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Nr. 644 

1 e KAMER - 1 oktober 1992 

1° STEDEBOUW - RUIMTELIJKE ORDE

NING- BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD
RECHT OP SCHADEVERGOEDING - AARD. 

2° STEDEBOUW - RUIMTELIJKE ORDE

NING EN STEDEBOUW- BOUW- OF VERKAVE
LINGSVERBOD - SCHADELOOSSTELLING 
WAARDEVERMINDERING VAN RET GOED -
RAMING - SCHATTING - PROCEDURE -
ART. 1, § 2, K.B. 24 OKT. 1978 - WETTIGHEID. 

1 o Het bij art. 37, eerste lid, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw toege
kende recht op schadevergoeding inge
val het bouw- of verkavelingsverbod 
volgend uit een plan dat bindende 
kracht heeft verkregen, een einde 
maakt aan het gebruik waarvoor een 
goed dient of normaal bestemd is, is 
een burgerlijk recht (1). 

2° De uitvoeringsmodaliteiten van art. 37 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, zoals die zijn bepaald bij art. 1, 
§ 2, K.B. van 24 okt. 1978 en in zoverre 
zij tot gevolg hebben dat geschillen in
zake de verkoopwaarde van goederen 
waarop een bouw- of verkavelingsver
bod rust, aan de kennisneming van de 
hoven en rechtbanken worden onttrok
ken en aan die hoven en rechtbanken 
het recht wordt ontnomen om het be
drag van de vergoeding vast te stellen 
overeenstemmend met de waardever
mindering van het goed, schenden de 
artt. 92 Gw. en 38 Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw (2). 

(1) en (2) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1992, 
I, nr. 644. 

In de artt. 34 en 35 van het Waalse Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, bij 
het besl. 14 mei 1984 van de Waalse Ge
westraad, komen voor het Waalse Gewest 
soortgelijke bepalingen voor als die van de artt. 
37 en 38 Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw. 

(WAALS GEWEST T. DE CLERCQ E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9038) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 37, inzonderheid tweede 
en vierde lid, van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en de stedebouw, gewij
zigd bij de wetten van 22 december 1970, 
12 juli 1976 en 22 december 1977 (thans 
artikel 34 van het W aalse W etboek van 
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening ge
voegd bij het besluit van de Waalse Ge
westexecutieve van 14 mei 1984 tot codi
ficatie van de wetgevende en verorde
nende bepalingen betreffende de stede
bouw en de ruimtelijke ordening van 
toepassing op het Waalse Gewest) en 1, 
inzonderheid § 2, van het koninklijk be
sluit van 24 oktober 1978 tot uitvoering 
van artikel 37, tweede lid, van de wet 
van 29 maart 1962 (thans artikel 190, in
zonderheid § 2, van het Waalse Wet
hoek), 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis van 28 novem
ber 1986, beslist dat de waardeverminde
ring die voor schadeloosstelling in aan
merking komt, overeenkomstig artikel 
37, tweede lid, van de wet van 29 maart 
1962, niet kan worden vastgesteld val
gens de procedure bepaald in artikel 1, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 24 ok
tober 1978, op grand dat die procedure 
strijdig is met artikel 92 van de Grand
wet en dat de vastgelegde toepassings
modaliteiten strijdig zijn met artikel 38 
van de wet van 29 maart 1962, en, inzon
derheid, op grand dat, zoals het vonnis 
van 28 november 1986 zegt, enerzijds, de 
procedure bepaald bij genoemd artikel 1, 
§ 2, de rechter de werkelijke macht ont
neemt om de schadevergoeding te bepa
len, aangezien hij gebonden is door de 
beslissing van de schatters omtrent de 
verkoopwaarde van het goed, en, ander
zijds, de toetsing, die kan worden uitge
oefend door de Rechterlijke Macht inge
volge de artikelen 114 en 120 van het 
Wetboek van de Successierechten, die 
van toepassing zijn krachtens artikel 1, 
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§ 2, tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 24 oktober 1978, tot de bevoegdheid 
van de vrederechter behoort en niet tot 
die van de rechtbank van eerste aanleg, 
als bepaald bij artikel 38 van de wet van 
29 maart 1962, 

terwijl artikel 37, vierde lid, van de 
wet van 29 maart 1962 bepaalt dat « de 
Koning de uitvoeringsmodaliteiten be
paalt van (dit) artikel, inzonderheid wat 
betreft de vaststelling van de waarden 
van het goed en de actualisering ervan »; 
de wetgever die bevoegdheid van de Ko
ning hoegenaamd niet heeft beperkt, zo
dat de Koning, door te bepalen << dat in 
geval van betwisting de verkoopwaarde 
van het goed wordt bepaald overeenkom
stig de artikelen 112 tot 120 en 122 van 
het Wetboek der Successierechten » (arti
kel 1, § 2, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 24 oktober 1978), welke maat
regel overigens wordt overwogen in de 
parlementaire voorbereiding van de wet 
van 22 december 1977 (verslag in naam 
van de commissie voor openbare werken, 
ruimtelijke ordening en huisvesting, 
door de h. Gerits, Gedr. St., Senaat, zit
ting 1977-1978, nr. 181/2, Pasinomie 1977, 
biz. 1588), zijn bevoegdheden niet heeft 
overschreden en het besluit van 24 okto
ber 1978, dat conform de wet is, moet 
worden toegepast zonder dat de grond
wettigheid ervan in het geding kan zijn; 
het bepalen van de verkoopwaarde van 
het goed door de schatting, die is inge
steld overeenkomstig de artikelen 112 tot 
120 en 122 van het Wetboek der Succes
sierechten, overigens niet inhoudt dat 
een geschil over burgerlijke rechten aan 
de Rechterlijke Macht wordt onttrokken; 
het uitzonderlijke recht op vergoeding 
van de schade dat voortvloeit uit een erf
dienstbaarheid van openbaar nut, dat is 
ingesteld bij artikel 37 van de wet van 29 
maart 1962, een politiek recht is aange
zien het, net zoals het recht op werkloos
heidsuitkering, op sociale zekerheid, op 
oorlogsschade, op tussenkomst van de 
Staat bij natuurramp, gaat om een recht 
om mede te genieten van de diensten en 
voordelen van de openbare macht; de 
wetgever bijgevolg de toekenningsmoda
liteiten van dat recht aan de Rechter
lijke Macht kon onttrekken; in werkelijk
heid evenwel, het geschil inzake de 
uitoefening van dat recht niet is onttrok
ken aan de Rechterlijke Macht; de schat
ting, die is geregeld in het Wetboek der 
Successierechten en die volgens het ko
ninklijk besluit van 24 oktober 1978 de 
verkoopwaarde moet bepalen die de 

grondslag vormt voor de berekening van 
de schadevergoeding, niet het werk van 
een rechtsprekend orgaan is maar ge
woon een bewij smiddel uitmaakt; de 
rechter, hoewel hij met afwijking van 
het Gerechtelijk Wetboek, gebonden is 
door de beslissing van de schatters de 
schadevergoeding bepaalt met inachtne
ming van de normen opgelegd bij artikel 
37 van de wet van 29 maart 1962, dat wil 
zeggen door het berekenen van het ver
schil tussen eensdeels de waarde van het 
goed op het ogenblik van de verwerving 
geactualiseerd en vermeerderd op de wij~ 
ze aangewezen in dat artikel, en ander
deels de waarde van het goed op het 
ogenblik van het ontstaan van het recht 
op schadevergoeding, waarbij enkel de 
waardevermindering voortvloeiend uit 
het plan van aanleg in aanmerking kan 
komen; de verrichtingen van de schat
ting zelf overigens onder het toezicht 
van de Rechterlijke Macht vallen, die de 
schatters aanwijst en, in voorkomend ge
val, de nietigheid van de schatting uit
spreekt wegens overtreding van de wet, 
verschrijving of miskenning van de sub
stantii:He vormvereisten en in dat geval 
ambtshalve een nieuwe schatting beveelt 
(artikelen 114 en 120 van het Wetboek 
der Successierechten); het feit dat de 
schatting in het Wetboek der Successie
rechten wordt geregeld onder toezicht 
van de vrederechter, geenszins strijdig is 
met artikel 38 van de wet van 29 maart 
1962, aangezien de rechtbank van eerste 
aanleg, overeenkomstig die bepaling, de 
schadevergoeding vaststelt; daaruit volgt 
dat het arrest, door zijn weigering de 
procedure toe te passen die is bepaald in 
artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit 
van 24 oktober 1978, die bepaling 
schendt evenals artikel 37, tweede en 
vierde lid, van de wet krachtens hetwelk 
de uitvoeringsmodaliteiten voor het vast
stellen van de waarden van het goed 
door de Koning moesten worden be
paald: 

Overwegende dat artikel 37, eer
ste lid, van de wet van 29 maart 
1962 bepaalt dat er een recht be
staat op vergoeding van de schade 
ten gevolge van een bouw- of verka
velingsverbod volgend uit een plan 
van aanleg dat bindende kracht 
heeft verkregen, dat een einde 
maakt aan het gebruik waarvoor 
een goed dient of normaal bestemd 
is; dat het recht op die vergoeding 
een burgerlijk recht is; 
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Overwegende dat ingevolge arti
kel 92 van de Grondwet en zoals ar
tikel 38 van de wet van 29 maart 
1962 zonder enige beperking be
paalt, de geschillen omtrent dat 
recht tot de uitsluitende bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken 
behoren; 

Overwegende dat artikel 37, twee
de lid, van de voornoemde wet dat 
de omvang van het recht op schade
vergoeding vaststelt, bepaalt dat en
kel de waardevermindering voort
vloeiend uit het plan in aanmerking 
kan komen voor schadevergoeding 
en zegt dat de waardevermindering 
dient te worden geraamd als het 
verschil tussen eensdeels de waarde 
van dat goed op het ogenblik van de 
verwerving, geactualiseerd en ver
hoogd met de lasten en kosten en 
anderdeels de waarde van het goed 
op het ogenblik van het ontstaan 
van het recht op schadevergoeding; 

Overwegende dat genoemd artikel 
37, dat aldus in zijn tweede lid de 
regels bepaald voor het berekenen 
van de waardevermindering van het 
goed, geen andere beperking oplegt 
aan de macht van de rechter om, bij 
geschil, het bedrag ervan vast te 
stellen; dat het de Koning niet 
machtigt om zulks te doen; 

Overwegende dat artikel 1, § 2, 
van het koninklijk besluit van 24 ok
tober 1978 zegt dat de verkoopwaar
de van het goed op het ogenblik van 
weigering van een bouw- of verkave
lingsvergunning of in geval van een 
negatief stedebouwkundig attest, 
wordt bepaald door een ambtenaar 
daartoe aan te wijzen door de di
recteur-generaal van de administra
tie van de B.T.W., Registratie en Do
meinen op verzoek van de vergoe
dingsplichtige; dat in geval van be
twisting de verkoopwaarde wordt 
bepaald door een schatting overeen
komstig de artikelen 112 tot 120 en 
122 van het Wetboek der Successie
rechten, met dien verstande dat de 
woorden « ontvanger registratie en 
domeinen » dienen gelezen te wor-

den als « ambtenaar aangewezen 
door de directeur-generaal van de 
B.T.W., Registratie en Domeinen »; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 119 van het Wetboek der Succes
sierechten de door de schatters ge
geven begroting de verkoopwaarde 
van het goed bepaalt, nu de beslis
sing van de genoemde schatters, 
met toepassing van artikel 120 van 
voornoemd wetboek, niet vatbaar is 
voor enig beroep, nu de ontvanger 
of de partij die ze betwist aileen de 
nietigheid der schatting kan vragen 
wegens overtreding der wet, wegens 
zakelijke missing of wegens ver
krachting der wezensvormen; dat de 
rechtbank, als de nietigheid wordt 
uitgesproken, van ambtswege een 
nieuwe schatting beveelt waarvan 
de besluiten bindend zullen zijn; 

Overwegende dat de uitvoerings
modaliteiten van artikel 37 van de 
wet van 29 inaart 1962, als vastge
legd in artikel 1, § 2, van het ko
ninklijk besluit van 24 oktober 1978, 
tot gevolg hebben dat geschillen in
zake de verkoopwaarde van goede
ren met een bouw- of verkavelings
verbod volgens uit een plan van 
aanleg aan de hoven en rechtban
ken wordt onttrokken en dat hen de 
macht wordt ontnomen om het be
drag van de schadevergoeding vast 
te stellen dat overeenstemt met de 
vermindering van de waarde van 
het goed; 

Dat het arrest bijgevolg, door te 
beslissen « dat er in dat geval ( ... ) 
geen toepassing dient te worden ge
maakt van artikel 1, § 2, van het ko
ninklijk besluit van 24 oktober 1978, 
aangezien de in dat artikel bepaalde 
procedure strijdig is met artikel 92 
van de Grondwet en de vastgelegde 
toepassingsmodaliteiten in strijd 
zijn met artikel 38 van de wet van 
29 maart 1962 », zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eise1· in de 
kosten. 

1 oktober 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. de Bruyn en Simont. 

Nr. 645 

3e KAMER - 5 oktober 1992 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 

VAN ONDERNEMINGEN - SLUITINGSFONDS -
TERUGVORDERING VAN DE WERKGEVER -
VOORRECHT BEPAALD BIJ ART. 19, 3°BIS, HY
POTHEEKWET - WERKNEMERSBIJDRAGEN 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN BEDRIJFS
VOORHEFFING. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHTEN - VOORRECHT BEPAALD 

BIJ ART. 19, 3° BIS, HYPOTHEEKWET - SLUI
TING VAN ONDERNEMINGEN - SLUITINGS
FONDS - TERUGVORDERING VAN DE WERK
GEVER - WERNEMERSBIJDRAGEN VOOR SO
CIALE ZEKERHEID EN BEDRIJFSVOORHEF
FING. 

1° en 2° Het voorrecht bepaald bij artikel 
19, 3"bis, Hypotheekwet strekt zich 
niet uit tot de vordering van het Slui
tingsfonds tot terugbetaling door de 
werkgever van de werknemersbijdra
gen voor sociale zekerheid en de be
drijfsvoorheffing welke deze had die
nen in te houden op het loon dat het 
Fonds in de plaats van de werkgever 

aan de werknemers heeft betaald (1). 
(Art. 8, eerste lid, Sluitingsfondswet 
1967 .) 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

T. FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA-

GEN WERKNEMERS) 

(ARREST) 

(A.R. nr. 7738) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 27 juli 1992, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 2, 5 en 8, 
eerste lid, van de wet van 30 juni 1967 
tot verruiming van de opdracht van het 
Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen ontsla
gen werknemers, 19.3°bis en 19.4°ter van 
de Hypotheekwet van 16 december 1851, 
1, 2 en 23 van de wet van 12 april 1965 
op de bescherming van het loon, 

doordat het bestreden arrest, bij be
vestiging van het vonnis a quo, beslist 
dat de schuldvordering van verweerder, 
ten belope van F 224.484, d.w.z. ten belo
pe van de brutovergoeding uitgekeerd 
ten behoeve van de werknemers van me
deverweerder, dient opgenomen in het 
bevoorrecht passief, met rang overeen
komstig artikel 19.3°bis van de Hypo
theekwet, om reden dat, aldus de eerste 
rechters: "Voor de contractuele vergoe
dingen uitgekeerd op basis van de wet 
van 30 juni 1967, beschikt het Fonds 

(1) Zie Cass., 25 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
648), 21 juni 1985, A.R. nr. 4321 (A.C., 1984-85, 
nr. 639), 9 nov. 1990, A.R. nr. 6739 (A.C., 
1990-91, nr. 136). Het Sluitingsfonds kan aan
spraak maken op het voorrecht bepaald bij 
art. 19, 3°bis, Hypotheekwet, wat de bedrijfs
voorheffing betreft, wanneer met toepassing 
van art. 182, 1°, W.I.B., tussen werkgever en 
werknemer is overeengekomen dat de werkge
ver de voorheffing niet inhoudt op het loon 
(zie Cass., 10 maart 1986, A.R. nr. 5074, A.C., 
1985-86, nr. 440). 
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thans bijgevolg over een uitdrukkelijk 
voorrecht op rang 19, 3°bis W.V.H. voor 
de brutobedragen, uitgekeerd in toepas
sing van art. 8, eerste lid van deze wet", 

terwijl verweerder, krachtens artikel 8, 
eerste lid, van de wet van 30 juni 1967, 
slechts is gesubrogeerd in de rechten en 
vorderingen van de werknemer tegen
over de werkgever voor de lonen, vergoe
dingen en voordelen die deze laatste 
werkelijk aan de werknemer heeft uitbe
taald; dat, zo de werknemersbijdrage en 
de bedrijfsvoorheffing deel uitmaken van 
het loon, zij door verweerder evenmin 
als door de werkgever aan de werkne
mer worden uitbetaald, en de werkne
mer noch (tegenover) de werkgever noch 
tegenover verweerder een recht of vorde
ring kan laten gelden tot uitbetaling, in 
zijn handen, van die bijdrage en van de
ze bedrijfsvoorheffing, die van het loon 
worden afgehouden en door verweerder 
zoals door de werkgever aan de betrok
ken instellingen moeten worden overge
maakt; verweerder bijgevolg voor de per
soonlijke R.S.Z.-bijdragen van de werk
nemers van medeverweerder en voor de 
bedrijfsvoorheffing, uitbetaald krachtens 
artikel 5.1° van de wet van 30 juni 1967, 
op grond van artikel 8, eerste lid, van die 
wet geen aanspraak kan laten gelden op 
het voorrecht van artikel 19.3°bis van de 
Hypotheekwet; dat artikel 19, 4oter, van 
de Hypotheekwet voor de aan eiser ver
schuldigde bijdragen geen onderscheid 
maakt tussen de werknemersbijdragen 
en de patronale bijdragen en derhalve 
een algemene draagwijdte heeft; dat ver
weerder derhalve slechts op het door ar
tikel 19, 4°ter, bepaalde voorrecht aan
spraak kan maken, zowel voor de werk
nemersbijdragen als voor de werkgevers
bijdragen; zodat het bestreden arrest, 
door anders te beslissen, al de vooraan 
in het middel aangehaalde wettelijke be
palingen heeft geschonden » : 

Overwegende dat artikel 8 van de 
wet van 30 juni 1967 in het eerste 
lid bepaalt dat het Fonds van 
rechtswege in de rechten en vorde
ringen van de werknemer tegenover 
de werkgever-schuldenaar treedt 
voor de inning bij deze laatste van 
de lonen, vergoedingen en voordelen 
die het met toepassing van artikel 2 
heeft betaald, en in het tweede lid 
dat het Fonds van rechtswege in de 
rechten en vorderingen van de in 
artikel 5, 2°, bedoelde instellingen 

treedt voor de inning bij de werkge
ver-schuldenaar van de krachtens 
hetzelfde artikel betaalde bijdragen; 

Overwegende dat, hoewel het 
tweede lid van artikel 8 van bedoel
de wet verwijst naar de in artikel 5, 
2°, bedoelde instellingen, het de sub
rogatie nochtans laat slaan op alle 
krachtens artikel 5 betaalde bijdra
gen, derhalve niet aileen op de door 
artikel 5, 2°, genoemde werkgevers
bijdragen, maar ook op de werkne
mersbijdragen, waarvan artikel 5, 
1 o, de inhouding en de betaling van 
de betrokken instellingen oplegt in 
de plaats van de normaal op de 
werkgever rustende verplichting; 

Overwegende dat, hoewel de 
werknemersbijdrage voor sociale ze
kerheid en de met toepassing van 
de belastingwetgeving ingehouden 
bedrijfsvoorheffing deel uitmaken 
van het loon, zij door het Fonds 
evenmin als door de wer kg ever a an 
de werknemer worden uitbetaald; 
dat, tenzij anders is bedongen met 
betrekking tot de bedrijfsvoorhef
fing, wat te dezen in het arrest niet 
wordt vastgesteld, de werknemer 
noch tegenover de werkgever noch 
tegenover het Fonds een recht of 
vordering kan laten gelden tot uitbe
taling, in zijn handen, van de be
drijfsvoorheffing en de sociale-ze
kerheidsbijdrage, die van het loon 
worden ingehouden en die door het 
Fonds, zoals door de werkgever, aan 
de betrokken instelling moeten wor
den overgemaakt; 

Overwegende dat, nu de eerste ver
weerder met toepassing van artikel 
8, eerste lid, van de wet van 30 juni 
1967 enkel gesubrogeerd is in de 
rechten en vorderingen van de 
werknemer tegenover de werkgever 
voor de lonen, vergoedingen en 
voordelen die hij werkelijk aan de 
werknemer heeft uitbetaald, hij voor 
de bedrijfsvoorheffing en de werk
nemersbijdrage geen aanspraak kan 
maken op het voorrecht bepaald 
door artikel 19, 3° bis, van de Hypo
theekwet; dat de aanvulling van dit 
artikel door artikel 96 van de Her-
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stelwet van 22 januari 1985, in zo
verre deze wetsbepaling te dezen 
van toepassing is, hieraan geen af
breuk doet, vermits in deze aanvul
ling enkel de op grand van de inde
plaatsstelling van artikel 8, eerste 
lid, van de wet van 30 juni 1967 in
gestelde schuldvorderingen zijn be
doeld; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat « de schuldvordering van 
(eerste verweerder) ten belope van 
224.484 Fr. (brutobedrag, bedrijfs
voorheffing en de werknemersbij
drage inbegrepen) dient te worden 
opgenomen in het bevoorrecht pas
sief rang 19, 3°bis Hypotheekwet "; 
dat het zodoende deze wetsbepaling 
en artikel 8, eerste lid, van de wet 
van 30 juni 1967 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be·· 
streden arrest, behoudens in zoverre 
het met bevestiging van het bestre
den vonnis het bedrag van 46.399 
Fr. voor de eerste verweerder opneemt 
in het bevoorrecht passief rang 19, 
4 ter, van de Hypotheekwet; 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; verklaart dit arrest bindend 
voor de tweede verweerder; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

5 oktober 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. De 
Bruyn. 

Nr. 646 

3" KAMER - 5 oktober 1992 

1° ARBEIDSONGEVAL - AARD VAN DE 
WET - BEPALINGEN BETREFFENDE VORDE· 
RINGEN TEGENOVER DE AANSPRAKELIJKE 
DERDE. 

2° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE
VAL - BEPALINGEN BETREFFENDE VORDE
RINGEN TEGENOVER DE AANSPRAKELIJKE 
DERDE. 

1 o en 2° De bepalingen van de Arbeidson
gevallenwet betreffende de rechten die 
de getroffene of zijn rechthebbenden 
en de gesubrogeerde arbeidsongeval
lenverzekeraar kunnen doen gelden te
genover de voor het ongeval aanspra
kelijke derde, zijn niet van openbare 
orde of van dwingend recht (1). (Artt. 
46 en 47 Arbeidsongevallenwet.) 

(LEMMENS T. A.S.G. - ALGEMEEN SYNDICAAT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7790) 

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

Over de door verweerster ingeroe
pen grand van niet-ontvankelijk
heid : het middel is nieuw : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat het arrest bij de bereke
ning in gemeen recht van de schade 
van de echtgenoot van Lutgardis 
Van W esenbeeck, slachtoffer van 
een dodelijk ongeval op de weg naar 
of van het werk op 7 december 1972, 
om de omvang van het subrogatie
recht van verweerster als arbeidson
gevallenverzekeraar te bepalen, met 

(1) Cass., 27 feb. 1989, A.R. nr. 6454 (A.C., 
1988-89, nr. 360) met cone!. O.M. 
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miskenning van de artikelen 46 en 
4 7 van de Arbeidsongevallenwet, re
kening houdt met de vergoeding 
voor het verlies van de economische 
waarde als huisvrouw van de getrof
fene; 

Overwegende dat eiser voor de 
appelrechters wel het bestaan van 
deze schade heeft betwist, maar in 
zijn appelconclusies niet heeft opge
worpen dat het in aanmerking ne
men van het economisch verlies als 
huishoudster bij de berekening van 
de schade in gemeen recht, waarop 
het subrogatierecht van de arbeids
ongevallenverzekeraar dient te wor
den toegepast, op grand van cumula
tieregeling van artikel 46, § 2, twee
de lid, van de Arbeidsongevallenwet 
niet is toegelaten; 

Overwegende dat eiser derhalve 
een middel aanvoert dat hij niet aan 
de appelrechters heeft voorgelegd; 
dat dit middel betrekking heeft op 
wetsbepalingen betreffende de rech
ten die de getroffene of zijn recht
hebbenden en de gesubrogeerde ar
beidsongevallenverzekeraar kunnen 
doen gelden tegenover de voor het 
ongeval aansprakelijke derde; dat, 
nu deze wetsbepalingen niet van 
openbare orde of van dwingend 
recht zijn, het middel nieuw is en 
derhalve niet ontvankelijk; 

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

5 oktober 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 647 

3• KAMER - 5 oktober 1992 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -

CUMULATIEVERBOD - SCHADELOOSSTEL
LING KRACHTENS ANDERE WETGEV!NG - GE
DEKTE SCHADE. 

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- U!TKERINGEN - GEDEKTE SCHADE. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING-
ARBEIDSONGESCHIKTHEID GEDEKTE 
SCHADE. 

1 o Art. 70, § 2, (1) Z.I. V.-wet, dat de sa
menvoeging van de in die wet bepaalde 
uitkeringen en de krachtens het 
gemeen recht of een andere wetgeving 
verschuldigde vergoedingen verbiedt, is 
alleen van toepassing wanneer die 
uitkeringen en vergoedingen dezelfde 
schade of hetzelfde gedeelte van de 
schade dekken. De krachtens de 
Z.I. V.-wet verleende arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen en de krachtens de 
Arbeidsongevallenwet toegekende ver
goedingen wegens arbeidsongeschikt
heid dekken dezelfde schade (2). 

2° De krachtens de Z.I. V.-wet ver
leende arbeidsongeschiktheidsuitkerin
gen dekken de schade die bestaat in 
het verlies of de vermindering van het 
vermogen om, door het verrichten van 
arbeid, inkomsten te verwerven die tot 
het Jevensonderhoud kunnen bijdra
gen,- dit geldt oak 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
Jiezen (3). (Art. 56, § 1, Z.I.V.-wet.) 

3° De krachtens de arbeidsongevallen
wet toegekende vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid dekken de scha-

(1) Thans art. 76quater, § 2. 

(2) (3) en (4) Cass., 18 mei 1992, A.R. nr. 7812 
(A.C., 1991-92, nr. 488) met cone!. O.M. 
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de die bestaat in het verlies of de ver
mindering van het vermogen om, door 
het verrichten van arbeid, inkomsten 
te verwerven die tot het levensonder
houd kunnen bijdragen (4). (Artt. 22 en 
23 Arbeidsongevallenwet.) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. VAN TRIER, JANSSENS) 

(A.R. nr. 7911) 

5 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaat: mr. 
Hutzler. 

Nr. 648 

3e KAMER - 5 oktober 1992 

ARBEID - GEZONDHEID EN VEILIGHEID -

DIENSTHOOFD VEILIGHEID - VERWIJDERING 

UIT DE FUNCTIE - PROCEDURE. 

De door art. 833.2.1 A.R.A.B. voorge
schreven procedure om een dienst
hoofd veiligheid uit zijn functie te ver
wijderen geldt aileen ten aanzien van 
het diensthoofd dat met naleving van 
dezelfde procedure is aangewe
zen (1). 

(SARMAG N.V. T. DEBAVEYE) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het diensthoofd veiligheid wordt door 
de werkgever aangewezen onder de 
werknemers van de onderneming. Maar 

Noot arrest nr. 647 : 

(4) Zie noot 2 op vorige biz. 

Noot arrest nr. 648: 

(1) Zie cone!. O.M. 

de werkgever beslist daarover niet al
leen. Hij behoeft daarvoor, ingevolge ar
tikel 833.2.1 van het A.R.A.B., het ak
koord van het veiligheidscomite of, bij 
ontstentenis daarvan, de vakbondsaf
vaardiging. Komen zij niet tot een ak
koord, dan winnen zij het advies van de 
bevoegde arbeidsinspecteur in. 

Dezelfde voorschriften gelden begrijpe
lijkerwijze ook voor de vervanging en de 
verwijdering van het diensthoofd. Zoniet 
zou de werkgever het akkoord in de 
praktijk gemakkelijk kunnen omzeilen 
en aan de regeling alle ware betekenis 
kunnen ontnemen. Daartoe zou het vol
staan het diensthoofd na enkele dagen 
eigenmachtig te vervangcn of hem ge
woon uit zijn functie te ontslaan. 

Waarborgen voor aanwijzing, vervan
ging en verwijdering vormen een geheel. 
Het vereiste van akkoord en eventueel 
advies voor vervanging en verwijdering 
geldt logischerwijze dan ook alleen voor 
het diensthoofd dat met akkoord is aan
gewezen. 

Artikel 833.2.1 beschermt niet het 
diensthoofd, maar de functie; het waar
borgt dat de functie steeds wordt uitge
oefend met instemming althans inspraak 
van het veiligheidscomite of de vak
bondsafvaardiging. Het verleent het 
diensthoofd geen bescherming tegen on
rechtmatig ontslag, zoals de leden van 
het veiligheidscomite genieten. 

Is het artikel dan niet toepasselijk, 
wanneer het diensthoofd ontslagen 
wordt? Volgens de tekst wel, want ant
slag heeft verwijdering uit de functie tot 
gevolg. 

De werkgever die het diensthoofd ont
slaat zonder artikel 833.2.1 toe te passen, 
overtreedt een uitvoeringsbepaling van 
de Gezondheid en Veiligheidswet en kan 
dus eventueel strafbaar zijn met toepas
sing van artikel 7, § 1, 1°, 2° of 3°, van die 
wet. 

Een andere vraag is of het ontslag 
daardoor onrechtmatig is. Het ontslag
recht wordt bij wet geregeld en de Ko
ning kan zonder machtiging daarvan 
niet afwijken. Artikel 833.2.1 A.R.A.B. is 
een uitvoeringsbepaling van de Gezond
heid en Veiligheidswet. De wet bevat 
geen enkel voorschrift betreffende het 
diensthoofd; zij machtigt de Koning 
evenmin een ontslagregeling uit te vaar
digen waarbij van de wet wordt afgewe
ken. 

In onderhavige zaak moet op deze pro
blematiek niet nader worden ingegaan. 
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Want de bestreden beslissing is hoe dan 
ook onwettig, doordat het arbeidshof de 
regeling toepast op een diensthoofd dat 
niet volgens de voorgeschreven procedu
re is aangewezen. 

Het eerste onderdeel van het middel is 
gegrond. 

Conclusie: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 7917) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1991 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : « schending van 
artikelen 833, inzonderheid 833.1.1, 
833.2.1, ( ... ) van het algemeen reglement 
voor de arbeidsbescherming goedge
keurd bij de besluiten van de Regent 
van 11 februari 1946 en 27 september 
1947, zoals vervangen door artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 20 juni 1975; 
( ... ) van het algemeen rechtsbeginsel 
"misbruik van recht ", zoals onder meer 
gehuldigd in de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, en van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van het 
arbeidshof, na te hebben vastgesteld dat 
eiseres verweerder beschouwde als hoofd 
van de dienst veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen en dat 
verweerder die functie ook effectief uit
oefende, beslist dat, ondanks de vaststel
ling dat eiseres nooit het akkoord van 
het comite veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen had ge
vraagd en dat verweerder niet de oplei
ding bezat vereist om tot diensthoofd 
veiligheid te kunnen worden aangewe
zen, verweerder tot die functie werd aan
gesteld, dat ondanks deze onwettige aan
stelling welke het arrest weigert in 
aanmerking te nemen op grond van de 
overweging dat "(eiseres) zich op haar 
eigen nalatigheden niet kan beroepen 
om de door haar gedane aanstelling on
gedaan te maken en zich zodoende aan 
haar verplichtingen te onttrekken" (ar
rest p. 8, derde laatste alinea), verweer
der "wederrechtelijk uit die functie ver
wijderd werd op 31 januari 1988, nu 
hiervoor het voorafgaand akkoord van 
het comite voor veiligheid gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen niet 
werd aangevraagd zoals vereist in art. 

833.2.1 van het A.R.A.B." (arrest p. 9, 
tweede alinea) en dat " het niet naleven 
van de gezegde bepaling een ' rechtsmis
bruik ' uitmaakt welke aanleiding geeft 
tot schadevergoeding" (arrest p. 9, derde 
alinea), en eiseres veroordeelt tot beta
ling van een schadevergoeding van 
250.000 frank, 

terwijl, luidens artikel 833.2.1 van het 
algemeen reglement voor de arbeidsbe
scherming de aanwijzing, de vervanging 
of de verwijdering uit de functie van 
hoofd van dienst voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
wordt uitgevoerd door de werkgever na 
voorafgaand akkoord van het comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraai
ing van de werkplaatsen en in geval van 
blijvende onenigheid in de schoot van 
het comite, het advies wordt ingewonnen 
van de inzake veiligheid bevoegd ar
beidsinspecteur; 

uit deze bepaling voortvloeit dat 
slechts als diensthoofd veiligheid kan be
schouwd worden de werknemer die door 
de werkgever werd aangesteld na vooraf
gaand akkoord van het comite voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen, of minstens, in geval 
van blijvende onenigheid in de schoot 
van het comite, na het advies te hebben 
ingewonnen van de inzake veiligheid be
voegde arbeidsinspecteur, en dat slechts 
de werknemer volgens deze procedure 
aangesteld tot diensthoofd veiligheid, be
schermd wordt tegen verwijdering uit 
deze functie door de werkgever, in die 
zin dat de werkgever hiervoor dezelfde 
procedure dient te volgen; 

uit de stukken waarop Uw Hof vermag 
acht te slaan blijkt, en door partijen niet 
betwist werd dat verweerder nooit werd 
aangesteld na voorafgaand akkoord van 
het comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen, of 
minstens na het advies van de inzake 
veiligheid bevoegde arbeidsinspecteur te 
hebben ingewonnen; 

het arrest dan ook niet wettig kon be
slissen dat verweerder diensthoofd vei
ligheid was in de zin van artikel 833 van 
het algemeen regelement voor de ar
beidsbescherming; 

het arrest vervolgens oak niet wettig 
kon beslissen dat eiseres de procedure 
voorzien in artikel 833.2.1 van het alge
meen reglement voor de arbeidsbescher
ming diende na te leven bij het ontslag 
van verweerder, en dat het niet naleven 
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van deze procedure door eiseres een 
rechtsmisbruik uitmaakte dat aanleiding 
geeft tot schadevergoeding; 

het feit dat het arrest het niet vooraf
gaand vragen van het akkoord van het 
comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen bij " de 
aanwijzing " van verweerder als dienst
hoofd veiligheid als een " eigen nalatig
heid " van eiseres beschouwt, geen af
breuk kan doen aan de toepassingsvoor
waarden van artikel 833.2.1 van het 
algemeen reglement voor de arbeidsbe
schering; 

zodat het arrest door verweerder als 
diensthoofd veiligheid te beschouwen en 
door vervolgens te eisen dat voorafgaand 
aan zijn ontslag eiseres het akkoord van 
het comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen dien
de te vragen, artikelen 833.1.1 en 833.2.1 
van het algemeen reglement voor de ar
beidsbescherming schendt, niet wettig 
kon beslissen tot het bestaan van rechts
misbruik in hoofde van eiseres en deze 
niet wettig kon veroordelen tot schade
loosstelling (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel "misbruik van recht ", zo
als onder meer gehuldigd in de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, en van deze wetsbepalingen 
zelf) »: 

Overwegende dat het arrest het 
verweer van eiseres dat verweerder 
« er uiteindelijk niet toe gerechtigd 
was de functie van veiligheidschef 
uit te oefenen nu hij enerzijds niet 
de vereiste opleiding bezat, hij an
derzijds aangesteld werd zonder 
hiertoe het akkoord te hebben beko
men van het C.V.G. » verwerpt met 
de motivering dat « eiseres zich op 
haar eigen nalatigheden niet kan 
beroepen om de door haar gedane 
aanstelling ongedaan te maken en 
zich zodoende aan haar verplichtin
gen te onttrekken »; dat het arrest 
zodoende te kennen geeft dat het ar
beidshof de door eiseres als verweer 
aangevoerde feiten als juist weerge
geven aanvaardt, maar deze als niet 
ter zake dienend verwerpt omdat 
die feiten eigen nalatigheden van ei
seres betreffen en beslist dat « (ver
weerder) veiligheidschef was in het 
bedrijf van (eiseres) >>; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 833.2.1 van het A.R.A.B., « de 
aanwijzing, de vervanging van het 
hoofd van dienst voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen ( ... ) of de verwijdering 
uit (die) functie wordt uitgevoerd 
door de werkgever na voorafgaand 
akkoord van het comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen of, bij ontstentenis 
ervan, van de syndicale afvaardi
ging. In geval van blijvende onenig
heid in de schoot van het comite of 
met de syndicale afvaardiging, 
wordt het advies ingewonnen van de 
inzake veiligheid bevoegde arbeids
inspecteur »; 

Overwegende dat de door deze be
paling voorgeschreven procedure om 
een diensthoofd uit zijn functie te 
verwijderen aileen geldt ten aanzien 
van het diensthoofd dat met nale
ving van dezelfde procedure is aan
gewezen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te beslissen dat eiseres 
slechts met naleving van de in arti
kel 833.2.1 van het A.R.A.B. bepaal
de procedure kon overgaan tot het 
ontslag van verweerder, van wie 
aanvaard wordt dat hij zonder nale
ving van de opgelegde procedure als 
diensthoofd-veiligheid werd aange
wezen, en door eiseres op grond 
daarvan tot het betalen van een 
schadevergoeding te veroordelen, 
deze bepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het met 
bevestiging van het bestreden von
nis eiseres veroordeelt tot betaling 
aan verweerder van een schadever
goeding van 250.000 fr. wegens niet
naleving van de overlegprocedure 
bij de opzegging van verweercter, en 
in zoverre het uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
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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 Gent. 

