE - TANDHEELKUNDE - MIS
DRIJF- VOORWAARDEN. 

Strafbaar is degene die een in art. 38, 
§ 1, Geneeskundewet omschreven han
deling verricht, zonder dit gewoonlijk 
te doen doch met aanwending van om 
het even welk reclamemiddel om deze 
handeling te kunnen stellen. (Genees
kundewet, art. 38, § 2, 2°.) 

(DE CLERCK E.A. T. ALLIET E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5289) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1990 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 3, 38, § 1, 1°, en § 2, 2°, 44, 52 
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de uitoefe
ning van de geneeskunst, de verpleeg-
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kunde, de paramedische beroepen en de 
geneeskundige commissies, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, nadat de eisers 
door de eerste rechter waren vrijgespro
ken, hen veroordeelt tot geldboetes van 
respectievelijk drieduizend, zeshonderd 
en vijfhonderd frank, en solidair tot be
taling van 1 frank morele schadevergoe
ding aan elk der burgerlijke partijen, op 
de gronden dat « (eisers) werden ver
volgd uit hoofde van inbreuken op de ar
tikelen, 1, 3, 38 § 1, 1°, 44 en 52 van 
het koninklijk besluit van 10 november 
1967; op de terechtzitting van 19 oktober 
1989 van de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen (eisers) kennis werd gegeven 
dat ze zich dienden te verdedigen betref
fende een inbreuk op artikel 38, § 2.2o 
van hetzelfde koninklijk besluit; ( ... ) de 
toevoeging van artikel 38, § 2.2o van 
de wet (lees : het koninklijk besluit) van 
10 november 1967, namelijk "terwijl hij 
om het even welk reclamemiddel heeft 
aangewend om de in de artikelen 2, 3, 4, 
5 en 6 bedoelde handelingen te kunnen 
stellen " waarvan melding wordt ge
maakt in het bestreden vonnis, helemaal 
geen afzonderlijke tenlastelegging be
treft, maar een bijzondere omstandig
heid bij het stellen van de gei:ncrimineer
de handelingen; ( ... ); de bijkomende om
standigheid van artikel 38, § 2.2o 
hierboven vermeld, terecht werd toege
voegd aan de oorspronkelijke tenlaste
legging en dat deze omstandigheid ook 
bewezen is daar het geen twijfel lijden 
kan dat er publiciteit werd gevoerd om 
klanten aan te werven voor het Tandlabo 
D.E.M.; de eerste rechter ten onrechte 
gemeend heeft dat deze reclamemidde
len rechtstreeks betrekking moeten heb
ben op de onwettige uitoefening van de 
tandheeikunde; naar luid van § 2.2° 
van artikei 38 van de wet (lees : het ko
ninklijk besluit) van 10 november 1967, 
ais de onwettige uitoefening van de tand
heelkunde, namelijk het uitvoeren van 
bewerkingen of handelingen in de mond 
der patienten gepaard gaat met " om het 
even weik reclamemiddel " dan in afwij
king van de bepalingen van § 1 niet is 
vereist dat deze handelingen " gewoon
lijk " worden gepleegd om onder de toe
passing van de strafwet te vallen; door 
de woorden " om het even welk reclame
middel " de wetgever aile gevallen van 
publiciteit heeft bedoeld om patienten 
aan te trekken zelfs als deze publiciteit 
enkel betrekking heeft " op de promotie 
van het tandtechnisch laboratorium " en 

zelfs als er geen medische verzorging of 
medische handelingen worden vermeld 
in deze publiciteit; derhalve niet moet 
bewezen worden dat in het Tandlabora
torium D.E.M. "gewoonlijk" tandheel
kundige handelingen of bewerkingen in 
de mond van de patienten werden uitge
voerd; dat echter aan de hand van de 
verklaringen van verscheidene patienten, 
aan de hand van de bedragen die wer
den aangerekend aan de klanten, aan de 
hand van de aard van de activiteit van 
deze firma (namelijk het vervaardigen 
van nieuwe prothesen of de vervanging 
van bestaande prothesen), kan worden 
afgeleid dat er wel degelijk daden van 
tandheelkunde werden gesteld; ( ... )" » en 
ten slotte « de feiten van de tenlasteleg
ging zoals hierboven aangevuld bewezen 
verklaart in hoofde van de (eisers) », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
met de aangehaalde overwegingen, in 
het ongewisse laat of het de eisers ver
oordeelt om reden dat zij gewoonlijk da
den van tandheelkunde hebben gesteld, 
zonder aan de wettelijke vereisten daar
toe te voldoen, en dat zij bovendien ook 
nog reclame aanwendden om dergelijke 
daden van tandheelkunde te kunnen 
stellen, in welk geval de veroordeling 
van de eisers naar recht is verantwoord 
op grond van artikel 38, § 1, 1° van het 
koninklijk besluit nr. 78 vr.n 10 novem
ber 1967, dan wei of het de eisers veroor
deeit om reden dat zij, ongeacht of zij 
gewoonlijk bewerkingen of handelingen 
van tandheeikunde verrichten, reclame
middeien hebben aangewend om op 
onwettige wijze de tandheeikunde te 
kunnen beoefenen, in weik gevai de 
veroordeling is gegrond op artikei 38, § 2, 
2° van hetzelfde koninklijk besiuit, in de
ze Iaatste interpretatie het arrest even
wei niet naar recht verantwoord is om 
de in het tweede onderdeei aangegeven 
redenen; het arrest zodoende, nu het 
voor twee interpretaties vatbaar is, waar
van de ene wettig en de andere niet, 
door dubbeizinnigheid in de motivering 
is aangetast (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, indien het arrest ai
dus moet worden begrepen dat de eisers 
worden veroordeeid op grand van artikei 
38, § 2, 2°, van het koninklijk besiuit nr. 
78 van 10 november 1967, met name om
dat zij om het even weik reclamemiddei 
hebben aangewend om op onwettige wij
ze de tandheeikunde te kunnen uitoefe
nen, zoals omschreven in artikel 3 van 
hetzelfde koninklijk besluit, het arrest 
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niet naar recht is verantwoord; evenge
noemde bepaling, gelet op de aan het 
strafrecht eigen interpretatieregels, be
perkend moet worden uitgelegd; daaruit 
volgt dat, om strafbaar te zijn, daden 
van onwettige uitoefening van de tand
heelkunde, « gewoonlijk » moeten wor
den begaan, tenzij laakbare reclame 
wordt gevoerd die gericht is op het aan
trekken van patienten met het oog op 
het verrichten van tandheelkundige be
werkingen of handelingen; zodanige re
clame echter niet strafbaar is wanneer 
zij wordt gevoerd met het oog op de, op 
zich geoorloofde, activiteiten van een 
tandtechnisch laboratorium, nu de appel
rechters te dezen, eensdeels, vaststellen 
dat de door de eisers aangewende recla
me enkel betrekking had op de promotie 
van een tandtechnisch laboratorium, zon
der vermelding van enige medische ver
zorging of handelingen, maar, ander
deels, niet vaststellen dat deze daden 
gewoonlijk werden begaan, zij niet wet
tig kunnen beslissen dat zodanige recla
me onwettige uitoefening van de tand
heelkunde uitmaakt en als dusdanig 
strafbaar is (schending van alle in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet, inzonderheid artikel 38, § 2, 
2", van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967) : 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 3 en 38, § 1, van het konink
lijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 strafbaar is, het gewoonlijk 
verrichten door diegene die niet vol
doet aan de voorwaarden van het 
eerste lid van artikel 3 van alle be
werkingen of handelingen, uitge
voerd in de mond der paW~nten, die 
het behoud, de genezing, het her
stellen of vervangen van het gebit, 
daarin begrepen het weefsel van de 
tandkas, op het oog hebben, meer 
bepaald die welke behoren tot de 
operatieve tandheelkunde, de or
thodontie, en de mond- en tandpro
these; dat krachtens artikel 38, § 2, 
strafbaar is degene die zodanige 
handelingen verricht, zonder dit ge
woonlijk te doen doch met aanwen
ding van om het even welk reclame
middel om deze handelingen te kun
nen stellen; 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling vereist dat in de aangewende 

reclamemiddelen de bedoelde han
delingen zouden worden aangewe
zen of omschreven; 

Overwegende dat de appelrechters 
onder meer oordelen dat er publici
teit werd gevoerd om klanten aan te 
werven voor het Tandlabo D.E.M., 
dat niet moet bewezen worden dat 
in dat laboratorium « gewoonlijk » 
tandheelkundige handelingen of be
werkingen in de mond van patiE~n
ten werden uitgevoerd, dat .. echter 
wei bewezen- is dat daden van tand
heelkunde werden gesteld door de 
eisers; 

Overwegende dat zij zodoende 
zonder dubbelzinnigheid beslissen 
dat de eisers strafbaar zijn omdat 
zij daden van tandheelkunde ver
richten en een reclamemiddel heb
ben aangewend om deze daden te 
kunnen stellen en hun beslissing 
naar recht verantwoorden : 

Dat het middel niet kan worden 
, aangenomen; 

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

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

Overwegende dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren; 

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

26 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Baets - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Nelissen Grade en De Gryse. 
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Nr. 504 

2e KAMER - 26 mei 1992 

1° BENELUX - BENELUX-UITLEVERINGS
VERDRAG - RECHTSHULP - ROGATOIRE 
COMMISS!E - VOORWAARDE. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
GERECHTELIJK ONDERZOEK - VORDERING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- VORM. 

1° Inzake rechtshulp in strafzaken tus
sen Belgie, het Groothertogdom Lu
xemburg en Nederland, worden de ro
gatoire commissies door de bevoegde 
rechterlijke autoriteit van de aange
zochte Staat uitgevoerd, zonder vooraf 
uitvoerbaar te worden verklaard, also! 
het gaat om rogatoire commissies uit
gaande van de nationale rechterlijke 
autoriteiten (art. 24 Benelux-Verdrag 
aangaande de uitlevering en de rechts
hulp in strafzaken). (1) 

2° De wet bepaalt geen bijzondere vorm
voorschriften voor de vordering van 
het openbaar ministerie waardoor een 
gerechtelijk onderzoek bij de onder
zoeksrechter wordt aanhangig ge
maakt; wegens het schriftelijk karak
ter van het gerechtelijk onderzoek 
moet evenwel die vordering gedagte
kend zijn en genaamtekend door het 
openbaar ministerie; die substantiele 
vormvereisten staan niet in de weg dat 
het openbaar ministerie de onder
zoeksrechter mondeling vordert, ter
wijl het bescheid dat het instrumen
tum van die vordering uitmaakt na
dien schriftelijk wordt opgesteld (2). 