5 oktober 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 649 

3• KAMER - 5 oktober 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - TOE
PASSINGSSFEER - OVERHEIDSPERSONEEL -
GEMEENTE. 

2° AMBTENAAR - STATUUT OF ARBEIDS
OVEREENKOMST. 

1° en 2° De rechter beslist niet wettig dat 
een gemeente en een personeelslid 
door een arbeidsovereenkomst verbon
den zijn op de enkele grand dat de ge
meente niet de bedoeling had de toe
stand van het personeelslid statutair te 
regelen (1). (Art. 1 Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(GEMEENTE BOORTMEERBEEK T. DE CAT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7931) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 18 en 25 nov. 1985, A.R. nr. 
4859 en A.R. nr. 7210 (A.C., 1985-86, nrs. 179 en 
202). 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, waarvan een uittreksel dat 
het middel bevat, aan dit attest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat de wet van 3 ju

li 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomst, krachtens artikel 1, van 
toepassing is op de door de gemeen
ten tewerkgestelde werknemers 
wier toestand niet statutair is gere
geld; dat een contractuele tewerk
stelling door de overheid, overeen
komstig artikel 1 van de Arbeids
overeenkomstenwet, slechts tot 
stand kan komen ingevolge een ar
beidsovereenkomst; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt « dat verweerster bij een
voudige beslissing van het Schepen
college van Boortmeerbeek (van 16 
november 1987) aangenomen werd 
als vervangende kleuterleidster; dat 
haar status niet werd gepreciseerd; 
dat het feit dat (verweerster) als 
vervangend personeelslid werd aan
genomen en niet in een vacante 
functie werd aangesteld erop wijst 
dat het niet in de bedoeling van (ei
seres) lag om (verweerster) in een 
nader bepaald statutair kader te 
plaatsen »; dat het arrest « bij gebre
ke van een dergelijke beslissing ( ... ) 
beslist dat de verhouding tussen bei
de partijen van contractuele aard 
was en dat deze verhouding de 
rechtsbasis vormt waarover dient 
geoordeeld te worden »; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende de door een eenzijdige 
overheidsbeslissing tussen partijen 
tot stand gebrachte verhouding als 
contractueel beschouwen om de en
kele reden dat eiseres niet de bedoe
ling heeft gehad een statutaire ver
houding tot stand te brengen, zon
der evenwel vast te stellen dat beide 
partijen een arbeidsovereenkomst 
gesloten hebben; dat zij zodoende 
artikel 1 van de Arbeidsovereen
komstenwet sche'1den; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Gent. 

5 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en Verbist. 

Nr. 650 

3e KAMER - 5 oktober 1992 

CASSATIEMIDDELEN - BIJ TE VOEGEN 

STUKKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN - VER
BINDENDE KRACHT VAN DE STATUTEN VAN 
EEN VERENIGING. 

Niet ontvankelijk is het middel gegrond 
op miskenning van de verbindende 
kracht van de statuten van een vereni
ging wanneer de tekst van de statuten 
niet aan het Hof is overgelegd en 
evenmin in de bestreden beslissing is 
overgenomen (1). 

(JACOBS T. FERNANDEZ ALONSO) 

(A.R. nr. 7935) 

5 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en Houtekier. 

(1) Zie Cass., 8 mei 1990 (A.C., 1979-80, nr. 
572), 10 nov. 1986, A.R. nr. 5305 (A.C., 1986-87, 
nr. 151). 

Nr. 651 

2e KAMER - 6 oktober 1992 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER

MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING - INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF 
WEDEROPNEMING IN EEN INRICHTING -
VOORWAARDEN- VASTSTELLING. 

Na wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde geinterneerde in een 
psychiatrische afdeling op vordering 
van de procureur des Konings, doet de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij uitspraak over de weder
opneming van de betrokkene in een 
inrichting die zij aanwijst; de commis
sie dient vooraf na te gaan of de voor
waarden van de wederopneming ver
vuld zijn en zulks in haar beslissing 
vast te stellen (1). (Art. 20 Wet Be
scherming Maatschappij.) 

(D ... v ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7022) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 juli 1992 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Antwerpen; 

Overwegende dat de beslissing 
slechts vermeldt <<De Commissie ( ... ) 
beslist : Plaatsing te Merksplas 
E.G. »; dat zij echter impliciet doch 
zeker ook uitspraak doet over de 
wederopneming van eiser, op proef 
in vrijheid gestelde ge!nterneerde, 
van wie meegedeeld wordt dat hij 
<< zijn vrijstelling vraagt »; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 20 en 28 van de wet van 9 
april 1930 tot bescherming van de maat-

(1) Zie Cass., 14 maart 1989, A.R. nr. 3180, en 
2 mei 1989, A.R. nr. 3295 (A.C., 1988-89, nrs. 
398 en 498); L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, 
Handboek Belgisch Strafrecht, nr. 1281. 
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schappij tegen de abnormalen en de ge
woontemisdadigers, gewijzigd bij de wet 
van 1 juli 1964, 

doordat de internering op 14 juli 1992 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij te Antwerpen uitgespro
ken is gebaseerd op de zitting van 28 
april 1992 van dezelfde commissie en 
waarop (eiser) niet is verschenen en 
waarop zijn raadsman niet is uilgeno
digd, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 20 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij voorziet dat de opname slechts 
kan geschieden na invrijheidstelling op 
proef wanneer in de ged1·agingen of de 
geestesgesteldheid van de invrijheidge
stelde een gevaar voor de maatschappij 
waarneembaar is, en uit geen enkel stuk 
van het dossier wanneer het Hof vermag 
acht te slaan, enige regelmatige vaststel
ling blijkt van een gevaar voor de maat
schappij, zodat de wettelijke voorwaarde 
voor opname in een psychiatrische afde
ling na invrijheidstelling op proef niet is 
vervuld: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 20 van genoemde wet, een op
proef in vrijheid gestelde ge"inter
neerde op vordering van de procu
reur des Konings opnieuw in een 
psychiatrische afdeling kan worden 
opgenomen, indien in zijn gedragin
gen of geestestoestand een gevaar 
voor de maatschappij waarneem
baar is, met name wanneer hij de 
hem opgelegde voorwaarden niet in 
acht neemt; dat de commissie tot be
scherming van de maatschappij ver
volgens uitspraak doet over de we
deropneming van de betrokkene in 
een inrichting die zij aanwijst; dat 
de commissie echter vooraf dient na 
te gaan of de voorwaarden voor de 
wederopneming vervuld zijn, en 
zulks in haar beslissing dient vast 
te stellen; 

Overwegende dat te dezen de 
commissie haar beslissing uitslui
tend grondt op de vaststelling dat 
« blijkt dat (eiser) zich niet aanbood 
ter fine aanpassing der voorwaar
den »; 

Overwegende dat uit de redenge
ving niet blijkt dat in de gedragin
gen of in de geestestoestand van de 
betrokkene een gevaar voor de 

maatschap ··~waarneembaar is, of 
dat de voonllla ttlen voor wederop
neming vervuld zijn; 

Dat de beslissing derhalve niet 
naar recht is verantwoord; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel, en het tweede middel, die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen. 

6 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. D'Hont - - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. A. Dingemans, Antwerpen. 

Nr. 652 

2° KAMER - 7 oktobel' 1992 

10 VERZET - STRAFZAJ<EN - VERSTEI<
VONI'\IS \l'i\ARBIJ UITSPRAAI< WOHDT GE· 
DAAN OP DE STRAFVORDEIUNG EN DE BUR· 
GERLIJI<E HECHTS\"ORDERING - TERMIJN 
VA:>! VERZET T.A.V. DE BURGERLIJI<E PARTIJ. 

2° VERZET - STRr\FZAKE" - VERZET 
DOOR DE EERST£ RECIITER \\'ETIIG 1'\IET 
OXT\"AXKELIJK \'ER"-LAARD - IIOGEH tn;. 
llOEP - GEEX KE:'\XISXBIIXG \'t\X DE ZAJ\1{ 
ZELF. 
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1° Art. 187, tweede lid, Sv. krachtens het
welk de beklaagde tegen de burger
rechtelijke beschikkingen van het te
gen hem uitgesproken vonnis in verzet 
kan komen tot de tenuitvoerlegging 
van dat vonnis, strekt ertoe te voorko
men dat de belangen van de burger
lijke partij in het ongewisse blijven tot 
het verstrijken ofwel van de buitenge
wone termijn waarover de beklaagde 
beschikt om in verzet te komen tegen 
een verstekvonnis dat aan hem niet in 
persoon is betekend, ofwel van de ter
mijn van verjaring van de straf; het is 
evenwel op grand van die bepaling 
verlenging van de termijn van verzet 
tegen de burgerrechtelijke veroordelin
gen niet mogelijk is tot na de termijn 
die de wet bepaalt voor de strafrechte
lijke veroordelingen (1). 

2° Op een beslissing waarbij het verzet 
wettig niet ontvankelijk wordt ver
klaard, kan de appelrechter geen ken
nis nemen van de gronden van het 
verzet en derhalve evenmin van het 
verstekvonnis (2). 

(VOLLE:-./ T. GOTTIGNIES) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9938) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 maart 1992 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel: schending van arti
kel 187 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het bestreden vonnis het door 
verweerster bij exploot van 12 juni 1991 
gedane verzet ontvankelijk verklaart op 
grand dat de beklaagde overeenkomstig 
artikel 187 van het Wetboek van Straf
vordering tegen de burgerrechtelijke be-

(1) Zie Cass., 16 maart 1931 (Bull. en Pas., 
1931, I, 120), en 20 dec. 1967 (Bull. en Pas., 
1968, I, 547). 

HAYOIT de TERMICOURT, « Etude sur !'opposi
tion aux decisions rendues par ie juridictions 
correctionnelles et ies tribunaux de police », 
Rev. dr. pim., 1932, biz. 713 e.v., inz. biz. 
736-737, nr. 26. 

(2) Zie Cass., 24 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
667). 

schikkingen van een tegen hem uitge
sproken vonnis in verzet kan komen tot 
de tenuitvoerlegging van dat vonnis; dat 
(eiser) het vonnis noch betekend noch 
tenuitvoergelegd heeft en dat, derhalve, 
de termijn om in verzet te komen tegen 
de burgerrechtelijke beschikkingen van 
het door de eerste rechter bij verstek uit
gesproken vonnis niet is beginnen te !o
pen, 

terwijl het op 2 mei 1991 door de poli
tierechtbank gewezen vonnis, ten verzoe
ke van het openbaar ministerie, aan ver
weerster is betekend bij het exploot van 
25 mei 1991 van de gerechtsdeurwaarder 
Capron; artikel 187 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat de termijn 
waarover de beklaagde beschikt om in 
verzet te komen tegen een verstekvonnis 
begint te !open vanaf de betekening of 
vanaf het ogenblik dat hij van de beteke
ning kennis gekregen heeft; die wetsbe
paling geen onderscheid maakt naar ge
lang van de partij die het verstekvonnis 
doet betekenen; de beklaagde enkel als 
vaststaat dat hij geen kennis heeft ge
kregen van de betekening, tegen de bur
gerrechtelijke veroordelingen in verzet 
kan komen tot de tenuitvoerlegging van 
het vonnis; het bestreden vonnis bijge
volg, nu het bij het onderzoek van de 
ontvankelijkheid van het verzet dat ver
weerster op 12 juni 1991 heeft gedaan te
gen het op 2 mei 1991 te haren aanzien 
bij verstek gewezen vonnis van de poli
tierechtbank, geen acht slaat op de op 25 
mei 1991 ten verzoeke van het openbaar 
ministerie gedane betekening, artikel 187 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis het verzet van verweerster, 
beklaagde, tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ei
ser wegens laattijdigheid niet ont
vankelijk verklaart, op grond dat 
het is gedaan meer dan vijftien da
gen na de dag waarop zij kennis 
had gekregen van de op vordering 
van het openbaar ministerie gedane 
betekening van het verstekvonnis; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermelpt « dat de beklaagde, 
overeenkomstig artikel 187 van het 
Wetboek van Strafvordering, tegen 
de burgerrechtelijke beschikkingen 
van een tegen hem uitgesproken 
vonnis in verzet kan komen tot de 
tenuitvoerlegging van dat vonnis >>; 
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Overwegende dat die bepaling er
toe strekt te voorkomen dat de be
langen van de burgerlijke partij in 
het ongewisse blijven tot het ver
strijken van ofwel de buitengewone 
termijn waarover de beklaagde be
schikt om in verzet te komen tegen 
een verstekvonnis dat aan hem niet 
in persoon is betekend, ofwel van de 
termijn van verjaring van de straf; 

Dat, evenwel, op grond van die be
paling verlenging van de termijn 
van verzet tegen de burgerrechte
lijke veroordelingen niet mogelijk is 
tot na de termijn die de wet bepaalt 
voor de strafrechtelijke veroordelin
gen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het oordeelt dat, bij ge
breke van tenuitvoerlegging en bete
kening door eiser, de termijn om in 
verzet te komen tegen de burger
rechtelijke beschikkingen van het 
door de eerste rechter bij verstek 
gewezen vonnis niet is beginnen te 
lopen, niet wettig beslist dat het ver
zet van verweerster ontvankelijk is; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de appelrechter, 

op een beslissing waarbij een verzet 
wettig niet ontvankelijk werd ver
klaard, geen kennis kon nemen van 
de gronden van het verzet en der
halve evenmin van het verstekvon
nis; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerster; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt verweerster in de kosten; 
zegt dat er geen grond is tot verwij
zing. 

7 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Delahaye en Geinger. 

Nr. 653 

2• KAMER - 7 oktober 1992 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECTIO
NELE EN POLITIEZAKEN - AFZONDERLIJKE 
BESLISSINGEN OVER SCHULD EN STRAF. 

In correctionele en in politiezaken is de 
beoordeling van de schuld en van de 
straf zo nauw met elkaar verbonden, 
dat niet bij afzonderlijke beslissingen 
uitspraak mag worden gedaan over de 
schuld, enerzijds, over de op te leggen 
straf, anderzijds (1). (Artt. 195 en 211 
Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. BOURGUIGNON) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9995) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 195 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

doordat het arrest het aan beklaagde 
ten laste gelegde misdrijf bewezen ver
klaart zoals het in de dagvaarding is om
schreven en, alvorens verder uitspraak 
te doen, de procureur-generaal aanzoekt 
om alle dienstige inlichtingen in te win
nen omtrent het huidige gedrag van 
Bourguignon Alain, geboren op 27 sep
tember 1947 te Gerpinnes, wonende te 
Bievre, Quizy, Cornimont 15, beklaagde, 
gei:ntimeerde, 

terwijl krachtens de regels inzake 
rechtsbedeling in correctionele en in po
litiezaken de beoordeling van de schuld 
zo nauw verbonden is met de straftoeme
ting dat niet bij afzonderlijke beslissin
gen uitspraak kan worden gedaan over 
de schuld, enerzijds, en over de op te 
leggen straf, anderzijds : 

Overwegende dat krachtens de re
gels inzake rechtsbedeling in correc-

(1) Cass., 13 juni 1989, A.R. nr. 2977 (A.C., 
1988-89, nr. 595). 
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tionele en politiezaken de beoorde
ling van de schuld en van de straf 
zo nauw verbonden is dat niet bij 
afzonderlijke beslissing uitspraak 
mag worden gedaan over de schuld 
enerzijds en de op te leggen straf 
anderzijds; 

Overwegende derhalve dat het hof 
van beroep niet wettig het aan eiser 
ten laste gelegde feit bewezen heeft 
kunnen verklaren en de uitspraak 
over de op te leggen straf heeft kun
nen aanhouden; 

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; verwij st de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

7 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 654 

2e KA:VIER - 7 oktober 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HAKDHA
vrc-;G - BETEKEXI:\G VA)! HET BEVEL TOT 
AAXHOCDIJ';G - VOR:\1. 

Handhaving van de voorlopige hechtenis 
van een verdachte kan niet worden be
volen, wanneer uit de stukken van de 
rechtspleging niet blijkt dat het bevel 

tot aanhouding binnen vierentwintig 
uren, te rekenen van zijn vrijheidsbe
neming aan die verdachte werd bete
kend overeenkomstig art. 18, § 1, twee
de lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
door de griffier van de onderzoeks
rechter, door de directeur van een 
strafinrichting of door een agent van 
de openbare macht (1). 

(DI RUPO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 250) 

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

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 18 
van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet blijkt dat 
het op 8 september 1992 door de on
derzoeksrechter te Charleroi tegen 
eiser verleende bevel tot aanhou
ding hem overeenkomstig het bo
vengenoemde artikel 18, § 1, tweede 
lid, door de griffier van de onder
zoeksrechter, door de directeur van 
een strafinrichting of door een 
agent van de openbare macht is be
tekend binnen vierentwintig uren te 
rekenen van zijn vrijheidsbeneming; 

Om die redenen, ongeacht het 
middel, aangevoerd in de namens ei
ser neergelegde memorie, dat niet 
kan leiden tot cassatie zonder ver-

(1) Zie Cass., 26 juni 1991, A.R. nr. 9210 
(A.C., 1990-91, nr. 560). 

In de zaak die tot het geannoteerde arrest 
heeft geleid zou de betekening zijn geschied 
door " Rolin, Jean-Pierre "• die akte niet had 
ondertekend en zijn hoec!anigheid niet nader 
had bepaald. 
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WIJzmg, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de anders sa
mengestelde kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Bergen. 

7 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. V. Bury, Charleroi. 

Nr. 655 

1 e KA:VIER - 8 oktober 1992 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOliT IN 

'T ALGElVIEEN - ONGEVAL FOliTEN VAN 
TWEE PARTIJEN - VERDELING VAN DE AAN
SPRAKELIJKHEID - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER - TOETSING DOOR HET HOF. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - ONGE

VAL - FOliTEN VAN TWEE PARTIJEN - VER
DELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFE
NE - ERNST VAN DE RESPECT!EVE FOliTEN 
-CRITERIA- Ol'IIVANG VAN DE TE VOORZIE
NE SCHADE. 

1° en 2° De rechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de ernst van de res
pectieve fouten van de bij een ongeval 
betrokken partijen en bepaalt op 
grand daarvan ieders aansprakelijk
heid voor de door het ongeval veroor
zaakte schade, maar het Hof van Cas-

satie gaat na of de door de rechter op 
onaantastbare wijze vastgestelde lei
ten de gevolgen wettigen die hij er in 
rechte uit afleidt, met name of die ge
volgtrekkingen noch het wettelijk be
grip !out noch dat van oorzakelijk ver
band miskennen (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

3° De rechter kan, bij de beoordeling 
van de ernst van de !out van een be
stuurder en, bijgevolg, van zijn aan
deel in de aansprakelijkheid voor het 
ongeval, rekening houden met het feit 
dat een automobilist moet voorzien dat 
zijn fouten aanzienlijker schade kun
nen veroorzaken dan de fouten van 
een voetganger (2). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(AXA BELGHJM N.V. T. HENR!OlJLLE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9367) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 8.3, 10.1.3°, 40.1 en 42.4.4 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 

doordat het arrest, na te hebben be
slist dat verweerster aansprakelijk was 
voor het ongeval, omdat zij de rijbaan 
schuin was overgestoken zonder erop te 
letten dat er rechts van haar een voer
tuig met brandende koplichten naderde, 
maar dat de automobilist (de verzekerde 
van eiseres) van zijn kant onoplettend 
was geweest door verweerster te laat op 
te merken, oordeelt dat « bij de beoorde
ling van de respectieve fouten van de 
voetganger en van de automobilist, de 
fout van laatstgenoemde belangrijker 
blijkt te zijn dan die van de voetganger 
wegens het voorzienbaar karakter van 
de, eventuele belangrijke, schade die 
voortvloeit uit de geringste fout die een 
automobilist begaat; dat daarmee reke
ning moet worden gehouden bij de be
oordeling van de aansprakelijkheid; dat 

(1} en (2} Zie cone!. O.M., met de verwijzin
gen in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 655. 
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de automobilist derhalve 3/5 van de 
schade moet betalen en 2/5 ten laste van 
de voetganger blijft >>, 

terwijl, eerste onderdeel, men niet als 
regel kan stellen dat de fout van een au
tomobilist belangrijker is dan die van 
een voetganger, omdat de schade die hij 
aan een voetganger kan veroorzaken ge
woonlijk grater is dan de schade die een 
voetganger aan hem kan berokkenen; 
met andere woorden, de rechter, bij de 
beoordeling van de respectieve fouten 
van de automobilist en van de voetgan
ger, geen rekening mag houden met de 
schade die de fout van elk van heiden 
kan teweegbrengen; de ernst van een de
lictuele of quasi-delictuele fout van de 
begane tekortkoming en niet van de 
schade afhangt; daaruit volgt dat de be
slissing, die het grootste gedeelte van de 
aansprakelijkheid voor het ongeval aan 
de verzekerde van eiseres toeschrijft op 
grand dat de geringste fout van de auto
mobilist grate schade kan veroorzaken, 
niet naar recht is verantwoord (schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 42.5.5 van 
het Wegverkeersreglement bepaalt dat 
« op de plaatsen waar het verkeer noch 
door een bevoegd persoon, noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, de voet
gangers zich slechts voorzichtig op de 
rijbaan mogen begeven en met inachtne
ming van de naderende voertuigen »; uit 
die bepaling blijkt dat de voetganger de 
automobilist moet laten passeren; zijn 
verplichting dus grater is dan de ver
plichting tot voorzichtigheid en oplet
tendheid die op iedere automobilist rust 
(artikel 8.3 en 10.1.3° van het Wegver
keersreglement); artikel 40.1 van het 
Wegverkeersreglement weliswaar be
paalt dat « de bestuurder de voetgangers 
... die op de rijbaan gaan onder de in dit 
reglement voorzienbare voorwaarden 
niet in gevaar mag brengen », maar het 
arrest te dezen heeft vastgesteld dat ver
weerster de rijbaan onregelmatig over
stak; het er immers op wijst dat zij zon
der te letten op een naderend voertuig 
de rijbaan schuin was overgestoken 
« waardoor de afstand tussen haar en de 
automobilist in beweging kleiner was ge
worden »; het arrest, door te beslissen 
dat de fout van de verzekerde van eise
res belangrijker was dan die van de ver
zekerde, en door dus die verzekerde voor 
3/5 aansprakelijk te verklaren voor het 
ongeval, derhalve de vooraan in het mid-

del aangewezen wettelijke bepalingen, 
inzonderheid de artikelen 40.1 en 42.4.4 
van het Wegverkeersreglement, schendt: 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat de rechter op 

onaantastbare wijze de ernst van de 
respectieve fouten van de bij een 
ongeval betrokken partijen beoor
deelt en op grond daarvan ieders 
aansprakelijkheid voor de veroor
zaakte schade bepaalt; 

Overwegende dat het Hof van 
Cassatie dient na te gaan of de door 
de rechter op onaantastbare wijze 
vastgestelde feiten de gevolgen wet
tigen die hij er in rechte uit afleidt, 
met name of die gevolgtrekkingen 
noch het wettelijk begrip fout noch 
dat van oorzakelijk verband misken
nen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door, bij de beoordeling van de 
ernst van de fout van de verzekerde 
van eiseres en, bijgevolg, van zijn 
aandeel in de aansprakelijkheid 
voor het ongeval, rekening te hou
den met het feit dat een automobi
list moet voorzien dat zijn fouten 
schade kunnen veroorzaken die be
langrijker is dan die van een voet
ganger, zonder te ontkennen dat 
verweerster een fout heeft begaan, 
de in het middel aangewezen wette
lijke bepalingen niet schendt; 

Dat de beide onderdelen niet kun
nen worden aangenomen; 

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

8 oktober 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 
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1° ERFENISSEN- SCHENKING MET VOOR
BEHOUD VAN HET VRUCHTGEBRUIK AAN EEN 
ERFGERECHTIGDE IN DE RECHTE LIJN -
TOESTEMMING VAN DE ANDERE ERFGERECH
TIGDEN - GEVOLGEN - ART. 918 B.W. 

2° ERFENISSEN - SCHENKING MET VOOR
BEHOUD VAN HET VRUCHTGEBRUIK AAN EEN 
ERFGERECHTIGDE IN DE RECHTE LIJN -
TOESTEMMING VAN DE ANDERE ERFGERECH
TIGDEN - GEVOLGEN - ARTT. 918 EN 922 B.W. 

3° ERFENISSEN - SCHENKING MET GE
DEELTELIJK VOORBEHOUD VAN HET 
VRUCHTGEBRUIK AAN EEN ERFGERECHTIG
DE IN DE RECHTE LIJN- TOESTEMMING VAN 
DE ANDERE ERFGERECHTIGDEN - GEVOL
GEN - ART. 918 B.W. 

1° De erfgerechtigden in de rechte lijn 
die hebben toegestemd in een schen
king aan een van hen met voorbehoud 
van het vruchtgebruik, kunnen na het 
overlijden van de schenker niet vorde
ren dat de schenking wordt ingekort of 
op het beschikbaar gedeelte van de na
latenschap wordt toegerekend (1). 

2° Wanneer een schenking met voorbe
houd van het vruchtgebruik niet kan 
worden ingekort en evenmin worden 
toegerekend op het beschikbaar ge
deelte, omdat alle erfgerechtigden in 
de rechte lijn in die schenking hebben 
toegestemd, behoeven de geschonken 
goederen niet fictief bij de massa van 
de nalatenschap te worden gevoegd 
(2). (Artt. 918 en 922 B.W.) 

3° Wanneer een schenking aan een erf
gerechtigde in de rechte lijn slechts 
ten dele onder voorbehoud van het 
vruchtgebruik is gedaan, wordt door 
de toestemming van de andere erfge
rechtigden in de rechte lijn alleen 
maar dat gedeelte van de geschonken 
goederen aan inkorting en toerekening 
op het beschikbaar gedeelte onttrok
ken (3). (Art. 918 B.W.) 

(1) (2) en (3) Zie cone!. O.M., met de verwij
zingen in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 656. 

(HARTA!AN M., HARTMAN M.J. T. HARTMAN R.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9398) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1990 
door het Hof van Beroep te Luik ge-

1 wezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 913, 918, 920, 921, 922 en 1130 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat: « 1) de 
litigieuze schenking van de in de nota
riele akte van 10 maart 1957 bedoelde 
goederen niet op het beschikbaar gedeel
te zal worden toegerekend en, derhalve, 
evenmin onderworpen is aan een eventu
ele inbreng van het overschot in de mas
sa, 2) de opdracht van de deskundige He
brant zal worden beperkt in de mate dat 
de in de schenkingsakte van 10 maart 
1957 beschreven goederen niet kunnen 
worden betrokken bij de beoordeling van 
het gevoeglijk in natura te verdelen ka
rakter van de goederen van de nalaten
schap van Juliette Lemaire », op grand 
dat : « uit de wettekst (van artikel 918 
van het Burgerlijk Wetboek) volgt dat de 
toestemming van de mede-erfgerechtig
den in de akte een afstand is van hun 
voorbehouden erfdeel op de geschonken 
goederen. Daar zij zowel van de toereke
ning van de waarde van het goed op het 
beschikbaar gedeelte als van de inbreng 
van het eventuele overschot afstand 
doen, zij zich vrijwillig en logisch het 
recht hebben ontzegd om de verrichtin
gen te doen waardoor zij hun voorbehou
den erfdeel zouden kunnen vrijwaren .... 
het hof (van beroep) derhalve van oar
dee! is dat, volgens de laatste zin van ar
tikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, de 
toerekening op het beschikbaar gedeelte 
van de geschonken goederen niet kan 
worden gevorderd door degenen onder 
de overige erfgerechtigden in de rechte 
lijn die in de vervreemding hebben toe
gestemd. Er anders over beslissen alle 
betekenis zou ontnemen aan die zin, 
daar immers het toestaan van de toere
kening door fictieve samenvoeging van 
de geschonken goederen bij de massa 
van de nalatenschap, zoals de eerste 
rechters dat hebben beslist, er in feite op 
neerkomt die erfgerechtigden - die 
nochtans met valle kennis van zaken 
hun toestemming hebben gegeven - in 
staat te stellen de eventuele inbreng van 
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het overschot in de massa te vorderen 
en voormelde definitieve regelin:_; van de 
nalatenschap te doen mislukken. ( ... ) » 

" de (eiseressen) in de akte van 10 maart 
1957 zijn tussengekomen om, enerzijds, 
elk uitdrukkelijk een bedrag van vijfhon
derdduizend frank van de schenkster 
(last van de schenking) te aanvaarden 
en, anderzijds, hun volledige toestem
ming in die schenking te geven en er uit
drukkelijk van af te zien om, hetzij de 
toerekening ( onderstreept in de tekst 
door het hof van beroep) op het beschik
baar gedeelte, hetzij de inbreng van de 
geschonken goederen bij de regeling van 
de nalatenschap van de schenkster te 
vorderen. Gelet op zo duidelijke en uit
drukkelijke bewoordingen, (eiseressen) 
die opvatting tevergeefs bestrijden met 
te zeggen dat zij die toestemming niet 
zouden hebben gegeven als zij daarvan 
de volledige draagwijdte hadden kunnen 
beseffen. ( ... ) De subsidiaire stelling van 
(eiseressen) dat het voorbehoud van het 
vruchtgebruik slechts betrekking heeft 
op een gedeelte van het woonhuis en de 
helft van de handelsruimten evenmin 
kan worden aangenomen, daar de tekst 
van artikel 918 in fine van toepassing is 
zodra er volledig of slechts gedeeltelijk 
voorbehoud van het vruchtgebruik op 
het vervreemde goed is gemaakt, vermits 
in de wet geen beperking of onderscheid 
voorkomt. (Eiseressen) derhalve de tekst 
uitbreiden door te stellen dat artikel 918 
van het Burgerlijk Wetboek te dezen 
slechts gedeeltelijk kan worden toege
past. Daaruit volgt dat het hager beroep 
gegrond is in zoverre de eerste rechters, 
ten onrechte, hebben beslist dat de goe
deren van de schenking van 10 maart 
1957 door toerekening moesten worden 
samengevoegd om de massa van de nala
tenschap samen te stellen en de deskun
dige Hebrant opdracht hebben gegeven 
om de onroerende goederen te ramen zo
als ze in de akte van schenking onder de 
levenden nader zijn bepaald », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 918 
van het Burgerlijk Wetboek onweerleg
baar vermoedt dat, behoudens toestem
ming in de akte door mede-erfgerechtig
den in de rechte lijn, vervreemdingen, 
om niet of onder bezwarende titel, met 
voorbehoud van het vruchtgebruik, met 
afstand van het kapitaal of met last van 
een lijfrente, die aan een erfgerechtigde 
in de rechte lijn zijn verleend zonder 
meer schenkingen in valle eigendom 
zijn; de mede-erfgerechtigden door hun 
toestemming in de akte, vooraf, afstand 
doen van een beroep op het te hunnen 

voordele ingestelde vermoeden, door te 
erkennen dat de akte de erin vermelde 
verrichting eerlijk en oprecht vaststelt; 
de toestemming in de alcte, vooraf daar
entegen, niet geldt als een vervroegde af
stand door de mede-erfgerechtigden van 
hun voorbehouden erfdeel op de ver
vreemde goederen, van hun recht op toe
rekening van de goederen op het be
schikbaar gedeelte en van hun recht om 
de inkorting te vorderen in geval van 
aantasting van hun voorbehouden erf
deel wanneer de vervreemding, waarin 
ze hebben toegestemd, om niet ge
schiedt; daaruit volgt dat het arrest, door 
aan de toestemming van de eiseresssen 
in de akte van 10 maart 1957 een derge
lijke verruimde draagwijdte toe te ken
nen, van de tweede zin van artikel 918 
van het Burgerlijk Wetboek een uitleg
ging geeft die ze niet kan hebben en, be
nevens miskenning van die wetsbepa
ling, bijgevolg de bepalingen van openba
re orde inzake het voorbehouden erfdeel 
schendt (schending van de artikelen 913, 
920, 921 en 922 van het Burgerlijk Wet
boek) en gevolgen toekent aan een on
wettig beding inzake een toekomstige 
nalatenschap (schending van artikel 1130 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 922 van het 
Burgerlijk Wetboek, voor de bepaling 
van de massa ter berekening van het 
voorbehouden erfdeel en van het be
schikbaar gedeelte, bepaalt dat aile goe
deren waarover de erflater onder de le
venden heeft beschikt moeten worden 
gevoegd bij de goederen die bij het over
lijden aanwezig waren; een schenking 
met voorbehoud van het vruchtgebruik, 
wegens de toestemming door een mede
erfgerechtigde in de akte, overeenkom
stig de tweede zin van artikel 918 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet haar karak
ter van schenking onder de levenden 
verliest; het arrest, door te beslissen dat 
in de berekeningsmassa van artikel 922 
van het Burgerlijk Wetboek geen reke
ning mag worden gehouden met de in de 
akte van 10 maart 1957 vastgestelde 
schenking met voorbehoud van het 
vruchtgebruik, de artikelen 918 en 922 
van het Burger!ijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, artikel 918 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing is op 
de vervreemdingen met last van een 
lijfrente, met afstand van het kapitaal of 
met voorbehoud van het vruchtgebruik 
en niet op de schenkingen in voile eigen
dom; wanneer goederen gedeeltelijk met 
voorbehoud van het vruchtgebruik en ge-
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deeltelijk in valle eigendom worden ge
schonken, artikel 918 van het Burgerlijk 
Wetboek alleen wordt toegepast op het 
gedeelte van de goederen dat met voor
behoud van het vruchtgebruik is ge
schonken; bijgevolg het arrest, door te 
beslissen dat artikel 918 van het Burger
lijk Wetboek alleen wordt toegepast op 
het gedeelte van de goederen dat met 
voorbehoud van het vruchtgebruik is ge
schonken; bijgevolg het arrest, door te 
beslissen dat artikel 918 van het Burger
lijk Wetboek ook van toepassing is op 
het gedeelte van de goederen dat volgens 
de alde van 10 maart 1957, in valle ei
gendom aan verweerder is geschonken, 
die wetsbepaling schendt : 

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

stelt dat, bij akte van 10 maart 1957, 
de moeder van verweerder, die in 
1979 is overleden, hem bepaalde 
goederen met voorbehoud van het 
vruchtgebruik van een gedeelte er
van heeft geschonken en dat eise
ressen, als andere erfgerechtigden 
in de rechte lijn, in de akte zijn tus
sengekomen om hun toestemming 
in die schenking te geven; 

Overwegende dat artikel 918 van 
het Burgerlijk Wetboek, in zijn te 
dezen toepasselijke bewoordingen, 
luidt : « De waarde in volle eigen
dom van de goederen die aan een 
van de erfgerechtigden in de rechte 
lijn vervreemd zijn, hetzij met last 
van een lijfrente, hetzij met afstand 
van het kapitaal, of met voorbehoud 
van het vruchtgebruik, wordt toege
rekend op het beschikbaar gedeelte, 
en het overschot, indien er een is, 
wordt in de massa ingebracht. Deze 
toerekening en deze inbreng kun
nen niet gevorderd worden door de
genen onder de overige erfgerechtig
den in de rechte lijn die in deze 
vervreemdingen hebben toegestemd 
... »; 

Overwegende dat de wet van 4 ja
nuari 1960 tot interpretatie van dat 
artikel 918 bepaalt dat de uitdruk
king « goederen die ... vervreemd 
werden » toepasselijk is « op elke 
vervreemding, hetzij om niet of on
der bezwarende titel »; 

Dat, nu de schenkingen met voor
behoud van het vruchtgebruik aan 
een erfgerechtigde in de rechte lijn 
derhalve onder de toepassing vallen 
van artikel 918 van het Burgerlijk 
W etboek, de tweede zin van die 
tekst de overige erfgerechtigden in 
de rechte lijn die in die schenkingen 
hebben toegestemd niet toelaat de 
toerekening op het beschikbaar ge
deelte en de eventuele inkorting er
van te vorderen; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de toestemming van de eiseres
sen in de al-de van schenking van 10 
maart 1957 een afstand was van hun 
voorbehouden erfdeel op de goede
ren die met voorbehoud van het 
vruchtgebruik waren geschonken, 
een juiste toepassing heeft gemaakt 
van artikel 918 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals het door de wet van 
4 januari 1960 is uitgelegd; dat in zo
verre die toepassing afwijkt van an
dere in het midden aangewezen 
wetsbepalingen, die afwijkingen niet 
onwettig kunnen zijn, daar de wet
gever ze heeft gewild; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

kel 918 van het Burgerlijk Wetboek, 
eiseressen, die hebben toegestemd 
in de schenking met voorbehoud 
van het vruchtgebruik die hun moe
der aan verweerder had gedaan, 
noch de toerekening van de ge
schonken goederen op het beschik
baar gedeelte van de nalatenschap 
van hun moeder, noch de eventuele 
inkorting van die schenking in zo
verre ze dat gedeelte zou overschrij
den, kunnen vorderen; 

Overwegende dat artikel 922 van 
het Burgerlijk Wetboek slechts in de 
fictieve samenvoeging van de door 
de erflater geschonken goederen bij 
de massa van de goederen die aan
wezig waren bij het overlijden voor
ziet met het oog op de eventuele in
korting van de schenkingen die het 
beschikbaar gedeelte van de nala
tenschap zouden overschrijden; 



1182 HOF VAN CASSATIE Nr. 657 

Dat, nu de schenking met voorbe
houd van het vruchtgebruik aan ver
weerder niet vatbaar is voor toere
kening op het beschikbaar gedeelte 
of voor inkorting, het hof van be
roep, door te beslissen dat er geen 
grond bestaat om de geschonken 
goederen fictief bij de massa van de 
nalatenschap te voegen, een juiste 
toepassing van artikel 918 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft gemaakt, 
zonder artikel 922 van dat wetboek 
te schenden; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit zijn bewoor

dingen blijkt dat artikel 918 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals het door 
de wet van 4 januari 1960 is uitge
legd, niet van toepassing is op alle 
vervreemdingen om niet, maar ai
leen op die welke zijn gedaan, hetzij 
met last van een lijfrente of van 
verplichtingen om iets te doen, het
zij met voorbehoud van het vrucht
gebruik; dat als een vervreemding 
om niet, gedeeltelijk, aan een van 
die laatste voorwaarden voldoet, ar
tikel 918 niet van toepassing is op 
het geheel van de geschonken goe
deren maar op het gedeelte van die 
goederen dat geschonken is met 
voorbehoud van het vruchtgebruik 
of met de tegenprestatie van een lij
frente of van een verplichting om 
iets te doen; 

Dat het arrest, nu het heeft vast
gesteld dat het voorbehoud van het 
vruchtgebruik slechts betrekking 
had op een gedeelte van de geschon
ken goederen, artikel 918 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt door te 
beslissen dat die bepaling van toe
passing is op het geheel van de goe
deren van de schenking; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat artikel 918 van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing is op de 
goederen die bij notariele akte van 
10 maart 1957 zonder voorbehoud 
van het vruchtgebruik zijn geschon
ken; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt eiseressen 
in het derde van de kosten van hun 
voorziening; houdt het overige van 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

8 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard 
en Kirkpatrick. 

Nr. 657 

1 e KAMER - 8 oktober 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - GRON
DEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - VER
MELDING VAN DE NAAM VAN DE VERWEER
DER - VERSCHRIJVING. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - U!T
VOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED -
ZWARIGHEID OMTRENT DE TENUITVOERLEG
GING - BEGRIP. 

3° BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ON

ROEREND GOED - BESLISSING VAN DE BE
SLAGRECHTER- HOGER BEROEP- ZWARIG
HEID OMTRENT DE TENU!TVOERLEGGING -
BEG RIP. 
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1° De verschrijving bij de vermelding 
van de naam van de verweerder heeft 
niet tot gevolg dat de voorziening niet 
ontvankelijk is, wanneer de geding 
stukken de identificatie van de ver
weerder mogelijk maken (1). 

2° en 3° De beslissing van de beslagrech
ter die, na de aanwijzing van de met 
de verkoop belaste notaris, afwijzend 
beschikt op een vordering tot nietig
verklaring van de toewijzing, die 
steunt op een zogezegd akkoord tussen 
de partijen om de verkoop op te schor
ten, is een vonnis dat uitspraak doet 
over een zwarigheid omtrent de tenuit
voerlegging inzake uitvoerend beslag 
op onroerend goed, en is bijgevolg niet 
vatbaar voor hager beroep (2). (Art. 
1624, 2°, Ger.W.) 

(LESPIRE, FONTAINE T. IPPA-BANK E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9415) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 616, 1050, 1623, 1624, inzonder
heid tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, op de re
gelmatig in hager beroep genomen con
clusie van de eisers ten betoge dat, 
« wanneer het geschil betrekking heeft 
op het beginsel zelf van de verbintenis 
en geen zwarigheid doet rijzen omtrent 
de tenuitvoerlegging ten gevolge van de 
beslagprocedure, hager beroep tegen de 
beslissing van de beslagrechter ontvan
kelijk is » en dat te dezen de betwisting 
van de litigieuze procedure, waarin 
wordt aangevoerd dat « hun gebouw op 
verzoek van de beslagleggende schuldei
ser werd verkocht zonder dat hij enige 
titel noch recht kon doen gelden, gelet 
op de overeenkomst die luttele dagen 
voor de eerste zitting van toewijzing was 
gesloten, en het feit dat was overeenge-

(1) Cass., 7 maart 1988, A.R. nr. 6045 (A.C., 
1987-88, nr. 416). 

(2) Zie de verwijzingen in concl. O.M., in Bull. 
en Pas., 1992, I, nr. 657. 

komen (dat zij) hoe dan ook de verkoop 
van hun twee gebouwen zouden voortzet
ten, met dien verstande dat een ervan 
bij een aanneembaar bod zou kunnen 
worden toegewezen, (betrekking had) op 
het beginsel zelf van de verbintenis en 
geen enkele zwarigheid (deed rijzen) om
trent de tenuitvoerlegging ten gevolge 
van de beslagprocedure, zodat het hager 
beroep tegen de beslissing van de heer 
beslagrechter te Neufchateau ontvanke
lijk (diende) te worden verklaard "• vast
stelt dat: « de (eisers) de nietigverkla
ring vragen van de toewijzing die de 
(zevende verweerder) op 3 december 
1986 heeft gedaan en die bij ontstentenis 
van hager bod definitief is geworden; dat 
die toewijzing betrekking heeft op een 
huis te Herbeumont-Straimont dat (de 
derde verweerder) Christian Dumont te
gen de prijs van 501.000 frank heeft ge
kocht; dat de verkoop is gebeurd op ver
zoek van de Ippa Bank (de eerste 
verweerster), die het goed in beslag had 
laten nemen op grand van de akte van 
hypotheekstelling bij de lening van 
2.500.000 frank die zij op 22 september 
1975 aan de (eisers) had toegestaan, 
maar waarvan de aflossingen sinds 1981 
en vooral sinds 1985 niet geregeld meer 
werden betaald; dat de beslagrechter te 
Neufchateau, bij beschikking van 12 juni 
1986, met toepassing van artikel 1580 
van het Gerechtelijk Wetboek, de notaris 
Erneux (zevende verweerder) had aange
steld, die (de eisers) heeft aangemaand 
kennis te nemen van de verkoopsvoor
waarden van de verkoop na beslag; dat 
(de eisers) betogen dat met de beslagleg
gende schuldeisers een overeenkomst 
was gesloten om de procedure van ten
uitvoerlegging op te schorten, maar het 
gebouw tach vrijwillig openbaar te ver
kopen op de datum die voor de toewij
zing na beslag was bepaald; dat de schuld
eisers, en inzonderheid lppa (de eerste 
verweerster), niettegenstaande die over
eenkomst en hoewel tijdens de eerste 
zitdag een bod van 650.000 frank was ge
daan, de verkoop hebben willen doorzet
ten en het goed doen toewijzen dat 
Christian Dumont (de derde verweerder), 
die door zijn eerste bod niet gebonden 
was, zich voor 501.000 frank heeft doen 
toekennen », en vervolgens zegt dat de 
hogere beroepen niet ontvankelijk zijn 
op grond dat « het voorval na de beschik
king waarbij de notaris Esneux (zevende 
verweerder) belast wordt met de verkoop 
na beslag, een zwarigheid omtrent de 
tenuitvoerlegging uitmaakt, waarover de 
eerste rechter uitspraak heeft gedaan bij 
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beslissing waartegen, ingevolge artikel 
1624, tweede lid, 2°, van bet Gerecbtelijk 
Wetboek, geen boger beroep openstaat; 
dat de beslissing van de beslagrechter 
over de geldigheid van een toewijzing 
een uitspraak is over een zwarigheid om
trent de tenuitvoerlegging ( ... ); dat de 
wetgever heeft willen vermijden dat 
wanneer, zoals te dezen, een van de be
slagleggende schuldeisers beslist de pro
cedure van beslag op onroerend goed 
voort te zetten, de veelvuldige beroepen 
van de beslagen schuldenaar de procedu
re van gedwongen tenuitvoerlegging zou
den lamleggen; dat de procedure van ge
dwongen onteigening, na de aanstelling 
van de notaris, niet meer mag worden 
vertraagd; dat het voor de koper zeer be
langrijk is niet in een onzekere toestand 
te moeten verkeren die onverenigbaar is 
met de belangrijke investering die hij 
zich getroost », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 1624, tweede 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek, met 
afwijldng van artikel 616 van bet Ge
rechtelijk Wetboek dat bepaalt dat « te
gen ieder vonnis hager beroep kan wor
den ingesteld, tenzij de wet anders 
bepaalt » en van artikel 1050 van het Ge
recbtelijk Wetboek dat zegt dat « in alle 
zaken boger beroep kan worden inge
steld zodra het vonnis is uitgesproken, 
zelfs al is dit een beslissing alvorens 
recht te doen of een verstekvonnis », be
paalt dat « hager beroep niet kan worden 
ingesteld tegen: 1 o ( ••. ); 2° vonnissen of 
beschikkingen, voor zover zij uitspraak 
doen over zwarigheden omtrent de ten
uitvoerlegging »; de zwarigheden omtrent 
de tenuitvoerlegging, in de zin van die 
bepaling de geschillen zijn die betrek
king hebben op de regelmatigheid van 
de procedure van uitvoerend beslag op 
onroerend goed die, als bepaald in arti
kel 1623 van het Gerechtelijk Wetboek, 
na de beschikking tot benoeming van de 
notaris zijn opgeworpen; de rechter 
evenwel, wanneer hij ter zake van uit
voerend beslag op onroerend goed uit
spraak doet over een geschil nopens het 
bestaan van de schuldvordering, geen 
uitspraak doet over een zwarigheid om
trent de tenuitvoerlegging in de zin van 
artikel 1624, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, zelfs als het geschil na 
de beschikking waarbij de notaris met 
de verkoop wordt belast, is gerezen en 
zelfs als daardoor de geldigheid van de 
toewijzing in het gedrang komt; het ar
rest te dezen beslist dat het litigieuze 

voorval een zwarigheid omtrent de ten
uitvoerlegging is, in de zin van artikel 
1624, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek en zijn beslissing steunt op de 
vaststelling dat het voorval is ontstaan 
na de beschikking waarbij de zevende 
verweerder met de verkoop na beslag 
wordt belast en op grand dat « de wetge
ver heeft willen vermijden dat wanneer, 
zoals te dezen, een van de beslagleggen
de schuldeisers beslist de procedure van 
beslag op onroerend goed voort te zetten, 
de veelvuldige beroepen van de beslagen 
schuldenaar de procedure van gedwon
gen tenuitvoerlegging zouden lamleg
gen », dat « de procedure van gedwongen 
onteigening, na de aanstelling van de no
taris, niet meer mag worden vertraagd », 

dat « het voor de koper zeer belangrijk 
is niet in een onzekere toestand te moe
ten verkeren die onverenigbaar is met 
de belangrijke investering die hij zich 
getroost »; evenwel uit de overwegingen 
van het arrest dat de eisers « betogen 
dat luidens een overeenkomst met de be
slagleggende schuldeisers was besloten 
de procedure van tenuitvoerlegging te 
schorsen maar het gebouw niettemin 
vrijwillig openbaar te verkopen op de da
tum die voor de toewijzing na beslag 
was overeengekomen », en ook uit hun 
in het middel aangewezen conclusie, 
volgt dat de betwisting van de eisers, die 
steunt op het bestaan van een overeen
komst tussen de partijen, betrekking had 
op het beginsel zelf van de schuldvorde
ring waarvan de gedwongen tenuitvoer
legging werd gevorderd; de appelrechters 
bijgevolg niet naar recht kunnen beslis
sen dat de betwisting van de eisers een 
zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging 
is, waarover de eerste rechter uitspraak 
heeft gedaan met een beslissing die, in
gevolge artikel 1624, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet vatbaar is 
voor hager beroep; daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen dat het hager 
beroep van de eisers niet ontvankelijk 
is : 1. de draagwijdte van het wettelijk 
begrip zwarigheid omtrent de tenuitvoer
legging miskent (schending van de arti
ke 1623 en 1624, inzonderheid tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek); 2. het 
recht van de eisers om hager beroep in 
te stellen tegen de beschikking a quo 
miskent (schending van de artikelen 616 
en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

W at betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de beslagrechter 

van de Rechtbank van Eerste Aan-
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leg te Neufchateau bij beschikking 
van 12 juni 1986, met toepassing van 
artikel 1580 van het Gerechtelijk 
W etboek, de notaris Erneux had 
aangewezen om de beslagen zaken 
toe te wijzen; 

Dat de eisers vervolgens de nietig
verklaring hebben gevraagd van de 
toewijzing die deze notaris op 3 de
cember 1986 heeft gedaan, omdat de 
verweerster, Ippa Bank N.V., op drie 
voorwaarden de opschorting van de 
verkoop had aanvaard; 

Overwegende dat de beslagrech
ter, bij beschikking van 29 maart 
1988, die vordering heeft afgewezen 
op grond dat, enerzijds, een van de 
voorwaarden niet was vervuld en, 
anderzijds, het akkoord tussen de 
eisers en hun schuldeisers niet kon 
worden tegengeworpen aan de ko
pers; 

Dat het door de eisers na de aan
wijzing van de met de verkoop be
laste notaris opgeworpen geschil, in 
tegenstelling tot wat het middel be
toogt, geen betrekking heeft op het 
bestaan van de schuldvordering van 
verweerster, de Ippa Bank N.V., 
maar een zwarigheid omtrent de 
tenuitvoerlegging oplevert, als be
doeld in artikel 1624, tweede lid, 2°, 
van het Gerechtelijk W etboek; 

Dat het hof van beroep, bijgevolg, 
het hoger beroep tegen de beschik
king die uitspraak doet over die 
zwarigheid, naar recht niet ontvan
kelijk verklaart; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 oktober 1992 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Adllocaten: mrs. Si
mont, Nelissen Grade en Van Ommesb
ghe. 

Nr. 658 

1 e KAMER - 9 oktober 1992 

VONNISSEN EN ARRESTEN - VERBE

TERING - MISREKENING - BEGRIP. 

In een rechterlijke beslissing kan wor
den verbeterd de misrekening die be
trekking heeft op het resultaat van 
een rekenkundige berekening en die 
blijkt uit de intrinsieke bestanddelen 
van de genoemde beslissing. (Art. 794 
Ger.W.) (1). 

(RE!ZEN THEO HUYBRECHTS N.V. 
T. ETALO EUB.O INTERIOR PROJECTS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7836) 

HE'T HOF; - Gelet op het arrest, 
op 22 mei 1991 door het Hof van Be
roep te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste onderdeel van bet mid
del, gesteld als volgt : schending van de 
artikelen 23 tot 28, 793, 794, 795, 1138, 2° 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van 22 
mei 1991 na te hebben vastgesteld dat 
verweersters vordering strekt tot « ver
betering van de materiiHe fout vervat op 
blz. 4 en in het dispositief van het arrest 
op tegenspraak gewezen op 20 november 
1990 en het horen beslissen dat dit be
ginsaldo voor de basis van de compensa
tie 984.781 fr. bedraagt in plaats van 
735.768 fr. >> (arrest p. 2, eerste alinea), 
en " dat (verweerster) aanvoert dat in 
(haar conclusie op 30 maart 1987 ter grif
fie van de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen neergelegd) een materiele 
fout geslopen is gezien vermeld saldo in 
werkelijkheid 949.781 fr. in plaats van 
734.786 fr. bedraagt en de bedragen wel
ke door de deskundige begroot worden 
213.995 fr. derwijze dat na compensatie 
(eiseres) haar 734.785 fr. verschuldigd 
bleef » (arrest p. 3, tweede alinea), be-

(1) Cass., 14 sept. 1983, A.R. nr. 2943 (A.C., 
19tl3-84, nr. 26); 12 april 198·1, A.R. nr. 7031 
(AC, 1983-8·1, nr. ·167). 
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slist dat aangezien uit de overgelegde 
stukken en voor de partijen « genomen 
conclusies blijkt dat het bedrag van de 
aanneming 1.713.028 fr. + 4.275 fr. ( ... ) = 
1.717.303 fr. beliep en (eiseres) hierop 
een bedrag van 768.522 fr. betaalde, nog 
een saldo van 948.781 fr. op de aanne
ming te vereffenen bleef; dat (verweer
ster) dit bedrag ook als dusdanig elders 
in de door haar genomen conclusies ver
meldde; dat aldus de door (verweerster) 
ingeroepen " materii:He fout" weliswaar 
geen rekenfout uitmaakt, doch een ver
schrijving welke in het bestreden vonnis 
en het arrest overgenomen werd; dat, 
waar de verschrijving haar oorsprong 
vindt in hogervermelde voor (verweer
ster) genomen conclusies, dat niet weg
neemt dat ook in het arrest de kwestieu
ze verschrijving voorkomt, welke door de 
rechter kan verbeterd worden » (arrest 
p. 3, derde tot vijfde alinea), en « dat, 
waar het (te verbeteren arrest van 20 no
vember 1990) overweegt "dat (eiseres) 
als saldo op het factuurbedrag van de 
aanneming 736.768 fr. verschuldigd 
bleef ", het Hof in tegenstelling tot de be
wering van (eiseres) noch expliciet, noch 
impliciet de stelling van (verweerders) 
verwerpt als zou de eerste rechter zich 
vergist hebben door het bedrag dat zij 
zelf had aangereikt en in conclusie voor
opgesteld te weerhouden ,, (arrest p. 3, 
onderaan), 

terwijl naar luid van artikel 794 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de rechter de 
verschrijvingen of misrekeningen die in 
een door hem gewezen beslissing voorko
men, kan verbeteren, zonder evenwel de 
daarin bevestigde rechten uit te breiden, 
te beperken of te wijzigen, 

en terwijl, ( ... ) de rechter die in strijd 
met de inhoud van de door partijen ge
nomen conclusies en de door hen overge
legde stukken een bepaald bedrag als 
uitgangspunt voor zijn berekeningen 
neemt, geenszins een verschrijving in de 
zin van artikel 794 van het Gerechtelijk 
Wetboek - zijnde een zuiver materii:~le 
vergissing - begaat, maar wel, eventu
eel de bewijskracht van de inhoud van 
deze conclusies en stukken schendt; een 
in laatste aanleg gewezen beslissing die 
de bewijskracht van akten schendt 
slechts kan aangevochten worden door 
een voorziening in cassatie; de rechters 
niet wettig, onder het voorwendsel dat zij 
een verschrijving of een misrekening 
verbeterden, konden beslissen dat het 
arrest van het Hof van Beroep te Ant
werpen d.d. 20 november 1990 verkeerde
lijk voor zijn berekeningen uitging van 

een saldo van 736.768 fr. op grand van de 
overweging dat « uit de overgelegde 
stukken en de voor partijen genomen 
conclusies blijkt dat ( ... ) nog een saldo 
van 948.781 fr. op aanneming te vereffe
nen bleef »; de rechters, door na bereke
ning op grond van het nieuwe saldo ei
sers te veroordelen tot het betalen van 
480.336 fr. daar waar zij door het arrest 
van het Hof van Beroep te Antwerpen 
d.d. 20 november 1990 veroordeeld werd 
tot het betalen van 268.341 fr., de daarin 
bevestigde rechten uitbreiden en alzo het 
gezag van gewijsde van dat arrest mis
kennen; zodat het bestreden arrest de ar
tikelen 23 tot 28, en 794 van het Gerech
telijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, na te hebben vastgesteld dat 
het arrest van 20 november 1990 
van het Hof van Beroep te Antwer
pen voor zijn berekeningen uitging 
van een saldo van 736.768 fr., over
weegt dat « uit de overgelegde stuk
ken en de voor partijen genomen 
conclusies blijkt dat ( ... ) nog een sal
do van 948.781 fr. op de aanneming 
te vereffenen bleef »; dat het, uit
gaande van laatstgenoemd saldo, 
het door eiseres aan verweerster te 
betalen bedrag herberekent en voor 
recht zegt « dat de som van 268.341 
fr. tot dewelke (eiseres) bij arrest 
gewezen tussen partijen op 20 no
vember 1990 veroordeeld wordt om 
na compensatie aan (verweerster) te 
betalen als volgt client gelezen te 
worden: 480.336 fr. >>; 

Overwegende dat de misrekening 
in een rechterlijke beslissing die in
gevolge artikel 794 van het Gerech
telijk Wetboek kan worden verbe
terd, de misrekening is die betrek
king heeft op het resultaat van een 
rekenkundige bewerking en die 
blijkt uit de intrinsieke bestandde
len van de genoemde beslissing; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest dat, onder voorwendsel van 
een verschrijving of misrekening, 
beslist dat eiseres na compensatie 
tussen de respectieve schulden van 
de partijen tot betaling aan verweer
ster van 480.336 fr. in plaats van 
268.341 fr. wordt veroordeeld, de 
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rechten en de verplichtingen van de 
partijen wijzigt en het gezag van ge
wijsde van het beschikkende gedeel
te van het arrest van 20 november 
1990 van het Hof van Beroep te Ant
werpen en van de motieven waarop 
het noodzakelijk gegrond is, mis
kent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

9 oktober 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 659 

1 e KAMER - 9 oktober 1992 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT 
DOOR TWEE RECHTBANKEN VAN KOOPHAN
DEL U!TGESPROKEN. 

Er is grand tot regeling van rechtsgebied 
wanneer een faillissement open wordt 
verklaard bij twee door verschillende 
rechtscolleges gewezen en in kracht 
van gewijsde gegane vonnissen (1). 
(Art. 645 e.v. Ger.W.) 

(1) Cass., 16 nov. 1875, Bull. en Pas., 1876, 28; 
18 sept. 1933, Bull. en Pas., 1933, 306; zie oak 
de conclusie van adv.-gen. E. Krings voor 
Cass., 8 jan. 1982 (A.C, 1981-82, nr. 282). 

(DE RIDDER - CURATOR OVER HET FAILLISSE
MENT « S.L.M. INTERNATIONAL " N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7869) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied in burgerlijke zaken, dat 
voor eiser is ondertekend door mr. 
Huguette Geinger, advocaat bij het 
Hof, en ingediend op de griffie van 
het Hof op 9 oktober 1991; 

Overwegende dat de N.V. S.L.M. 
International, enerzijds, op dagvaar
ding, in staat van faillissement ver~ 
klaard werd bij vonnis van 4 januarr 
1991 van de Rechtbank van Koop
handel te Gent en dat mr. Jan Se
vens aangesteld werd als curator; 

Dat, anderzijds, bij vonnis van 29 
januari 1991 van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel ambtshalve 
geopend verklaard werd het faillis
sement van de N.V. S.L.M. Interna
tional, met aanstelling van eiser als 
curator, 

Dat deze laatste rechtbank, bij 
vonnis van 12 maart 1991, nate heb
ben vastgesteld dat beide voormelde 
vonnissen kracht van gewijsde ver
kregen hadden, eisers ver
zoekschrift ertoe strekkende het 
vonnis van 29 januari 1991 te horen 
teniet doen, afwees en vaststelde 
dat er aanleiding was tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat door het be
staan van twee vonnissen, gewezen 
door verschillende rechtscolleges, 
die het faillissement van de N.V. 
S.L.M. International uitspreken, een 
belemmering van de rechtsbedeling 
is ontstaan; 

Dat er grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; dat het behoort de 
opschorting van de uitwerking van 
elke begonnen rechtspleging te be
velen; 
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Om die redenen, machtigt eiser 
om te dagvaarden in regeling van 
rechtsgebied; beveelt de opschorting 
van de uitwerking van elke begon
nen rechtspleging betreffende het 
faillissement van de N.V. S.L.M. In
ternational voor de Rechtbank van 
Koophandel te Gent en voor de 
Rechtbank van Koophandel te Brus
sel tot na de beslissing van het Hof; 
houdt de kosten aan. 

9 oktober 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen, waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal 
Geinger. 

Nr. 61Hl 

AdT70Caat: mr. 

1 e KAMER - 9 o];;tober 1992 

ADVOCAAT - TUCHT - BEGROTING VAN 

ERELOON- AJ\.RD VAN DE MAATREGEL. 

De beslissing waarbij de raad van de Or
de het ereloon van een advocaat ver
mindert en teruggave beveelt, zonder 
een tuchtstraf op te leggen, is geen be
slissing in tuchtzaken waartegen hager 
beroep openstaat (1). (Art. 459, tweede 
lid, en 468 Ger.W.} 

{PAKLONS T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 
HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7874} 

HET HOF; - Gelet op de beslis
sing, op 9 september 1991 door de 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1973 (AC., 1974, 232) 
met concl. in Bull. en Pas., 1974, I, 214. 

tuchtraad van beroep van de balie 
van het rechtsgebied van het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 6, 1°, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 2, 3°, litterae a en b, van het 
Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten, gesloten te 
New York op 16 december 1966, goedge
keurd bij de wet van 15 mei 1981, 6, 6bis, 
92, 107ter, § 2, 2°, van de Grondwet, 459, 
tweede lid, 468, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 2°, 26, § 1, 3°, van de bijzon
dere wet van 6 januari 1989 op het Arbi
tragehof, en van de algemene rechtsbe
ginselen van de dubbele graad van 
rechtsmacht en de eerbied voor de rech
ten van de verdediging, 

doordat de tuchtraad van beroep oor
delend over het boger beroep dat eiser 
ingesteld heeft tegen de beslissing d.d. 
20 maart 1991 van de raad van de Orde 
bij de balie te Turnhout, waarbij wordt 
vastgesteld dat er geen rechtsmiddel van 
verzet open staat tegen de aangevochten 
taxatiebeslissing van de raad van de Or
de d.d. 8 november 1990, genomen in uit
voering van artikel 459, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, zich ter zake 
zonder bevoegdheid verklaart op volgen
de gronden : dat de tuchtraden van be
roep geen andere bevoegdheid bezitten 
dan deze hun door de wet toegekend; dat 
een beslissing van een raad van de Orde 
die vaststelt dat er geen rechtsmiddel 
van verzet openstaat tegen een vorige 
beslissing van deze raad door dewelke 
bij toepassing van artikel 459, tweede lid 
van het Gerechtelijk Wetboek een begro
ting van erelonen werd verminderd en 
een teruggave werd bevolen, geen beslis
sing is in tuchtzaken naar zin van arti
kel 468 van het Gerechtelijk Wetboek 
waartegen de betrokken advocaat of de 
procureur-generaal hoger beroep kan in
stellen, noch een beslissing waartegen 
op grond van een andere wetsbepaling 
hager beroep bij de tuchtraad van be
roep opensta.at; dat derhalve de tuch
traad van beroep zonder bevoegdheid is 
ter zake, 

terwijl, eerste ondercleel, de sententie 
van 20 maart 1991 van de raad van de 
Orcle der Advocaten te Turnhout, waar
bij beslist werd dat er voor eiser geen 
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rechtsmiddel van verzet openstaat tegen 
de vorige beslissing d.d. 8 november 1990 
van dezelfde raad, waarbij deze op grond 
van artikel 459, tweede lid, Ger.W., een 
begroting van erelonen van eiser deed 
en een teruggave beval, wel vatbaar is 
voor hoger beroep bij de tuchtraad van 
beroep; dat immers het principe van de 
dubbele rechtsgraad en de eerbied van 
de rechten van de verdediging zulks ver
eisen en de artikelen 459, tweede lid, en 
468 Ger.W. daaraan niet in de weg staan; 
(schending van de algemene rechtsbegin
selen van de dubbele rechtsgraad en van 
de eerbied van de rechten van de verde
diging, 459, tweede lid, 468, Ger.W.); dat 
zoniet eiser in alle geval geen effectief 
rechtsmiddel heeft voor een onafhanke
lijke en onpartijdige rechter, in een eer
lijke en openbare behandeling, tegen de 
beslissingen, waarbij zijn burgerlijke 
rechten in het gedrang komen (schen
ding van art. 6, 1°, van het Europees Ver
drag van 4 november 1950, 2, 3°, litterae 
a en b van het Internationaal Ver
drag van 16 december 1966); 

tweede onderdeel, het feit dat er geen 
rechtsmiddel openstaat voor de tucht
raad in beroep, noch voor een ander ge
recht, tegen de beroepen sententie, die 
reeds beslist dat er geen rechtsmiddel 
van verzet is voor eiser tegen de oor
spronkelijke beslissing, waarbij zijn ere
lonen verminderd werden en de terug
gave werd bevolen, een miskenning is 
van de gelijkheid der burgers en een dis
criminatie lastens eiser is, die als advo
caat geen effectief verhaal heeft voor 
een onafhankelijke rechter tegen een be
slissing van de raad van de Orde, buiten 
zijn aanwezigheid genomen, die hem 
treft in zijn burgerlijke rechten (schen
ding van art. 6, 6bis van de Grondwet, 
6.1 van het Europees Verdrag van 4 no
vember 1950, 2, 3°, litterae a en b van 
het Internationaal Verdrag van 16 de
cember 1966); dat geschillen over burger
lijke rechten daarbij bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid behoren van de judiciaire 
rechtbanken (schending van art. 92 der 
Grondwet); dat dientengevolge de bepa
lingen, waarop de bestreden beslissing 
steunt, ongrondwettelijk zijn en indrui
sen tegen de Europese conventie van 4 
november 1950, en tegen het Internatio
naal Verdrag van 16 december 1966, zo
dat desaangaande een prejudiciele vraag 
dient gesteld te worden aan het Arbitra
gehof ( schending van art. 107 ter, § 2, 2°, 
der Grondwet, 1, 2°, 26, § 1, 3°, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij de raad van de Orde krach
tens artikel 459, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek het ereloon 
van de advocaat vermindert en de 
teruggave beveelt, zonder een tucht
straf op te leggen, geen beslissing in 
tuchtzaken is waartegen krachtens 
artikel 468 van het Gerechtelijk 
W etboek hoger beroep kan worden 
ingesteld; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet aangeeft waarin de artikel 
107ter, § 2, 2°, van de Grondwet, en 
1, 2°, en 26, § 1, 3°, van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 zouden zijn 
geschonden; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het schending aanvoert 
van de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet, 6.1 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en 2.3, a en b, van 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, 
volledig steunt op de onderstelling 
dat artikel 459 van het Gerechtelijk 
Wetboek eiser het recht ontzegt het 
geschil voor het gerecht te brengen; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat ar
tikel 459 van het Gerechtelijk Wet
hoek eiser niet het recht ontzegt om 
zich tot het gerecht te wenden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op dit onderdeel blijkt dat de voor
ziening moet worden verworpen om 
redenen die ontleend zijn aan nor
men die zelf niet het onderwerp uit
maken van het verzoek tot het stel
len van een prejudiciele vraag aan 
het Arbitragehof; dat deze vraag 
derhalve niet moet worden gesteld; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

9 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 661 

3" KAMER - 12 oktober 1992 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
KOMST - MET DE DWINGENDE WETTEN 
STRIJDIGE BEPALINGEN - NIETIGHEID VAN 
DIE BEPALINGEN - GEVOLG - ANDERE BE
PALINGEN 

Nietig zijn de met de dwingende wettf!n 
strijdige bepalingen van een collectle
ve arbeidsovereenkomst; de door die 
overeenkomst gebonden personen en 
organisaties blijven echter, in de regel, 
gehouden tot nakoming van de andere 
bepalingen ervan (1). (Artt. 9.1, 19 en 
34, derde lid, C.A.O.-wet.) 

(1) Zie Cass., 29 okt. 1886 (Bull. en Pas., 
1886, I, 361); 20 feb. 1890 (ibid., 1890, I, 99); 5 
dec. 1957 (ibid., 1958, I, 357) met cone!. proc: 
gen. Hayoit de Termicourt bij dat arrest; 27 
feb. 1959 (ibid., 1959, I, 653); 29 juni 1992, A.R. 
nr 9269 (A.C., 1991-92, nr. 572); DE PAGE, 
Traite elementaire, II, 3de druk, Brussel, 1964, 
nr. 786); L. FRANCOIS, Theorie des relations col
lectives du travail en droit beige, Brussel, 1980, 
nr. 198, biz. 315; J.F GERARD, " A propos des 
conventions collectives et du Conseil d'Etat », 
JTT., 1991, biz. 321, B. HAUBERT, « La nature 
des conventions collectives et des commissions 
paritaires », JTT., 1992, biz. 85; JASSOGNE e.a., 
Traite pratique de droit commercial, I, Brus
sel, 1990, nrs. 168, 248, 273, 274 en 276, M. 
LEROY, " Un revirement attendu ,Ia nature des 
conventions collectives de travail »; noot bij 
R.v St. 12 april 1989, R.C.J.B., 1991, biz 651 en 

(Zie vervolg noot op volgende kolom) 

(DOOME T. " LABORATOIRE D'ANALYSES MEDI
CALES PH!LIPE RALET » B.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9277) 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 9, 19 en 34 van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de col
lectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiser « krachtens overeen
komst door de (N.C.B.) als vakbondsafge
vaardigde is aangewezen, zoals werd 
bepaald in de collectieve arbeidsovereen
komst van 21 oktober 1985 », en na voor 
recht te hebben verklaard dat die col
lectieve arbeidsovereenkomst - daar ze 
ertoe strekte het loon van de werkne
mers te verhogen - geen gevolg kon 
hebben, de collectieve arbeidsovereen
komst in haar geheel nietig verklaart en 
bijgevolg de rechtsvordering van eiser 
tot betaling van een beschermingsver
goeding afwijst, op grond « dat ( ... ) het 
enige artikel van de wet van 5 december 
1968, dat betrekking heeft op de gevol
gen van krachtens artikel 9 van die wet 
nietige bepalingen in een collectieve ar
beidsovereenkomst, artikel 34 is dat 
voorziet in de opheffing van het konink
lijk besluit tot algemeen verbindend ver
ldaring van de collectieve overeenkomst 

{Vervolg noot van vorige kolom.) 