(1) Het voorbehoud van art. 24.2 Benelux-uit
leveringsverdrag (goedkeuring van de raadka
mer cf. art. 20, § 2} geldt enkel t.a.v. de over
dracht van goederen die naar aanleiding van 
een huiszoeking in beslag genomen worden 
(zie TROUSSE en VANHALEWIJN, « Uitlevering », 
A.P.R. nr. 563 in fine). Zie ook: Cass., 23 juni 
1975 (A.C, 1975, 1130}; 26 sept. 1978 (ibid., 
1978-79, 117}; 10 april 1990, A.R. nr. 4364 (ibid., 
1989-90, nr. 480). 

(2) Zie : Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 204 
(A.C, 1985-86, nr. 654 en voetnoot 1; J. MATI
HIJS, « Openbaar Ministerie », A.P.R., nr. 232. 

(TAIN PEREIRA) 

ARREST 

(A.R. nr. 6616) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op het verzoekschrift waarvan 
een door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat de huiszoeking 
in de waning van eiser de basis uit
maakte van het verder onderzoek 
en het bewijs van de nieuw ontdek
te te Antwerpen gepleegde feiten; 
dat het eerste onderzoek werd uitge
voerd ingevolge rogatoire commissie 
van de onderzoeksrechter te Luxem
burg, Groothertogdom Luxemburg, 
zodat te dezen niet artikel 11 van de 
uitleveringswet van 15 maart 1874, 
maar wel artitel 24 van het Verdrag 
aangaande de uitlevering en de 
rechtshulp in strafzaken tussen het 
Koninkrijk Belgie, het Groothertog
dom Luxemburg en het Koninkrijk 
der Nederlanden van toepassing is; 

Overwegende dat dit artikel 24 be
paalt dat de rogatoire commissies 
door de bevoegde rechterlijke auto
riteit van de aangezochte partij uit
gevoerd worden alsof het ging om 
rogatoire commissies uitgaande van 
de nationale rechterlijke autoritei
ten; 

Overwegende dat het bevel van de 
onderzoeksrechter te Luxemburg 
niet diende voorafgaandelijk uit
voerbaar te worden verklaard door 
de raadkamer en de onderzoeks
rechter te Antwerpen door het doen 
uitvoeren van de eerste huiszoeking 
geen inbreuk pleegde op de on
schendbaarheid van eisers waning; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over het derde middel: 

Overwegende dat de wet geen bij
zondere vormvoorschriften bepaalt 
voor de vordering van het openbaar 
ministerie, waardoor een gerechte
lijk onderzoek bij de onderzoeks
rechter wordt aanhangig gemaakt; 
dat evenwel, wegens het schriftelijk 
karakter van gerechtelijk onder
zoek, de vordering tot het instellen 
van een gerechtelijk onderzoek 
moet gedagtekend zijn en genaam
tekend door het openbaar ministe
rie; dat slechts die vormvereisten 
substantieel zijn, daar zij moeten 
toelaten na te gaan of door de on
derzoeksrechter uitgevoerde of opge
dragen ambtsplichten zijn geschied, 
ofwel na de vordering van het open
baar ministerie, in welk geval ze re
gelmatig zijn, ofwel voordien, in 
welk geval ze nietig zijn, behoudens 
het geval van heterdaad; 

Overwegende dat hieraan niet in 
de weg staat dat het openbaar mi
nisterie de onderzoeksrechter mon
deling vordert terwijl het bescheid 
dat het instrumentum van die verde
ring uitmaakt nadien schriftelijk 
wordt opgesteld; 

Overwegende dat de appelrechters 
consideren : « dat het nieuwe bevel 
tot huiszoeking in de Verschansing
straat 28 (stuk 7) werd betekend te 
19.20 uur waarin de mondelinge vor
dering van de onderzoeksrechter 
door de procureur des Konings uit
drukkelijk was vermeld, dewelke 
nadien bevestigd werd door de 
schriftelijke vordering door de pro
cureur des Konings (stuk 20) van 18 
mei 1991 waarin uitdrukkelijk werd 
verwezen naar de mondelinge verde
ring voordien door de woorden : " ge
let op de telefonische vordering " »; 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat, eensdeels, dat de huis
zoeking in de << Belgische » zaak 
werd gehouden op 18 mei 1991, an
derdeels, de vordering tot onderzoek 
uitgaande van het openbaar ministe
rie oorspronkelijk gedateerd was 19 
mei 1991, hetzij na het uitvoeren 
van die huiszoeking, en dat door 

een onbekende het getal << 19 ,, werd 
gewijzigd in << 18 », zonder dat die 
wijziging werd goedgekeurd; 

Overwegende dat, rekening hou
dende met het bovenstaande, het te 
dezen zonder belang is of het ge
schrift waarin de vordering van 18 
mei 1991 werd geconcretiseerd, op 
18 of 19 mei 1991 werd geschreven; 

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 
overeenkosmtig de wet is gewezen; 

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

26 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Speyer, Antwerpen. 

Nr. 505 

2e KA~IER - 27 mei 1992 

STRAF - ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE LID, 
SV. - ~IOTIVERI:'\G. 

De rechter voldoet niet aan de bijzonde
re motiveringsverplichting uit art. 195, 
tweede lid, Sv., wanneer hij, zonder 
opgave van de redenen van zijn keuze, 
zowel een gevangenisstraf als een 
geldboete uitspreekt, ofschoon de wet 
hem de mogelijkheid biedt slechts een 
van die straffen op te leggen (1). 

(1) Zie Cass., 18 sept. 1991, A.R. nr. 9365 
(A.C., 1991-92, nr. 34). 
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(MALDAGUE T. ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE 
BELGE, COULY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9627) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1991 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 195, tweede lid, en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest (eiser) wegens de op 
blz. 2 en 3 opgesomde telastleggingen 1, 
2, 3, 5 en 6 veroordeelt tot een gevange
nisstraf van drie maanden en tot een 
geldboete van 1.000 frank, op de enkele 
grond dat « gelet op de eenheid van op
zet aan de zijde van (eiser), de door de 
eerste rechter uitgesproken enige straf 
wettig, passend en behoorlijk met rede
nen omkleed is »; dat laatstgenoemde bij 
de bepaling van de zwaarste straf die 
aan eiser zou worden opgelegd had be
slist dat « gelet zal worden op de ernst 
van dergelijke misdrijven en de gevolgen 
die ze kunnen hebben voor de volksge
zondheid; dat bovendien de ten laste ge
legde feiten zich herhaaldelijk hebben 
voorgedaan over een lange periode », 

terwijl artikel 195, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd 
bij de wet van 27 april 1987 bepaalt dat 
ieder veroordelend arrest nauwkeurig, 
maar op een wijze die beknopt mag zijn, 
de redenen vermeldt waarom de rechter, 
als de wet hem daartoe vrije beoordeling , 
overlaat, dergelijke straf of dergelijke 
maatregel uitspreekt en bovendien de 
strafmaat moet rechtvaardigen voor elke 
uitgesproken straf of maatregel, ten 
einde de straf beter te kunnen aanpas
sen aan de persoon en het gebruik van 
stereotiepe formuleringen te voorkomen; 
die regel overeenkomstig artikel 211 van 
het Wetboek van Strafvordering even
eens geldt voor de vonnissen in hoger 
beroep; de telastleggingen 2 en 3, onder 
de misdrijvim die het bestreden arrest 
bewezen verklaart ten laste van de con
clusienemer, de zwaarste straf tot gevolg 
kunnen hebben; artikel 16, § 3, van de 
geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 
die misdrijven straft met een gevange
nisstraf van een maand tot een jaar en 
met een geldboete van 500 frank tot 

15.000 frank of met een van die straffen 
aileen; het arrest, nu het zich met over
neming van de motivering van de eerste 
rechter ertoe •beperkt te verklaren dat 
voor aile misdrijven die tegen eiser be
wezen zijn verklaard de zwaarste straf 
moet worden uitgesproken, de motive
ringsverplichting van artikel 195 van het 
Wetboek van Strafvordering miskent, 
aangezien het niet aangeeft waarom het 
zowel een gevangenisstraf als een geld
boete oplegt, ofschoon de wet de moge
lijkheid bood slechts een van die twee 
straffen op te leggen, en het evenmin de 
strafmaat voor elk van de uitgesproken 
straffen rechtvaardigt; het derhalve de in 
het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het arrest in 
geen van de consideransen de rede
nen opgeeft waarom het zowel een 
gevangenisstraf als een geldboete 
uitspreekt, ofschoon de wet de mo
gelijkheid bood slechts een van die 
straffen op te leggen; dat het aldus 
de verplichting om de straf te moti
veren miskent en de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verleent de akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiser, in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering van Jean-Pierre 
Couly; vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering en over de ci
vielrechtelijke vorderingen die tegen 
eiser zijn ingesteld; laat drie vierde 
van de kosten ten laste van de 
Staat; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt eiser in een 
vierde van die kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 
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27 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 506 

2• KAMER - 27 mei 1992 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - CONCLUSIE GENOMEN VOOR DE EER
STE RECHTER - NIET OPNIEUW INGEDIEND 
VOOR DE APPELRECHTER - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE APPELRECHTER DAAROP TE 
ANTWOORDEN. 

De appelrechter behoeft niet te antwoor
den op een voor de eerste rechter ge
nomen conclusie, als een partij zich er
toe beperkt vagelijk naar de gronden 
van die conclusie te verwijzen, zonder 
dat zij deze voor het appelgerecht 
overneemt; de vage verwijzing naar 
« het betoog in de in de eerste aanleg 
genomen conclusie » kan niet als een 
overneming van die conclusie worden 
beschouwd (1). 