669 tot 676; M. MAGREZ, Droit collectif du tra
vail 2 Brussel, 1986-1987, biz. 132, 133 en 147; 
J. P~R~N en P. DENIS, Le droit des relations col
lectives du travail en Belgique, Brussel, 1970, 
biz. 68; Notes de cours du professeur P. VAN 
OMMESLAGHE, Droit des obligations, 1, Brussel, 
1985, biz. 127, 128, 340 en 341; P. VAN 0MME
SLAGHE; " Examen de jurisprudence sur les ob
ligations (1974 tot 1982) », R.C.J.B., 1988, biz. 
35, nr. 145; Notes de cours du professeur P. 
VAN 0MMESLAGHE, Droit des obljgations, 2, 
Brussel, 1985, biz. 354; parlementaire voorbe
reiding wet 5 dec. 1968 : Advies R.v.St., Pasin., 
1968, biz. 813, 814, 844 en 846; Memorie van 
toelichting, Pasin., 1968, biz. 878 en 891, Ka 
mer van Volksvertegenwoordigers, Verslag, Pa· 
sin., 1968, biz. 979; zie ook art. 26 (nieuw) wet 5 
dec. 1968 (art. 107 wet 20 juli 1991 houdende 
sociale en diverse bepalingen) 
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wanneer deze een bepaling bevat die in
gevolge artikel 9 tot 10 nietig is, en be
paalt dat als die nietigheid is ontstaan 
na de inwerkingtreding van het besluit 
dit dan wordt opgeheven met ingang van 
de datum waarop de nietigheid is ont
staan; dat, omdat normaal de algemeen 
verbindende kracht niet kan worden toe
gekend aan een overeenkomst die een 
nietige bepaling bevat, de wetgever geen 
rekening heeft gehouden met het inci
dentele geval dat de nietigheid bestond 
v66r de inwerkingtreding van het be
sluit, maar men moet aannemen dat, in 
dat geval, het opheffingsbesluit ab initio 
moet kunnen terugwerken, dat wil zeg
gen tot op het moment dat de algemeen 
verbindende kracht aan de overeen
komst werd toegekend ( ... ); dat met toe
passing, mutatis mutandis, van de uit ar
tikel 34 afgeleide beginselen, de overeen
komst van 21 oktober dan ook in haar 
geheel nietig moet worden verklaard, 
vermits er geen reden is om een col
lectieve arbeidsovereenkomst met een 
nietige bepaling anders te behandelen 
naargelang ze al dan niet in een paritair 
orgaan is gesloten ''• 

terwijl, krachtens artikel 19, 1°, van de 
wet van 5 december 1968, de overeen
komst bindend is voor de werkgever die 
ze heeft gesloten; artikel 9 aileen maar 
nietig verklaart de bepalingen van de 
overeenkomst die strijdig zijn met de 
dwingende bepalingen van wetten, be
sluiten en in Belgie bindende interna
tionale verdragen en verordeningen, of 
die regeling van de individuele geschil
len aan scheidsrechters toevertrouwen; 
artikel 34 geen betrekking heeft op de al
gemeen verbindende kracht van de over
eenkomsten tussen partijen, maar op het 
geval dat, met toepassing van afdeling V 
van de wet waarin het is opgenomen, de 
Koning bij koninklijk besluit de coilectie
ve arbeidsovereenkomst algemeen bin
dend heeft verklaard voor werkgevers 
voor wie ze krachtens artikel 19 niet bin
dend is; dit artikel de Koning niet het 
recht verleent om de collectieve arbeids
overeenkomst zelf, die de contracterende 
partijen hebben tot stand gebracht, op te 
hebben; het hem toestaat, maar niet ver
plicht, om aileen het koninklijk besluit 
tot algemeen verbindend verklaring van 
die overeenkomst op het heffen, terwijl 
de niet nietige bepalingen ervan effect 
blijven sorteren tussen de partijen die de 
overeenkomst hebben gesloten; het ar
rest, dat op dit artikel 34 steunt om een 
overeenkomst, waarvan het vaststelt dat 
aileen maar sommige bepalingen nietig 

zijn, in haar geheel nietig te verklaren, 
bijgevolg, die in het middel aangewezen 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, ter uitvoering van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 21 
oktober 1985, de vakbond waarbij ei
ser is aangesloten hem als perso
neelsafgevaardigde heeft aangewe
zen, dat eiser door verweerster werd 
ontslagen en dat hij, nadat verweer
ster had geweigerd hem te herplaat
sen, van haar een speciale bescher
mingsvergoeding heeft gevorderd 
waarvan het bedrag is vastgesteld 
met verwijzing naar 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; 

Dat het arrest die vordering af
wijst met de overweging « dat met 
toepassing, mutatis mutandis, van 
de uit artikel 34 (van de wet van 5 
december 1968 betreffende de col
lectieve arbeidsovereenkomst en de 
paritaire comites) afgeleide beginse
len ( ... ) de overeenkomst van 21 ok
tober 1985 dan ook in haar geheel 
nietig moet worden verklaard »; 

Overwegende dat artikel 19 van 
de wet van 5 december 1968 onder 
meer bepaalt dat de collectieve ar
beidsovereenkomst bindend is voor 
de organisaties die ze hebben aan
gegaan en de werkgevers die lid van 
die organisatie zijn of de overeen
komst hebben aangegaan, vanaf de 
datum van inwerkingtreding, alsme
de voor alle werknemers van een 
gebonden werkgever; 

Dat, krachtens artikel 9.1 van die 
wet, nietig zijn de bepalingen van 
een collectieve arbeidsovereenkomst 
die strijdig zijn met de dwingende 
bepalingen van wetten, besluiten en 
in Belgie bindende internationale 
verdragen en verordeningen; 

Dat, ingevolge artikel 34 van de 
wet, de Koning het besluit ,tot alge
meen verbindendverklarir g kan 
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opheffen wanneer de overeenkomst 
een bepaling bevat die met name in
gevolge voormeld artikel 9 nietig is; 

Overwegende dat de opheffing 
van een koninklijk besluit tot alge
meen verbindendverklaring van een 
collectieve arbeidsovereenkomst, op 
grond dat ze een bepaling bevat die 
ingevolge artikel 9 van de wet van 5 
december 1968 nietig is, geen gevolg 
heeft op de collectieve overeenkomst 
zelf; dat deze blijft bestaan en dat 
de niet nietige bepalingen, in de re
gel, effect blijven sorteren tussen de 
door de overeenkomst gebonden 
partijen; 

Dat het arrest, dat een analoge 
toepassing maakt van artikel 34 van 
de wet om de collectieve arbeids
overeenkomst van 21 oktober 1985 
geheel nietig te verklaren, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de door eiser ge
vorderde en met verwijzing naar de 
wet van 10 juni 1952 berekende be
schermingsvergoeding, alsmede 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; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

12 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en Simont. 

Nr. 662 

3e KAMER - 12 oktober 1992 

1° ARBEIDSONGEVAL - SCHADE - BE

SLISSING VAN HET STRAFGERECHT - BE
SLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT- GE
ZAG VAN HET STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE 
T.A.V. DE BURGERLIJKE RECHTER. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- STRAF
ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL - SCHADE -
BESLISSING VAN HET STRAFGERECHT- BE
SLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT - GE
ZAG VAN HET STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE 
T.A.V. DE BURGERLIJKE RECHTER. 

1° en 2° Het gezag van het strafrechtelijk 
gewijsde t.a. v. de burgerlijke rechter 
dat, in de regel, verbonden is aan de 
vaststellingen inzake de omvang van 
de schade in geval van een misdrijf 
waarvan de schade een bestanddeel is 
en waarvan de kwalificatie en de straf 
verandert naar gelang van de omvang 
van het nadeel, geldt niet voor het ar
beidsgerecht dat te beslissen heeft op 
een vordering tot betaling van wette
Jijke vergoedingen inzake arbeidsonge
vallen (1). (Art. 74, eerste lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

(« COMPAGNIE DE BRUXELLES 1821 » N.V. 
T. HEYNDRICKX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9417) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van het algemeen beginsel van het gezag 
van het strafrechterlijk gewijsde, neerge
legd in artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, en van 
artikel 74 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, aangevuld door artikel 
8 van de wet van 7 juli 1978, 

(1) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1992, I, 
nr. 662. 
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doordat het arrest het hoger beroep 
ontvankelijk doch niet gegrond ver
klaart, in zoverre het gericht is tegen het 
vonnis a quo dat het deskundigenonder
zoek de in het vonnis omschreven op
dracht beveelt, de deskundige voor het 
overige ontslaat van de hem bij het von
nis a quo gegeven opdracht en, in zijn 
plaats, een nieuwe deskundige aanwijst 
voor de in het vonnis van 26 november 
1985 omschreven opdracht, die onder 
meer erin bestaat de door het litigieuze 
ongeval veroorzaakte lichamelijke en/of 
psychische letsels te beschrijven, met 
dien verstande dat als door het ongeval 
veroorzaakt moeten worden aangemerkt 
de gevolgen zowel van dat ongeval als 
van een reeds voordien bestaande ziekte
toestand, en de graad van de uit de let
sels voortvloeiende blijvende arbeidson
geschiktheid voor te stellen, op grond, 
enerzijds, dat « de strafrechter zich ner
gens definitief en erga omnes uitgespro
ken heeft over het arbeidsongeval en dat 
trouwens niet had kunnen doen, zoals 
blijkt uit artikel 74 van de wet van 10 
april 1971 >> en, anderzijds « de wet het 
arbeidsgerecht niet verbiedt een anders
luidende, zelfs tegenstrijdige beslissing 
te nemen, en dat. het arbeidsgerecht zelf
standige en onafhankelijk van de straf
rechter uitspraak doet >>, 

terwijl uit het op 10 november 1982 
door de zevende kamer van het Hof van 
Beroep te Brussel in correctionele zaken 
gewezen arrest, dat in kracht van gewijs
de is gegaan en regelmatig is overgelegd 
aan het arbeidshof, blijkt dat Jean Villa
nueva is veroordeeld ter zake van het 
feit dat hij op 22 april 1980 in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel ver
weerder opzettelijk slagen en verwondin
gen heeft toegebracht die een tijdelijke 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben 
gehad; het arrest eerst had vastgesteld, 
enerzijds, dat de rechters de kwalificatie 
van het op 22 april 1980 in het arrondis
sement Brussel ten nadele van verweer
der gepleegde feit, dat was omschreven 
als opzettelijke slagen en verwondingen, 
die hetzij een ongeneeslijk lijkende ziek
te, hetzij een blijvende ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke ar
beid, hetzij het volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan, hetzij een zwa
re verminking ten gevolge hebben ge
had, hebben gewijzigd in opzettelijke sla
gen en verwondingen, die een tijdelijke 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbied ten gevolge hebben 
gehad, en dus noodzakelijkerwijze heb-

ben beslist dat genoemd feit niet het 
misdrijf is zoals het in de oorspronke
lijke kwalificatie was omschreven, an
derzijds, dat vaststaat ( ... ) dat « de stoot 
verwondingen heeft veroorzaakt, die een 
algehele arbeidsongeschiktheid tot begin 
augustus 1980 ten gevolge hebben gehad, 
waarna de getroffene het werk deeltijds 
heeft hervat tot 2 september 1980, dag 
waarop er geen, aan de stoot te wijten 
letsels meer waren overgebleven ,, en 
« dat de beklaagde zich bijgevolg schul
dig gemaakt heeft aan het wanbedrijf, 
omschreven in het eerste lid van artikel 
399 van het Strafwetboek en niet aan het 
wanbedrijf, omschreven in artikel 400 
van dat wetboek >>; het arrest derhal
ve niet zonder het gezag van het rechter
lijk gewijsde van het op 10 november 
1982 gewezen arrest van de zevende ka
mer van het Hof van Beroep te Brussel 
te miskennen, het beroepen vonnis heeft 
kunnen bevestigen dat een deskundige 
belast had met de opdracht, om onder 
meer de door het litigieuze ongeval ver
oorzaakte lichamelijke en/of psychische 
letsels te beschrijven en de graad van de 
door die letsels veroorzaakte blijvende 
arbeidsongeschiktheid voor te stellen, 
aangezien die opdracht de mogelijkheid 
van een blijvende arbeidsongeschiktheid 
impliceert (schending van het algemeen 
beginsel van het gezag van het strafrech
terlijk gewijsde, neergelegd in artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering); artikel 74 van de 
wet van 10 april 1971 bovendien en in 
strijd met wat het bestreden arrest zegt 
niet bepaalt dat de beslissing van de 
strafrechter, dat gezag van gewijsde 
heeft erga omnes, niet bindend zou kun
nen zijn voor de arbeidsrechtbank 
(schending van die wetsbepaling) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat verweerder tijdens 
de uitvoering van zijn arbeidsover
eenkomst het slachtoffer werd van 
opzettelijke slagen en verwondingen 
waarvoor de dader door het Hof van 
Beroep te Brussel, op grond « van 
het eerste lid van artikel 399 van 
het Strafwetboek en niet van ( ... ) ar
tikel 400 van dat wetboek >>, bij ar
rest van 10 november 1gs2 is veroor
deeld tot een gevangenisstraf van 15 
dagen, nadat het hof had vastge
steld dat de letsels een tijdelijke on-
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geschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge bad
den gehad en dat er vanaf 2 septem
ber 1980 geen letsels meer waren 
overgebleven; dat verweerder zich 
daarna tot de Arbeidsrechtbank te 
Brussel heeft gewend met een ver
zoek tot schadeloosstelling op grond 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971; dat het bestreden arrest 
van het Arbeidshof te Brussel het 
beroepen vonnis bevestigt dat een 
deskundige belast met de opdracht 
om onder meer de graad van de 
door het ongeval veroorzaakte blij
vende arbeidsongeschiktheid voor te 
stellen; 

Overwegende dat, enerzijds, en 
onder voorbehoud van de algemene 
bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg, het Gerechtelijk Wet
hoek in artikel 579 bepaalt dat de 
arbeidsrechtbank kennis neemt van 
de vorderingen betreffende de ver
goeding van schade voortkomende 
uit arbeidsongevallen; dat de wet 
van 10 april 1971 inzake bewijs, 
schadeloosstelling en procedure, be
palingen bevat die de openbare orde 
raken en waarborgen inhouden voor 
de getroffene; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
beslissing van de strafrechter ten 
aanzien van de burgerlijke rechter 
gezag van gewijsde heeft wat de be
standdelen van het misdrijf betreft; 
dat de omvang van de door de ge
troffene geleden schade, inzonder
heid het blijvend of tijdelijk karak
ter van de ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
een bestanddeel is van het misdrijf 
opzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen, aangezien de ge
strengheid van de kwalificatie en de 
zwaarte van de straf hiervan afhan
gen; 

Dat, evenwel, het gezag van het 
strafrechterlijk gewijsde de burger
lijke rechter enkel bindt voor h~~
geen onmiskenbaar en noodzakehJ
kerwijze is beslist door de strafrech
ter; dat bijgevolg het gezag van het 
rechterlijk gewijsde beperkt is tot 

hetgeen de strafrechter binnen de 
perken van zijn wettelijke opdracht 
heeft beslist en tot de noodzakelijke 
gronden van die beslissing; 

Overwegende ten slotte dat lui
dens artikel 74, eerste lid, van de 
wet van 10 april 1971 « de rechtsvor
dering tot betaling of tot herziening 
van de vergoedingen bepaald bij de
ze wet in geen geval voor de 
strafrechter kan worden gebracht; 
het instellen van die rechtsvorde
ring is onafhankelijk van het instel
len van de publieke rechtsvordering 
waartoe het ongeval aanleiding kan 
geven »; 

Dat het aangehaalde lid de tekst 
overneemt van artikel 31 van de wet 
van 24 december 1903 op de vergoe
ding der schade voortspruiten~e uit 
arbeidsongevallen; dat, zoals tlJdens 
de behandeling voor de Senaat was 
beklemtoond, genoemd artikel 31 
een uitzondering vormde op het be
ginsel « de strafvervolging schorst 
de burgerlijke zaak »; 

Dat bijgevolg, indien de vraag be
treffende de blijvende arbeidsonge
schiktheid waarop verweerder zich 
beroept om in aanmerking te komen 
voor de forfaitaire vergoeding van 
de arbeidsongevallenregeling eerst 
zou opgeworpen zijn voor de ar
beidsrechtbank, die rechtbank in 
weerwil van artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 haar uitspraak 
niet had moeten aanhouden tot de 
beslissing van de strafrechter; dat, 
nu die rechtsvordering los staat van 
de strafvordering, de beslissing van 
de strafrechter over het blijvend of 
tijdelijk karakter van de arbeidson
geschiktheid van de getroffene, inza
ke arbeidsongevallen, noch door 
noch tegen de getroffene kan wor
den aangevoerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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12 oktober 1992 - 3• kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 663 

2• KAMER - 13 oldober 1992 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - GE
VOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - HO
GER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
- PRECISERING VAN HET FElT VAN DE TE
LASTLEGGING - WETTIGHEID. 

Op bet enkel beroep van de burgerlijke 
partij is de appelrecbter verplicht te ci
vielen einde aan bet feit van de telast
legging zijn volledige en juiste om
scbrijving te geven zonder evenwel 
een nieuwe telastlegging bij de oor
spronkelijke te voegen. 

(VAN GASTEL T. VAN CAYZEELE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5503) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over bet eerste middel, door eiser als 
volgt geformuleerd : schending van arti
kel 202 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het bestreden arrest eiser 
schuldig verklaart aan het feit van de 
tenlastelegging A zoals verbeterd om
schreven, namelijk door deze aan te vul
len als volgt na het woord : " toestaan » : 
" doch wel een uitstel van betaling van 
het saldo van 100.000 frank van de over
eengekomen verkoopprijs van 1.100.000 

frank >>, met de motivering enerzijds, dat 
de enkele omstandigheid dat door de be
schikking van de raadkamer enkel het 
feit van de valsheid in de leningsover
eenkomst van 25 september 1986 aan
hangig werd gemaakt niet verhindert dat 
hieraan de juiste omschrijving moet wor
den gegeven en, anderzijds, dat ten deze 
geen heromschrijving geschiedt doch en
kel een verbetering van de omschrijving, 

terwijl, in zijn regelmatig neergelegde 
conclusie, eiser liet gelden dat de om
vang van de devolutieve werking wordt 
bepaald door de partijen die het rechts
middel aanwenden, zodat in casu, als 
noch het openbaar ministerie noch de 
beklaagde hoger beroep instellen, de 
strafrechter in tweede aanleg geen uit
spraak mag doen over de strafvordering; 
dat eiser hieromtrent de vaststaande 
rechtspraak van het Hof meent te kun
nen inroepen (Cass., 3 april 1979, Pas., 
1979, I, 913; Cass., 10 oktober 1979, Arr. 
Cass., 1979-80, 171; Cass., 7 mei 1980, Arr. 
Cass., 1979-80, 1121; Cass., 20 maart 1985, 
Arr. Cass., 1984-85, nr. 437); dat, nu de 
bestreden beschikkingen over de straf
vordering niet voor de beroepsinstantie 
aanhangig gemaakt werden, een herkwa
lificatie door verbetering van de om
schrijving van het ten laste gelegde feit 
niet meer mogelijk is; dat het bestreden 
arrest een onwettelijk onderscheid 
maakt tussen een « heromschrijving >> en 
een " verbetering van de omschrijving >>, 

ten einde tot hervorming te kunnen 
overgaan van het vonnis van 25 oktober 
1989 van de 26e kamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen 
waarbij de vordering van de burgerlijke 
partij Van Cayzeele, huidig verweerder, 
niet ontvankelijk verklaard werd omdat 
deze vordering niet steunde op de aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijven; 

en terwijl, een herkwalificatie in het 
algemeen kan bestaan uit de aanwlling 
van de oorspronkelijke kwalificatie met 
gegevens die in de tenlastelegging begre
pen zijn; dat deze herkwalificatie echter 
slechts toegelaten is voor zover ze be
trekking heeft op de materiEHe gegevens 
of de gebeurtenis die de telastelegging 
uitmaken en waaraan het vonnisgerecht 
een andere wettelijke omschrijving geeft 
dan die waaronder ze werden aanhangig 
gemaakt; dat in casu de verbetering van 
de omschrijving van het feit van de ten
lastelegging duidelijk niet tot doel heeft 
een andere wettelijke omschrijving te 
geven, zodat het bestreden arrest op on
wettige wijze tot een " heromschrijving >> 
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of " verbetering van de omschrijving » is 
overgegaan en dus zijn beslisslng niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
ling): 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd en veroordeeld wegens onder 
meer : A. valsheid in geschrifte, 
« namelijk door een vals leningscon
tract te hebben opgemaakt met het 
bedrieglijk inzicht zich 100.000 frank 
te Iaten overhandigen ten nadele 
van Philippe Wolfs en Monique 
Baekelmans terwijl hij in werkelijk
heid geen lening heeft toegestaan 
aan Philippe Wolfs en Monique 
Baekelmans »; 

Overwegende dat verweerder zich 
burgerlijke partij stelde en zijn vor
dering tot schadevergoeding op deze 
telastlegging liet steunen; dat de 
correctionele rechtbank deze vorde
ring niet ontvankelijk verklaarde; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op het hoger beroep van ver
weerder, oordeelt dat de omschrij
ving van de telastlegging dient te 
worden verbeterd omdat zij slechts 
de vermomming aanduidt en niet de 
waarheid, dat het deze omschrijving 
aanvult met « doch wel een uitstel 
van betaling van het saldo van 
100.000 frank van de overeengeko
men verkoopprijs van 1.100.000 
frank » na het woord « toegestaan »; 
dat het voorts eiser veroordeelt tot 
betaling aan verweerder van een 
schadevergoeding van 100.000 frank 
met intrest en kosten; 

Overwegende dat ingevolge het 
hoger beroep door verweerder het 
hof van beroep de verplichting had 
te civielen einde aan het feit van de 
telastlegging zijn volledige en juiste 
omschrijving te geven zonder een 
nieuwe telastlegging bij de oor
spronkelijke te voegen; dat daaraan 
niet in de weg stond de omstandig
heid dat het beroepen vonnis, bij 
ontstentenis van hoger beroep door 
het openbaar ministerie en eiser, 
kracht van gewijsde bekwam wat 
betreft het bewezen verklaren van 
het feit en de opgelegde bestraffing; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. De Baets - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Goemin
ne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
R. Rymenans, Antwerpen. 

Nr. 664 

2e KAMER - 13 oktober 1992 

1o VOORZIENING IN CASSATIE - AL

GEMENE BEGRIPPEN - RECHTSBIJSTAND -
PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD. 

2° RECHTSBIJSTAND - VOORZIENING IN 
CASSATIE - PERSOON DOOR WIE CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

1 o en 2° Alleen de procureur-generaal bij 
het hof van beroep is bevoegd om zich, 
in de bij de wet bepaalde gevallen, in 
cassatie te voorzien tegen de beslissin
gen betreffende een verzoek om 
rechtsbijstand (1). (Artt. 688 en 690 
Ger.W.) 

(1) Cass., 18 dec. 1985, A.R. nr. 4715 (A.C., 
1985-86, nr. 270); 10 jan. 1990, A.R. nr. 7927 
(ibid., 1989-90, nr. 289). 



Nr. 665 HOF VAN CASSATIE 1197 

(WERRENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7065) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling, uitspraak doende als 
bureau voor rechtsbijstand; 

I. Op de voorziening ingesteld op 
22 september 1992 ter griffie van het 
het Hof: 

Overwegende dat uit de artikelen 
688 en 690 van het Gerechtelijk Wet
hoek betreffende de rechtsmiddelen 
tegen de beslissingen inzake rechts
bijstand blijkt dat alleen de procu
reur-generaal bij het hof van beroep 
in die zaken cassatieberoep kan in
stellen en zulks uitsluitend in de bij 
de wet bepaalde gevallen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de middelen door eiser 
aangevoerd in zijn verklaring tot 
cassatie, overeenkomstig artikel 690, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

13 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens, af
delingsvoorzitter - GeliJkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. J. Lenaerts, 
Antwerpen. 

Nr. 665 

2• KAMER - 14 oktober 1992 

1° UITLEVERING - ART. 11 UITLEVE

RINGSWET - ROGATOIRE COMMISSIE - UIT
VOERING - PROCEDURE. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
ROGATOIRE COMMISSIE - UITVOERING -
PROCEDURE. 

1° en 2° Enkel de rogatoire commissies 
« strekkende tot een huiszoeking of de 
inbeslagneming van het voorwerp van 
het misdrijf of van overtuigingsstuk
ken » moeten « voorafgaandelijk door 
de raadkamer uitvoerbaar worden ver
klaard »; de overige rogatoire commis
sies uitgaande van de vreemde rech
terlijke autoriteiten moeten in de regel 
worden uitgevoerd zodra daartoe 
machtiging is gegeven door de minis
ter van Justitie. (Art. 873 Ger.W.; art. 
11 Uitleveringswet.) 

(GINDIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 168) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over de twee middelen samen, het eer
ste : schending van de artikelen 11 van 
de Uitleveringswet van 15 maart 1874 en 
616 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser tegen de beschikking van de 
raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van 
de litigieuze rogatoire commissie niet 
ontvankelijk verklaart op grond « dat zo
danig beroep immers noch op grond van 
de Uitleveringswet van 15 maart 1874, 
meer bepaald artikel 11 van die wet, 
noch op grond van enige andere, te de
zen toepasselijke, wetsbepaling kan wor
den ingesteld, a fortiori wanneer, zoals 
te dezen, de betrokkene volgens de Bel
gische wet niet de hoedanigheid heeft 
van verdachte of zelfs van een persoon 
tegen wie een uitleveringsprocedure 
wordt gevoerd; dat zulks ook het geval 
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lijkt te zijn volgens de wet van de Ver
enigde Staten waar een dergelijke ten
lastelegging moet uitgaan van « een jury 
van beschuldiging », welk geval zich hier 
niet voordoet; overwegende dat in het 
Belgische recht noch de wet noch de 
rechtspraak een derde, een burgerlijke 
partij of zelfs een verdachte het recht 
geeft om in hoger beroep te komen te
gen een, zoals te dezen naar aanleiding 
van een procedure van strafonderzoek, 
gewezen beslissing, zelfs als die procedu
re op hem betrekking kan hebben en 
zelfs als hij door die beslissing nadeel 
kan lijden, 

terwijl krachtens artikel 11 van de wet 
van 15 maart 1874 de rogatoire commis
sies uitgaande van de bevoegde vreemde 
autoriteiten en strekkende tot een huis
zoeking of de inbeslagneming van het 
voorwerp van het misdrijf of van overtui
gingsstukken in Belgie slechts zullen 
mogen uitgevoerd worden wegens een 
der feiten in artikel 1 van onderhavige 
wet voorzien, en nadat zij uitvoerbaar 
zijn verklaard door de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg van de 
plaats waar de huiszoekingen en inbe
slagnemingen zullen worden uitgevoerd; 
die wetsbepaling de rogatoire commis
sies regelt die buiten enigerlei uitleve
ringsprocedure gezonden worden; het de 
taak van de rechterlijke autoriteiten is 
na te gaan of de rogatoire commissie 
wettig is naar de vorm; de raadkamer, 
wanneer zij een rogatoire commissie uit
voerbaar verklaart, uitspraak doet als 
onderzoeksgerecht en haar beslissing 
van jurisdictionele aard is; luidens arti
kel 616 van het Gerechtelijk Wetboek te
gen iedere vorm hoger beroep kan wor
den ingesteld, tenzij de wet anders 
bepaalt; tegen de jurisdictionele beslis
singen van de raadkamer hoger beroep 
kan worden ingesteld voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling; dat hoger beroep 
kan worden ingesteld door een ieder op 
wie de beslissing van de raadkamer be
trekking heeft, ongeacht of de in de ro
gatoire commissie aangewezen persoon 
expliciet de hoedanigheid van verdachte 
heeft volgens de Belgische wet of val
gens de wet van de verzoekende Staat, 
zodat het arrest, door het hoger beroep 
van eiser niet ontvankelijk te verklaren, 
de in het middel aangegeven wetsbepa
lingen schendt; 

het tweede : schending van de artike
len 11 van de Uitleveringswet van 15 
maart 1874, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser tegen de beschikking van de 
raadkamer niet ontvankelijk verklaart, 
na in de voorafgaande overwegingen te 
hebben geoordeeld: « Overwegende dat 
uit de stukken blijkt dat de uitvoering 
van de rogatoire commissie geen enkele 
huiszoeking vereiste; dat bovendien geen 
enkele inbeslagneming is verricht; dat de 
rogatoire commissie trouwens geen en
kel verzoek in die zin bevatte; overwe
gende derhalve dat de procureur des Ko
nings blijkbaar zonder noodzaak de 
raadkamer op 23 januari 1992 gevorderd 
heeft om de rogatoire commissie uitvoer
baar te verklaren en dat de raadkamer 
aan die vordering gevolg heeft gegeven 
door de bestreden beschikking », 

terwijl als inbeslagneming in de zin 
van artikel 11 van de wet van 15 maart 
1874 moet worden aangemerkt, elke be
warende onderzoeksmaatregel waardoor 
goederen worden onttrokken aan de be
schikkingsmacht van de eigenaar of van 
andere personen en onder controle van 
de autoriteiten worden geplaatst; de liti
gieuze rogatoire commissie onder meer 
ertoe strekte de Kredietbank te verzoe
ken om de overlegging van de registers 
van de rekeningen waarvan eiser houder 
is alsook van de registers van de door of 
namens eiser gedane verrichtingen en 
om toezending van die stukken aan die 
rechtbank (van Pennsylvanie); de liti
gieuze rogatoire commissie aldus wel de
gelijk de opdracht tot inbeslagneming en 
tot overzending van de aangegeven stuk
ken bevatte; de raadkamer dus, gelet op 
de draagwijdte van de rogatoire commis
sie genoodzaakt was om haar uitvoer
baar te verklaren overeenkomstig ge
noemd artikel 11, zodat 

eerste onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat de rogatoire commissie 
geen verzoek tot inbeslagneming bevatte 
en dat de uitvoerbaarverklaring van de 
rogatoire commissie door de raadkamer 
overbodig was, het wettelijk begrip inbe
slagneming, in de zin van artikel 11 van 
de wet van 15 maart 1874, miskent en 
derhalve die wetsbepaling schendt; 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat de rogatoire commissie 
geen verzoek tot inbeslagneming bevat
ten, de litigieuze rogatoire commissie uit
legt op een wijze die met de bewoordin
gen en draagwijdte ervan onverenigbaar 
is en derhalve de bewijskracht miskent 
van de akte die de rogatoire commissie 
bevat (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
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boek); als inbeslagneming in de zin van 
artikel 11 van de wet van 15 maart 1874 
moet worden aangemerkt, elke bewaren
de onderzoeksmaatregel waardoor goede
ren worden onttrokken aan de beschik
kingsmacht van de eigenaar of van 
andere personen en onder controle van 
de autoriteiten worden geplaatst; uit het 
proces-verbaal nr. 0-26840 en de bijlage 
ervan blijkt dat de Kredietbank de uit
treksels van de door eiser geopende re
kening, die betrekking hebben op de ge
vraagde tijdsspanne, alsook de stukken 
betreffende de opening van die rekening 
heeft overgezonden aan de gerechtelijke 
autoriteiten; die stukken zijn onttrokken 
aan de beschikkingsmacht van de Kre
dietbank en onder controle van de ge
rechtelijke autoriteiten geplaatst; er al
dus wei degelijk inbeslagneming in de 
zin van artikel 11 is geschied op grond 
van de litigieuze rogatoire commissie; 

derde onderdeel, het arrest, door te be
slissen dat er blijkens de stukken geen 
inbeslagneming is verricht, het wettelijk 
begrip inbeslagneming in de zin van arti
kel 11 van de wet van 15 maart 1874 mis
kent en derhalve die wetsbepaling 
schendt; 

vierde onderdeel, het bestreden arrest, 
door te beslissen dat er blijkens de stuk
ken geen inbeslagneming is verricht, het 
proces-verbaal nr. 0-26840 en de bijlage 
ervan uitlegt op een wijze die met de be
woordingen en draagwijdte ervan onver
enigbaar is en dus de bewijskracht mis
kent van de akte houdende dat proces
verbaal en de bijlage ervan (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat luidens artikel 
11 van de Uitleveringswet van 15 
maart 1874 enkel de rogatoire com
missies << strekkende tot een huis
zoeking of de inbeslagneming van 
het voorwerp van het misdrijf of 
van overtuigingsstukken vooraf
gaandelijk door de raadkamer uit
voerbaar moeten worden ver
klaard »; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
rogatoire commissie uitgaande van 
de bevoegde vreemde autoriteiten 
niet strekte tot een huiszoeking of 
een inbeslagneming; dat daarin en
kel om de overzending van een 
eensluidend afschrift van stukken 

en een bewijs van echtheid werd 
verzocht; 

Dat, overeenkomstig artikel 873 
van het Gerechtelijk Wetboek, die 
ambtelijke opdracht moest worden 
uitgevoerd na machtiging van de mi
nister van Justitie, die werd gege
ven op 9 januari 1992; dat de onder
zoeksrechter, die vanaf dat ogenblik 
gehouden was de opdracht te doen 
uitvoeren, aan die verplichting heeft 
voldaan op 6 februari 1992; 

Overwegende dat bijgevolg de 
middelen, in zoverre daarin wordt 
aangevoerd dat de rogatoire com
missie strekte tot inbeslagneming, 
feitelijke grondslag missen en dat 
ze voor het overige, nu ze grieven 
bevatten die niet tot cassatie kun
nen leiden, niet ontvankelijk zijn; 

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

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

14 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 666 

2• KAMER - 14 oktober 1992 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- BEWIJSKRACHT - MISKENNING - BEGRIP 
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING- ART. 5.2 E.V.R.IVI.- TOEPASSELIJK
HEID. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.2 
E.V.R.M. - TOEPASSINGSSFEER. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING- HOGER BEROEP- KAMER VAN IN-
BESCHULDIGINGSTELLING RECHTSPLE-
GING - DOSSIER - MEDEDELING. 

S0 VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING- HOGER BEROEP- KAMER VAN IN-
BESCHULDIGINGSTELLING RECHTSPLE-
GING - DOSSIER - MEDEDELING - RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING
HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - DOS
SIER - MEDEDELING. 

1° Van een grief als zou de bewijskracht 
van de alden, i.e. van de conclusie, zijn 
miskend, is geen sprake in het middel 
waarbij aan het arrest niet wordt ver
weten dat het aan die conclusie een 
vermelding toeschrijft die er niet in 
voorkomt of aan die conclusie een ver
melding ontzegt die er wei in voor
komt, maar wei dat het de juiste 
draagwijdte, zelfs het bestaan van die 
conclusie miskent (1). (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

2o en 3o Art. 5.2 E. V.R.M heeft betrekking 
op de arrestatie en niet op de latere 
beslissingen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis (2). 

4° Geen enkele wetsbepaling schrijft 
voor dat het dossier gedurende twee 
dagen v66r de terechtzitting van de ka
mer van inbeschuldigingstelling ter be
schikking moet worden gehouden van 
de verdachte en diens raadsman (3). 
(Art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 

(1) Over het begrip « miskenning van de be
wijskracht van de akten », zie Cass., 24 sept. 
1992, A.R. nr. 9399 (A.C., 1993, nr. 627) en de 
verwijzingen in de voetnoot. 

(2) Cass., 20 juli 1992, A.R. nr. 131 (A.C., 
1991-92, nr. 577). 

(3) Cass., 11 maart 1992, A.R. nr. 9779 (A.C., 
1991-92, nr. 363); zie Cass., 10 juni 1992, A.R. 
nr. 14 (ibid., 1991-92, nr. 530). 

so en 6° Het recht van verdediging van 
een verdachte die verschijnt om uit
spraak te horen doen over de handha
ving van zijn voorlopige hechtenis 
wordt niet geschonden als het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, die verdachte de mogelijkheid 
biedt van zijn dossier inzage te nemen 
door een verdaging toe te staan bin
nen de termijn van art. 30, § 3, tweede 
lid, Wet Vool'iopige Hechtenis 1990. 

{PERUSKO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 260) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op de memorie waarvan een 
eensluidend verklaard afschri£t aan 
dit arrest is gehecht; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat in het middel 

aan het arrest niet wordt verweten 
dat het beslist dat de conclusie van 
eiser een vermelding bevat die daar
in niet voorkomt of dat zij een ver
melding niet bevat die daar wel in 
voorkomt, maar dat het de juiste 
draagwijdte, en zelfs het bestaan 
van die conclusie, miskent; 

Dat de grief geen miskenning van 
de bewijskracht van de alden uit
maakt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel: 
Overwegende dat artikel 5.2 van 

het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden betrekking heeft 
op de arrestatie en niet op de latere 
beslissingen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat bovendien de 
wet nergens bepaalt dat het dossier 
gedurende twee dagen voor de te
rechtzitting van de kamer van inbe-
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schuldigingstelling ter beschikking 
moet worden gehouden van de ver
dachte en diens raadsman; 

Overwegende dat het arrest er in 
verband met de eerbiediging van 
het recht van verdediging op wijst 
dat eiser en zijn raadsman door het 
hof van beroep zijn aangezocht om 
in voorkomend geval een verdaging 
te vragen met het oog op een betere 
voorbereiding van de verdediging, 
maar dat ze op dit voorstel niet zijn 
ingegaan; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, nu het eiser de mogelijkheid 
heeft geboden om inzage te nemen 
van zijn dossier bij middel van een 
verdaging binnen de termijn van ar
tikel 30, § 3, tweede lid, van de wet 
van 20 juli 1990, het algemeen 
rechtsbeginsel waarvan de schen
ding wordt aangevoerd, heeft geeer
biedigd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, ongeacht de ge
schriften, die op de griffie van de 
het Hof zijn binnengekomen op 12 
oktober 1992, dus buiten de termijn 
van artikel 31, § 3, eerste lid, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

14 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. J eanmart 
- Gel~jkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Vossen, Brussel. 