(DURANT T. FRAPPART) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9657) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1991 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

(1) Cass., 26 nov. 1986, A.R. nr. 5112 (A.C., 
1986-87, nr. 187). 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijk vordering van eiser te
gen verweerder : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 10.1.3° en 
40.4.1, van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden wijzigingsarrest, 
na verweerder op de strafvordering te 
hebben vrijgesproken, zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de ci
vielrechtelijke vordering van eiser tegen 
verweerder op grond dat de partijen el
kaar wederzijds aansprakelijk stellen 
voor een verkeersongeval, dat op 29 juni 
1986 om omstreeks 20 uur 55 te Ath is 
gebeurd op de weg naar Bergen, in de 
nabijheid van het kruispunt van die weg 
met de rue d'Angleterre; dat eiser op die 
plaats, op of naast de oversteekplaats 
voor voetgangers, werd omvergereden 
door de bromfiets, bestuurd door ver
weerder die in de richting Ath-Bergen 
reed; dat de partijen tegenstrijdige ver
sies geven van het litigieuze ongeval; 
verweerder immers verklaart dat de 
voetganger voor hem een niet te voorzie
ne hindernis vormde toen deze de rij
baan op een verwarrende en onver
wachte manier overstak terwijl eiser van 
zijn kant betoogt de rijbaan regelmatig 
op de oversteekplaats voor voetgangers 
te zijn overgestoken; ... dat het proces
verbaal van de op 27 september 1989 
door de eerste rechter gehouden terecht
zitting (blz. 37) de volgende vermeldin
gen bevat : « De medebeklaagde Durant 
wijst erop dat hij na rechtsomkeer te 
hebben gemaakt zoals (de beklaagde 
Frappart) beschrijft, naar het voetpad 
langs het gebouw nr. 49 is teruggekeerd 
alvorens opnieuw al lopend over te ste
ken, dezelfde weg volgend als voorheen 
zoals deze eveneens hierboven is be
schreven »; dat hieruit volgt dat eiser 
door zijn ter zitting afgelegde verklarin
gen in zekere zin voor de eerste rechter 
het door verweerder aangevoerde aarze
lend gedrag van de voetganger bevestigd 
heeft; dat geen enkel materieel gegeven 
van het strafonderzoek mogelijkheid 
biedt uit te maken wie van de partijen in 
deze zaak gelijk heeft; dat immers noch 
de plaats waar het slachtoffer lag na de 
aanrijding noch de plaats waar de brom
fiets is teruggevonden, noch de vastge
stelde beschadiging, noch zelfs de ver
wondingen van het slachtoffer het ter 
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zake mogelijk maken ten gunste van de 
ene of de andere versie van het ongeval 
te beslissen; dat de hierboven vermelde 
gegevens zowel door de stelling van ver
weerder als door deze van eiser kunnen 
worden verklaard; dat er derhalve twijfel 
blijft bestaan die elk van de partijen ten 
goede moet komen, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, eiser in zijn tweede, 

voor de eerste rechter genomen conclu
sie (stuk nr. 42 van het strafdossier) uit
drukkelijk betoogde dat het zittingsblad 
van 27 september 1988 een fout bevatte 
in de op twee na laatste paragraaf van 
de eerste bladzijde waar in verband met 
het antwoord van verweerder op de 
vraag van Mr. Colmant stond: « Frap
part verklaart ... de medebeklaagde Du
rant wijst erop dat hij, na rechtsomkeer 
te hebben gemaakt zoals is beschreven, 
naar het voetpad is teruggekeerd » ... ; 
dat vanzelfsprekend niet de medebe
klaagde Durant erop gewezen heeft dat 
hij rechtsomkeer heeft gemaakt, wat hij 
immers altijd ten stelligste ontkend 
heeft, maar wel de verweerder Frappart; 
eiser die conclusie uitdrukkelijk overge
nomen heeft voor het hof van beroep 
(stuk nr. 72, blz. 1, V0 wat de strafvorde
ring betreft, eerste alinea); dat het be
streden arrest evenwel de litigieuze ver
klaringen van eiser in aanmerking geno
men heeft zonder te antwoorden op zijn 
nauwkeurig en omstandig verweer 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); het bestreden arrest aldus de in het 
middel aangewezen bepalingen heeft ge
schonden: 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

aan het arrest verwijt dat het niet 
heeft geantwoord op het verweer, 
voorgedragen in een op 24 januari 
1990 voor de correctionele rechtbank 
genomen conclusie, waarin stond 
dat « (eiser) het betoog overneemt 
uit zijn voor de eerste rechter gena
men conclusie »; 

Overwegende dat de appelrechter 
niet hoeft te antwoorden op een con
clusie die is genomen voor de eerste 
rechter en die niet voor hem is over
genomen; dat uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser de in eerste aanleg 
genomen conclusie in hoger beroep 

heeft overgenomen; dat de vage ver
wijzing naar « het betoog in de voor 
de eerste rechter genomen conclu
sie » niet als een overneming van 
die conclusie kan worden aangezien; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Simonet - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Houtekier. 

Nr. 507 

2• KAMER - 27 mei 1992 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - UITSPRAAK -
DAGTEKENING - ONTSTENTENIS - GEVOLG. 

Het Hoi vernietigt de beslissing waarte
gen het cassatieberoep is ingesteld, 
wanneer de door de grittier van het 
desbetreffende rechtscollege eenslui
dend verklaarde uitgifte van die beslis
sing noch de datum van uitspraak in 
openbare zitting noch de datum op de 
minuut van de beslissing vermeldt (1). 
(Art. 780, 5" Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 24 mei 1976 (A.C., 1976, 1051); 9 
mei 1977 (A. C., 1977, 920) en 22 okt. 1986, A.R. 
nr. 5112-5218 {ibid., 1986-87, nr. 116). 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL T. CAPPART) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9726) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 28/92 van het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 780, 5°, van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat blijkens het pro
ces-verbaal van de door het Hof van 
Beroep te Brussel op 10 januari 1992 
gehouden terechtzitting een arrest 
is uitgesproken in de zaak van ver
weerder; dat de voorziening van ei
ser is ingesteld tegen een op die da
tum tegen verweerder uitgesproken 
arrest; 

Overwegende evenwel dat het ar
rest waarvan een door de griffier
hoofd van dienst van het Hof van 
Beroep te Brussel eensluidend ver
klaarde uitgifte samen met de ande
re stukken aan het hof is voorge
legd, geen datum vermeldt en even
min melding maakt van enige da
tum op de minuut van het arrest; 

Overwegende dat nietig is de be
slissing van een rechtscollege die, 
behalve de gronden en het beschik
kende gedeelte, de datum van de 
uitspraak in openbare zitting niet 
bevat; 

Dat de opgave van die datum 
noodzakelijk is voor de beoordeling 
van de gevolgen van die beslissing; 

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

27 mei 1992 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

Nr. 508 

2• KAMER - 27 mei 1992 

1° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVER
SCHRIJD!NG - SANCTIE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVER
SCHRIJD!NG - GEVOLGEN. 

1° Noch art. 6.1 E.V.R.M. noch enige an
dere bepaling van dat verdrag of van 
de nationale wet duidt de gevolgen aan 
die de feitenrechter aan de door hem 
vastgestelde overschrijding van de re
delijke termijn moet verbinden (1). 

2° De gevolgen van de overschrijding 
van de in art. 6.1 E. V.R.M. bedoelde 
termijn moeten worden beoordeeld in 
het licht van de bewijslevering ener
zijds, en in verband met het aan die 
feiten te verbinden strafgevolg ander
zijds (2). 

(1) en (2) Cass., 24 jan. 1990, A.R. nr. 7805 
(A.C., 1989-90, nr. 323) en de arresten in de no
ten 1 en 2, blz. 676; J. VELU en R. ERGEC, 
« Convention europ{mne des droits de !'horn
me >>, R.P.D.B., complement, VII, nrs. 528 en 
529; A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, De Ge
volgen van de overschrijding van de • rede
lijke termijn » van artikel 6.1 E.V.R.M., R. W., 
1988-1989, biz. 1281. 



918 HOF VAN CASSATIE Nr. 508 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. DEMOULIN} 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9727) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Overwegende dat het de plicht 
van de vonnisgerechten is om in het 
licht van de gegevens van iedere 
zaak afzonderlijk te oordelen of de 
zaak binnen een redelijke termijn is 
behandeld en om, in ontkennend ge
val, de mogelijke gevolgen daarvan 
te bepalen; 

Overwegende dat noch artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden nog enige 
andere bepaling van dat verdrag of 
van de nationale wet de gevolgen 
aanduidt die de feitenrechter moet 
verbinden aan de door hem vastge
stelde overschrijding van de rede
lijke termijn voor de behandeling 
van de zaak; 

Dat het Verdrag niet bepaalt dat 
die overschrijding de niet ontvanke
lijkheid van de vervolgingen tot ge
volg heeft; 

Overwegende dat die gevolgen, in 
het licht van de bewijslevering, 
enerzijds, en in verband met het 
aan die feiten te verbinden strafge
volg, anderzijds, moeten worden be
oordeeld; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na te hebben vastgesteld dat 
de zaak niet binnen een redelijke 
termijn was behandeld en na de ge
volgen van de overschrijding van 
die termijn te hebben onderzocht, 
vermelden, enerzijds, dat de be
klaagde bekentenissen heeft afge
legd, anderzijds, dat hij meer dan 
drie jaar « in onzekerheid geleefd 

heeft over zijn lot » ( ... ); dat hij 
<< voor de hem ten laste gelegde fei
ten geen enkele veroordeling tot een 
correctionele of criminele straf had 
opgelopen en zich nadien klaarblij
kelijk gebeterd heeft » ( ... ); << dat, nu 
met de bepaling van de rechtsdag in 
hoger beroep meer dan drie jaar is 
gewacht na de bestreden beslissing, 
de vervolgingen voor de beklaagde 
onmiskenbaar psychische en sociale 
moeilijkheden tot gevolg kunnen 
hebben en tevens zijn reclassering 
en zijn klaarblijkelijke beterschap 

' in gevaar kunnen brengen » ( ... ); dat 
uit die overwegingen << genoegzaam 
blijkt dat het hof (van beroep) in de 
onmogelijkheid verkeert om thans 
nag uitspraak te doen over de ten 
laste gelegde feiten; dat een nieuwe, 
even laattijdige sociale sanctie, in 
combinatie met die welke het gevolg 
is van het feit dat een strafvorde-

' ring zonder dwingende reden, eigen 
aan de zaak, onberecht is gebleven 
en van de daarmee gepaard gaande 
angsten buiten alle verhouding zou 
staan tot de ernst van de ten laste 
gelegde feiten mede gelet op het na
deel dat hieruit zou voortvloeien 
voor de beklaagde die, bij zijn terug
keer, de samenleving na zovele ja
ren niet meer zou kunnen begrijpen; 
dat aldus ( ... ) het hof van beroep 
niet anders kan dan de vervolgingen 
vervallen verklaren wegens over
schrijding van de redelijke ter
mijn »; 

Overwegende dat de appelrechters 
in geen van die consideransen de 
vervallenverklaring van de strafvor
dering naar recht hebben verant
woord; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 
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27 mei 1992 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

Nr. 509 

1 e KAMER - 29 mei 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - BELAS
TINGZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBE
ROEP EN BETEKENING - BESLISSINGEN ON
MIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - DEFINITIEVE BESLISSING OVER EEN 
PUNT VAN HET GESCHIL ZELF. 

Wanneer de appelrechters definitief uit
spraak hebben gedaan over een punt 
van het geschil zelf, is die beslissing 
onmiddellijk vatbaar voor cassatiebe
roep (1). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1945 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel· gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerder tegen de 
voorziening opgeworpen, te weten 
dat het arrest betreffende het aan
slagjaar 1976 een beslissing is voor
aleer recht te doen : 

Overwegende dat het arrest in 
verband met de door eiser betwiste 
aanslag de voorziening ontvankelijk 
verklaart en de heropening van de 
debatten beveelt uitsluitend om de 

(1) Zie in burgerlijke zaken Cass., 10 feb. 
1983, A.R. nr. 6753 (A.C., 1982-83, nr. 333). 

partijen de mogelijkheid te bieden 
aan te tonen of te ontkennen dat 
een bepaalde bankrekening aan ei
ser toebehoorde; dat het arrest voor 
het overige de wijze goedkeurt 
waarop de indiciaire balans van ei
ser door het bestuur werd opgesteld; 

Dat het hof aldus definitief uit
spraak heeft gedaan over een van 
de grondbestanddelen van het ge
schil zelf en dat derhalve tegen zijn 
beslissing onmiddellijk cassatiebe
roep kan worden ingesteld; 

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

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

29 mei 1992 - 1 e kamer - Voorzitter: 
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verougstraete - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en Delafontaine, Kort
rijk. 
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1 e KAMER - 29 mei 1992 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BE
STUUR- BELASTINGZAKEN- BEZWAARTER
~IIJN INZAKE INKOMSTENBELASTINGEl\'. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - BEZWAAR
TERIVIIJN - 1\iiiSKENNING VAN F.EN BEGINSEL 
VAN BEHOORLIJK BESTUUR DOOR DE ADMI
XISTRATIE DER BELASTINGEN - GEVOLG. 
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1 o en 2° De bij art. 272 W:I.B., bepaalde 
termijn is een vervaltermijn, welke be
houdens overmacht niet kan worden 
verlengd; het arrest dat, zonder vast te 
stellen, dat de belastingschuldige door 
overmacht verhinderd is geweest een 
regelmatig bezwaarschrift binnen deze 
termijn in te dienen, het buiten be
doelde termijn ingediende bezwaar tij
dig verklaart wegens een schending 
van een beginsel van behoorlijk be
stuur door de administratie der belas
tingen, is derhalve niet naar recht ver
antwoord. 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1950 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 272 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen : 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat het bezwaarschrift tegen de 
op 23 december 1985 aan de belasting
schuldigen toegezonden aanslag, over
eenkomstig artikel 272 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, uiterlijk 
op 23 juni 1986 had moeten worden inge
diend, dat de brief die ter directie toe
kwam op 17 juni 1986 niet kon worden 
aanvaard als een regelmatig bezwaar
schrift in de zin van de artikelen 267 en 
272 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen vermits deze niet was onder
tekend; dat toekomstige verweerders, na
dat zij door de administratie op 3 juli 
1986 aangetekend op de hoogte werden 
gebracht van voormelde vergetelheid, op 
7 juli 1986 een ondertekende copie van 
hun brief verstuurden die op 8 juli 1986 
werd ontvangen ter directie; dat de admi
nistratie, hoewel geen enkele wettekst 
dat oplegt, maar blijkbaar als tegemoet
koming en informatie, bij ontvangst van 
een niet ondertekend bezwaarschrift, vel
gens gegeven richtlijnen, onmiddellijk 
bij aangetekend schrijven de belasting
plichtige ervan in kennis meet stellen 
dat zijn verzoekschrift niet ontvankelijk 
is daar het niet kan worden beschouwd 
als een regelmatig bezwaarschrift; dat te 

dezen de gedelegeerde ambtenaar dit 
niet deed; dat de niet ondertekende brief 
op 17 juni 1986 (dinsdag) toekwam, en 
appellanten, indien ze onmiddellijk ver
wittigd waren geweest, nog in de lopen
de week of zelfs op de laatste dag, 23 ju
ni 1986, een maandag, een geldig be
zwaarschrift hadden kunnen indienen, 
beslist dat de administratie derhalve een 
beginsel van behoorlijk bestuur heeft ge
schonden en dat de sanctie voor deze 
schending te dezen is, het tijdig verkla
ren van het verzoekschrift dat op 8 juli 
1986 toekwam; 

terwijl artikel 272 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen van open
bare orde is en de in dit artikel, op straf
fe van verval, voorziene bezwaartermijn, 
behoudens overmacht, niet kan worden 
verlengd, zodat het bestreden arrest, dat 
een bezwaarschrift, ingediend na het 
verstrijken van de in artikel 272 van het
zelfde wetboek voorziene termijn, alsnog 
tijdig verklaart als sanctie voor de 
schending van het beginsel van behoor
lijk bestuur en zodoende de bezwaarter
mijn verlengt zonder overmacht vast te 
stellen, artikel 272 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen schendt » : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt: dat de 
verweerders tegen een hen op 23 de
cember 1985 toegezonden aanslag 
betreffende het aanslagjaar 1983, 
een niet ondertekend bezwaar
schrift, gedateerd 6 juni 1986, heb
ben ingediend dat op 17 juni 1986 
bij de directeur der directe belastin
gen toekwam; dat aan de verweer
ders, namens de directeur, op 3 juli 
1986 een aangetekend schrijven 
werd gericht waarin hun werd mee
gedeeld dat de niet ondertekende 
brief van 6 juni niet als een regel
matig bezwaarschrift kon worden 
beschouwd; dat de verweerders ver
volgens een ondertekende kopie van 
het bezwaarschrift van 6 juni 1986 
hebben doen toekomen, welke op 8 
juli door het bestuur voor ontvangst 
werd afgestempeld; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : dat eiser een beginsel van be
hoorlijk bestuur heeft miskend door
dat het fiscaal bestuur, in strijd met 
de geldende administratieve richtlij
nen, de verweerders niet onmiddel-
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lijk ervan heeft verwittigd dat het 
door hen ingediende bezwaarschrift 
niet ondertekend was; dat de ver
weerders de gelegenheid zouden 
hebben gehad nog tijdig een geldig 
bezwaarschrift in te dienen, indien 
zij onmiddellijk over de ongeldig
heid van het ingediende bezwaar 
waren ingelicht; dat het arrest, op 
die gronden, het buiten de bij arti
kel 272 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalde ter
mijn ingediende bezwaar verklaart 
tijdig te zijn; 

Overwegende dat de bij artikel 
272 van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen bepaalde termijn 
een vervaltermijn is, zodat hij be
houdens overmacht niet kan worden 
verlengd; 

Overwegende dat de vermelde re
denen van het arrest de genoemde 
beslissing niet naar recht verant
woorden, aangezien zij de vaststel
ling en het oordeel niet inhouden 
dat de verweerders door overmacht 
verhinderd zijn geueest een regel
matig bezwaarschrift in te dienen 

gedurende de bij artikel 272 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen gestelde termijn; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

29 mei 1992 - te kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Rauws, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Goeminne, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. R. Tournicourt, Brus
sel. 
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ring. 853 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak 
- Bewaarder - Aansprakelijkheid - Getrof
fene - Fout - Gevolg. 720 

Cassatie 
Verniet.iging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Beschikkend gcdeelte niet onderscheiden 
wat de omvang van de cassatie betreft - Be
grip. 842 

Cassatie 
Vemietiging - Omvang - Strafzaken -
Stra!vordel'ing - Beklaagde is in cassatie -
Burgerlijke rechtsvordering tegen beklaagde 
- Andere bul•gerlijkc rechtsvorderingen -
Burgerlijke rechtsvordering tegen een mede
beklaagde - Uitbreiding van de verniet.iging 
- Vereisten. 893 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - An
dere burgerlijke rechtsvorderingen - Veroor
deling van de tussengekomen partij - Eind
beslissing - Vernietiging - Gevolg t.a.v. an
dere beslissingen. 785 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Middel waarin aan het hof van beroep 
wordt verweten dat het de draagwijdte van 
het bcroepen vonnis heeft miskend - Geen 
opgave van de artt. 1319 e.v. B.W. 669 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Regels van het geding - Toepassing in bo
ger beroep - Gcen beroep op schending van 
art. 1042 Ger.W. - Ontvankelijkheid. 745 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermcldingen - Burgerlijke zaken 
- Ontvnnkelijkheid - Huur van goederen -
Huurprijs - Indexering - Rechtsvordering 
van de verhuurdcr- Verjaring- Termijn. 

856 

Cassatiemiddelen 
Nicuw middel - Burgerlijke zaken - Dading 
- Advocaat - Bijzondere volmacht. 639 

Cassatierniddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Begrip. 