Nr. 667 

1 e KAMER - 15 oktober 1992 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
SLISSING WAARIN TOEPASSING WORDT GE
MAAKT VAN EEN WETSBEPALING - GEEN 
VASTSTELLING DAT DE VOORWAARDEN VOOR 
DE TOEPASSING VAN DIE BEPALING ZIJN 
VERVULD. 

Een wetsbepaling wordt niet geschonden 
door bet enkele feit dat de rechter die 
deze wetsbepaling toepasselijk ver
klaart, niet vaststelt dat alle voorwaar
den voor de toepassing ervan vervuld 
zijn, onverminderd de verplichting 
voor de rechter op de conclusie te ant
woorden (1). 

(SOURDIAUCOURT 
T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. E.A.) 

(A.R. nr. 9447) 

15 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gehjklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Dassesse en Simont. 

Nr. 668 

1 e KAMER - 16 oktober 1992 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- INCIDENTEEL HOGER BEROEP - ONTVAN
KELIJKHEID NA AFSTAND VAN HET PRINCI
PAAL BEROEP. 

(1) Cass., 17 dec. 1987, A.R. nr. 7936 (A.C., 
1987-88, nr. 244). 
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Het incidenteel beroep ingesteld door de 
gedaagde in hager beroep, nadat eiser 
in hager beroep afstand van geding 
heeft gedaan, is enkel dan niet ontvan
kelijk wanneer de gedaagde in hager 
beroep de afstand van geding heeft 
aangenomen wat de beslissingen be
treft waardoor hij zich gegriefd achtte 
en waartegen hij na die afstand inci
denteel beroep instelde. (Artt. 825, 826 
en 1054 Ger.W.) 

(PARYS T. BASTYNS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7904) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 746, 820, 824, 
eerste en tweede lid, 825, 826, 1042, 1054, 
1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het inci
denteel beroep ontvankelijk verklaart, 
akte geeft aan eiser dat hij afstand doet 
van geding en vaststelt dat thans nog de
finitief dient beslist te worden over de 
gebeurlijke toekenning van een uitke
ring tot levensonderhoud na echtschei
ding ten behoeve van verweerster op 
grond « dat (eiser) bij conclusie neerge
legd ter griffie alhier op 15 maart 1989 
akteverlening vroeg van zijn " afstand 
van geding betrekkelijk het door hem in
gestelde beroep d.d. 12 maart 1986 "; dat 
(verweerster) dertien maanden later bij 
conclusie d.d. 18.4.1990 het Hof verzocht : 
"akte te nemen dat (eiser) afstand van 
geding deed met aanbod de kosten te zij
nen laste te nemen" en, bij incidenteel 
beroep vorderde " het vonnis a quo te 
vernietigen en te zeggen voor recht dat 
(eiser) een onderhoudsgeld verschuldigd 
is van 25.000 fr. per maand ... " dat (ver
weerster) stelt dat zij de afstand van ge
ding, die haar niet werd betekend, niet 
heeft aangenomen (art. 820 en 824 
Ger.W.); dat volgens (eiser) de nederleg
ging van de conclusie ter griffie geldt als 
betekening (art. 746 Ger.W.) en, verder, 
dat de afstand van geding, om geldig te 
zijn, niet door de tegenpartij dient aan
genomen, wanneer hij wordt gedaan al
vorens de tegenpartij conclusie heeft ge
nomen (art. 825 Ger.W.); dat: "nu de 

afstand volledig regelmatig plaatsgreep, 
(verweerster) deze afstand niet kan be
twisten en dan ook geen incidenteel be
roep kan instellen van deze afstand "; ... 
dat de afstand van geding in onderhavig 
geval de weigering betreft van de eerste 
rechter om de tegeneis in echtscheiding 
van (eiser) toe te staan; dat de wet de af
stand in deze aangelegenheid niet ver
biedt; dat (verweerster) zich hiertegen 
moeilijk kan verzetten, te meer daar 
haar belangen niet worden aangetast; 
dat zij (eisers) verzaking overigens in 
conclusies van 18 april 1990 impliciet 
heeft aanvaard; dat zolang het hof deze 
afstand niet heeft vastgesteld, het geding 
niet beeindigd is; dat de gedaagde in ha
ger beroep te allen tijde incidenteel be
roep kan instellen, zelfs indien hij het 
vonnis zonder voorbehoud heeft bete
kend, behalve wanneer het hager beroep 
nietig of laattijdig wordt verklaard, wat 
hier niet het geval is (art. 1054 Ger.W.); 
dat het incidenteel beroep derhalve ont
vankelijk is », 

terwijl wanneer een partij, die hoger 
beroep ingesteld heeft, afstand doet van 
geding alvorens de tegenpartij in beroep 
conclusie genomen heeft, dan heeft die 
afstand van rechtswege uitwerking en 
dan worden de zaken over en weder in 
dezelfde staat teruggebracht alsof er 
nooit hager beroep ingesteld geweest 
was; dat eiser afstand van geding deed 
betrekkelijk het door hem ingestelde be
roep van 12 maart 1986 bij conclusie 
neergelegd ter griffie van het Hof van 
Beroep te Antwerpen op 15 maart 1989, 
neerlegging die geldt als betekening; dat 
verweerster op dat ogenblik nog geen 
conclusie in beroep genomen had; dat 
het bestreden arrest dan ook ten on
rechte beslist heeft dat zolang het Hof 
van Beroep te Antwerpen deze afstand 
niet heeft vastgesteld, het geding niet 
beeindigd is en verweerster te allen tijde 
incidenteel beroep kan instellen; dat het 
hoger beroep immers, ingevolge de af
stand van geding betekend op 15 maart 
1989, van rechtswege en vanaf dat ogen
blik geacht wordt nooit ingesteld ge
weest te zijn, ook al werd die afstand 
pas later door de appelrechters vastge
steld (schending van art. 746, 820, 824, 
eerste en tweede lid, 825, 826, 1042 
Ger.W.); dat verweerster dan ook geen 
incidenteel beroep meer kan instellen na 
15 maart 1989 vermits zij vanaf dat ogen
blik geacht wordt nooit gedaagde in ha
ger beroep geweest te zijn; dat het be
streden arrest dan ook ten onrechte 
beslist heeft dat hec incidenteel beroep 
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door verweerster ingesteld bij conclusie 
van 18 april 1990, ontvankelijk is (scherr
ding van art. 1054 en 1056, 4°, Ger.W.), 
zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Overwegende dat artikel 1054 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de gedaagde in hoger beroep te 
allen tijde incidenteel beroep kan 
instellen tegen alle partijen die in 
het geding zijn voor de rechter in 
hoger beroep, zelfs indien hij het 
vonnis zonder voorbehoud heeft be
tekend of v66r de betekening erin 
berust heeft, behalve wanneer het 
hoofdberoep nietig of laattijdig 
wordt verklaard; 

Dat het incidenteel beroep kan 
worden ingesteld tot aan het sluiten 
van de debatten; 

Dat artikel 825 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat de afstand, 
om geldig te zijn, moet worden aan
genomen door de partij aan wie hij 
is betekend, tenzij hij wordt gedaan 
alvorens de tegenpartij conclusie 
heeft genomen over het onderwerp 
van de vordering waarvan afstand 
wordt gedaan; 

Dat artikel 826 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat de afstand 
van geding die aangenomen is, van 
rechtswege inhoudt dat de partijen 
ermee instemmen dat de zaken over 
en weder in dezelfde staat worden 
teruggebracht also£ er geen geding 
is geweest; 

Overwegende dat een afstand van 
geding door de eiser in hoger be
roep niet gelijkgesteld kan worden 
met een nietigheid of laattijdigheid 
van het hoger beroep; 

Dat uit het geheel van de bepalin
gen van de artikelen 1054, 825 en 
826 van het Gerechtelijk Wetboek 
volgt dat, wanneer door de eiser in 
hoger beroep afstand van geding is 
gedaan, het incidenteel beroep dat 
door de gedaagde in hoger beroep 
nadien wordt ingesteld, enkel dan 

niet ontvankelijk is, wanneer de ge
daagde in hoger beroep de afstand 
van geding heeft aangenomen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser drie jaar nadat hij ho
ger beroep had ingesteld, bij conclu
sie van 15 maart 1989 akte vroeg 
van zijn afstand van geding met 
aanbod de kosten van het hoger be
roep te dragen en dat verweerster 
als gedaagde in hoger beroep der
tien maanden later het hof van be
roep verzocht akte te nemen van de 
afstand en van het aanbod van eiser 
en bij incidenteel beroep vorderde 
dat het beroepen vonnis zou worden 
vernietigd, het onderhoudsgeld ver
hoogd tot 25.000 frank per maand, 
ge'indexeerd, en dat eiser zou wor
den veroordeeld tot de kosten; 

Overwegende dat het arrest, dat 
aldus vaststelt dat verweerster, die 
door het hoger beroep van eiser in 
het geding was en gedaagde in ho
ger beroep, de afstand niet heeft 
aangenomen wat de beslissingen be
treft waardoor zij zich gegriefd acht
te en waartegen zij na die afstand 
incidenteel beroep instelde, zijn be
slissing dat het incidenteel beroep 
ontvankelijk is, naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen, waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Hou
telder 
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Nr. 669 

1 e KAMER - 16 oktober 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-

SLAGPROCEDURE - BEWIJSVORDERING -
VERMOEDENS - INLICHTINGEN VERSTREKT 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE - BEWIJS
WAARDE. 

De antwoorden van een belastingplichti
ge op een vraag van het bestuur ma
ken geen gerechtelijke bekentenis uit 
in de zin van art. 1356 B. W., waarop de 
regel van de onsplitsbaarheid toepas
selijk is. 

(DE MOOR 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

(A.R. nr. F 1947 N) 

16 oktober 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert, 
G. Lauwers, M. De Sutter, Gent. 

Nr. 670 

3e KAMER - 19 oktober 1992 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - UITSPRAAK DOOR DE BURGER

L!JKE RECHTER - ONDERZOEK VAN DE VER
JARING - VASTSTELL!NG VAN DE FElTEN DIE 
AAN DE VORDER!NG TEN GRONDSLAG LIG
GEN. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

VORDERING TOT VERGOEDING VAN DE SCHA
DE TEN GEVOLGE VAN EEN lVIISDRIJF- UIT-

SPRAAK DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER -
VASTSTELL!NG VAN DE FElTEN DIE AAN DE 
VORDERING TEN GRONDSLAG LIGGEN. 

3° MISDRIJF - TOEREKENBAARHE!D -

RECHTSPERSOON. 

4° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN

VORDERING TOT VERGOED!NG VAN DE SCHA
DE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDR!JF - MIS
DRIJF GEPLEEGD DOOR EEN RECHTSPER-
SOON VOORTGEZET MISDRIJF - AANWIJ-
ZING VAN DE STRAFRECHTELIJK VERANT
WOORDELIJKE PERSOON. 

S0 MISDRIJF - SOORTEN - VOORTGEZET 

MISDR!JF - MISDR!JF GEPLEEGD DOOR EEN 
RECHTSPERSOON - BURGERLIJKE RECHTER 
- ONDERZOEK VAN DE VERJARING - AAN
WIJZING VAN DE STRAFRECHTELIJK VERANT
WOORDELIJKE PERSOON. 

1 o en 2° De burgerlijke rechter die uit
spraak doet over een op een misdrijf 
gegronde vordering en nagaat of de 
vordering verjaard is, moet vaststellen 
dat de feiten die aan de vordering ten 
grondslag Jiggen, onder de toepassing 
van de strafwet vallen; hij moet de be
standdelen van het misdrijf evenwel 
maar opgeven in zoverre zij een ge
volg hebben op de beoordeling van de 
verjaring (1). 

3° Een rechtspersoon kan een misdrijf 
plegen (2) en kan handelen met het 
ene opzet waaruit verschillende straf
bare feiten voortkomen die een voort
gezet misdrijf vormen. 

4° en so De burgerlijke rechter die uit
spraak doet over een op een misdrijf 
gegronde vordering en nagaat of de 
vordering verjaard is, kan het ene op
zet als bestanddeel van het door een 
rechtspersoon gepleegde voortgezet 
misdrijf vaststellen zonder de natuur
lijke personen, organen of aangestel
den aan te wijzen door wier toedoen 

(1) Cass., 7 okt. 1976 (A.C., 1977, 148). 

(2) Cass., 19 maart 1991, A.R. nr. 3802 (A.C., 
1990-91, nr. 373) met noot 1. Zie oak Cass., 11 
mei 1982 (A.C., 1981-82, nr. 535), en 9 okt. 1984, 
A.R. nr. 8850 (ibid., 1984-85, nr. 105). 
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de rechtspersoon is opgetreden en op 
wie de strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid rust (3). 

(PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE N.V. 
T. LANDUYT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7857) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 april 1991 op verwij
zing gewezen door het Arbeidshof te 
Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 17 april 1989 (4); 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van de artikelen 65 en 
66 van het Strafwetboek, 26, 27 en 28 zo
als vervangen bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1961, van de wet van 17 april 
1978 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 9, 42 zo
als vervangen bij artikel 16 K.B. nr. 55 
van 23 oktober 1978 daarna gewijzigd bij 
artikel 14 K.B. nr. 255 van 7 december 
1983 en bij artikel 186 van de program
mawet van 22 december 1989, 44 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 
54 en 58 van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de werknemers 
gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 
28 juni 1971, 14, 23 en 26 van de wet van 
4 januari 1974 betreffende de feestdagen 
en van het algemeen aanvaard beginsel 
dat de rechtspersoon niet strafrechtelijk 
verantwoordelijk kan worden gesteld 
voor een gepieegd misdrijf, 

doordat het bestreden arrest het ver
weer van eiseres als zou de vordering tot 
betaling van de achterstallige loonindex
tekorten, de loonaanpassing, de verlofda
gen, de feestdagenvergoeding en de ein
dejaarspremie zoniet geheel dan toch 
minstens gedeeltelijk verjaard zijn, ver
werpt op grond o.m. van de overwegin
gen: "( ... ) dat het arbeidshof vaststelt 
dat het probleem van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de rechtsper-

(3) Zie omtrent de strafrechtelijke verant
woordelijkheid van de natuurlijke personen, 
organen en aangestelden : de arresten die in 
noot 2 zijn vermeld. 

(4) Niet gepubliceerd. 

soon niet nieuw is; dat inderdaad de 
grondslag van de strafrechtelijke verant
woordelijkheid van de rechtspersoon als 
geheel zijn oorsprong vindt in het cassa
tiearrest van 16 december 1948, Pas., 
1948, I, 724, waarbij gesteld werd dat : 
" de daad verricht in het kader van haar 
werkzaamheden door een orgaan van 
een rechtspersoon is een daad van de 
rechtspersoon zelf; de aard van de on
wettige handeling, die een strafrechte
lijke inbreuk uitmaakt wordt niet gewij
zigd door het enkel feit dat de rechtsper
soon geen voorwerp kan zijn van een 
strafrechtelijke sanctie en slechts tot ci
viele schadevergoeding gehouden is"; 
dat in de loop der jaren deze rechtsfi
guur als zodanig werd aanvaard; dat 
H. Bosly, " Les sanctions en droit pe
nal", 1979, p. 30-31, naar de inhoud van 
het door onze rechtspraak gehanteerd 
begrip " daderschap van de rechtsper
soon" verwijst; dat het immers niet 
meer betekent dan dat aanvaard wordt 
dat de door ons normenstelsel bepaalde 
verplichtingen evenzeer wegen op col
lectiviteiten; dat de inbreuk als zodanig 
kan bestaan in hoofde van de collectivi
teit; dat aan de basis van het bestaan 
van deze inbreuk evenwel nog steeds uit
sluitend geacht wordt een individueel fy
siek handelen (of niet-handelen) te lig
gen (zie o.m.: J. Colaes, "De strafrechte
lijke aansprakelijkheid van mandataris
sen van rechtspersonen ", in: Sociaal 
strafrecht, Reeks Sociaal Recht, Kluwer 
nr. 23; R. Legros, " La responsabilite pe
nale des dirigeants des societes et le 
droit penal general "• in : R.D.P.C., 1963-64, 
p. 23); dat hierbij kan opgemerkt worden 
dat de wetgever in de geciteerde wetge
vingen expliciet verwijst naar de werkge
ver ook als rechtspersoon, aangezien hij 
de toepassing van de sanctie oplegt aan 
de werkgevers, hun aangestelden of 
mandatarissen; dat in casu (eiseres), de 
N.V. Pharmacie Centrale de Belgique 
(P.C.B.), strafrechtelijk verantwoordelijk 
is voor de misdrijven die door haar uit
voeringsorganen werden gepleegd; ( ... ) 
dat, voor zover de burgerrechtelijke vor
dering gesteund is op een misdrijf, oak 
al is deze vordering ex delicto voor de 
burgerlijke rechter ingesteld, de regels 
gelden van de verj aring zoals bepaald in 
de artikelen 26 tot 29 van de Voorafgaan
de Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring; dat voor de verjaring van de bur
gerlijke rechtsvordering gegrond op een 
misdrijf de minimumtermijn altijd vijf 
jaar is te rekenen vanaf de dag van het 
misdrijf; ( ... ) dat (verweerder), Christian 
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Landuyt, stelt dat aangezien er een op
eenvolging van dezelfde feiten werd ge
pleegd door de werkgever sedert 1971 tot 
31 januari 1982 er een voortdurend mis
drijf werd gepleegd dat niet is verjaard; 
dat eiseres, de N.V. Pharmacie Centrale 
de Belgique, stelt dat indien er misdrij
ven zouden gepleegd zijn, het aflopende 
misdrijven betreffen, zonder continui:teit 
en die dus verjaard zijn; dat het begrip 
voortgezet misdrijf op een misdrijf duidt 
dat bestaat uit verschillende strafbare 
gedragingen, handelingen of onthoudin
gen van dezelfde aard, doch die geacht 
worden samen slechts een misdrijf uit te 
maken wegens de eenheid van misdadig 
opzet in hoofde van de dader; dat onder 
eenheid van misdadig opzet niet wordt 
bedoeld " opzet in contrast tot onacht
zaamheid " maar we! het plan, de bedoe
ling of de ingesteldheid van de dader, 
waarvan de veelheid van strafbare ge
dragingen de uitdrukking is (zie hierover 
de exhaustieve studie van de rechtsleer 
en rechtspraak ter zake van Lieven Du
pont: " Het be grip 'voortgezet misdrijf' 
en de problematiek van de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering ex delicto 
m.b.t. het arbeidsovereenkomstenrecht" 
in : Soc. Kron., 1988, 10, p. 361 en volg.); 
dat het bestaan van eenheid van opzet 
een feitenkwestie is die door de rechter 
ten gronde soeverein wordt beoordeeld; 
dat het juridisch gevolg van de voortge
zette misdrijven is dat de verjaringster
mijn voor de strafvordering slechts be
gint te !open vanaf de laatste van de 
bewezen vastgestelde feiten; dat dit in
houdt dat de verjaringstermijn van vijf 
jaar voor de burgerlijke vordering die 
voortvloeit uit aile strafbare feiten die 
het voortgezet misdrijf uitmaken pas be
gint te !open vanaf het laatste van die 
feiten; dat in casu het niet-betalen van 
loonindexeringen, vakantiegeld, vergoe
dingen voor feestdagen, het niet-betalen 
van achterstallig loon en eindejaarspre
mies, misdrijven zijn die door hun een
heid van opzet, als voortgezette misdrij
ven door het arbeidshof gekwalificeerd 
worden; dat in casu de eenheid van opzet 
zeer duidelijk is, namelijk het stelselma
tig onthouden door (eiseres), P.C.B., van 
de wettelijk aan (verweerder), Christian 
Landuyt, toekomende bedragen ingevol
ge de uitvoering van de tussen hen ge
sloten arbeidsovereenkomst; dat de bur
gerlijke vordering, ex delicto, zoals ge
zegd door (verweerder), Christian Lan
duyt, niet verjaard is, volgens het be
paalde bij artikel 26 van de Voorafgaan
de Titel van het Wetboek van Strafvorde-

ring; ( ... ), dat aangezien de burgerlijke 
vordering derhalve niet kan verjaren 
v66r vijf jaar na het misdrijf (art. 26, 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering) en dat de verjaringster
mijn van een voortgezet misdrijf pas be
gint te !open vanaf het laatste feit (is, in 
onderhavig geval, 4 februari 1982, de 
laatste betaaldatum na het einde van het 
contract van 31 januari 1982), er in casu 
zeker geen verjaring ingetreden is, ver
mits (verweerder) Christian Landuyt ge
dagvaard heeft op 27 juli 1982; dat Lan
duyt (verweerder), dan ook gemachtigd 
is, wegens het voortgezet misdrijf, terug 
te gaan tot de eerste tekorten die ont
staan zijn bij het begin van de kwestieu
ze arbeidsovereenkomst, te weten, vanaf 
einde 1971 ", 

terwijl, krachtens een algemeen 
rechtsbeginsel de rechtspersoon in de re
gel niet strafrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld doch aileen een fysieke 
persoon als schuldbekwame dader van 
een misdrijf strafrechtelijk kan worden 
vervolgd en - desgevallend - gestraft; 
terwijl het niet of niet tijdig betalen van 
loon (artikel 9 van de wet van 12 april 
1965), hierin begrepen de eindejaarspre
mie, van het verschuldigde vakantiegeld 
en van het loon voor de feestdagen (arti
kel 14 van de wet van 4 januari 1974) 
door de werkgever, zijn aangestelden of 
lasthebbers, respectievelijk door artikel 
42 van de wet van 12 april 1965, door ar
tikel 54 van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de werknemers 
gecoi:irdineerd op 28 juni 1971 en door ar
tikel 23 van de wet van 4 januari 1974 
strafbaar worden gesteld; de strafrechte
lijke toerekening van voornoemde mis
drijven derhalve slechts kan gebeuren 
t.a.v. voornoemde categorieeen van per
sonen die in de wet limitatief worden 
opgesomd; de feitenrechter in de mate 
dat hij het misdrijf strafrechtelijk wenst 
toe te rekenen aan de werkgever-rechts
persoon, de natuurlijke perso(o)n(en) 
binnen de structuur van de rechtsper
soon dient te identificeren waaraan het 
misdrijf feitelijk en moreel kan worden 
toegerekend; 

terwijl, krachtens artikel 65 van het 
Strafwetboek aileen de zwaarste straf 
wordt uitgesproken wanneer een zelfde 
feit verscheidene misdrijven oplevert; de 
regel van artikel 65 ook van toepassing 
is op voortgezette misdrijven; onder een 
voortgezet misdrijf een geheel van ge
dragingen wordt verstaan van dezelfde 
aard of van verschillende aard die elk af-
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zonderlijk beschouwd strafbaar zijn 
maar die geacht worden slechts een mis
drijf uit te maken wegens de eenheid 
van opzet van de dader; verschillende 
aan een beklaagde tenlastegelegde mis
drijven voortkomen uit eenzelfde opzet 
wanneer zij onderling verbonden zijn 
door eenheid van doel en verwezenlij
king, en in die zin door een feit, te we
ten een complexe gedraging zijn opgele
verd; de feitenrechter in principe soeve
rein apprecieert of in feite de bedoelde 
eenheid van opzet voorhanden is; terwijl, 
krachtens de artikelen 26, 27 en 28 van 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering de verj aring in geval 
van voortgezet misdrijf pas begint te lo
pen vanaf het laatste strafbaar feit, op 
voorwaarde dat de tijd tussen twee fei
ten niet meer bedraagt dan de duur van 
de wettelijke verjaringstermijn, zodat, 
eerste onderdeel, het arrest niet zonder 
schending van de hierna gepreciseerde 
en in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen en algemeen rechtsbeginsel kon 
overwegen dat " de wetgever in de geci
teerde wetgevingen expliciet verwijst 
naar de werkgever ook als rechtsper
soon, aangezien hij de toepassing van de 
sanctie oplegt aan de werkgevers, hun 
aangestelden of mandatarissen; dat in 
casu (eiseres), strafrechtelijk verant
woordelijk is voor de misdrijven die door 
haar uitvoeringsorganen werden ge
pleegd " nu krachtens het ingeroepen al
gemeen rechtsbeginsel en artikel 66 
Strafwetboek een rechtspersoon wel een 
misdrijf kan plegen doch hiervoor niet 
strafrechtelijk aansprakelijk kan worden 
gesteld aangezien een misdrijf slechts 
kan worden toegerekend aan een schuld
bekwame dader; deze schuldbekwaam
heid een wilsgesteldheid impliceert die 
enkel in hoofde van een fysische persoon 
kan aanwezig zijn (schending van artikel 
66 van Strafwetboek en van het ingeroe
pen algemeen rechtsbeginsel overeen
komstig hetwelk de rechtspersoon niet 
strafrechtelijk verantwoordelijk kan wor
den gesteld); het bestreden arrest in de 
mate dat het oordeelt dat eiseres straf
rechtelijk verantwoordelijk is voor de 
misdrijven gepleegd door haar uitvoe
ringsorganen tevens de artikelen 9, 42 en 
44 van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, 54 en 58 van de wetten be
treffende de jaarlijkse vakantie van 
werknemers, gecoi:irdineerd bij K.B. van 
28 juni 1971 en van 14, 23 en 26 van de 
wet van 4 januari 1974, betreffende de 
feestdagen schendt nu krachtens voor-

noemde artikelen de werkgever in casu 
een rechtspersoon enkel burgerrechtelijk 
aansprakelijk is voor de betaling van 
de geldboete waartoe zijn aangestel
den of lasthebbers zijn veroordeeld; zo
dat, tweede onderdeel, het arrest in de 
mate dat het enerzijds vaststelt dat eise
res als rechtspersoon "strafrechtelijk 
verantwoordelijk is voor misdrijven die 
door haar uitvoeringsorganen werden ge
pleegd" en anderzijds overweegt dat 
" het niet-betalen van loonindexeringen, 
vakantiegeld, vergoedingen voor feestda
gen, het niet-betalen van achterstallig 
loon en eindejaarspremies, misdrijven 
zijn die door hun eenheid van opzet, als 
voortgezette misdrijven ( ... ) gekwalifi
ceerd worden; dat in casu de eenheid 
van opzet zeer duidelijk is, namelijk het 
stelselmatig onthouden door (eiseres) 
van de wettelijk aan (verweerder) toeko
mende bedragen ingevolge de uitvoering 
van de tussen hen gesloten arbeidsover
eenkomst; dat de burgerlijke vordering, 
ex delicto, zoals gesteld door (verweer
der) niet verjaard is ( ... )" niet zonder 
miskenning van de in het middel ge
noemde en hierna gepreciseerde wetsbe
palingen en rechtsbeginsel kon besluiten 
tot het bestaan van een voortgezet mis
drijf in hoofde van eiseres, de rechtsper
soon P.C.B. nu voor de verwezenlijking 
van elk misdrijf naast een wettelijk en 
materieel element een moreel (opzet, on
achtzaamheid) element vereist is en 
laatstgenoemd element een wilsgesteld
heid in hoofde van een - noodzakelij
kerwijze fysische in tegenstelling tot de 
rechtspersoon - schuldbekwame per
soon veronderstelt waaraan het misdrijf 
wordt toegerekend; het arrest in casu 
verzuimt deze persoon aan te duiden 
(schending van artikel 66 en van het al
gemeen beginsel dat de rechtspersoon 
niet strafrechtelijk verantwoordelijk kan 
worden gesteld voor een gepleegd mis
drijf (societas delinquere non potest); het 
arrest in zoverre het verzuimt binnen de 
structuur van de rechtspersoon de 
schuldbekwame fysische persoon aan te 
duiden waaraan het voortgezet misdrijf 
kan worden toegerekend niet wettig kon 
besluiten tot het bestaan van een voort
gezet misdrijf nu dit misdrijf een een
heid van misdadig opzet, nl. verschillen
de strafbare gedragingen die door hun 
eenheid van doel en verwezenlijking ver
bonden zijn en door een feit, te weten 
een complexe gedraging, worden opgele
verd, veronderstelt in hoofde van een be
klaagde (dader). (Schending van de arti
kelen 65 en 66 van het Strafwetboek en 
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van het algemeen beginsel dat de rechts
persoon niet strafrechtelijk verantwoor
delijk kan worden gesteld voor een ge
pleegd misdrijf (societas delinquere non 
potest); het arrest in de mate het ver
zuimt binnen de structuur van de rechts
persoon de schuldbekwame fysische per
soon aan te duiden het Hof van Cassatie 
verhindert na te gaan of de rechter op 
grond van de vaststellingen in het arrest 
wettig kon besluiten tot het bestaan van 
een voortgezet misdrijf en derhalve tot 
een strafbaar feit in hoofde van de dader 
(schending van artikel 65 en 66 van het 
strafwetboek); zodat, derde onderdeel, 
het arrest in de mate het niet wettig kon 
besluiten tot het bestaan van een voort
gezet misdrijf evenmin rechtsgeldig kon 
beslissen dat de vordering van (verweer
der) minstens in zoverre ze betrekking 
heeft op de periode voor 27 juli 1977 ver
jaard was, nu de verjaring enkel begint 
te lopen vanaf het laatste bewezen feit 
in zoverre rechtsgeldig kon worden be
sloten tot het bestaan van een voortgezet 
misdrijf (schending van de artikelen 26, 
27 en 28 van de wet van 17 april 1878 
houdende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering.) »: 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechter die uitspraak moet doen over 
een op een misdrijf gegronde verde
ring en nagaat of de vordering al 
dan niet verjaard is, uitdrukkelijk 
moet vaststellen dat de feiten die 
aan de vordering ten grondslag lig
gen, onder de toepassing van de 
strafwet vallen; dat hij evenwel de 
bestanddelen van het misdrijf 
slechts dient op te geven voor zover 
ze een gevolg hebben op de beoorde
ling van de verjaring van de verde
ring; 

Overwegende dat een rechtsper
soon een misdrijf kan plegen; dat 
een rechtspersoon kan handelen 
met het ene opzet waaruit verschil
lende strafbare feiten voortkomen 
die een voortgezet misdrijf vormen; 

Dat de burgerlijke rechter, in een 
geval als hiervoren bedoeld, het ene 
opzet van het door een rechtsper
soon gepleegde voortgezet misdrijf 
kan vaststellen, zonder de natuur
lijke personen, organen of aange
stelden aan te wijzen door wier toe-

doen de rechtspersoon is opgetreden 
en op wie de strafrechtelijke verant
woordelijkheid rust; 

Dat het arrest, om te beslissen 
dat de verschillende strafbare feiten 
waarop de vordering steunt, een 
voortgezet misdrijf opleveren, vol
staat met de vaststelling dat er een
heid van opzet is, nu eiseres, ven
nootschap, die feiten stelselmatig 
heeft gepleegd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

19 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, procureur-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 671 

3e KAMER - 19 oktober 1992 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - AD

MINISTRATIEVE SANCTIES - UITSLUITING -
UITKERINGEN WEGENS ARBEIDSONGE-
SCHIKTHEID - K.B. 10 JAN. 1969, ART. 2, 6° -
TOEPASSINGSGEBIED. 