669 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Aan
voering van scbending van ecn wettelijke be
paling die de rechter moest toepassen. 669 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Middel 
gegrond op wetsbepalingen die van openbare 
orde zijn - Vereiste feitelijke gegevens -
Geen vaststellingen - Gevolg. 682 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe en !outer juridische middelen -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing in hoger beroep die overeenstemt 
met de beslissing in eerste aanleg - Beslis
sing in eerste aanleg door eiser tot cassatie in 
boger beroep nietaangevochten. 718 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiscr - Burgerlijke 
zaken - Ontvankelijkheid - Huwelijk tus
sen een Belg en een vreemdeling- Nietigver
klaring wegens schijnhuwelijk - Middel op 
grond van schending van a1·t. 146 B.W.- Be
slissing verantwoord door het personeel sta
tuut van de vreemde echtgenoot. 705 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
Middel ten betoge dat de rechter ten onrechte 
herhaling aanwezig heeft geacht - Ontvanke
lijkheid. 720 

D 

Diefstal en afpersing 
Bedrieglijk wegncmen van andermans goed 
voor een kortstondig gebruik - Begrip. 738 

Dienstplicbt 
Uitstel en vrijlating van dionst op morele 
grond - Uitstel - Door de ingeschrcvene ge
volgde cursussen- Begrip. 715 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Aanvraag om uitstel - Dwaling van 
de ingeschrevene - Toepasselijke wettelijke 
bepaling. 763 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Vrijlating wcgens verblijf buiten Eu
ropa - Art 118, § 2, Oienstplichtwet -
Draagwijdte. 763 



Dienstplicht 

Uitstel of vrijlating van dienst op morele 
grond - Vrijlating - Vijf broeders of zusters 
- Gelijl<stelling- Voorwaarden. 832 

Dienstplicht 
Uitstel of vrijlating van dienst op morele 
grond - Ingeschrevene onmisbaar voor een 
bedrijf - Begrip. 833 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Rechtspleging- Her
keuringsraad - l nzagevan hetdossier. 784 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Vorm van de beslis
sing - Handtekeningen. 763 

Dwangsom 
Toepasselijkheid - Strafzaken - Stedebouw 
- Herstel van de plaats in de vorige staat. 650 

Dwangsom 
Art. 1385bis Ger.W. - Rechtsregel gemeen
schappelijk voor Belgie, Luxemburg en Ne
derland. 730 

Dwangsom 
Art. 1, § 1, Berrelux-Verdrag houdende eenvor
mige wet betreffende de dwangsom - Art. 
1385bis, eerste lid, Ger.W. - Toepassingsge
bied - Burgerrechtelijke maatregel - Maat.
regel die tot de strafvordering behoort. 892 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Rechtspleging - Voorlopige maatregel -
Provisioncle uitkering tot onderhoud - Ach
terstallen - Overschrijving van de echtschei
ding - Gevolgen. 708 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - Kinderen -
Levensonderhoud - Bijdrage van de oude1·s 
- Overeenkomst- Wijziging - Voorwaarde. 

839 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Gevolgen t.a.v. de goederen - Echtscheiding 
op grond van bepaalde feiten - Uitkering na 
echtscheiding - Maximumbedrag vastgesteld 
op een derde van de inkomsten van de tot uit.
kering gehouden echtgenoot - Begrip. 798 

Eigendom 
Eigendom van de grond - Art. 552 B.W. -
Draagwijdte. 623 
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Erfdienstbaarheid 
Wettelijke erfdienstbaarheid van algemeen 
nut - Erfdienstbaarheid uit overeenkomst -
Samenbestaan - Vereisten. 792 

Europese Gemeenschappen 
Recht van vestiging - Architectuur- Erken
ning van diploma's - Richtlijn 85/384/EEG 
van de Raad van de Europese Gemeenschap
pen van 10 juni 1985, art. 4, lid 1, sub a. 870 

F 

Faillissement, faillissementsald{oord en 
gerechtelijk aldtoord 
Rechtspleging - Art. 465, eerste lid, Kh. -
Vonnis ter zake van faillissement- Begrip. 

669 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen voor personen en verbintenissen -
Nietigheid ten aanzien van de boedel - Ver
dachte periode - Betaling voor vervallen 
schuld - Betaling anders dan in geld of han
delseffecten gedaan. 874 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Allerlei - Boedelschuld - Begrip. 813 

G 

Gemeenschap, gewest 
Rechtsopvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten - Verplichtingen 
betreffende overgedragen goederen - Han
geode gerechtelijke procedures - Draagwijd
te. 803 

Gemeenschap, gewest 
Rechtsopvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten - Schulden -
Hangende gerechtelijke procedures - Draag
wijdte. 803 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke be
lastingen 
Rechtspleging - Cassatieberoep - Bevoegd
heid van bet Hof van Cassatie - Middel van 
ambtswege. 860 
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Gemeente-, provinde- en plaatselijke be
lastingen 
Recbtspleging - Cassatieberoep - Vorm -
Opgave van de geschonclen wetsbepalingeo. 

860 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke be
lastingen 
Proviociel:.elastingen - Regeling van de pro
gressiviteit van een belasting - Geen toet
sing door de rechter. 823 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke be
lastingen 
Provinciebelastingeo - P1·ogressiviteit -
Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake be
lastingen - Vereisten. 823 

Geneeslmnde 
Uitoefening van de geneeskunde 
neeskunde - Begrip. 

Geneeskunde 

Dierge-
788 

Uitoefening van de geneeskunde - Tandbeel
kunde - Misdrijf - Vo01waarden. 909 

GerechtsltOsten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecbt -
Cassatiegeding - Arbeidsongeval - Over
heidssector - Cassatieberoep van de Regie 
der Posterijen - Aanneming van cassatiebe
roep - Beslissing van het Hof. 710 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie -
Verwerping - Vordering tot bindendverkla
ring van het arrest- Beslissing van het Hof. 

760 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken Sociaal procesrecht -
Arbeidsongeval - Cassatieberoep - Roeke
loos geding. 734 

Grondwet 
Art. 6bis - Non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen toegekende recbten en 
vrijheden - Begrip. 823 

Grondwet 
Art. 6- Gelijkheid van de Belgen voor de wet 
- Begrip. 823 

Grondwet 
Artt. 6 en 6bis- Gelijkbeid tussen de Belgen 
- Discriminatieverbod - Natuurlijk kind -
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud). 862 

Grondwet 
Art. 7 - Toepassingsgebied. 637 

Grondwet 
Art. 112 - Gelijkheid inzake belastingen -
Begrip. 823 

H 

Her haling 
Middel ten betoge dat de rechter ten onrecbte 
her haling aanwezig heeft geacht - Voorwaar
de waaronder bet middel, als het gegrond is, 
tot vernietiging van de veroordeling leidt. 720 

Herhaling 
Vroegere veroordeling - Uitwissing. 744 

Herziening 
Advies - Ontvankelijkheid. 696 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen 
- Beslissing waartegen hoger beroep open
staat - Rechtbank van eerste aanleg - Ho
ger beroep tegen een vonnis van de vrede
rechter - Art. 1070 Ger.W. - Toepassingsver
eisten. 902 

Hoger beroep 
Strafzaken - Beslissingen en partijen - In
terpretatief arrest- Eenparigheid. 695 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van 
de rechter. 654 

Hoger beroep 
Stt·afzaken - Rechtspleging in hoger beroep 
- Eenstemmigheid - Gevallen waarin deze 
vereist is. 716 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging - Eenstemmig
heid- Vasts telling door de appekecbter. 743 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Bevoegdheid van de appelrechter. 745 

Hoofdelijkheid 
Handelshuw· - Huuroverdracht - Verplicb
tingen van hoofdhuurder en overnemer -
Schuldbevrijding - Gevolgen. 639 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Huurprijs - Indexe
ring - Rechtsvordering van de verhuurder -
Verjaring- Termijn - Toepasselijke wetsbe
paling. 856 

Huur van goederen 
Pacht - Einde - Opzegging Exploitatie 
door de verpachter zelf - Betwisting - Be· 
grip. 713 

Huur van goederen 
Handelshuur - Huuroverdracht - Verzet 
van de verhuurder - Verwerping van bet ver
zet door de rechter - Gevolgen. 639 
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Huur van goederen 
Handelshuur - Huuroverdracht- Gevolgen. 

667 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde - Opzegging - Ken
nisgeving. 667 

Huur van goedet·en 
Handelshuur - Einde - Huurhernieuwing 
- Weigering - Uitwinningsvergoeding -
Art. 25, 5•, Handelshuw-wet - Nieuwe huur
der - Begrip. 723 

Huwelijk 
Tussen een Belg en een vreemdeling - Nie
tigverklaring op grond van bet personeel sta
tuut van de vreemde echtgenoot. 705 

Huwelijk 
Respectieve rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten - Maatregelen ter bescherming 
van het gezin - Internationaal privaatrecht 
- Echtgenoten van verschillende nationali
teit - Toepasselijke wet - Begrip - Per
soonlijke zekerheden door een der echtgeno
ten gesteld. 905 

Huwelijk 
Respectieve rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten - Maatregelen ter bescherming 
van het gezin - Internationaal privaatrecht 
- Echtgenoten van dezelfde nationaliteit -
Toepasselijke wet - Begrip - Persoonlijke 
zekerheden door een der echtgenoten gesteld. 

Indeplaatsstelling 
Begrip. 

lndeplaatsstelling 

I 

905 

643 

Wettelijke indeplaatsstelling Gelaedeerde 
- Aansprakelijkheid in solidum - Gesubro
geerde schuldenaar - Onderlinge betrekkin
gen onder medeschuldenaars. 643 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Bedrijfslasten - Verantwoording Beding 
van een overeenkomst. 692 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Rente - Arbeidsongeval - Overheidssector 
- Blijvende ongeschiktheid - Belastbaar ka
rakter - Vereisten. 859 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Berekening van de be
lasting - Afzonderlijke aanslagen - Voor
waarde. 774 

lnkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Onroe
rende voorheffing - Vrijstelling - Nationale 
domeingoederen - Onroerende goederen 
zonder opbrengst - Handelsemplacementen 
- Open bare vervoermaatschappij. 761 

Inkomstenbelastingen 
Voor:heffingen en belastingkrediet- Roeren
de voorheffing - Art. 220bis W.I.B. - Niet 
aangegeven inkomsten - Voorhef!ing ver
worven door de Schatkist. 799 

lnkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Aanre
kening en terugbetaling van de voorheffingen 
- Onroerende voorheffing - Terugbetaling 
- Moratoire interest. 677 

Inkomstenbelastingen 
Voor:heffingen en belastingkrediet - Aanre
kening en terugbetaling van de voorheffingen 
- Onroerende voorheffing - Terugbetaling 
- Moratoire interest. 859 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedut·e - Aanslagtermijnen -
Art. 263, § 1, 4°, en § 2, 4•, W.I.B. - Bewijs
krachtige gegevens - Begrip. 723 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte - Gezamenlijke· 
aanslag van de echtgenoten - Bericht van 
wijziging- Kennisgeving van het bericbt
Geadresseerde. 760 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Bezwaarter
mijn - Miskenning van een beginsel van be
hoorlijk bestuur door de administratie der be
lastingen- Gevolg. 919 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Toe
passelijke wetsbepalingen. 724 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening bij het bof van beroep - Nieuwe 
bezwaren - Feiten niet aangebracbt voor de 
directeur van de directe belastingen - Ont
vankelijkheid. 752 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening bij het hof van beroep - Niet 
aan <le directeur van de directe belastingen 
onderworpen bezwaren m.b.t. een overtreding 
van de wet - Bezwaar voorgedragen na het 
verstrijken van de termijn van art. 282 W.I.B. 
- Bevoegdheid van het hof van beroep om er 
kenn is van te nemen. 752 
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Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Vorm - Vermel
ding van de geschonden wetsbepalingen. 862 

Interest 
Moratoire interest - Veroordeling tot beta
ling van levensonderhoud - Latere vordering 
tot betaling van moratoire interest. 706 

J 

Jeugdbescherming 
Vervolging tegen een mh1derjarige van meer 
dan zestien jaar en minder dan achttien jaat· 
oud, op het ogenblik van de feiten, wegens 
een misdrijf a ls bedoeld in art. 36bisJeugdbe
scbermingswet - Gemeenrechtelijk recbts
college - Strafvordering - Verjru·ing - Bur
gerlijke rechtsvordering - Onderzoek ter zit
ting - Toepasselijke regels. 635 

K 

Kort geding 
Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Ogen
schijnlijk £oulieve aantasling van subjectieve 
rechten. 626 

ltort geding 
Echtscheiding - Voorlopige maatregelen -
Provisionele uitl;ering tot onderhoud - Ach
terstallen - Overschrijving van de echtschei
ding - Gevolgen. 708 

L 

Laster en eerroof 
Straffeloosheid - Art. 452 Sw. - Draagwijd
~. 6W 

Laster en eerroof 
Art. 443, eersl:e lid, Sw. - Bestanddelen -
Kwaadwillig opzet - Mogelijkheid dat de eer 
is gekrenltt - Begt•ippen. 895 

Levensondet·houd 
Veroordeling tot betaling van levensonder
houd - Latere vordering tot betaling van mo
ratoil·e interest. 706 

Levensondel'houd 
Echtscheiding - Voorlopige maatregelen -
Provisionele uitkering - Achterstallen -
Overschrijving van de echtscheiding - Gevol
gen. 708 

Levensonderhoud 
Uitkering na echtscheiding - Maximumbe
drag vastgesteld op een derde van de inkom
sten van de tot uitkering gehouden echtge
noot - Begrip. 798 

Levensonderhoud 
Echtscheiding - Onderhoud van de kinderen 
- Bijdrage van de ouders - Overeenkomst 
- Wijziging - Voorwaarde. 839 

Loon 
Algemene begt·ippen - Begl'ip. 684 

Loon 
Recht op loon - Niet verrichten van de be
dongen arbeid. 684 

M 

Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W. 
Vordering tot terugbetaling - Vordering 
krachtens indeplaatsstelling - Voorschot op 
een sociale uitkering - Verjaring - Termijn 
- Duur. 758 

Meineed 
Meineed bij een verzegeling of een boedelbe· 
schrijving - Akte - Inhoud - Waat·schu· 
vnng. 767 

Meineed 
Meineed bij een verzegeling of een boedelbe
schrijving- Alcte - Inhoud - Eedformule. 

767 

Mijnen, g•·oeven en gl'avel'ijen 
Aansprakelij kheid van de concessionaris van 
een mijn - Daad van een derde - lngrijpen. 

904 

Minder-validen 
Tegemoetkom ingen - Integratietegemoetko
ming - Opschorting van de uitbetaling voor 
een derde - Opneming in een instelling -
Voonvaarden. 685 
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Misdrijf 
Rechtvaardiging - Kranltzinnigheid - Be
oordelingsbevoegdheid van de rechter. 699 

Misdrijf 
Allerlei - Overtreding - Achterlaten van 
voorwerp op de openbat·e weg. 787 

N 

Natuudijk kind 
Erfrecht - Art. 756 B.W. (oud) 
aan art. 14 J• 8.1 E.V.R.M. 

Natuurlijk kind 
El'frecht - Art. 756 B.W. (oud) 
van artt. 6 en 6bis Gw. 

Nieuwe vordering 

Toetsing 
862. 

Toetsing 
862. 

Burgerlijlte zaken - Uitbreiding - Wijziging 
- Art. 807 Ger.W. - Feit of altte in de dag
vaarding aangevoerd - Begrip. 902 

0 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verltiezing - Verkiesbaarheidsvereisten -
Tewerkstelling - Schorsing van de arbeids
overeenkomst - Arbeidsongeschiktheid. 631 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Kandidaat bij de 
verkiezing - Eerste kandidatuur - Aanvang 
van de bescherming. 735 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezing - Verkiesbaat·heid - Ontslagen 
kandidaat - Tewerkstellingsvoorwaarde -
Tijdstip waarop de voorwaarde vervuld moet 
zijn. 735 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen - Technische Bedrijfseenhcid 
- Beslissing van de werkgever - Beroep -
Termijn - Begrip. 754 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Ontslag - Eco
nomische of technische redenen - Begrip. 

828 

Onderzoek in strafzaken 
Onderzoeksrechter - Vordering tot onder
zoek van het O.M. - Bevoegdheid om te on
derzoeken - Voorwerp van het onderzoek. 

743 

Onderzoek in strafzaken 
Onderzoeksrechter optredend buiten zijn ar
rondissement - Vermelding van de hiertoe 
vereiste ernstige en dringende omstandighe
den. 845 

Onderzoek in strafzaken 
Gerechtelijk onderzoek - Vordering van het 
openibaar ministerie- Vorm. 912 

Onderzoeksgerechten 
Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van het 
door de buitenlandse overheid verleende be
vel tot aanhouding - Aard van die beslissing. 

632 

Onderzoeksrechter 
Vordering tot onderzoek van het O.M. - Be-
voegdheid om te onderzoeken Voorwerp 
van het onderzoek. 743 

Onderzoeksrechter 
Onderzoeksrechter die voordien als rechter in 
kort _geding zijn mening te kennen beeft gege
ven over de feiten - Scbending van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rech
ter onpartijdig moet zijn. 846 

Openbaar ministerie 
Belastingzaken - Vordering inzake een ge
schil dat o.m. betreltking heeft op de ophef
fing van een uitvoerend beslag tot zekerheid 
van een belastingscbuld - Zaak waarvan mc
dedeling aan het O.M. is vereist - Geen ver
melding van het advies van het O.M. - Ge
volg. 674 

Openbaar ministerie 
Verplichting voor de beslagrecbter om de in 
art. 764, eerste lid, Ger.W. bedoelde vorderin
gen aan het O.M. mede te de len. 674 

Openbare orde 
Burgerlijke rechtsvordering - Strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk 
ingesteld - Schorsing van de but·gerlijke 
rechtsvordering. 710 

Openbare werken 
Wegenfonds -' Werken uitgevoerd in op
dracht van het Wegenfonds - Voonecht van 
de onderaannemer - Werken voor rekening 
van de Staat- Gevolg. 746 

Overeenkomst 
Verbindende kracht, niet-uitvoering Niet
nakoming door de beide partijen van bun ver
bintenissen - Schadevergoeding - Omvang. 

701 



p 

Pauliaanse rechtsvordering 
Onroerend goed met hypotheek bezwaard -
Bedrieglijke verkoop - Betaling van de hypo
thccaire schuldvorderingen naar aanleiding 
van die verkonp - Gevolg. 876 

Prejudicieel geschil 
Middel waarin een vraag wordt opgeworpen, 
als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitra
gehof - Verplichting vonr het Hof van Cassa
tie - Begrip. 763 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Rechtbanken - Verplichting 
om een prejudiciiHe vraag te stellen. 763 

R 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels -
Taak van de rechter - VeJ•plichting u itspraak 
tc doen over aile punten van de vordering -
Art. 1138, 3•, Ger.W. - Punt van de vordering 
- Begrip. 720 

Rechtbanken 
StraCzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Bedragen door de beklaagde niet betwist -
Toekenning van Jagere bedragen door de 
rechter. 816 

Recht bank en 
Allerlei - Art. 6.1 E.V.R.M. 
instantie - Begrip . 