De uitsluiting van het recht op uitkerin
gen wegens arbeidsongeschiktheid be
paald in art. 2, 6", K.B. 10 jan. 1969, 
vindt oak toepassing, wanneer de ge
rechtigde zijn verzekeringsinstelling 
ervan niet in kennis heeft gesteld dat 
hij arbeid, die niet in dienst van een 
werkgever wordt verricht, heeft her
vat. 
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(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE· EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. JOSEPH) 

ARREST 

(A.R. nr. 7952) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Gent, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 101, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
nr. 408 van 18 april 1986, 15bis, van het 
koninklijk besluit van 31 december 1963 
houdende verordening op de uitkeringen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, gewijzigd bij het reglement 
van 20 september 1972, 2, 6°, van het ko
ninklijk besluit van 10 januari 1969 tot 
vaststelling van de administratieve 
sancties die toepasselijk zijn op de recht
hebbenden van de regeling voor verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering, ge
wijzigd bij de koninklijke besluiten van 
8 mei 1971 en van 31 augustus 1972, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging de door eiser aan verweerder 
opgelegde uitsluiting van het recht op 30 
daguitkeringen in toepassing van artikel 
2, 6°, K.B. van 10 januari 1969 vernietigt, 
op volgende gronden: opdat de sanctie, 
bedoeld in artikel 2 sub 6 van het K.B. 
d.d. 10 januari 1969 kan worden opgelegd 
is vereist dat " de gerechtigde ... na een 
spontane hervatting van het werk ... zijn 
verzekeringsinstelling daarvan niet in 
kennis heeft gebracht en verder uitkerin
gen wegens arbeidsongeschiktheid heeft 
ontvangen. " Eiser houdt voor dat voor
noemde bepaling het sluikwerk beoogt 
en dat enkel artikel 2 sub 7 van voor
noemd K.B. in een sanctie voorziet bij 
"laattijdige" verwittiging van de "ge
bruikelijke " arbeidshervatting. Artikel 
15bis van het K.B. d.d. 31 december 1963 
houdende verordening op de uitkeringen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering bepaalt welke de verplichtin
gen zijn van de gerechtigde op ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen die de arbeid 
hervat. Hij moet aan zijn verzekeringsin
stelling, binnen acht dagen na het einde 
van elke arbeidsongeschiktheid, een be
wijs van "arbeidshervatting of van werk
loosheid " afgeven, dat is ingevuld, geda
teerd en ondertekend "door zijn werkge-

ver " (bij arbeidshervatting) en waarop 
de datum is opgegeven dat hij de arbeid 
heeft hervat. Bij " spontane arbeidsher
vatting " moet de administratieve dienst 
van de verzekeringsinstelling daarvan de 
adviserende arts verwittigen, die op zijn 
beurt, in geval van arbeidshervatting in 
een tijdvak van primaire ongeschiktheid, 
de Dienst voor de Geneeskundige Con
trole verwittigt. De gerechtigde kan voor
melde bepaling niet naleven op twee ma
nieren, nl. : hij kan de arbeid hervatten 
zonder zijn verzekeringsinstelling te ver
wittigen en verder uitkeringen genieten; 
hij kan laattijdig verwittigen zonder in
middels uitkeringen te genieten. In het 
eerste geval wordt hij gesanctioneerd 
krachtens artikel 2 sub 6 van het K.B. 
van 10 januari 1969 en in het tweede ge
val krachtens artikel 2 sub 7 van zelfde 
besluit. Het moet echter in beide geval
len gaan om het niet naleven van de ver
plichting hem opgelegd door artikel 15bis 
van het K.B. d.d. 31 december 1963 voor
noemd. Immers, geen enkele andere be
paling legt hem op wat hij moet doen in 
geval van werkhervatting of van " spon
tane " werkhervatting. Buiten voormeld 
artikel is er geen andere bepaling die 
hem verplicht zijn verzekeringsinstelling 
van zijn spontane werkhervatting in 
kennis te stellen. Krachtens artikel 15bis 
is de gerechtigde verplicht de werkher
vatting mede te delen door een "bewijs 
van arbeidshervatting of van werkloos
heid" af te geven, dat, in geval van ar
beidshervatting, "door zijn werkgever" 
moet worden ingevuld en ondertekend. 
Indien hij een andere arbeid dan die bij 
een werkgever hervat, dan kan hij uiter
aard de verplichting niet nakomen om 
een "bewijs van arbeidshervatting" ... 
ondertekend door "zijn werkgever ", af 
te geven. Artikel 15bis voornoemd be
paalt niet wat hij in dat geval moet 
doen. Hij kan de bepalingen van artikel 
15bis dus slechts naleven in de mate dat 
de verplichtingen op hem toepasselijk 
zijn of kunnen zijn. Nu het voornoemd 
artikel 15bis, of enige andere bepaling, 
aan de gerechtigde op uitkeringen niet 
oplegt wat hij moet doen wanneer hij bij 
een werkgever hervat, kan, door het ver
zuim de verzekeringsinstelling daarvan 
te verwittigen, de administratieve 
sanctie, bepaald in artikel 2 sub 6 voor
noemd niet worden opgelegd. Het onder
scheid welke eiser maakt tussen ener
zijds de "gebruikelijke" werkhervatting 
waarvoor bij laattijdige verwittiging de 
administratieve sanctie, bepaald bij arti
kel 2 sub 7 voornoemd, kan worden op-
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gelegd, en, anderzijds, de arbeidshervat
ting die al dan niet bij een werkgever 
geschiedt en die als sluikwerk moet wor
den beschouwd, waarvan de administra
tieve sanctie bepaald bij artikel 2 sub 6 
voornoemd kan worden opgelegd, moet 
worden afgewezen. De administratieve 
sanctie, bepaald bij artikel 2 sub 6 voor
noemd, kan enkel worden opgelegd in 
het geval een verplichting tot aangifte 
van de arbeidshervatting niet wordt na
gekomen. Nu geen andere bepaling dan 
deze van voormeld artikel 15bis een aan
gifteverplichting oplegt, en die aangifte, 
gelet op het opgelegde "bewijs" op geen 
andere arbeidshervatting betrekking kan 
hebben dan op die bij een werkgever, en 
verweerder geen arbeid bij een werkge
ver heeft hervat, diende hij daarvan 
geen aangifte te doen, 

terwijl het bestreden arrest ten on
rechte de door eiser aan verweerder op 
grand van artikel 2, 6° van het K.B. van 
10 januari 1969 opgelegde sanctie van 
uitsluiting van dagvergoeding gedurende 
30 dagen vernietigt omdat verweerder, 
nu hij een andere arbeid dan bij een 
werkgever hervat had, de bij artikel 
15bis van het K.B. van 31 december 1963 
voorziene verplichting zijn werkhervat
ting met een door zijn werkgever inge
vuld en ondertekend formulier mede te 
delen aan zijn verzekeringsinstelling 
niet kan naleven en geen andere bepa
ling enige verplichting desaangaande 
voorziet; dat immers de bij artikel 2, 6° 
van het K.B. van 10 januari 1969 voorzie
ne sanctie toepasselijk is op de gerech
tigde die na een spontane hervatting van 
het werk, zijn verzekeringsinstelling 
daarvan niet in kennis heeft gesteld en 
verder uitkeringen wegens arbeidsonge
schiktheid heeft ontvangen; dat deze 
sanctie door de wetgever werd ingesteld 
om sluikwerk te bestraffen en de ver
plichting van verweerder, zijn verzeke
ringsinstelling van zijn spontane werk
hervatting te verwittigen, geenszins af
hankelijk werd gesteld van de toepas
sing van de bij artikel 15bis van het K.B. 
van 31 december 1963 voorziene medede
ling van de werkhervatting bij een door 
de werkgever ingevuld en ondertekend 
formulier, wanneer de gerechtigde het 
werk niet bij een werkgever of niet bij 
een bepaalde werkgever hervat; dat 
enerzijds artikel 2, 6° van het K.B. van 
10 januari 1969 niet meer verwijst naar 
deze wijze van mededeling en aan ver
weerder op grand van artikel 2, 6° zelf de 
verplichting tot mededeling aan zijn ver
zekeringsinstelling van zijn spontane 

werkhervatting opgelegd wordt (schen
ding van art. 101, van de wet van 9 au
gustus 1963, 2, 6°, van het K.B. van 10 ja
nuari 1969); dat anderzijds het feit dat 
verweerder, bij gebrek aan werkgever, 
de bij artikel 15bis van het K.B. van 31 
december 1963 voorziene mededeling van 
zijn werkhervatting niet kan doen, de 
toepassing (van) artikel 2, 6° van het 
K.B. van 10 januari 1969 niet verhindert 
daar deze procedure in dat geval los 
staat van de sanctie (schending van art. 
101, van de wet van 9 augustus 1963, 
15bis, van het K.B. van 31 december 
1963, 2, 6°, van het K.B. van 10 januari 
1969), 

zodat het bestreden arrest de in het 
middel aangewezen bepalingen geschon
den heeft »: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 2, 6°, van het koninklijk be
sluit van 10 januari 1969, de gerech
tigde die na een spontane hervatting 
van het werk of de werkloosheid 
zijn verzekeringsinstelling daarvan 
niet in kennis heeft gesteld en ver
der uitkeringen wegens arbeidson
geschiktheid heeft ontvangen, van 
het recht op uitkeringen wegens ar
beidsongeschiktheid wordt uitgeslo
ten; 

Overwegende dat deze bepaling 
zelf, ongeacht eventuele andere be
palingen, de gerechtigde de verplich
ting tot mededeling van zijn sponta
ne werkhervatting aan zijn verzeke
ringsinstelling oplegt; 

Dat deze bepaling niet uitsluitend 
toepassing vindt, wanneer van de 
arbeidshervatting aangifte dient te 
worden gedaan overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 15bis van het ko
ninklijk besluit van 31 december 
1963; dat zij ook toepasselijk is, 
wanneer de gerechtigde arbeid heeft 
hervat die niet in dienst een werk
gever wordt verricht; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de uitsluiting van 
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het recht op dertig daguitkeringen 
met toepassing van artikel 2, 6°, van 
het koninklijk besluit van 10 januari 
1969; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Antwerpen. 

19 oktober 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Biitzler. 

Nr. 672 

3• KAMER - 19 oktober 1992 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - GEEN CONCLUSIE IN HET 
DOSSIER- VASTSTELLING DAT EEN CONCLU
SIE IS GENOMEN. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, een mid
del is afgeleid uit het gebrek aan ant
woord op de conclusie en de bestreden 
beslissing vaststelt dat een partij een 
conclusie heeft genomen doch die con
clusie in het dossier niet voorkomt en 
de bewoordingen ervan niet zijn over
genomen in de bestreden beslissing of 
in andere processtukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, kan het Hof 
niet nagaan of de beslissing regelma
tig is gemotiveerd (1). (Art. 97, Gw.) 

(1) Cass., 5 nov. 1976 (AC., 1977, 273). Zie 
Cass., 12 april 1965 (Bull., en Pas., 1965, I, 857) 
en 14 maart 1985, A.R. nr. F 668 F (A.C., 
1984-85, nr. 425). 

(PAULUSSEN T. DE 0:-iDERLINGE ZIEKE:\KAS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7969) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1991 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, gewezen; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, waarvan een uittreksel dat 
het middel bevat, aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat eiser het ar

beidshof verwijt niet te hebben ge
antwoord op de conclusie die hij 
voor de arbeidsrechtbank had gena
men; dat hij in zijn appelconclusie 
verklaarde dat de voor die recht
bank genomen conclusie diende 
« beschouwd te worden als volledig 
herhaald »; 

Overwegende dat de voor de ar
beidsrechtbank genomen conclusie 
onder de procedurestukken niet 
voorkomt; dat blijkens het vonnis 
van de arbeidsrechtbank de beide 
partijen conclusies hebben gena
men; 

Overwegende dat de bewoordin
gen van deze conclusie noch in het 
bestreden arrest, noch in het beroe
pen vonnis, noch in enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, zijn weergegeven; dat het Hof 
derhalve niet kan nagaan of op de 
bedoelde conclusie is geantwoord; 

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 verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 
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19 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten: mrs. 
Hutzler en De Gryse. 

Nr. 673 

3e KAMER - 19 oktober 1992 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERlVIDE WERK
NEMERS - ONTSLAGVERGOEDING VER
GOEDING BEPAALD IN ART. 21, § 7, EERSTE 
LID, 1°, BEDRIJFSORGANISATIEWET- RECHT 
- VERKOZEN KANDIDAAT - GEEN ONDERNE
MINGSRAAD OPGERICHT. 

De werknemer die als personeelsafge
vaardigde in de ondernemingsraad is 
verkozen en die onregelmatig ontsla
gen is maar niet is herplaatst, heeft 
het recht op de vergoeding bepaald in 
art. 21, § 7, eerste lid, 1°, Bedrijfsorga
nisatiewet, wanneer de ondernemings
raad niet moet worden opgericht (1). 

(TOMBEUR T. L.L. & N. DE MEYER N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7988) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1991 

(1) Zie Cass., 16 mei 1983, A.R. nr. 6682 en 
A.R. nr. 6849 (A.C., 1982-83, nr. 532), en 18 
sept. 1989, A.R. nr. 8646 (A.C., 1989-90, nr. 40). 
Zie oak Cass., 13 april 1987, A.R. nr. 5563 
(A.C., 1986-87, nr. 482) met cone!. O.M. Art. 21, 
§ 7, Bedrijfsorganisatiewet is opgeheven door 
art. 22, 1°, wet 19 maart 1991. Het recht op de 
bijzondere ontslagvergoeding van de be
schermde werknemer die zijn herplaatsing 
heeft gevraagd maar niet heeft verkregen, 
wordt thans geregeld door art. 17 van de 
laatstgenoemde wet. 

door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 21, § 7, 1°, van de Bedrijfsorgani
satiewet, gewijzigd bij koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, de 
in § 5 bedoelde werkgever, die de 
ontslagen werknemer in de onderne
ming niet herplaatst binnen dertig 
dagen na de aanvraag tot herplaat
sing, hem een vergoeding moet beta
len gelijk aan het loon voor de pe
riode die nog te lopen blijft tot het 
verstrijken van het mandaat; 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van die bepaling volgt dat 
voor de toepassing ervan de wetge
ver enkel de effectieve en de plaats
vervangend personeelsafgevaardig
den in de ondernemingsraad heeft 
bedoeld; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat eiser bij het stopzetten van 
de kiesprocedure, overeenkomstig 
artikel 70 van het koninklijk besluit 
van 31 juli 1986 betreffende de on
dernemingsraden en de comite's 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, als 
enige kandidaat van rechtswege als 
verkozen diende te worden be
schouwd, niets afdoet aan de beslis
sing van de appelrechters dat eiser 
« geen mandaat als personeelsafge
vaardigde kon verwerven » nu zij, 
overeenkomstig artikel 16, eerste 
lid, b, van de Bedrijfsorganisatiewet, 
naar luid waarvan het aantal ef
fectieve afgevaardigden van het per
soneel niet lager mag zijn dan twee, 
vaststellen dat « de minimale perso
neelsafvaardiging niet kon verwe
zenlijkt worden bij gebrek aan kan
didaten (en) aldus geen onderne
mingsraad kon worden ingesteld »; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
door te beslissen dat eiser geen aan
spraak kan maken op de vergoeding 
bedoeld bij voornoemd artikel 21, 
§ 7, 1 o, omdat er geen onderne
mingsraad werd opgericht en eiser 
mitsdien geen effectief of plaatsver
vangend personeelsafgevaardigde in 
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deze raad kon zijn, de in het mid
del aangevoerde bepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

19 oktober 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Blitzler. 

Nr. 674 

ALGEMENE VERGADERING 
19 oktober 1992 

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVER

VANGEND RECHTER- GEDRAG- BEGRIP. 

De rechter die bij een in kracht van ge
wijsde gegaan arrest is veroordeeld 
wegens misbruik van vertrouwen, 
heeft door zijn gedrag ernstig afbreuk 
gedaan aan de waardigheid van zijn 
ambt en is derhalve niet meer waardig 
deel te nemen aan de uitoefening van 
de Rechterlijke Macht; het Hof ontzet 
hem derhalve uit zijn ambt. (Art. 404, 
405 en 409 Ger.W.) (1). 

(1) Cass., 3 maart 1988, A.R. nr. 8319 (A.C., 
1987-88, nr. 411), 28 feb. 1991, A.R. nr. 7546 
(ibid., 1990-91, nr. 349), en 20 febr. 1992, A.R. 
nr. 9423 (ibid., 1991-92, nr. 324). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE T. X ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 8234) 

Het Hof van Cassatie, in openbare 
en algemene vergadering, samen
gesteld overeenkomstig artikel 348, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de heer X ... , geboren te 

Y ... op 9 juli 1931, wonende te Y ... , 
tot plaatsvervangend rechter in het 
vredegerecht van het kanton Y ... 
werd benoemd bij koninklijk besluit 
van 9 maart 1972 en op 22 maart 
1972 op de openbare terechtzitting 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Y ... de bij artikel 2 van het de
creet van 20 juli 1831 voorgeschre
ven eed heeft afgelegd; 

Aangezien de heer X... bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 16 juni 1992 door de eerste ka
mer van het Hof van Beroep te Y ... 
wegens verduistering is veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van negen 
maanden, met uitstel gedurende 
drie jaar, en tot een geldboete van 
26 frank of een vervangende gevan
genisstraf van acht dagen; 

Aangezien uit dat arrest en uit 
het strafonderzoek blijkt : 

Dat de heer X ... als advocaat voor 
rekening van zijn client, de heer 
S.B., op 25 oktober 1989 een bedrag 
van 3.500.000 frank van een verzeke
ringsmaatschappij had ontvangen 
als schadevergoeding wegens een 
verkeersongeval waarvan zijn client 
op 30 juni 1982 het slachtoffer was 
geweest; dat de heer X. .. op de da
tum van zijn veroordeling aan zijn 
client nog 2.350.000 frank verschul
digd was; 

Dat de heer X... eveneens als ad
vocaat voor rekening van zijn clien-
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te, mevrouw A.V.D., op 24 oktober 
1989 een bedrag van 763.642 frank 
had ontvangen dat haar verschul
digd was als gevolg van de voor
tij dige beeindiging van een handels
huurovereenkomst; dat de heer X ... 
op de datum van zijn veroordeling 
aan zijn cliente nog 575.000 frank 
verschuldigd was; 

Aangezien het hof van beroep 
overweegt " dat de feiten zeer ern
stig zijn; dat beklaagde belangrijke 
bedragen heeft verduisterd die hem 
in zijn hoedanigheid van advocaat 
voor rekening van zijn clienten wa
ren overhandigd; dat hij aldus op 
flagrante wijze afbreuk heeft ge
daan aan een vertrouwensrelatie 
met zijn clienten, een van de hoek
stenen van de uitoefening van het 
beroep van advocaat "; 

Dat het hof van beroep bij het be
palen van de straf rekening heeft 
gehouden met verzachtende omstan
digheden "voortspruitende uit het 
onberispelijk verleden van beklaag
de, uit de uiterst moeilijke finan
ciele toestand waarin hij zich op het 
ogenblik van de feiten onafhanke
lijk van zijn wil bevond en uit het 
feit dat hij al de mogelijke maatre
gelen treft om zijn slachtoffers te 
vergoeden "; 

Aangezien de heer X... bij beslis
sing van 15 mei 1992 door de Tucht
raad van beroep van de Balies in 
het Rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Y... van het tableau van 
de Orde van Advocaten werd ge
schrapt; 

Aangezien uit de veroordeling, als
ook uit de aard en de zwaarte van 
de bestrafte feiten blijkt dat de heer 
X ... door zijn gedrag ernstig afbreuk 
heeft gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt van plaatsvervangend 
rechter en dat hij derhalve niet 
meer waardig is deel te nemen aan 
de uitoefening van de Rechterlijke 
Macht; 

Gelet op artikel 100, tweede lid, 
van de Grondwet, op de artikelen 
404, 405, 409, 417 tot 420 en 422 tot 
426 van het Gerechtelijk W etboek 

en op artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in 
openbare terechtzitting en na onder
zoek, de heer X ... uit zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter in het vre
degerecht van het kanton Y ... ontzet 
en hem in de kosten veroordeelt. 

Brussel, 24 juli 1992, 
(get.) H. Lenaerts ». 

Gehoord het verslag van afde
lingsvoorzitter D'Haenens; 

Gehoord de heer procureur-gene
raal in zijn conclusie, waarbij hij 
het Hof verzoekt recht te doen op 
de hierboven weergegeven vorde
ring van 24 juli 1992, strekkende tot 
ontzetting van de heer X ... uit zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter 
in het vredegerecht van het kanton 
Y ... ; 

Overwegende dat de heer X ... 
voornoemd, hoewel regelmatig opge
roepen om te verschijnen ter te
rechtzitting van 19 oktober 1992 te 
14 uur 30, niet verschijnt; 

Gezien het arrest op 16 juni 1992 
door de eerste kamer van het Hof 
van Beroep te Y... gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
blijkt dat de veroordeelde zich ver
eenzelvigt met de gedaagde; 

Overwegende dat de door de ge
daagde opgelopen veroordeling, die 
betrekking heeft op feiten van mis
bruik van vertrouwen gepleegd tus
sen 24 oktober 1989 en 26 november 
1989 en tussen 25 oktober 1990 en 27 
november 1990, in kracht van ge
wijsde is gegaan; 

Overwegende dat zowel uit het 
voormelde arrest van het hof van 
beroep als uit het onderzoek door 
het Hof blijkt dat de heer X ... door 
zijn gedrag ernstig afbreuk heeft ge
daan aan de waardigheid van zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter 
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en derhalve niet meer waardig is 
deel te nemen aan de uitoefening 
van de Rechterlijke Macht; 

Om die redenen, recht doende bij 
verstek, in openbare terechtzitting, 
gelet op de artikelen 100, tweede lid, 
van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 
tot 420, 422 tot 426 van het Gerech
telijk Wetboek, en 6.1. van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden; ontzet de heer X. .. uit 
zijn ambt van plaatsvervangend 
rechter in het vredegerecht van het 
kanton Y ... ; veroordeelt hem in de 
kosten, die op heden nul frank belo
pen. 

19 oktober 1992 - Algemene vergade
ring : de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, procureur-generaal. 

Nr. 675 

2• KAMER - 20 oktober 1992 

1° HELING - BESTANDDELEN VAN HET · 
MISDRIJF - BEZIT. 

2° HELING- WETENSCHAP VAN DE HELER 
- BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER. 

1 o De titel of de vorm van het voor het 
misdrijf heling vereiste bezit is onbe
Jangrijk (1). 

(1) A. VANDEPLAS, « Heling », in Bijzonder 
Strafrecht voor rechtspractici, Acco (1990), nr. 5, 
77-85. 

2° De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of de wegens heling ver
volgde beklaagde op het ogenblik 
waarop hij het door een misdaad of 
wanbedrijf van een derde verkregen 
voorwerp heeft ontvangen de weder
rechtelijke herkomst van dit voorwerp 
kende (2). 

{NEVENS E.A. T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ 
DER OPENBARE BESTUREN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7051) 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juli 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van Marc Ne
vens: 

Gelet op het voor eiser ingediende 
verzoekschrift, waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest 
is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser op de tegen hem ingestelde 
strafvordering wordt veroordeeld : 

Over de grieven samen : 
Overwegende dat eisers recht van 

verdediging niet kan zijn miskend 
doordat de rechter in de context van 
zijn motivering, zonder enige telast
legging aan eiser steunt op welkda
nig gegeven van het dossier, nu ei
ser ter betwisting van de hem 
regelmatig ten laste gelegde feiten 
omtrent alle van het dossier deel 
uitmakende gegevens tegenspraak 
kon voeren; 

Overwegende dat de rechter, be
houdens in zich te dezen niet voor
doende gevallen, vrij de bewijswaar
de beoordeelt van de hem regelma
tig overgelegde gegevens waarom
trent de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren, waaronder de 
verklaringen van beklaagden; dat 

(2) Cass., 17 jan. 1977 (A.C, 1977, 549); 18 
dec. 1991, A.R. nr. 9285 (ibid., 1991-92, nr. 209). 
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het « zwijgrecht » van een beklaag
de niet inhoudt dat de rechter aan 
een weigering van te verklaren of 
aan het feit dat een verklaring onge
loofwaardig is nooit enige ge
volgtrekking mag verbinden; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen op grond van hun 
overtuiging dat hij de hem sub B 1 
tot en met 7 ten laste gelegde feiten 
heeft gepleegd; dat hun motivering 
geen ruimte laat aan twijfel; 

Overwegende dat de titel of de 
vorm van het voor het misdrijf van 
heling vereiste « bezit » onbelang
rijk is; het materieel feit van inont
vangstneming is voldoende en de 
bewerking of verwerking van het 
gestolen goed kan daarmee gelijkge
steld worden; dat de appelrechters 
door hun vaststelling dat eiser met 
de medebeklaagde Boyen gestolen 
voertuigen bewerkte of verwerkte 
het bestaan van het misdrijfelement 
« bezit ,, vaststellen, zodoende de 
desbetreffende conclusie van eiser 
beantwoorden; 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze beoordeelt 
of de wegens heling vervolgde be
klaagde op het ogenblik waarop hij 
het door een misdaad of wanbedrijf 
van een derde verkregen voorwerp 
heeft ontvangen de wederrechtelijke 
herkomst van dit voorwerp kende; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat << beide beklaagden 
evident op de hoogte zijn geweest 
van de minstens verdachte her
komst der voertuigen »; dat zij daar
bij de feitelijke gegevens vermelden 
- waardoor zij de andere, eventueel 
strijdige, door eiser aangevoerde fei
telijke gegevens verwerpen, zodoen
de zijn desbetreffende conclusie be
antwoorden - die noodzakelijk de 
argwaan van de beklaagden hadden 
moeten wekken, waardoor zij vast
stellen dat de beklaagden over de 
oorsprong van de kwestieuze voer
tuigen hadden moeten twijfelen en 
niet kunnen geacht worden onwe
tend te zij n geweest van de delic
tueuze oorsprong van die voertui-

gen; dat zij zodoende de voor het 
misdrijf heling noodzakelijke kwade 
trouw van de beklaagden, zijnde ei
ser en de medebeklaagde Boyen, 
vaststellen; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

20 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. J. Durnez, G. Jaspart en Y. Reginat, 
Leuven. 

Nr. 676 

2• KAMER - 20 oktober 1992 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN RECEDIVISTEN- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT INVRIJHEIDSTELLING WE
GENS NIET-NALEVING VAN DE VORMVOOR
SCHR!FTEN - INTREKKING VAN DIE INVRIJ
HEIDSTELLING - VEREISTEN. 



Nr. 676 HOF VAN CASSATIE 1217 

Wanneer de rechtbank heeft bevolen dat 
een ter beschikking van de regering 
gesteld persoon in vrijheid zal worden 
gesteld op grand dat zijn internering 
niet beantwoordt aan de wettelijke 
voorwaarden wegens niet-naleving van 
de vormvoorschriften, inzonderheid de 
kennisgevingsverplichting, kan die in
vrijheidstelling niet worden ingetrok
ken dan op grand van een nieuw mi
nisterieel besluit tot intrekking. 

(DE ZWEEMER) 

ARREST 

(A.R. nr. 7063) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 september 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 25bis en 
25ter van de wet van 9 april 1930 tot be
scherming van de maatschappij tegen de 
abnormalen en de gewoontemisdadigers : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest de beroepen beschikking van 
28 augustus 1992 van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dendermonde bevestigt; 

Overwegende dat eiser op 9 juli 
1992 van zijn vrijheid werd beno
men in uitvoering van een besluit 
van de Minister van Justitie van 4 
juni 1992 waarbij zijn invrijheidstel
ling op proef als ter beschikking 
van de regering gestelde recidivist 
werd ingetrokken en zijn interne
ring werd gelast; 

Overwegende dat eiser op dezelf
de datum om invrijheidstelling ver
zocht; 

Overwegende dat de raadkamer te 
Dendermonde bij beschikking van 
10 augustus 1992 vaststelde dat « de 
internering van (eiser) ter zake niet 
beantwoordt aan de wettelijke voor
waarden wegens niet-naleving van 
de vormvoorschriften, inzonderheid 
de kennisgevingsverplichting » en 

dienvolgens de invrijheidstelling 
van eiser gelastte, zonder kosten; 

Overwegende dat de raadkamer te 
Dendermonde bij beschikking van 
28 augustus 1992 een verzoek om in
vrijheidstelling van eiser van 11 au
gustus 1992 beoordeelde en dit ver
zoekschrift toelaatbaar doch onge
grond verklaarde « aangezien de 
aangevochten maatregel van vrij
heidsberoving in overeenstemming 
met de wet is gewezen >> en met 
vaststelling << dat de internering van 
(eiser) thans overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen is doorge
voerd >>; 

Overwegende dat die beslissing 
stoelde op de vaststelling << dat ech
ter de Minister klaarblijkelijk op 10 
augustus 1992 een nieuwe procedure 
is gestart tot internering waarvan 
de gevangenisdirecteur kennis is ge
geven in aanwezigheid van verzoe
ker, zoals ter terechtzitting is toege
licht (zie st. 19 en vermelding) >>; 

Overwegende dat na de tussenge
komen en niet aangevochten be
schikking van 10 augustus 1992 hou
dende bevel tot invrijheidstelling 
van eiser, die << nieuwe procedure >> 
enkel kan bestaan in een nieuw mi
nisterieel besluit tot intrekking van 
eisers voorlopige invrijheidstelling; 
dat uit de stukken waarop het hof 
vermag acht te slaan, dergelijke pro
cedure te dezen niet blijkt; dat een 
toelichting ter zitting geen bewijs 
oplevert van het bestaan van een 
ministeriele beslissing van intrek
king van de voorlopige invrijheid
stelling; dat daarbij is vast te stellen 
dat het stuk waarnaar de beschik
king van de raadkamer van 28 au
gustus 1992 verwijst (stuk 19) een 
kopie is van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1992, waarop eiser voor 
kennisneming van << deze maatre
gel >> heeft getekend, wat onder
streept wordt door de vermelding in 
de beroepen beschikking << dat hier
van op 11 augustus 1992 nog een 
tweede betekening heeft plaats ge
vonden >>; 
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Overwegende dat de beroepen be
schikking in die omstandigheden de 
beslissing dat de aangevochten 
maatregel overeenkomstig de wet is 
gewezen niet naar recht verant
woordt; 

Dat het bestreden arrest door die 
beschikking te bevestigen de onwet
tigheid ervan overneemt; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om de door eiser aange
voerde middelen te onderzoeken, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

20 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Goemin
ne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
B. Meganck, Dendermonde. 

Nr. 677 

2e KAMER - 21 oktober 1992 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - VEROORDEL!NG - WETSBEPALIN
GEN. 

2° STEDEBOUW- SANCTIE- HERSTEL

BEVEL - WETTIGHEID - VOORWAARDE. 

3° AANHANGIG GEDING BEG RIP. 

1° Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet de op de strafvordering 
gewezen veroordelende beslissing on
der meer melding maken van de wets
bepalingen waarbij de bestanddelen 
van het misdrijf en een straf worden 
bepaald (1). (Art. 97 Gw.) 

2° Herstel van de plaats in de vorige 
staat kan door de rechter enkel wor
den bevolen als het college van burge
meester en schepenen of de gemach
tigde ambtenaar die maatregel op 
enigerlei wijze hebben gevorderd voor 
de gerechtelijke autoriteiten (2). (Art. 
65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) 

3° Aanhangigheid onderstelt dat identie
ke vorderingen tegelijkertijd aanhan
gig zijn gemaakt bij verschillende 
rechters (3); van aanhangigheid kan 
geen sprake zijn tussen vorderingen 
waarvan de ene door een besloten ven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid en de andere door de aandeelhou
ders van die vennootschap zijn inge
steld. (Art. 29 Ger.W.) 

(FRANCART T. GRUN, DEGREEF) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9783) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 163 
van het Wetboek van Strafvordering op 
grand waarvan ieder veroordelend von
nis en arrest de toegepaste wetsbepalin
gen moet vermelden, 

(1) Cass., 21 jan. 1988, A.R. nr. 781 (A.C., 
1987-88, nr. 319). 

{2) Zie Cass., 6 maart 1973 (A.C., 1973, 656). 

(3) Cass., 30 maart 1983, A.R. nr. 7855 (A.C., 
1982-83, nr. 422). 
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doordat de bestreden beslissing uit· 
drukkelijk de verwijzing naar artikel 44, 
§ 1, van de wet van 29 maart 1962, gewij· 
zigd bij de wet van 22 december 1990, ge· 
schrapt heeft, 

terwijl de bestreden beslissing, om de 
beklaagde te veroordelen wegens het feit 
dat hij reeds van meetaf een toelating 
had gegeven om c de (licht)reclame aan 
te brengen op een andere plaats dan die 
welke vermeld stond op het aan de aan· 
vraag van de bouwvergunning gehechte 
plan "• van die wetsbepaling melding 
moest maken, aangezien enkel dat arti· 
kel de verplichting van het verkrijgen 
van een bouwvergunning oplegt waarvan 
het onderzoek van de toekenningsvoor· 
waarden moet toelaten te beslissen dat 
ten minste een ervan niet in acht geno· 
men was; 

Overwegende dat een veroorde· 
ling op de strafvordering, om naar 
recht met redenen te zijn omkleed, 
melding moet maken van de wetsbe
palingen die het feit strafbaar stel· 
len alsmede van de bepaling die een 
straf oplegt voor het als misdrij£ 
omschreven feit; 

Overwegende dat het arrest mel
ding maakt van artikel 64 van de 
wet van 29 maart 1962, gewijzigd bij 
de wet van 22 december 1970, dat 
een straf oplegt aan zij die door het 
uitvoeren van werken, het in stand 
houden ervan, door het verkavelen 
van grondeigendom of hoe dan ook, 
inbreuk maken op de voorschriften 
der bijzondere plannen van aanleg; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 65 van de wet van 29 maart 1962, 
gewijzigd bij de wet van 22 december 
1970, dat de bevoegdheid van de rechters 
tot bestraffing inzake bouwvergunningen 
regelt, 

doordat het arrest, na te hebben vast· 
gesteld dat de beklaagde de toestand se· 
dert de uitspraak van het bestrcden von· 
nis had geregulariseerd door de lichtre· 
dame • te verplaatsen naar de oorspron· 
kelijk daartoe bestemde plaats •, hem 
niettemjn veroordeelt, met dwangsom, 
tot herstel van de plaats in de vorige 

staat op de enkele grond dat het ge· 
meentebestuur de wegneming ervan had 
gevorderd, 

terwijl, enerzijds, die vordering van 20 
januari 1988 niet wtgaat van de gemach· 
tigde ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen, maar van 
een schepen, die verklaart te handelen 
in opdracht en van de gemeentesecreta· 
ris, en, anderzijds, de bevolen maatregel 
aileen wettig kan worden verantwoord 
als hij nog nodig is om de gevolgen van 
het misdrijf te doen verdwijnen, hetgeen 
niet meer het geval was (zie Cass., 28 no· 
vember 1984, Pas., 1985, I, 395) : 

Overwegende dat het arrest be
veelt de plaats te herstellen in de 
vorige staat binnen een maand na 
de betekening ervan, zegt dat, bij 
gebreke van dat herstel binnen de 
opgelegde termijn, het college van 
burgemeester en schepenen van de 
gemeente Sint-Lambrechts·Woluwe 
van ambtswege in de uitvoering er
van kan voorzien en gerechtigd is 
van de herstelling van de plaats af
komstige materialen en voorwerpen 
te verkopen, te vervoeren, op te 
slaan en te vernietigen op een door 
dat college gekozen plaats, en be
slist dat (eiser) gehouden is aile uit
voeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop der mate· 
rialen en voorwerpen, te vergoeden 
op vertoon van een staat, begroot en 
invorderbaar verklaard door de be· 
slagrechter; 

Overwegende dat, hoewel het ar
rest vaststelt " dat het gemeentebe
stuur (eiser) vorderde de lichtrecla
me weg te nemen », uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het college van 
burgemeester en schepenen of de 
gemachtigde ambtenaar op enigerlei 
wijze de bovengenoemde maatrege
len zouden hebben gevorderd voor 
de gerechtelijke autoriteiten; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de subs · ·· affe van 
nietigh · k~~~\rr~~erlOi vor-
men · ~~~slj1il~eYb~~fe.n4"de e
slissi g overee ;p ti-g de wet · s 
gew 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het vierde middel: schending van 
de artikelen van het Gerechtelijk Wet
hoek inzake aanhangigheid en samen
hang en van artikel 1039 van dat wet
hoek inzake de vorderingen in kort 
geding, 

doordat het arrest de burgerlijke-par
tijstelling tegen beklaagde ontvankelijk 
verklaart op grond dat, met uitzondering 
van een procedure die door een rechts
persoon tegen hem ten gronde is inge
steld, de enige rechtsvorderingen tussen 
de partijen met betrekking tot de lichtre
clames, vorderingen zijn in kort geding, 

terwijl, enerzijds, hoewel die rechts
persoon een vennootschap is, de burger
lijke partijen in persoon de enige aan
deelhouders ervan zijn en, anderzijds, er 
geen wettelijke uitzondering bestaat of 
mag bestaan op de toepassing van de re
gels inzake aanhangigheid en samen
hang tenzij voor de vorderingen in kort 
geding waarover enkel « bij voorraad » 
uitspraak wordt gedaan, doch niet, zoals 
te dezen, voor de rechtsvordering die het 
echtpaar Grun-Degreef op 18 december 
1987 voor de voorzitter van de Recht
bank te Brussel, zitting houdende in kort 
geding, heeft ingesteld tot wegneming 
« van de wederrechtelijk aangebrachte 
lichtreclame », en waarover nog altijd 
geen eindbeslissing is gewezen ingevolge 
het hoger beroep dat zij op 18 februari 
1988 heeft ingesteld tegen de beschik
king van 15 januari 1988: 

Overwegende dat luidens artikel 
29 van het Gerechtelijk Wetboek 
aanhangigheid bestaat telkens wan
neer vorderingen met hetzelfde 
voorwerp en wegens dezelfde oor
zaak worden ingesteld tussen dezelf
de partijen die in dezelfde hoedanig
heid optreden voor verschillende 
rechtbanken, bevoegd om daarvan 
kennis te nemen en geroepen om in 
eerste aanleg uitspraak te doen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verweerders tegen eiser 
enkel vorderingen in kort geding 
hebben ingesteld en dat de enige 
rechtsvordering die ten gronde te
gen eiser in ingesteld << uitgaat van 
een p.v.b.a. Maison de la Securite >>; 

Overwegende dat een personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid een rechtspersoonlijkheid 
bezit die onderscheiden is van haar 
aandeelhouders; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel kritiek oefent op de vast
stellingen van de feitenrechter be
treffende het voorwerp van de 
rechtsvorderingen in kort geding; 
dat het onderzoek van de grieven 
het Hof ertoe zou nopen feitelijke 
gegevens na te gaan, waartoe het 
niet bevoegd is; 

Dat, in zoverre, het middel niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de hier
na, op het niet beperkte cassatiebe
roep van eiser, uit te spreken ver
nietiging van de beslissing waarbij 
het herstel van de plaats in de vori
ge staat wordt bevolen, de vernieti
ging tot gevolg heeft van de op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
de verweerders gewezen beslissing 
waarbij hij tot een dwangsom wordt 
veroordeeld << indien hij de plaats 
niet binnen de opgelegde termijn in 
de vorige staat heeft hersteld >>, nu 
de rechter tussen beide beslissingen 
een zodanig verband heeft gelegd 
dat de tweede beslissing noodzake
lijkerwijze van de eerste afhangt; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
overige gedeelte van het derde mid
del, dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het beveelt de 
plaats in de vorige staat te herstel
len en eiser veroordeelt tot betaling 
van een dwangsom; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in de helft en iedere 
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verweerder in een achtste van de 
kosten van de voorziening en laat 
de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

21 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. E. de Thibault en J. Boland, 
Brussel. 

Nr. 678 

2• KAMER - 21 oktober 1992 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE

RIELE SCHADE - ARBEIDSGESCHIKTHEID -
VERMINDERING - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
CUMULATIE EN VERBOD - TIJDELIJKE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID - LICHAMELIJKE 
SCHADE - VERGOEDING NAAR GEMEEN 
RECHT - WETTELIJKE VERGOEDING - DE
ZELFDE SCHADE. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING

CUMULATIE EN VERBOD - BLIJVENDE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID - LICHAMELIJKE 
SCHADE - WETTELIJKE VERGOEDING - VER
GOEDING NAAR GEMEEN RECHT- CUMULA
TIE - VOORWAARDE. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE

RIELE SCHADE - VERGOEDING - ARBEIDS-
ONGEVAL BLIJVENDE ARBEIDSONGE-
SCHIKTHEID - LICHAMELIJKE SCHADE -
WETTEL!JKE VERGOEDING - VERGOEDING 
NAAR GEMEEN RECHT - CUMULATIE -
VOORWAARDE. 