Rechten van de Mens 

Rechterlijke 
663 

Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14 I.V.B.P.R. - Uitle
vering - Onderzoeksgerechten - Uitvoer
baatverklaring van bet door de buitenlandse 
overheid verleende bevel tot aanhouding. 632 

Rechten van de Mens 
Art 5.3 E.V.R.M. - Uitleverling. 632 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R..M. - Recht van de beklaagde 
op een eerlijk proces - Begrip - Beklaagde 
gedwongen om tegen zichzelf tc getuigen of 
een bekentenis af te leggen. 657 

10-

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht van de beklaagde 
op een eel'lijk proces - Begrip - Beklaagdc 
veroordeeld op basis van de bekentenissen 
van een gewezen medebeklaagde, die als ge
tuige was ondetvraagd. 657 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een onafhanke
lijke en onparlijdige rechterlijke instantie -
Rechterlijke instantie - Begrip. 663 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een eerlijke be
handeling van zijn zaak - Begrip. 663 

Rechten van de Mens 
Art. 14 E.V.R.M. - Non-discriminatie - Toe
passingsgebied. 663 

Rechten van de Mens 
Al't. 12 E.V.R.M. - Rech t te huwen - Schijn
huwelijk - Nietigvcrklaring. 705 

Rechten van de Mens 
Art. 8 E.V.R.M. - Eerbiediging van het privi!· 
Ieven en gezinsleven - Schijnhuwelijk -
Nietigverklaring - Vereisten. 705 

Rechten van de Mens 
Art. 6.2 E.V.R.M. - Vermoeden van onschuld 
- Begrip. 718 

Rechten van de Mens 
Recht op bijstand van een tolk - Art. 6.3.e 
E.V.R.M. - Toepassingsgebied. 769 

Rechten van de Mens 
Art. 14 J • 8.1. E.V.R.M. - Discriminatieverbod 
- Natuurlijk kind - Erfrecht - Art. 756 
B.W. (oud). 862 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Redelijke termijn -
Overschrijding- Sanctie. 917 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Redelijke termijn -
Overschrijding - Gevolgen. 917 

Rechten van de Mens 
Art. 13 I.V.B.P.R. - Ultlevering. 632 

Rechten van de Mens 
Art. 14.1 I.V.B.P.R. - Recht van de beklaagde 
op een eerlijk proces - Begrip - Beklaagde 
gedwongen om tegen zichzelf te getuigen of 
een bekentenis af te leggen. 657 

Rechten van de Mens 
Art. 14.3, G, I.V.B.P.R. - Verbod om een be
klaagde ertoe te dwingen tegen zichzelf te ge
tuigen of een bekentenis af te leggen - Be
grt!J. 657 



Recht van verdediging 
Voorlopige hechtenis -
Schending - Begrip. 

Recht van verdediging 

Handhaving -
659 

Stukken regelmatig aan de rechter overgelegd 
- Stukken in een andere taal gesteld dan die 
van de procedure - Stukken niet in aanmer
king genomen - Gevolg. 679 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Recht op bijstand van een tolk 
-Art. 6.3.e E.V.R.M. - Toepassingsgebied. 

769 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Tolle - Ambtshalve aanwijzing 
- Art. 332 Sv. - Toepassingsgebied. 769 

Recht van verdediging 
Dienstplichtzaken - Herkeuringsraad - In
zage van het dossier. 784 

Recht van verdediging 
Stt·afzaken - Deskundigenverslag - Des
kundige ten onrechte als gerechtelijk deskun
dige bestempeld. 889 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Algemene begrippen 
- Beslissing in strafzaken - Betwisting in 
burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde -
Grenzen. 769 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Burgerlijke zaken - Middel waarin 
aan het hof van beroep wordt verweten dat 
het de draagwijdte van het beroepen vonnis 
heeft miskend - Middel dat niet berust op 
het gezag van gewijsde. 669 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Burgerlijke zaken - Eindvonnis -
Onderscheid. 703 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag - Burgerlijke zaken - Veroordeling 
tot bepaling van levensonderhoud - Latere 
vordering tot betaling van moratoire interest. 

706 

Recbterlijke Macht 
Wenselijkheid van de regeling van de progres
siviteit van een belasting - Geen toetsing 
door de rechter. 823 

Rechtedijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college. 893 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van behoorlijk bestuur - Recht op 
rechtszekerheid. 727 
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Rechtsbeginselen (Algemene) 
Strafzaken - Tweede veroordeling wegens 
hetzelfde feit - Schending van het aJgemeen 
rechtsbeginsel • non bis in idem •. 837 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter onpartijdig moet zijn - Strafzaken -
Onderzoeksrechter die voordien als rechter in 
kort geding zijn mening te kennen heeft gege
ven over de feiten. 846 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van behoorlijk bestuur - Belasting
zaken - Bezwaartermijn inzake inkomsten
belastingen. 919 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Begrip en aard van een rechtsgrond - Straf
zaken - Strafvordering - Tegenstijdigheid 
- Begrip. 850 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Begrip en aard van een reden - Burgerlijke 
zak.en - Tegenstt·ijdige redenen - Bega·ip. 

856 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Stl·af - Redengeving - Vervangende ge
vangenisstraf. 740 

Redenen van de vonnissen en anesten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Bij verstek gewezen beslissing - Verweer 
in het exploot van verzet - Verplichting om 
dat verweer te beantwoorden- Vereisten. 

843 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Belastingzaken - Geen ant· 
woord op de conclusie - Inkomstenbelastin
gen - Voorziening v66r het hof van beroep -
Middel - Conclusie v66r het hof van beroep 
waarin naar de voorziening wordt verwezen 
- Geen antwoord op het middel. 761 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Conclusie geno
men voor de eerste rechter - Niet opnieuw 
ingediend voor de appelrechter - Geen ver
plichting voor de appelrechter daarop te ant· 
woorden. 915 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en politie
rechtbank - AJ!erlei - Beschikking tot ver
wijzing naar de politierechtbank - Vonnis 
van onbevoegdheid - Beklaagde met voor
recht van rechtsmacht - Vernietiging van de 
beschikking - Verwijzing naar de procureur
generaal bij het hof van beroep. 854 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctio
nele t•echtbank - Aard van het misdrijf -



Niet correctionaliseerbare misdaad - Be
schikking tot verwijzing - Arrest houdende 
onbevoegdverklaring - Vernietiging van de 
beschikking - Verdachte in hechtenis - Vet·· 
wijzing naar de anders samengestelde raad· 
kamer. 901 

Regeling van rechtsgebied 
Stnfzaken - Tussen 1·aadkamer en correctio· 
nele rechtbank - Omstandigheden na de ver-
wijzing - Correctionalisering Vonnisge-
recht onbevoegd - Gevolgen. 790 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeks· en vonnis
gerechten - Allerlei - Voorlopige hechtenis 
- Titel van de hechtenis. 661 

s 

Sa men hang 
Stl·afzaken - Strafvordering - Samenhang 
tussen sociaalrechtelijke en andere feiten -
Tegenstrijdigheid. 850 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat -
Dwangsom - Toepasselijkheid. 650 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat -
Vordering van de gemachtigde ambtenaar -
Mnatregel die tot de strafvordering behoort -
Dwangsom - Wettigheid. 892 

Stedebouw 
Ruimtelijke ordening - Bijzonder plan van 
aanleg - Erfdienstbaarheid van algemeen 
nut - OpheUing Erfdienstbaarheid uit 
overeenkomst. 792 

St.raf 
Geldboete - Motivering. 699 

Straf 
Sa men loop - Meerdaadse - Eenheid van op· 
zet - Onaantastbare beoordeling doo1· de fei· 
tenrechter. 651 

Straf 
Allerlei - Straftoemeting - Redengeving -
Vervangende gevangenisstraf. 740 

Straf 
Allerlei - Motivering - Vroegere veroorde· 
ling - Uitwissing. 744 

Straf 
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. - Motive
ring. 913 
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Taalgebruik 
Gerechtszaken (buiten wet 15 juni 1935) - AI· 
lerlei - Stukkcn gesteld in een andere taal 
dan die van de procedure - Stukken waarop 
de rechter acht moet slaan - Door de rechter 
te nemen maatregelen. 679 

u 

Uitlevering 
Onderzoel<sgerechten - Uitvoerbaarverkla
ring van het doo1· de buitenlandse overheid 
verleende bevel tot aanhouding - Aard van 
die beslissing. 632 

Uitlevering 
Rechten van de Mens- Art. 13 l.V.B.P.R. 632 

Uitlevering 
Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverkla· 
ring van het door de buitenlandse handel ver-
leende bevel tot aanhouding Art. 6 
E.V.R.M. - Art 14 I.V.B.P.R. 632 

Uitlevering 
Uitvoerbaarve1·klaring van bet door de buiten· 
landse overheid vedeende bevel tot aanhou
ding - Geen verschijning van de vreemdeling 
voor de raadkamer. 632 

Uitlevering 
Rechten van de Mens - Art. 5.3 E.V.R.M. 632 

Uitvoerende Macht 
Ministerraad - Wet waarbij een in minister· 
raad overlegd koninklijk besluit wordt vereist 
- Geen overleg - Gevolgen. 819 

v 

Verbintenis 
Opschortende voorwaarde 
- Aanvullende regel. 

Verbintenis 
Verjaring - Gevolg. 

Verjaring 

Terugwerking 
813 

856 

Algemene begrippen - Burgerlijke zaken -
Verjaarde verbintenis - Gevolg. 856 
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Verjaring 
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken -
Bevrijdende verjaring - Begrip. 856 

Verjaring 
Burgerlljke zaken - Termijnen Duur -
Maatschappelijk welzijn - Vordel'ing tot te
rugbetallng - Vordering krachtens inde
plaatsstelling - Voorschot op een sociale uit· 
kering. 758 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijn - Duur -
Huur van goederen - Huurprijs - Indexe
ring - Rechtsvordering van de huurder -
Toepasselijke wetsbepaling. 856 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stwting - Dagvaarding 
- Stuitende werking - Grenzen. 801 

Verjaring 
Strafzaken - Schorsing - Strafvordcring -
Verstekvonnis - Betekening Schorsing 
van de verjaring - Begrip. 634 

Verjaring 
Strafzaken - Schorsing - Strafvordering -
Voorziening van de procureur-generaal -
Vordering tot vernietiging - Art. 441 Sv. -
Vernietiging - Gevolg. 853 

Ven vijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Verjaring. 