1 o De materiele schade ten gevolge van 
de vermindering van de arbeidsonge
schiktheid van de getroffene bestaat in 
de vermindering van zijn waarde op 
de arbeidsmarkt en, eventueel, oak in 
de noodzaak van een grotere krachtin
spanning bij het volbrengen van zijn 
normale beroepswerkzaamheden (1). 

2° De volgens het gemeen recht toege
kende vergoeding van de materiele 
schade ten gevolge van de verminde
ring van de arbeidsongeschiktheid van 
de getroffene heeft betrekking op de
zelfde Jichamelijke schade als die wel
ke wordt gedekt door de vergoedingen 
die krachtens de Arbeidsongevallenwet 
worden toegekend voor de daarmee 
overeenkomende tijdvakken van ge
deeltelijke tijdelijke arbeidsongeschikt
heid. (Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

3° en 4° Wanneer de getroffene van een 
arbeidsongeval vergoeding naar ge
meen recht vordert van de lichame
Jijke schade wegens blijvende arbeids
ongeschiktheid is de rechter ertoe 
gehouden na te gaan of en in hoeverre 
de volgens het gemeen recht bereken
de vergoeding hager is dan de door de 
arbeidsongevallenverzekeraar voor de
zelfde schade toegekende vergoeding 
(2). (Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

(BROGNIEZ T. DELHAYE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9793) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 januari 1992 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hoei; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 46, § 2, tweede lid, en 47, 
eerste en tweede lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, 

(1) Cass., 30 nov. 1970 (A.C., 1971, 307). 

(2) Zie Cass., 4 maart 1981, A.R. nr. 1375 
(A.C., 1980-81, nr. 390), en 21 maart 1989, A.R. 
nr. 2811 (ibid., 1988-89, nr. 414). 
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doordat de correctionele rechtbank ei
ser veroordeelt om aan verweerder het 
bedrag van 26.650 frank te betalen dat 
laatstgenoemde vorderde ter vergoeding 
van de door hem tijdens de tijdvakken 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ge
leden materHHe sehade, op grond dat 
« (verweerder) die vordering grondt op 
de grote inspanning die hij ingevolge 
zijn wedertewerkstelling op 8 oktober 
1984 moest leveren na het tijdvak van al
gehele, tijdelijke arbeidsongesehiktheid 
van 20 pet. en daarna van 10 pet.; dat de 
eerste reehter de vordering op dat punt 
ten onreehte heeft afgewezen op grond 
dat die materiele beroepssehade is ge
dekt door de van de arbeidsongevallen
verzekeraar gekregen vergoedingen; dat 
het hier gaat om een speeifieke mate
rHHe sehade die erin bestaat dat de ge
troffene zieh harder moet inspannen om 
zijn beroep normaal uit te oefenen en 
dezelfde hoeveelheid werk te verriehten; 
dat hij dus niet is vergoed door de ar
beidsongevallenverzekeraar en dat de 
toekenning van een dergelijke vergoe
ding niet de samenvoeging van de ge
meenreehtelijke en de wettelijke vergoe
dingen tot gevolg heeft; dat het bedrag 
van 26.650 frank, berekend op basis van 
500 frank per dag en vermenigvuldigd 
met de ongesehiktheidseoeffieient, zoals 
blijkt uit de hierna volgende afrekening; 

84 dagen x 20 pet. 8.400 frank 
365 dagen x 10 pet. = 18.250 frank 

26.650 frank 
een billijke vergoeding is >>; 

terwijl, zoals de eorreetionele reeht
bank zegt, de tijdelijke arbeidsonge
sehiktheid van verweerder was vergoed 
door de arbeidsongevallenverzekeraar; 
de door verweerder uit dien hoofde ont
vangen bedragen strekten tot vergoeding 
van de vermindering van zijn waarde op 
de arbeidsmarkt; de « grotere inspan
ning >> waarop verweerder zieh beriep 
geen afzonderlijke sehadepost is, maar 
inherent is aan de waardevermindering 
op de arbeidsmarkt, zodat verweerder, 
na volledig te zijn vergoed op grond van 
de wet, niet meer, zonder tweemaal ver
goeding te ontvangen, volgens het ge
meen reeht sehadevergoeding kon krij
gen voor de « grotere inspanning >> die 
hij naar zijn zeggen moest leveren gedu
rende zijn tijdelijke arbeidsongesehikt
heid: 

Overwegende dat de materiele 
schade die de getroffene lijdt ten ge-

volge van de vermindering van zijn 
arbeidsgeschiktheid bestaat in een 
vermindering van zijn waarde op de 
arbeidsmarkt en, eventueel, ook in 
de noodzaak van de getroffene om 
zich harder in te spannen bij het 
volbrengen van zijn normale be
roepswerkzaamheden; 

Overwegende dat de volgens het 
gemeen recht toegekende vergoe
ding van zodanige schade betrek
king heeft op dezelfde lichamelijke 
schade als die welke wordt gedekt 
door de vergoedingen die op grand 
van de Arbeidsongevallenwet wor
den toegekend voor de daarmee 
overeenstemmende tijdvakken van 
gedeeltelijke, tijdelijke arbeidsonge
schiktheid; 

Overwegende dat het vonnis de 
beslissing waarbij eiser wordt ver
oordeeld om aan verweerder het be
drag van 26.650 frank te betalen ter 
vergoeding van de gedurende de 
tijdvakken van tijdelijke arbeidson
geschiktheid geleden schade grondt 
op de overweging dat de grotere in
spanningen die de getroffene heeft 
moeten leveren om zijn beroep nor
maal uit te oefenen een specifieke 
materiele schade zijn die moet wor
den onderscheiden van de door de 
arbeidsongevallenverzekeraar ge
dekte schade; 

Dat het aldus artikel 46, § 2, twee
de lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 schendt; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Over het tweede mid del: sehending 
van de artikelen 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 46, § 2, tweede lid, en 
47, eerste en tweede lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat de eorrectionele reehtbank ei
ser veroordeelt om aan verweerder het 
bedrag van 165.000 frank te betalen ter 
vergoeding van de materiele sehade we
gens de blijvende arbeidsongesehiktheid, 
op grond « dat de vordering op dat punt 
moet worden toegewezen tot beloop van 
een ongesehiktheid van 3 pet., zijnde het 
versehil tusen de blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongesehiktheid van 8 pet., die vel
gens het gemeen reeht is vastgesteld in 
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het verslag van dokter W anet, en de ar
beidsongesehiktheid van 5 pe~. die de ar
beidsongevallenverzekeraar m aanmer
king heeft genomen; dat die vergoeding 
geenszins verband houdt met een even
tuele vermindering van de beroepsin
komsten van de getroffene, maar met de 
overblijvende letsels, die de uitoefening 
van het beroep bemoeilijken en de waar
de van de getroffene op de arbeidsmarkt 
verminderen; dat het niet terzake doet 
dat de ongesehiktheid versehillend wordt 
beoordeeld volgens het gemeen reeht en 
volgens de arbeidsongevallenverzekering; 
dat een arbeidsongesehiktheid altijd een 
arbeidsongesehiktheid blijft en dat, uit
gaande van een en dezelfde stituatie, de 
graad ervan kan versehillen naargelang 
van de in beide regelingen gehanteerde 
maatstaven; dat bovendien moet worden 
opgemerkt dat (verweerder) door een 
vergoeding te ontvangen voor de 3 pet. 
geen samenvoeging . van .. ve~goe~.ingen 
kan genieten, aangez1en ZlJ met ZlJn be
taald door de arbeidsongevallenverzeke
raar· dat die materiele sehade van 3 pet. 
moet worden geraamd op basis van een 
forfaitaire berekening ex aequo et bono; 
dat overeenkomstig de reehtspraak van 
het' Hof van Beroep te Luik en gelet op 
de leeftijd (van verweerder), aan 
laatstgenoemde een bedrag van 55.000 
frank x 3 pet. = 165.000 frank moet 
worden toegekend ter vergoeding van de 
hierboven omsehreven materiele seha-
de ''• 

terwijl de getroffene of zijn reehtheb
benden voor de liehamelijke sehade 
sleehts een vergoeding volgens het ge
meen reeht kunnen eisen in zoverre de 
volgens het gemeen reeht berekende ver
goeding hoger is dan de op grond van de 
arbeidsongevallenwet aan de getroffene 
uitgekeerde wettelijke vergoedingen en 
enkel tot beloop van dat versehil; de eor
reetionele reehtbank op grond van dat 
beginsel de vergoeding had moeten bere
kenen, die versehuldigd is volgens het 
gemeen reeht, en aan verweerder enkel 
het versehil tussen die vergoeding en de 
vergoeding van de arbeidsongevallenver
zekeraar had moeten toekennen : 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij zich ertoe hebben be
perkt de door de arbeidsongeval
lenverzekeraar in aanmerking gena
men graad van arbeidsongescbikt
beid te vergelijken met die welke 
door de deskundige volgens bet ge
meen recht in aanmerking genomen 

was, niet hebben kunnen nagaan of 
en in hoeverre de volgens bet ge
meen recht berekende vergoeding 
hoger was dan de door de arbeids
ongevallenverzekeraar voor dezelfde 
schade toegekende vergoeding; 

Dat zij aldus artikel 46, § 2, twee
de lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 hebben geschon
den; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Om die. redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van bet 
overige gedeelte van de middelen 
die niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt bet bestreden vonnis 
in zoverre bet uitspraak doet over 
de materiele beroepsscbade wegens 
de gedeeltelijke, tijdelijke en de blij
vende arbeidsongeschiktheid; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; veroordeelt verweerde: in de 
kosten; beveelt dat van d1t arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Luik, zitting houdende in 
hoger beroep. 

21 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advoeaat-generaal -
Advocaat: mr. Gerard. 

Nr. 679 

2e KAMER - 21 oktober 1992 

WOONPLAATS- SCHENDING VAN DE WO

NING - ART. 439 SW. - WONING - BEGRIP. 
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Met de term waning, in de zin van art. 
439 Sw., wordt bedoeld de plaats waar 
de persoon verblijft en uit dien hoofde 
recht heeft op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer, zijn rust en 
meer in het algemeen zijn prive-leven 
(1). 

(THEVES, WILBERT, ALVAREZ CONSTALES) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 532) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikeien 10 van de Grondwet en 439 van 
het Strafwetboek, 

doordat het arrest het bestreden von
nis, dat de eisers had veroordeeid tot een 
gevangenisstraf van een maand met uit
stei, tot betaling van een geidboete van 
honderd frank en een bijdrage van vijf 
frank, bevestigt met de enkeie verbete
ringen dat de duur van het uitstei voor 
de hoofdgevangenisstraf wordt vastge
steid op drie jaar en de bijdrage van vijf 
frank wordt gebracht op 450 frank, en 
hen hoofdelijk veroordeeit in de appei
kosten, die zijn begroot op het totaaibe
drag van 3.010 frank, op de voigende 
gronden: « Het is redeiijk aan te nemen 
dat de wet ook de bedrijfsiokaien be
schermt die de woonpiaats van een 
rechtspersoon zijn (A. De Nauw, Intro
duction du Droit penal special, biz. 229); 
het is evenwei vereist dat die Iokaien 
voortdurend of tijdelijk of af en toe wor
den gebruikt door degene die daartoe 
het recht heeft of zijn toestemming geeft 
(Fr. Cass., 24.06.1893, D.P., 1895, I, 407); 
schouwburgen, kerken, schoien, openba
re gebouwen en onbewoonde of onge
meubeide huizen dus niet onder toepas
sing vallen van artikei 493 van het 
Strafwetboek (Les Novelles, 1989, biz. 
125); dat geldt evenwei niet voor de be
drijfsiokalen die worden gebruikt door 
particulieren, die zich daar op deugde
Iijke rechtsgronden bevinden, zonder 
dat onderscheid moet worden gemaakt 
naargelang de huurder van die Iokalen 
een particulier dan wei een rechtsper-

(1} Zie cone!. O.M. (Bull. en Pas., 1993, I, 
679). 

soon is; de term " bewoond " moet dus in 
de ruimst mogelijke betekenis worden 
begrepen, doch verondersteit wei een 
reeei en gewoonlijk gebruik; de heer 
Malle gebruikt de Iokaien van de A.F.P. 
op deugdelijke rechtsgronden en ge
woonlijk voor de uitoefening van zijn be
roep; hij kan aanspraak maken op de be
scherming van artikei 439 van het Straf
wetboek, dat bedoeid is om hem de vrije 
uitoefening van dat beroep te waarbor
gen >>, 

terwijl de huizen, gebouwen, bouwwer
ken die niet dienen voor bewoning door 
particulieren en, wat meer is, waarvan 
de huurder geen natuurlijke persoon is, 
de bijzondere bescherming van de arti
keien 439 tot 442 van het Strafwetboek 
niet genieten; de Iokaien waar de eisers 
zijn binnengetreden geen waning zijn, in 
de zin van de artikeien 10 van de Grand
wet en 439 van het Strafwetboek, even
min ais de schouwburgen, kerken, scho
Ien en openbare gebouwen; het arrest 
bijgevoig Iaatstgenoemde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat artikel 439 van 
het Strafwetboek strekt tot bescher
ming van de woning van de per
soon, in de zin van die wetsbepa
ling, dat wil zeggen de plaats waar 
die persoon verblijft en uit dien 
hoofde recht heeft op eerbiediging 
van zijn persoonlijke levenssfeer, 
zijn rust en meer in het algemeen 
zijn prive-leven; 

Overwegende dat het arrest door 
de in het middel weergegeven consi
deransen en meer bepaald door die 
volgens welke « de heer Mallet de 
lokalen van de A.F.P. op deugdelijke 
rechtsgronden en gewoonlijk ge
bruikt voor de uitoefening van zijn 
beroep >> en « dat hij aanspraak kon 
maken op de bescherming van arti
kel 439 van het Strafwetboek, dat 
bedoeld is om hem de vrije uitoefe
ning van dat beroep te waarbor
gen », de beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

21 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
GeliJkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Ph. de Wind, Brussel. 

Nr. 680 

2e KAMER - 21 oktober 1992 

CASSATIE - ARRESTEN - VORM - VERNIE
TIGING- OMVANG- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING - AFZONDERLIJKE FElTEN -
VERSCHILLENDE VEROORDELINGEN - VER
NIETIGING VAN EEN BESLISSING- BURGER
LUKE RECHTSVORDERINGEN - VERNIETI
GING- VOORWAARDE. 

Ingeval op de strafvordering verschillen
de veroordelingen worden uitgespro
ken wegens afzonderlijke feiten heeft 
de vernietiging, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de beklaagde, van 
een van die beslissingen de vernieti
ging tot gevolg van de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, wanneer het vonnis 
niet preciseert van welke beslissing op 
de strafvordering die beslissingen, van
uit het oogpunt van het oorzakelijk 
verband, het gevolg zijn. 

(BELFLAMME T. DORTHU E.A.) 

(A.R. nr. 9812) 

21 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Baivier, Verviers. 

Nr. 681 

2e KAMER - 21 oktober 1992 

RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - STRAFZAKEN - ONPART!JDIGE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE - VERZOEK TOT 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VER
ZOEK INGEDIEND VOOR DE KAMER BELAST 
MET DE CORRECTIONELE ZAKEN IN HOGER 
BEROEP - BEOORDELING - BESLISSING TEN 
GRONDE- DEZELFDE RECHTER. 

Uit de enkele omstandigheid dat de rech
ter, na van een zaak kennis te hebben 
genomen bij de beoordeling van een 
door de beklaagde overeenkomstig art. 
27, § 1, 2", Wet Voorlopige Hechtenis 20 
juli 1990 ingediend verzoek tot voorlo
pige invrijheidstelling, van dezelfde 
zaak kennis neemt voor de beslissing 
ten grande kan geen schending van 
art. 6.1 E. V.R.M. worden afgeleid (1). 

(QUINET, KELECOM T. MR. DAL, ABSIL Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 81) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Over het middel: schending van arti
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescherriling. 
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, 

doordat de 11 e kamer van het Hof van 
Beroep te Brussel, onder het voorzift€1'7:: 
schap van de h. Van de Walle op 27 ja~ 
nuari 1992 een arrest heeft gewezen dat 
« zegt dat er geen redenen zijn om de in
vrijheidstelling van (eerstgenoemde ei
ser) te bevelen >>, op grand« dater tegen 
(eerstgenoemde eiser) ernstige aanwij
zingen bestaan dat hij zich in de hoeda
nigheid van feitelijk zaakvoerder van 

(1} Zie Cass., 22 maart 1988, A.R. nr. 2213 
(A.C., 1987-88, nr. 460). 
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de vennootschappen " Maison Lucien 
Liarge" en "Veloutexam" - welke hoe
danigheid hij betwist - schuldig heeft 
gemaakt aan het kunstmatig rekken van 
het bestaan van die vennootschappen 
door middel van valse boekhoudkundige 
geschriften, ten einde zich het vermogen 
ervan toe te eigenen onder de dekmantel 
van erelonen en vergoedingen die hij 
aan zichzelf toekende; dat die aanwijzin
gen van schuld namelijk blijken uit het 
onderzoek van de aanzienlijke bedragen 
aan erelonen en forfaitaire vergoedingen 
die (eerstgenoemde eiser) heeft gei:nd en 
van de bijzonder ongewone omstandighe
den waarin hij die bedragen zelf blijkt te 
hebben vastgesteld; dat die aanwijzingen 
tevens berusten op de verklaringen die 
de bedienden en de gewezen boekhouder 
van de betrokken vennootschappen heb
ben afgelegd over het feitelijk beheer 
van (eerstgenoemde) eiser alsook op de 
wel heel verdachte omstandigheden 
waarin een groat gedeelte van de boek
houding van de twee vennootschappen 
op de vooravond van de faillietverklaring 
is verdwenen; dat de strafbare feiten, 
waarvan (eerstgenoemde eiser) wordt 
verdacht, voor die verdachte een correc
tionele hoofdgevangenisstraf van een 
jaar of een zwaardere straf tot gevolg 
kunnen hebben; dat de hechtenis van 
(eerstgenoemde eiser) moet worden ge
handhaafd wegens de volstrekte noodza
kelijkheid voor de openbare veiligheid, 
nu te dezen het gevaar bestaat dat de 
betrokkene, indien hij opnieuw in vrij
heid werd gesteld, de getuigen die het 
hof (van beroep) mogelijks zal moeten 
ondervragen, onder druk zal zetten en 
hen zal pogen te bei:nvloeden; dat die 
vrees gegrond is te meer daar (eerstge
noemde eiser) niet geaarzeld heeft om 
zeer onlangs de gerechtsdeskundige te 
dagvaarden om van hem schadevergoe
ding te eisen, zogezegd wegens het boek
houdkundig deskundigenverslag dat 
laatstgenoemde ten behoeve van het on
derzoek had opgemaakt en dat hem, 
naar zijn zeggen, schade zou hebben toe
gebracht; dat bovendien rekening moet 
worden gehouden met de omvang van de 
bedragen waarvan (eerstgenoemde eiser) 
ernstig wordt verdacht ze te hebben ver
duisterd, alsook met zijn houding zowel 
tijdens het debat voor de rechtbank -
waar hij de zitting heeft verlaten na be
paalde getuigenverklaringen - als voor 
het hof waar hij niet eens is verschenen; 
dat een dergelijke houding tekenend is 
voor de persoonlijkheid (van eerstge
noemde eiser) en - in strijd met wat hij 

in zijn verzoekschrift staande houdt -
doet vrezen dat hij zich bij zijn invrij
heidstelling aan de tenuitvoerlegging van 
zijn straf zal onttrekken; dat immers uit 
de gegevens van het dossier blijkt dat 
(eerstgenoemde eiser) wilde vluchten tij
dens het debat voor de eerste rechter en 
daarna voor het hof (van beroep) »; dat 
de schuld van eerstgenoemde eiser om 
die redenen voor het hof van beroep 
steeds vooraf vaststond; dat het hof van 
beroep er immers reeds van uitging dat 
eerstgenoemde eiser een straf zou krij
gen aan de uitvoering waarvan hij zich 
zou onttrekken, en een negatief beeld 
naar voor bracht van zijn persoon; dat 
het hof van beroep op zijn minst blijk 
heeft gegeven van grate gestrengheid 
ten aanzien van de eerstgenoemde eiser, 
terwijl het hof, om zijn beslissing naar 
recht te verantwoorden, had kunnen vol
staan met de vaststelling dat de hechte
nis wegens ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare veilig
heid raken, moest worden gehandhaafd; 
dat de 11 e kamer van het Hof van Beroep 
te Brussel ten tijde van de uitspraak van 
het bestreden arrest eveneens door de h. 
Van de Walle werd voorgezeten; dat die 
omstandigheid, samen met de vooringe
nomenheid van het hof van beroep, of al
thans met de zeer strenge motivering 
waarmee het hof van beroep de invrij
heidstelling van eerstgenoemde eiser 
weigerde te bevelen, bij hem gewettigde 
twijfel kon wekken aangaande de ge
schiktheid van het aldus samengestelde 
hof van beroep om de zaak op een on
partijdige wijze te behandelen; dat die 
twijfel ook kon rijzen bij de tweede eise
res, wiens lot nauw verbonden was met 
dat van de eerste eiser, waaruit volgt dat 
het bestreden arrest nietig is : 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat een rechter, na 
met toepassing van artikel 27, § 1, 
2°, van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis 
kennis te hebben genomen van een 
zaak, over diezelfde zaak ten gronde 
uitspraak gedaan heeft geen schen
ding valt af te leiden van artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, dat het 
recht op behandeling van de zaak 
door een onpartijdige rechterlijke 
instantie waarborgt; 
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Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest van 27 januari 
1992 waarin het Hof van Beroep te 
Brussel zegde dat er geen gronden 
aanwezig waren om de invrijheids
telling van eiser te bevelen, niet kan 
worden afgeleid dat voor dat hof de 
schuld van eiser reeds bij voorbaat 
vaststond en evenmin dat die ver
meldingen van dien aard waren dat 
bij eiser of eiseres gewettigde twij
fel kon rijzen omtrent de geschik
theid van genoemd hof van beroep 
om onder voorzitterschap van een 
magistraat die bovengenoemd arrest 
gewezen had, op onpartijdige wijze 
over de zaak zelf uitspraak te doen; 
dat het arrest immers geen verband 
houdt met het vonnis over de vervol
gingen maar zich ertoe beperkte te 
wijzen op de << ernstige aanwijzin
gen van schuld », op de zwaarwich
tigheid van de feiten waarvan eiser 
<< ernstig wordt verdacht » en op de 
volstrekte noo<ilzakelijkheid voor de 
openbare veiligheid om zijn hechte
nis te handhaven, gelet op het ge
vaar dat hij bij zijn invrijheidstel
ling << getuigen onder druk zal 
zetten of hen zal pogen te be'invloe
den » of zal vluchten; dat uit het ar
rest blijkt dat de straf aan de tenuit
voerlegging waarvan hij zich, naar 
het hof van beroep vreesde, zou ont
trekken die was welke is gesteld op 
<< de strafbare feiten waarvan (hij 
werd) verdacht » en waaraan hij 
niet schuldig werd verklaard; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

21 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Fischer - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Van Ommeslaghe en Gein
ger. 

Nr. 682 

2• KAMER - 21 oktober 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSA
TIEBEROEP- ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULD!GINGSTELLING WAARBIJ DE 
VERDACHTE VERWEZEN WORDT NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN EEN AN
DER RECHTSGEBIED - VOORZIEN!NG VOOR 
DE EINDBESLISSING. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de verdachte v66r de eindbe
slissing is ingesteld tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing waarbij hij naar de correctionele 
rechtbank van een ander rechtsgebied 
verwezen wordt, aangezien zodanige 
beslissing geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid in de 
zin van art. 416 Sv. (1) 

{TSHISEKED! WA MULUMBA T. GOL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 119) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 

(1) Zie Cass., 9 aug. 1989, A.R. nr. 7695 (A.C., 
1988-89, nr. 652) en noot 1. 
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kamer van inbeschuldigingstelling; 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 20 mei 1992 (2); 

Over het middel van eiser, luidend als 
volgt : « schending van de algemene re
gel volgens welke de kamer van inbe
schuldigingstelling de zaak enkel kan 
verwijzen naar de rechters van haar 
rechtsgebied, welke regel is gebaseerd 
op de artikelen 431 en 432 van het Wet
hoek van Strafvordering, 622 van het Ge
rechtelijk Wetboek en artikel 5 van het 
bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat er tegen eiser 
voldoende bezwaren bestaan betreffende 
de hem ten laste gelegde en in het arrest 
omschreven feiten, eiser uit hoofde van 
die telastlegging verwijst naar de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, 

terwijl de kamer van inbeschuldiging
stelling de zaak enkel kan verwijzen 
naar de rechters van haar rechtsgebied 
en de Correctionele Rechtbank te Brus
sel niet valt onder het rechtsgebied van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Bergen ,, : 

Overwegende dat luidens artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering beroep in cassatie tegen de 
beslissing van een onderzoeksge
recht dat een verdachte naar de fei
tenrechter verwijst, pas ontvanke
lijk is wanneer de bevoegdheid van 
dat gerecht zelf is of wordt betwist; 

Overwegende dat het middel de 
bevoegdheid niet betwist van de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Bergen, 
waarnaar de zaak door het Hof was 
verwezen; dat het middel enkel aan
voert dat de zaak onwettig aanhan
gig is gemaakt bij de Correctionele 
Rechtbank te Brussel waarnaar ze 
is verwezen; 

Overwegende dat het hier niet 
gaat om een arrest inzake bevoegd
heid in de zin van het bovenaange
haalde artikel 416, tweede lid, van 
het W etboek, doch om een voorbe-

(2) Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9796 (A.C., 
1991-92, nr. 497). 

reidend arrest en een arrest van on
derzoek en dat de voorziening, nu 
zij v66r de eindbeslissing is inge
steld, voorbarig en dus niet ontvan
kelijk is; 

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

21 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
L. Denys, Brussel. 

Nr. 683 

2e KAMER - 21 oktober 1992 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING - WEDEROPNEMING VAN EEN OP 
PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEINTER
NEERDE. 

Wanneer een op proef in vrijheid gestel
de geTnterneerde op vordering van de 
procureur des Konings weder opgeno
men is in een psychiatrische afdeling, 
kan de commissie tot bescherming van 
de maatschappij de wederopneming 
van de betrokkene in een door haar 
aangewezen instelling slechts bevelen 
als zij in haar beslissing vaststelt dat 
de voorwaarden voor wederopneming 
vervuld zijn (1). (Art. 20 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

(1) Cass., 14 maart 1989, A.R. nr. 3180 (A.C., 
1988-89, nr. 398). 
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(SANTAMARIA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 226) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 augustus 1992 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Lantin; 

Over het ambtshalve aangevoerd mid
del: schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 20 van de wet tot be
scherming van de maatschappij : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 20 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij een op proef in 
vrijheid gestelde ge1nterneerde, op 
vordering van de procureur des Ko
nings, opnieuw kan worden opgeno
men in een psychiatrische afdeling 
als in diens gedragingen of geestes
toestand een gevaar voor de maat
schappij waarneembaar is, met na
me wanneer hij de hem opgelegde 
voorwaarden niet in acht neemt; dat 
de commissie tot bescherming van 
de maatschappij uitspraak doet over 
de wederopneming van de betrokke
ne in een door haar aangewezen in
richting; dat de commissie vooraf 
moet nagaan of de voorwaarden 
voor wederopneming vervuld zijn en 
dat moet vaststellen in haar beslis
sing; 

Overwegende dat de commissie te 
dezen in haar uitspraak over het ge
val van eiser oordeelt « dat in de ge
dragingen van de betrokkene sedert 
zijn invrijheidstelling op proef, met 
name in de niet-inachtneming van 
de hem opgelegde voorwaarden, een 
gevaar voor de maatschappij waar
neembaar is » en de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij te 
Doornik aanwijst waar de interne
ring verder zal ondergaan worden; 

Overwegende dat uit die motive
ring niet blijkt welke voorwaarde ei
ser voor zijn invrijheidstelling op 
proef niet in acht genomen heeft; 

Dat derhalve de beslissing niet 
naar recht verantwoord is; 

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

21 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Nr. 684 

1 e KAMER - 22 oktober 1992 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BEHANDE
LING EN BERECHTING VAN DE VORDERING
BEHANDELING EN BERECHTING OP TEGEN
SPRAAK - TERECHTZITTING - ART. 758, 
TWEEDE LID, GER.W. - DRAAGWIJDTE. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA

KEN - ALGEMENE REGELS - BEHANDELING 
EN BERECHTING VAN DE VORDERING - BE
HANDELING EN BERECHTING OP TEGEN
SPRAAK - TERECHTZITTING - ART. 758, 
TWEEDE LID, GER.W. - DRAAGWIJDTE. 

1° en 2° Dat de rechter aan de partijen 
het recht kan ontzeggen om zelf ter te
rechtzitting hun conclusies en verweer
middelen voor te dragen, stelt het ap
pelgerecht evenwel niet vrij van de 
verplichting om, nadat het een partij 
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had bevolen dat zij zich door een advo
caat zou Jaten bijstaan, te antwoorden 
op de redenen van de appelakte van 
die partij, wanneer deze partij, hoewel 
zij geen gevolg heeft gegeven aan het 
bevel van de appelrechter, persoonlijk 
is verschenen op de terechtzitting 
waarop de zaak is behandeld (1). (Artt. 
758, tweede lid, en 1042 Ger.W.) 

(FIEVEZ T. O.C.M.W. ELSENE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9430) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 maart 1989 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 6 van het hij 
de wet van 13 mei 1955 goedgekeurde 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 758 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het algemeen rechtsheginsel 
van het recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hehhen vastgesteld dat eiseres een ver
zoekschrift tot hoger heroep had inge
diend en dat zij op de terechtzitting van 
1 fehruari 1989 aanwezig was << doch zon
der advocaat », hij een vonnis dat << hij 
verstek » is uitgesproken maar op grond 
van artikel 751 van het Gerechtelijk Wet
hoek geacht wordt op tegenspraak te 
zijn gewezen, heslist dat eiseres de mid
delen die zij in haar appelakte had aan
gevoerd niet rechtsgeldig op de terecht
zitting en aan de heoordeling van het 
gerecht van hoger beroep heeft voorge
legd; dat haar conclusie derhalve als niet 
hestaande moet worden heschouwd; dat 
de rechtbank hijgevolg niet verplicht is 
om op die middelen te antwoorden >>, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 758, tweede 

lid, van het Gerechtelijk Wethoek de 
rechter niet toestaat te beslissen dat de 
middelen die regelmatig in de appelakte 

(1) Zie Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 
36); zie ook Cass., 3 juni 1988, A.R. nr. 5577 
(ibid., 1987-88, nr. 608), alsmede de verwijzing 
in noot 2, en Cass., 7 nov. 1991, A.R. nr. 7456 
(ibid., 1991-92, nr. 134). 

zijn aangevoerd en door de aanwezig
heid van appellante op de terechtzitting 
worden gehandhaafd als niet hestaande 
moeten worden beschouwd (schending 
van artikel 758 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, blijkens de ver
meldingen van de bestreden beslis
sing, vaststaat dat eiseres is ver
schenen op de terechtzitting van 1 
februari 1989 waarop de zaak werd 
behandeld; 

Dat het gerecht van hoger beroep 
derhalve diende te antwoorden op 
de redenen van het verzoekschrift 
tot hoger beroep van eiseres, zelfs 
als het bij een vroeger vonnis van 
28 mei 1986, met toepassing van ar
tikel 758, tweede lid, van het Ge
rechtelijk W etboek, eiseres had ge
last zich door een advocaat te doen 
bijstaan; 

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 Nijvel, zitting houdende in ho
ger beroep. 

22 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Van Heeke. 
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HOF VAN CASSATIE 1231 

1 e KAMER - 22 oktober 1992 

1° TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE - VER
EISTEN. 

2° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- BELASTINGZAKEN - BESTREDEN BESLIS
SING - VERANTWOORDING - RECHTSGROND 
- INDEPLAATSSTELLING. 

1° Terugvordering van het onverschul
digd betaalde is enkel aan twee voor
waarden onderworpen, enerzijds, een 
betaling, anderzijds, het onverschul
digd karakter daarvan, d. w.z. het ont
breken van een oorzaak (1). (Artt. 
1235, 1376 en 1377 B.W.) 

2° Wanneer een bestreden beslissing zijn 
dictum op een door het cassatieberoep 
bestreden reden Jaat steunen, kan het 
Hof een rechtsgrond in de plaats stel
len waardoor het dictum van die be
slissing is verantwoord (2). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1205 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1991 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 186, 191, 203, 206, 266, 267 en 
van titel VI van het Wetboek van de ln
komstenbelastingen, alsook van artikel 
1376 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat << ver
zoeker (thans verweerder), ten gevolge 
van de verliezen die hij geleden heeft in 
de uitoefening van een werkzaamheid 
naast die van loontrekkende, in totaal 

(1} Cass., 1 dec. 1989, A.R. nr. 6352, en 8 jan. 
1990, A.R. nr. 8647 (A.C., 1989-90, nrs. 211 en 
276). 

(2} Cass., 13 feb. 1992, A.R. nr. 9241 (A.C., 
1991-92, nr. 306}. 

niet het mm1mum belastbare bedrag 
heeft verdiend, dat de administratie we
gens de niet-belastbaarheid van de in
komsten, geen aanslag heeft gevestigd, 
zodat verzoeker aanspraak kon maken 
op de terugbetaling van de op zijn wedde 
ingehouden voorheffingen »; dat het ver
volgens beslist dat « de wet de ontvanke
lijkheid van het bezwaarschrift terzake 
niet onderwerpt aan de voorwaarde dat 
de administratie vooraf een aanslag 
heeft opgemaakt >> en « dat het voldoen
de is ... , enerzijds, dat de belastingschul
dige in de zin van artikel 267 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
op het ogenblik van de indiening een 
reeds verkregen en dadelijk belang 
heeft, anderzijds, dat de belastingschuld 
vaststaat >>, dat het hof van beroep oor
deelt « dat beide voorwaarden te dezen 
vervuld zijn, aangezien de belasting
schuldige een klaarblijkelijk reeds ver
kregen en dadelijk belang heeft bij de 
teruggave van de voorheffingen, ener
zijds, en het bedrag van de belasting
schuld vaststaat, anderzijds, nu die 
schuld definitief gelijk is aan nul; dat al
dus, ofschoon geen aanslag te hunnen 
name is gevestigd, zowel de genieter van 
de inkomsten op wie de voorheffing is 
ingehouden als degene op wie de plicht 
tot inhouding berust het recht hebben 
bezwaar in te dienen tegen de voorhef
fing; dat de termijn, bepaald bij artikel 
272 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, bij gebreke van betekening 
van een heffingsakte, niet is kunnen be
ginnen te lopen, zodat enkel de termijn 
van gemeen recht tegen de belasting
schuldige kan worden aangevoerd >>; dat 
het hof van beroep daaruit besluit dat 
het bezwaarschrift ontvankelijk is en 
« de Belgische Staat veroordeelt om de 
gedurende de jaren 1978 en 1979 inge
houden bedrijfsvoorheffingen terug te 
betalen aan de belastingschuldige >>, 

terwijl artikel 267 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen bepaalt dat 
« de belastingschuldige tegen het bedrag 
van de te zijnen name gevestigde aan
slag, opcentiemen, verhogingen en hoe
ten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan 
indienen bij de directeur der belastingen 
van de provincie of het gewest in wiens 
ambtsgebied de aanslag, de verhoging en 
de boete werden gevestigd »; de aanslag 
in de personenbelasting die een algeme
ne belasting is op de gezamenlijke in
komsten van een rijksinwoner niet 
wordt gevestigd door de enkele heffing 
van de bedrijfsvoorheffingen, bedoeld in 
artikel 2 en titel VI van het Wetboek van 
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de Inkomstenbelastingen, maar door de 
bij artikel 266 voorgeschreven opneming 
ervan in het kohier en de kwijting ervan 
door verrekening van de bedragen van 
de in de artikelen 186, 191 en 203 van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen vermelde voorheffingen; zodanige 
vestiging van de aanslag een werkelijke 
rechtshandeling vereist vanwege de 
daartoe krachtens artikel 206 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
aangewezen ambtenaar; de met de vesti
ging van de aanslag gelijkgestelde opne
Iriing ih het kohier en het daaruit voort
vloeiende recht om een bezwaarschrift in 
te dienen derhalve niet, zelfs niet impli
ciet, kunnen worden afgeleid uit het ont
breken van elke rechtshandeling vanwe
ge die ambtenaar, zodat het arrest niet 
zonder titel VI en de artikelen 2, 186, 
191, 203, 106, 266 en 267 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen te schen
den heeft kunnen beslissen dat uit de 
niet-opneming in het kohier kan worden 
afgeleid dat de belastingschuld definitief 
gelijk was aan nul en dat verweerder het 
recht had om tegen die aanslag een be
zwaarschrift in te dienen ten einde te
ruggave te krijgen van de gei:nde voor
heffingen; die voorheffingen daarente
gen, bij niet-opneming in het kohier, 
slechts voorschotten zijn die in minde
ring moeten worden gebracht op een la
ter vast te stellen algemene belasting en 
dus moeten worden teruggevorderd over
eenkomstig artikel 1376 van het Burger
lijk Wetboek, aangezien de betaling er
van niet !anger verschuldigd was; het hof 
van beroep derhalve artikel 1376 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vordering van verweer
der strekte « tot terugbetaling van 
de gedurende de jaren 1978 en 1979 
op hem ingehouden bedrijfsvoorhef
fingen » en « dat niet wordt betwist 
dat (verweerder) ten gevolge van de 
verliezen die hij geleden heeft in de 
uitoefening van een werkzaamheid 
naast die van loontrekkende, in to
taal niet het minimum belastbaar 
bedrag heeft verdiend, dat de admi
nistratie wegens de niet-belastbaar
heid van de inkomsten geen aanslag 
heeft gevestigd, zodat (verweerder) 
aanspraak kon maken op de terug
betaling van de op zijn wedde inge
houden voorheffingen »; 

Overwegende dat het middel, ver
re van het arrest op dit punt te be
kritiseren, daarentegen bevestigt 
dat er voor de litigieuze aanslagja
ren geen belastingen verschuldigd 
waren en dat dus die voorheffingen 
onverschuldigd zijn betaald; dat ei
ser evenwel oordeelt dat zij << moe
ten worden teruggevorderd overeen
komstig artikel 1376 van het Burger
lijk Wetboek » en dat het hof van 
beroep die wetsbepaling heeft ge
schonden; 

Overwegende dat luidens artikel 
1376 hij die iets ontvangen heeft dat 
hem niet verschuldigd was, verplicht 
is het terug te geven aan degene 
van wie hij het ontvangen heeft zon
der dat het verschuldigd was; 

Dat bijgevolg de Belgische Staat, 
nu hij erkent dat de van verweerder 
ontvangen bedrijfsvoorheffingen on
verschuldigd zijn betaald, verplicht 
is die bedragen aan hem terug te 
geven; dat zulks een voldoende wet
tige grondslag vormt voor de beslis
sing waarbij de Staat tot die terug
gave wordt veroordeeld; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 
1376 van het Burgerlijk Wetboek 
aanvoert, faalt naar recht; 

Overwegende voor het overige, 
dat de door eiser aangevoerde grie
ven geen gevolgen hebben voor de 
wettigheid van de bekritiseerde be
slissing en derhalve niet, ook al wa
ren ze gegrond, tot cassatie kunnen 
leiden, 

Dat het middel op dit punt niet 
ontvankelijk is; 

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

22 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 



Nr. 686 

Nr. 686 

HOF VAN CASSATIE 1233 

1 e KAMER - 22 oktober 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -
RENTE - VERKEERSONGEVAL - BLIJVENDE 
ONGESCHIKTHEID - BELASTBAARHEID -
VOORWAARDEN. 