634 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Cassatie in zoverre de vervan
gende gevangenisstraf wordt vastgesteld -
Beperkte verwijzing. 740 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Stra(zaken - Gewettigde verdenking - Ver
zoekschrift tot onttrekking van de zaak aan 
een rechtscollege - Uitspraak van dat ge
recht na indiening van bet verzoekschrirt -
Gevolg. 789 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ver
zoekschrift tot onttrekking van de zaak aan 
de rechtet· - Gevolg. 789 

Venvijzing van een rechtbank naar een 
a ndere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Rechtscollege waarbij de zaak niet aanhangig 
is - Gevolg. 789 

Verzekering 
Algemene regels - Verzekeringscontract -
Clausule - Nietigheid - Duidelijke en nauw
keul'ige bewoordingen - Begrip. 769 

Verzekering 
Algemene regels - Verzekerd bedrag hoger 
dan de waarde van het verzekerd voorwerp -
Schadegeval - Vergoeding door de verzeke· 
raar - Grens. 795 

Verzekering 
Algemene regels Verzekerbaa•· belang 
Begrip. 795 

Verzekering 
WA.M.-verzekering - W.A.M.-wet 1956, art. 
4, § l , 2 - Uitsluiting van het recht op vergoe
ding - Bloed- en aanverwanten in de rechte 
linie die bij de bestuurder inwonen en door 
hem worden onderhouden - Begrip • onder
houden •. 725 

Vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Verbetering 
schrijving. 

Vonnissen en arresten 

Ver-
676 

Strafzaken - Getuigcn - Burgerlijke partij 
- Verhoor ter terechtzitting - Eed. 766 

Vonnissen en arres ten 
Strafzaken - Beslissing van de ccmmissie tot 
bescherming van de maatschappij - Geldig
heid - Handtekening van de advocaat en ge
neesheer commissieleden. 891 

Vonnissen en arresten 
Belastingzaken - Vordering inzake een ge
schil dat o.m. betrekking heeft op de ophef
fing van een uitvoerend beslag tot zekerheid 
van een belas tingschuld - Zaak waarvan me
dedeling aan het O.M. is vereist - Geen ver· 
melding van het advies van het O.M. - Ge
volg. 674 

Vonnissen en a rresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Art. 780 
Ger.W. - Geen vermelding van de naam, de 
voornaam en de woonplaats van een partij. 

676 

Vonnissen en arresten 
Algemeen - Eindvonnis - Begrip. 703 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis 
- Gezag van gewijsde - Onderscheid. 703 

Vonnissen en an esten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitgifte -
Wettelijke bewijswaarde. 773 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Uitspraak 
- Datum - Vermelding. 773 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen Herope
ning van de debatten - Aanvraag - Verwer
ping - Redenen - Wetligheid. 860 
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Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep 
- Anest - Interpretatief arrest - Eenparig
heid. 695 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Uitspraak -
Dagtekening- Ontstentenis - Gevolg. 916 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Jeugdbescherming - Vervolging van een 
minderjarige van meer dan zestien jaar en 
minder dan achttien jaar oud, op het ogenblik 
van de feiten, wegens een misdrijf als bedoeld 
in art. 36bis Jeugdbeschermingswet - Ge
meenrechtelijk rechtscollege - Strafvorde
ring - Verjaring - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Onderzoek ter zitting - Toepasselijke 
regels. 635 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Begrip. 837 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Raadkamer - Beschikking -
Betekening - Toepasselijke wetsbepalingen. 

637 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Raadkamer - Beschikking -
Betekening - Termijn Laattijdigheid -
Gevolg. 637 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Hoger beroep - Kamer van 
inbeschuldigingstelling Rechtspleging -
Dossier - Mededeling. 659 

Voorlopige hechtenis 
Handbaving - Art. 21, § 3, Wet Voorlopige 
Hecbtenis 1990 - Toepassingsgebied. 659 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Recht van verdediging -
Scbending - Begrip. 659 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Regeling van rechtsgebied -
Titel van de hechtenis. 661 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Betwisting betreffende de re
gelmatigheid van bet bevel tot aanhouding. 

718 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige 
Hecbtenis 1990 - Ernstige aanwijzingen van 
schuld- Toezicbt van het Hof - Perken. 791 

Voorlopige hechtenis 
Handbaving - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Voorziening in cassatie - Verwer
ping - Gevolgen - Termijn. 843 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Rechtspleging. 843 

Voodopige hechtenis 
Handhaving - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat het boger beroep van 
bet O.M. tegen een beschikking betreffende 
de afgifte van afschriften van bet dossier ge
grond verklaart - Geen uitspraak over een 
bevoegdheidsgeschil - V66r de eindbeslis
sing ingesteld cassatieberoep - · Ontvanke
lijkheid - Cassatieberoep. 854 

Voorlopige hechtenis 
Onwettige hechtenis - Onwerkzame - Scha
deloosstelling - Wet 13 maart 1973, art. 28 -
Beslissing - Rechtsmiddel tegen die beslis
sing. 775 

Voorlopige hechtenis 
Allel'lei - Verbod van vrij verkeer. 698 

Voorrechten en hypothelten 
Onderaannemer - Werken uitgevoerd in op
dracht van bet Wegenfonds - Voorrecht van 
de onderaannemer - Werken voor rekening 
van de Staat. 746 

Voorziening in cassatie 
Algemene begrippen - Voorziening tegen 
een weigering een prejudiciiHe vraag aan het 
Hof te stellen - Geen middel tegen de beslis
sing die het gevolg van de weigering is. 692 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening - Beslissingen onmiddel
lijk vatbaar voor cassatiebet•oep - Definitie
ve beslissing over een punt van het gescbil 
zelf. 919 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Vorm van het cassatiebe
roep en vermeldingen - Provincie- en plaat
selijke belastingen. 860 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Vorm van het cassatiebe
roep en vermeldingen - Inkomstenbelastin
gen. 862 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en ter
mijn voor memories en stukken - Neerleg
ging van memories - Door de verweerder in
ges telde vordering tot bindendverklaring van 
het arrest - Memorie van antwoord van de 
opgeroepen partij - Termijn. 760 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Eisers - Strafvordering - Be
klaagde - Veroordelend arrest - Bevel tot 
onmiddellijke aanhouding Ontvankelijk-
beid - Vereisten. 837 



Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatiebet·oep 
- Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep 
- Arrest van de kamer van inbeschuldiging· 
stelling die het hoger beroep van het O.M. te· 
gen een beschikking betreffende de afgifte 
van afschriften van het dossier gegrond ver· 
klaart - Gecn uitspraak over een bevoegd· 
heidsgeschil - V66r de eindbeslissing inge· 
steld cassatieberoep. 854 

Voorziening in cassatie 
Vormen- Strafzaken - Faxpasl 719 

Voorziening in cassatie 
Stra£zaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Neerlegging ter 
grilfie. 768 

Voorzlening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Strafvordering door 
de administratie van financien ingesteld -
Cassatieberoep van het bestuur - Achtera£ 
gedane afstand - Afstand, gedaan door een 
advocaat - Reehtsgeldigheid - Vereiste. 899 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Strafvordering door 
de administratie van financien ingesteld -
Cassatieberoep van het bestuur - Achtera{ 
gedane 11fstand - Rechtsgeldigheid - Vereis-
• m 

w 

Waters 
K.B. 11 okt. 1985 betreffende natuurlijk mine· 
raal water en bronwater - Geen voorafgaand 
overleg in ministerraad - Gevolgen. 819 

Wegverkeer 
Wetsbepalingen - Art. 33 - Vluchtmisdrij{ 
- Onttrekl<ing aan de dienstige vaststellin
gen - Begrip. 842 

Wegverlteer 
Wegverkeersreglement 1975 - Art. 10.1.1° en 
10.1.3• - Onaangepaste snelheid Niet te 
voorziene hindernis. 742 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe· 
palingen - Art. 12.3.1 - Voorrangsplicht -
Begrip. 850 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement Reglementsbepa
lingen - At·t. 16 - lnhalen - Begrip. 694 
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Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Art. 16.3 -
Links inhalen - Voorwaarden. 839 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Art. 16.6 -
Links inhalen - Voorwaarden. 839 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering Ontzeg· 
ging - Onrechtmatig ontvangen werkloos· 
heidsuitkeringen - Eigen bepalingen. 810 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Begrip - Wet in de zin van art. 608 Ger.W. -
Ziekte· en invaliditeitsverzekering - Over· 
eenkomst tussen verplegingsinrichtingen en 
verzekeringsinsteUingen. 831 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de ruimte - Respectieve rechten 
en verplichtingen van de echtgenoten -
Maab·egelen ter bescherming van bet gezin -
Internationaal privaatrecht - Echtgenoten -
Zelfde nationaliteit - Persoonlijke zekerhe· 
den door een der echtgenoten gesteld - Toe
passelijke wet. 905 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werldng in de ruimte - Respectieve rechten 
en verplichtingen van de echtgenoten -
Maatregelen ter bescherming van het gezin -
Intemationaal privaatrecht- Echtgenoten -
Verschillende nationaliteit- Persoonlijke ze· 
kerheden door een der echtgenoten gesteld -
Toepasselijke wet. 905 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Wettigheid van de besluiten en verordeningen 
- Wet waarbij een in ministerraad overlegd 
koninklijk besluit wordt vereist - Geen over· 
leg - Gevolgen. 819 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Wettigheid van de besluiten en verordeningen 
- KB. van 11 okl 1985 betrefiende natuur· 
lijk mineraal water en bronwater - Geen 
voorafgaand overleg in ministerraad - Gevol
pn. 8U 

z 

Zegel verbreking 
Materieel bestanddeel - Venvijdering van 
het zegel. 653 



Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Onverschuldigd be
taalde - Terugvordcring - Teruginning -
Vergoedende interest - Boekhoudkundig 
stelsel. 806 

Ziekte- en invatlditeitsverzekering 
Algemene begri~;>pen - Cumulatieverbod -
Schadeloosstelling ·krachtens andere wetge-
ving - Gedekte schade. • 878 

., ' 
Ziekte-· en invaliditeitsver~ekering 

Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen 
Weigering - Opze~lijk gepleegde foul. 625 -- ... 

' . . , 
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschlktheid - Uitkel'ingen - Ge
dekte schade. 878 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Hervatting van de 
arbeid - Begrip • arbeid •. 886 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Ziektekosten - Overeenkomst tussen vcrple
gingsinrichtingen en verzekeringsinstellingen 
- Aat·d . 831 