M'et naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de aan het slachtoffer van een 
v~rkeersongeval toegekende vergoe
dmg tot herstel van een blijvende ar
beidsongeschiktheid belastbaar is 
wanneer uit het arrest blijkt, enej
zijds, dat die vergoeding geen sociale 
toelage is die aan het slachtoffer zou 
zijn toegekend als vervangingsinlw
men, en, anderzijds, dat dit slachtoffer 
ten gevolge van het litigieuze en bin
nen zijn prive-leven overkomen onge
val, geen inkomensvermindering we
gens zijn invaliditeit heeft geleden (1). 
(Artt. 20, 5°, en 32bis W.I.B.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1209 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1991 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 20, 5°, 32bis van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de directeur, het 
beroep van eiser verwerpt, op grond dat : 
na te hebben vastgesteld dat het ongeval 
van eiser in zijn prive-leven was ge
beurd, dat eisers « inkomen niet is ver
minderd en niet vermindert ten gevolge 
van zijn blijvende gedeeltelijke invalidi
teit die wordt vergoed door het kapitaal 
waarvan de aanslag in de belasting 

(1) Zie Cass., 13 feb. 1992, A.R. nr. F 1129 F, 
en 14 mei 1992, A.R. nr. F 1149 F (A.C., 
1991-92, nrs. 308 en 480), alsmede de verwijzin
gen. 

wordt betwist »; het hof van beroep zegt 
dat artikel 32 bis van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen uit twee delen be
staat; ~a te hebben vastgesteld « dat, 
aangez1en er te dezen geen sprake is 
van inkomstenderving het tweede deel 
van de vorenbedoelde wetsbepaling niet 
toepasselijk is; die omstandigheid daar
entegen geen invloed heeft op de toepas
sing van het eerste deel, voor zover er 
een - zij het onrechtstreeks - verband 
bestaat met een beroepswerkzaamheid 
met belastbare inkomsten »; het hof van 
beroep, aan de hand van een arrest van 
het Hof van Cassatie van 15 mei 1987 
beslist : « dat het bij de wet vereiste on: 
rechtstreeks beroepsverband wel dege
lijk t~ vinden is in het onderhavig geval, 
waarm door verzoeker en de schadeaan
sprakelijke het voortbestaan is aanvaard 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid 
die verzoeker overigens als arbeidsonge
schiktheid inzake tegemoetkomingen 
aan minder-validen heeft doen erkennen; 
dat de betwiste rente dus belastbaar is », 

terwijl, zodanige motivering in strijd is 
met de artikelen 20, 5°, en 32bis van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
alsmede met de voorbereiding van de 
wet van 5 januari 1976, waarbij artikel 
32bis in het Wetboek van de Inkomsten
belastingen is ingevoegd, volgens het
welk de belasting op een in artikel 20, 5°, 
van dat wetboek bedoelde vergoeding 
aan twee alternatieve voorwaarden is on
derworpen : - ofwel heeft zij recht
streeks of onrechtstreeks - betrekking 
op de in artikel 20, 1° tot 3°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen be
doelde beroepswerkzaamheid; - ofwel is 
zij het gehele of gedeeltelijke herstel van 
een bestendige derving van winsten, be
zoldigingen of baten; het hof van beroep 
niet naar recht heeft aangetoond dat er 
tussen de betwiste vergoeding en de be
roepswerkzaamheid van eiser een ver
band bestaat; zodanige motivering onvol
doende en dubbelzinnig is, nu het hof 
van beroep steunt op een arrest van het 
Hof van Cassatie van 15 mei 1987 betref
fende een arbeidsongeval en daaruit zon
der enige verantwoording besluit dat er 
een onrechtstreeks beroepsverband be
staat omdat het gaat om een blijvende 
arbeidsongeschiktheid; 

enerzijds, eerste onderdeel, artikel 20, 
5°, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen de beroepsinkomsten om
schrijft als zijnde de inkomsten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortko
men uit activiteiten van alle aard, dat 
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wil zeggen ... - pensioenen en lijfrenten, 
of tijdelijke renten, zomede de als zoda
nig geldende toelagen, met uitsluiting van 
de in artikel 11, 6°, bedoelde lijfrenten of 
tijdelijke renten en van de in artikel 67, 
3°, van het W etboek van de Inkomsten
belastingen bedoelde uitkeringen tot on
derhoud; artikel 32bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat 
« tot de in artikel 20, 5o bedoelde 
inkomsten behoren, ongeacht de schulde
naar, de verkrijger, de benaming en de 
wijze waarop ze worden vastgesteld en 
toegekend : 1 o de pensioenen en de 
lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede de 
als zodanig geldende toelagen, die recht
streeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op een in artikel 20, 1° tot 3o, 
bedoelde werkzaamheid of die het gehele 
of gedeeltelijke herstel van een besten
dige derving van winsten, bezoldigingen 
of baten uitmaken »; het arrest derhalve 
niet kon vaststellen dat er een recht
streeks of onrechtstreeks verband 
bestond met een beroepswerkzaamheid 
op grond aileen dat er een bestendige 
arbeidsongeschiktheid blijft bestaan; de 
betwiste vergoeding bovendien aan eiser 
is toegekend tot herstel van de materii:He 
schade van de blijvende gedeeltelijke 
ongeschiktheid en aantasting van de 
lichamelijke integriteit; daaruit volgt dat 
het arrest waarin eisers middel, ten 
betoge dat de betwiste vergoeding noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks betrek
king heeft op een beroepswerkzaamheid 
wordt afgewezen op grond aileen dat er 
een blijvende arbeidsongeschiktheid blijft 
bestaan, de in de artikelen 20, 5°, en 32bis 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen schendt, 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : eiser zich verzet tegen de 
opneming in de belastbare grand
slag van een rente ter vervanging 
van een kapitaal tot herstel van de 
blijvende gevolgen van een ver
keersongeval dat in zijn prive-leven 
is gebeurd; dat de partijen het er
mee eens zijn dat eiser geen inko
mensvermindering lijdt ten gevolge 
van zijn blijvende gedeeltelijke inva
liditeit, die wordt vergoed door het 
kapitaal waarvan de aanslag wordt 
be twist; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de rente overeenkomstig de 
artikelen 20, 5°, en 32bis, eerste lid, 
1°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen belastbaar is op 
grond dat « het bij de wet vereiste 
onrechtstreeks beroepsverband wel 
degelijk te vinden is in het onderha
vige geval waarin door verzoeker en 
de schadeaansprakelijke het voort
bestaan is aanvaard van de blijven
de arbeidsongeschiktheid, die ver
zoeker overigens als arbeidsonge
schiktheid inzake tegemoetkomin
gen aan minder-validen heeft doen 
erkennen »; 

Overwegende dat artikel 20, 5°, 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen bepaalt dat « de 
beroepsinkomsten die zijn welke 
rechtstreeks of onrechtstreeks voort
komen uit activiteiten van alle aard, 
dat wil zeggen: ( ... ) 5° pensioenen en 
lijfrenten of tijdelijke renten, zome
de de als zodanig geldende toelagen 
( ... ) »; dat luidens artikel 32bis, eer
ste lid, 1°, van dat wetboek, « tot de 
in artikel 20, 5°, bedoelde inkomsten 
behoren, ongeacht de schuldenaar, 
de verkrijger, de benaming en de 
wijze waarop ze worden vastgesteld 
en toegekend : 1 o de pensioenen en 
de lijfrenten of tijdelijke renten, als
mede de als zodanig geldende toela
gen die rechtstreeks of onrecht
streeks betrekking hebben op een in 
artikel 20, 1° tot 3°, bedoelde be
roepswerkzaamheid of die het gehe
le of gedeeltelijke herstel van een 
bestendige derving van winsten, be
zoldigingen of baten uitmaken »; 

Overwegende dat uit de voorberei
ding van de wet van 5 januari 1976 
waarvan artikel 19 in het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen artikel 
32bis heeft ingevoegd, blijkt dat de 
wetgever bij wege van die bepaling 
onder meer van de sociale toelagen, 
die « vervangingsinkomens » worden 
genoemd, belasting heeft willen hef
fen, omdat zij in de regel bedoeld 
zijn om derving van beroepsinkom
sten te vergoeden; dat de toeken
ning ervan echter niet noodzakelijk 
afhangt van het bestaan van een 
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werkelijke derving van beroepsin
komsten; dat in dat geval de toelage, 
zoals de rente ten gevolge van een 
arbeidsongeval, daarom niet minder 
belastbaar is, aangezien zij recht
streeks of onrechtstreeks betrekking 
heeft op een beroepswerkzaamheid; 

Dat uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat de vergoeding die 
eiser ontvangt geen sociale toelage 
is die hem als vervangingsinkomen 
zou zijn toegekend; 

Overwegende dat die vergoeding 
derhalve, overeenkomstig artikel 
32bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, aileen belast
baar is, op voorwaarde dat zij het 
herstel is van een blijvend beroeps
inkomstenverlies; 

Dat het arrest vaststelt dat eiser 
ten gevolge van het litigieuze en 
binnen zijn prive-leven overkomen 
ongeval, geen inkomensverminde
ring wegens zijn invaliditeit lijdt; 

Dat het hof van beroep 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 Brussel. 

22 oktober 1992 - 1" kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advoca.at-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en J.P. Bours, Luik. 

Nr. 687 

1 e KAMER - 23 oktober 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - EXCEPTIE 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT BETREKKING 
HEEFT OP EEN IN HET AANGEWEZEN WETS
ARTIKEL VERVATTE EN VOOR DE TOEPAS
SING VAN DAT ARTIKEL NOODZAKELIJKE 
VOORWAARDE. 

2° MANDELIGHEID - GEDWONGEN AF
KOOP- INBEZITNEMING- VOORWAARDEN. 

1 o De tegen een middel opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid die 
hieruit is afgeleid dat het aangewezen 
wetsartikel geen verband houdt met de 
in het middel aangevoerde grief, kan 
niet worden aangenomen wanneer het 
middel betrekking heeft op een in dat 
wetsartikel vervatte en voor de toepas
sing ervan noodzakelijke voorwaarde 
(1). 

2° Art. 661 B. W. wordt geschonden door 
de beslissing die niet vaststelt dat de 
ingebruikneming van een scheidings
muur, eigendom van een gebuur, een 
bezitsaanmatiging of een feitelijkheid 
oplevert waartegen de eigenaar van de 
muur zich kan verzetten en die van 
die aard is dat daaruit de ondubbelzin
nige wil blijkt van de inbezitnemer om 
de mandeligheid van de scheidings
muur te verwerven (2). 

(BALAZS, VAN LINDEN T. ELST) 

ARREST 

(A.R. nr. 7749) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 december 1990 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerp en; 

(1) Zie Cass., 18 feb. 1983, A.R. nr. 3602 
(A.C., 1982-83, nr. 344) met cone!. proc.-gen. 
Krings. 

(2) Cass., 22 juni 1990, A.R. nr. 6897 (A.C., 
1989-90, nr. 619) en noot D. Stavaux onder 
Cass., 18 feb. 1983, Tijdschrift voor Aanne
mingsrecht, 1990, 103. 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 661 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis van be
vestiging eisers solidair veroordeelt om 
aan verweerster te betalen voor overna
me van de scheidsmuur tussen de ei
gendommen Kardelaan 134-136 te Eke
ren-Antwerpen het bedrag van 82.723 fr. 
te vermeerderen met de B.T.W. op de 
volgende gronden : « (Eisers) richtten 
een nieuwe muur op tegen de gebuur
muur van het pand van (verweerster) in 
snelbouwsteen van 14 em dikte en dit op 
4 em afstand van de bestaande muur die 
tegen de slagregen reeds beslagen was 
met roofing en latten, die door (eisers) 
niet werden weggenomen; Dit werd vast
gesteld door deskundige Valckenborg, te
recht aangesteld door de eerste rechter 
met als zending na te gaan in hoeverre 
er van inbezitneming sprake was; Deze 
instructiemaatregel kaderde derhalve 
volledig in de principes van een behoor
lijke rechtspleging; Er dient te worden 
opgemerkt dat het gebruikelijk is voor 
een draagmuur buitenmuur een kon
struktie te gebruiken van minstens 18 
em dikte; Het is duidelijk dat een zelf
standige, blootstaande buitenmuur van 
14 em dikte, opgetrokken in snelbouw
steen, in deze klimaatomstandigheden 
onmogelijk afdoende kan zijn, zodat er 
in de gegeven omstandigheden wei dege
lijk sprake is van een inbezitneming 
door het ontstaan van een spouw inge
volge het aanbouwen van de muur zoals 
door (eisers) werd gedaan; Er is immers 
ingebruikname wanneer de nieuw ge
bouwde muur niet zo kan worden ge
bouwd zonder de aanwezigheid van de 
aanpalende muur ,, 

terwijl de eigenaar van een privatieve 
scheidsmuur de prijs voor het gemeen 
maken van die muur van zijn nabuur en
kel kan vorderen, indien en voor zover 
deze van de muur op zodanige wijze ge
bruik maakt dat hij zich het medebezit 
daarvan aanmatigt, aldus inbreuk pleegt 
op het uitsluitende eigendomsrecht en 
daarmee redelijkerwijze niet kan voort
gaan zonder de impliciete wil de muur 
voor gemeen te houden; dat eisers echter 
hun muur oprichten op 4 em afstand van 
de bestaande muur van verweerster en 
dat de muur van eisers bovendien zelf
standig opgetrokken werd, zonder draag
of raakpunten met de bestaande muur 
van verweerster; dat eisers bijgevolg 
door hun muur op die wijze op te rich
ten, zich geenszins het bezit van de 
muur van verweerster aangematigd heb-

ben; het enkel feit dat een zelfstandige, 
blootstaande buitenmuur van 14 em dik
te in deze klimaatomstandigheden niet 
afdoende zou geweest zijn en niet zo zou 
kunnen gebouwd worden zonder de aan
wezigheid van de muur van verweerster, 
geen enkele uiting van inbezitneming 
van eisers uitmaakt waaruit hun wil om 
de mandeligheid over te nemen kon wor
den afgeleid; dat de veroordeling van ei
sers tot betaling van 82.723 fr. derhalve 
niet wettelijk verantwoord is, zodat het 
bestreden arrest de in het middel aange
wezen bepaling geschonden heeft : 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid van het middel : het aangewe
zen artikel 661 van het Burgerlijk 
Wetboek houdt geen verband met de 
in het middel aangevoerde grief : 

Overwegende dat het middel het 
bestreden vonnis verwijt de eisers 
te hebben veroordeeld tot betaling 
van de mandeligheid van de muur 
van verweerster op grond van een 
gebruik ervan dat niet voldoet aan 
de vereisten van inbezitneming 
waaraan artikel 661 van het Burger
lijk Wetboek de gevolgen met be
trekking tot de mandeligheid ver
bindt; 

Dat het middel aldus betrekking 
heeft op een in het genoemd wetsar
tikel vervatte noodzakelijke voor
waarde voor zijn toepassing; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat de eisers voor 

de appelrechters aanvoerden dat het 
recht van de eigenaar van een schei
dingsmuur tussen twee erven om 
zijn nabuur te dwingen de mande
ligheid van die muur te kopen, on
derstelt dat de nabuur zich schuldig 
maakt aan een bezitsaanmatiging of 
een feitelijkheid die geldt als inbe
zitneming van die muur van zulke 
aard dat de eigenaar van de muur 
zich ertegen kan verzetten, en dat 
wanneer de inbezitnemer daaraan 
geen einde maakt, hieruit ondubbel-
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zinnig kan worden afgeleid dat hij 
de mandeligheid van die muur wil 
verkrijgen; 

Dat de eisers stelden dat zij 
slechts een zelfdragende muur had
den opgericht en dat het voor de 
verplichting tot aankoop van de 
mandeligheid niet voldoende was 
dat de scheidingsmuur enig nut voor 
hen zou opleveren; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 661 van het Burgerlijk Wetboek, 
de eigenaar van een privatieve 
scheidingsmuur de prijs voor het ge
meen maken van die muur van zijn 
nabuur kan vorderen, indien en 
voor zover deze van de muur op zo
danige wijze gebruik maakt dat hij 
zich het medebezit daarvan aanma
tigt, aldus inbreuk pleegt op het uit
sluitende eigendomsrecht en daar
mee redelijkerwijze niet kan voort
gaan zonder de impliciete wil de 
muur voor gemeen te houden; 

Dat de enkele omstandigheid dat 
de nabuur uit het bestaan van de 
muur voordeel haalt, geen zodanige 
bezitsaanmatiging inhoudt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de eisers een 
zelfstandige, blootstaande buiten
muur in snelbouwsteen hebben op
getrokken op 4 centimeter naast 
verweersters scheidingsmuur die 
was beslagen met latten en roofing, 
die door de eisers niet werden weg
genomen, en daaruit afleidt dat de 
eisers de muur van verweerster in 
bezit hebben genomen door het tot 
stand brengen van een spouw tus
sen de beide muren daar de muur 
van de eisers « in deze klimaatom
standigheden onmogelijk afdoende 
kan zijn » en dat er << ingebruikna
me (is) wanneer de nieuw gebouwde 
muur niet zo kan worden gebouwd 
zonder de aanwezigheid van de aan
palende muur »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis derhalve niet vaststelt dat de 
ingebruikname door de eisers van 
de scheidingsmuur van verweerster 
een bezitsaanmatiging of een feite
lijkheid uitmaakt waartegen ver-

weerster zich kan verzetten en die 
van die aard is dat daaruit de on
dubbelzinnige wil blijkt van de ei
sers om de mandeligheid van de 
scheidingsmuur van verweerster te 
verwerven; 

Dat derhalve de veroordeling van 
de eisers tot betaling van de prij s 
voor het verwerven van de mande
ligheid van de muur niet naar recht 
verantwoord is; dat het vonnis arti
kel 661 van het Burgerlijk 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 Turnhout, zitting houdende in 
hoger beroep. 

23 oktober 1992 - 1 • kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter Verslaggever: de h. 
Wauters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Houtekier en Nelissen 
Grade. 

Nr. 688 

1 e KAMER - 23 oktober 1992 

1° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- GERECHTSBR!EVEN - BURGERLIJKE ZA

KEN - HOGER BEROEP - ART. 751 GER.W. -
VERWITIIGING - VORM. 
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2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - HOGER 
BEROEP - ART. 751 GER.W. - KENNISGEVING 
BIJ GERECHTSBRIEF - GELDIGHEIDSVOOR
WAARDEN. 

3° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- ART. 751 GER.W. - KENNISGEVING BIJ GE
RECHTSBRIEF - GELDIGHEIDSVOORWAAR
DEN. 

1°, 2° en 3° Wanneer het hager beroep 
Juidens art. 1056, 2", Ger. W. mag wor
den ingesteld bij verzoekschrift, mag 
de bij art. 751 Ger. W. voorgeschreven 
verwittiging bij gerechtsbrief geschie
den, waarbij het voor de geldigheid van 
die verwittiging voldoende is dat de 
gerechtsbrief wordt besteld op het 
Jaatste adres van de geadresseerde 
zoals dat blijkt uit het dossier van de 
rechtspleging (1). 

(Hl:LPIAU T. CAMPING TER DUINEN B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7764) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 maart 1991 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge in hoger beroep gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat : 
1. de oorspronkelijke dagvaarding 
op 19 juli 1990 aan eiser in persoon, 
aan zijn woonplaats, Heistlaan 170 
te Knokke-Heist, werd betekend; 
2. bij op tegenspraak gewezen von
nis van 29 oktober 1990 van de Vre
derechter van het tweede kanton 
Brugge, de vordering van verweer
ster ongegrond verklaard werd; 
3. verweerster op 26 november 1990 
een verzoekschrift tot hoger beroep 
neerlegde op de griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 

(1) Zie Cass., 3 juni 1988, A.R. nr. 5577 (A.C., 
1987-88, nr. 608); H. BRAECKMANS, « Zes jaar 
kennisgeving bij gerechtsbrief "• R. W., 1974, 
770-790. 

Brugge; 4. van die neerlegging ken
nis werd gegeven aan eiser bij ge
rechtsbrief van 27 november 1990, 
aangeboden op zijn adres voor
noemd; 5. eiser die gerechtsbrief 
niet afhaalde op het postkantoor, 
spijts het door de postdiensten ach
tergelaten bericht; 6. eiser niet ver
scheen op de inleidende zitting van 
17 december 1990; 7. bij gerechts
brief van 22 januari 1991 aan eiser 
ter kennis werd gebracht dat ver
weerster vaststelling van de zaak 
had gevorderd met toepassing van 
artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek, voor de zitting van 20 fe
bruari 1991; 8. eiser die gerechts
brief evenmin afhaalde; 9. eiser niet 
verscheen op de zitting van 20 fe
bruari 1991; 10. de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge, bij het be
streden vonnis gewezen « op tegen
spraak bij toepassing van artikel 
751 G.W. "• het beroepen vonnis ver
nietigde en de oorspronkelijke vor
dering van verweerster gegrond ver
klaarde; 

Overwegende dat, luidens artikel 
751 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van toepassing op de rechtspleging 
in hoger beroep ingevolge de bepa
lingen van de artikelen 1042 en 1067 
van hetzelfde wetboek, ten aanzien 
van de partij die bij de inleiding of 
op een latere zitting niet verscheen, 
door de meest gerede partij een von
nis kan worden gevorderd dat onder 
bepaalde voorwaarden geacht wordt 
op tegenspraak te zijn gewezen; dat 
sub 1 o van dat artikel als voorwaar
de wordt gesteld dat de niet ver
schenen partij wordt verwittigd van 
de dag, het uur en de plaats van de 
zitting waarop zulk vonnis zal wor
den gevorderd en dat de verwitti
ging geschiedt door een gerechts
deurwaarder, indien de dagvaarding 
niet aan de verweerder in persoon 
of te zijner woonplaats is betekend, 
en in de overige gevallen door de 
griffier, bij gerechtsbrief; 

Overwegende dat in hoger beroep, 
wat de hierboven bepaalde verwitti
ging betreft, de akte van hoger be
roep de inleidende akte is die be-
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paalt of een oproeping dient gedaan 
bij gerechtsbrief dan wel bij ge
rechtsdeurwaardersexploot; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
te dezen, het hoger beroep mocht 
worden ingesteld bij verzoekschrift, 
de verwittiging van artikel 751 van 
het Gerechtelijk Wetboek bij ge
rechtsbrief mag worden gedaan; 

Dat, voor de geldigheid van de 
verwittiging, het volstaat dat de ge
rechtsbrief wordt besteld op het 
laatste adres van de bestemmeling 
zoals dit blijkt uit het dossier van 
de rechtspleging; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

23 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: mevr. Baete-Swin
nen, waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 689 

1 e KAMER - 23 oktober 1992 

1° BOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA

KEN - GEVOLGEN- BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - HER
OPENING DER DEBATTEN BEVOLEN DOOR DE 
EERSTE RECHTER - ONDERZOEKSMAATRE
GEL - BEGRIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN ALGEMEEN - HOGER 
BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - HER
OPENING DER DEBATTEN BEVOLEN DOOR DE 
EERSTE RECHTER - ONDERZOEKSMAATRE
GEL - BEGRIP - BEVOEGDHEID VAN DE 
APPELRECHTER. 

1° en 2° Geen onderzoeksmaatregel, in 
de zin van art. 1068 Ger. W., is de be
slissing van de eerste rechter die niet 
de overlegging van een wei bepaald 
stuk, als bedoeld in art. 877 Ger. W., 
maar de heropening van het debat be
veelt om aan een partij de mogelijk
heid te geven haar vordering nader te 
preciseren en, in voorkomend geval, de 
hiermede gepaard gaande bewijzen 
over te leggen (1). 

(MOENS T. MOENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7770) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 december 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 871, 877 en 
1068, meer in het bijzonder lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
bij het bestreden arrest van 2 december 
1988 inzake de tussenvordering die door 
eerste verweerster tegen eiser werd in
gesteld, met betrekking tot de beslissing 
een heropening der debatten te bevelen 
stelt : « dat ingevolge de devolutieve wer
king van het hager beroep ook de tus
senvordering van de partij Moens Julia 
bij het Hof aanhangig werd gemaakt; dat 
er geen aanleiding bestaat de beslech
ting ervan voor verdere behandeling te
rug naar de eerste rechter te verwijzen 
gezien deze laatste geen onderzoeks
maatregelen in de zin van artikel 1068, 
tweede lid Gerechtelijk Wetboek heeft 
bevolen maar de heropening der debat
ten o.a. om de partijen toe te laten ver
dere inlichtingen te verstrekken; dat zij 

(1) Zie Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 468) en 
de conclusie van adv.-gen. Krings in Bull. en 
Pas., 1972, I, 463; Cass., 3 okt. 1983 A.R. nr. 
3871 (A.C., 1983-84, nr. 63); Cass., 11 maart 
1985, A.R. nr. 7275 (ibid., 1984-85, nr. 414); 
Cass., 12 april 1991, A.R. nr. 7468 (ibid., 
1990-91, nr. 424); J. VAN COMPERNOLLE, « La 
production forcee de documents dans le Code 
judiciaire », Ann. Dr. Louv., 1981, 89, en S. 
STYNS, « De overlegging van stukken in het 
Gerechtelijk Wetboek », Jura Falc., 1984-85, 
1990. 
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echter evenmin voor het Hof deze in· 
lichtingen verstrekken die zouden toela
ten over deze tussenvordering uitspraak 
te doen, zodat op dit punt de heropening 
der debatten dient te worden bevolen 
aangezien niet kan nagegaan worden op 
welke elementen de vorderingen van de 
partij Moens Julia ertoe strekkende be· 
taling van een bedrag van 2.365.548 fr. in 
hoofdsom te bekomen, gesteund is "• 
waarna een heropening der debatten 
wordt bevolen ten einde de partijen 
Moens Leon en Moens Julia toe te laten 
verdere elementen betreffende de tus· 
senvordering voor te leggen; het vonnis a 
quo ter zake stelde : « dat de Rechtbank 
het raadzaam acht de heropening der de
batten te bevelen teneinde aan Julia 
Moens toe te laten te verklaren of zij in 
werkelijkheid al dan niet de hoedanig
heid van vennoot inroept; dat verder, in
dien Julia Moens zich niet als vennoot 
zou aanzien en zou volharden in haar 
aanvullende conclusie, zij op gedetail
leerde wijze dient te preciseren op welke 
vergoedingen zij aanspraak maakt met 
telkens opgave van haar tussenkomsten 
in de uitbating van het rusthuis, werk
prestaties, inbreng van geldmiddelen 
enz.; dat zij de nodige stavingstukken 
dient over te leggen, derwijze dat de be· 
trokken partijen hierover kunnen conclu
deren "• 

terwijl naar luid van artikel 1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek het hager be
roep tegen een vonnis alvorens recht te 
doen het geschil zelf aanhangig maakt 
bij de rechter in hager beroep, dewelke 
de zaak alleen dan naar de eerste rech
ter verwijst indien hij, zelfs gedeeltelijk, 
een in het aangvochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt; als on· 
derzoeksmaatregelen dienen te worden 
beschouwd de maatregelen van onder· 
zoek, gev.iseerd door het Gere.chtelijk 
Wetboek m deel IV, boek II, btel III, 
hoofdstuk VIII, m.b. de afdelingen II tot 
en met X; in casu partijen in graad van 
hoger beroep werden uitgenodigd verde
re elementen betreffende de tussenvor
dering voor te leggen, waartoe een her
opening der debatten werd bevolen; par
tijen aldus werden uitgenodigd over te 
gaan tot het voorleggen van stukken tot 
staving van hun wederzijdse stellingen, 
maatregelen voorzien bij artikelen 871 
en 877 van het Gerechtelijk Wetboek; de
ze maatregel reeds in eerste aanleg door 
de feitenrechter werd bevolen, nu aldaar 
de heropening der debatten werd bevo
len ten einde de nodige stavingsstukken 
met betrekking tot de vergoedingen, , 

waarop eerste verweerster aanspraak 
maakte, over te leggen, zodat het bestre
den arrest, dat stelt dat evenmin voor 
het hof verdere inlichtingen werden ver
strekt, waartoe in eerste aanleg een her
opening der debatten was bevolen, en 
dienvolgens zelf een heropening der de
batten beveelt ten einde partijen toe te 
laten verdere elementen betreffende de 
tussenvordering voor te leggen, onder te 
verstaan stukken te produceren, niet 
wettig kon beslissen dat door de eerste 
rechter, die een zelfde maatregel beval, 
geen onderzoeksmaatregel in de zin van 
artikel 1068, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek werd bevolen (schending 
van artikelen 871, 877 en voor zoveel als 
nodig 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wet
hoek) en dienvolgens niet wettig beslui
ten dat de zaak voor verdere behande· 
ling niet naar de eerste rechter diende 
verwezen (schending van artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, in een hoofdstuk X betref
fende de « tussenvordering ten gran
de » en de « heropening der debat
ten », de heropening van het debat 
beveelt « teneinde aan Julia Moens 
toe te laten te verklaren of zij in 
werkelijkheid al dan niet de hoeda
nigheid van vennoot inroept, (haar 
toe te laten) op gedetailleerde wijze 
te preciseren op welke vergoeding 
zij aanspraak maakt met telkens op
gave van haar tussenkomsten in de 
uitbating van het rusthuis, werk
prestaties, inbreng van geldmidde
len, enz. » en zegt dat Julia Moens 
de « nodige stavingsstukken dient 
over te leggen derwijze dat de be
trokken partijen hierover kunnen 
concluderen »; dat het vonnis in het 
dictum de heropening van het debat 
beveelt ten einde « de partijen, des
gevallend vertegenwoordigd door 
hun raadslieden, te horen over de 
vier punten aangeduid in de derde 
en de daarop volgende overweging 
onder titel X ( ... ) »; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis niet de overlegging van een 
wel bepaald stuk beveelt in de zin 
van artikel 7877 van het Gerechte
lijk Wetboek, maar de heropening 
van het debat beveelt om aan de 
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eerste verweerster de mogelijkheid 
te geven haar vordering nader te 
preciseren en in voorkomend geval 
de hiermede gepaard gaande bewij
zen over te leggen; dat die beslis
sing geen onderzoeksmaatregel is in 
de zin van artikel 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Dat het middel, dat ervan uitgaat 
dat de eerste rechter een onder
zoeksmaatregel heeft bevolen, feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat, gelet op de ver
werping van de voorziening, de vor
dering tot bindendverklaring geen 
bestaansreden meer heeft; 

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

23 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter- Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Geinger en Houtekier. 

Nr. 690 

1 e KAMER - 23 oktober 1992 

1° AFPALING DESKUNDIGENONDER-
ZOEK - KOSTEN - VERDELING TUSSEN PAR
TIJEN. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK - AF

PALING - KOSTEN - VERDELING TUSSEN 
PARTIJEN. 

1° en 2° De be paling van art. 646 B. W. 
Juidens welke de afpaling geschiedt op 
gemene kosten, heeft enkel betrekking 
op de kosten verbonden aan de af
scheiding of eigenlijke afpaling en niet 
op de kosten van het deskundigenon
derzoek naar de grensscheiding (1). 

(LAMBERT T. VAN NEDER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7781) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 februari 1991 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het derde middel: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het onderdeel 
aanvoert dat het bestreden vonnis 
artikel 646, laatste zin, van het 
Burgerlijk Wetboek schendt door de 
kosten van de twee deskundigenon
derzoeken die te dezen noodzakelijk 
waren voor het bepalen van de grens
scheiding, integraal ten laste van 
eiseres te leggen; 

Dat de bepaling van artikel 646, 
laatste zin, van het Burgerlijk 
Wetboek dat de afpaling geschiedt op 
gemene kosten, evenwel enkel 
betrekking heeft op de kosten 
verbonden aan de afscheiding of 
eigenlijke afpaling en niet op de 
kosten van onderzoek naar de grens
scheiding, zoals de deskundigen
onderzoeken; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

(1) Zie Cass., 22 juni 1916, Bull. en Pas., 
1917, I, 181; LAURENT, Dmit civil, VII, nr. 435; 
DE PAGE, Dmit civil, V, (ect. 1975), nr. 970; 
KLUYSKENS, Burgerlijk recht, V (Zakenrecht), 
nr. 286; A. COQUET, " Deskundig onderzoek "• 
A.P.R., nr. 1356; VAN BEVER, « Afpaling "• 
A.P.R., nrs. 78-80; R.P.D.B., Compl. II, V0 Bor
nage, nrs. 79 e.v. 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

23 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Wauters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 691 

3• KAMER - 26 oktober 1992 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN -

LIJST VAN DE VOORGEDRAGEN KANDIDATEN 
- WIJZIGING DOOR DE REPRESENTATIEVE 
WERKNEMERSORGANISATIE - TERMIJN -
TOEPASSINGSG EBIED. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN -

KANDIDAAT - ONTSLAG - VOORDRACHT -
BEROEP - BESLISSING - ONRECHTMATIGE 
KANDIDATUUR - WETTIGHEID. 

1° Tot het verstrijken van de termijn 
van zes dagen, als bepaald bij art. 35, 
tweede lid, K.B. 18 okt. 1990, mag de 
representatieve werknemersorganisa
tie die de kandidaten heeft voorgedra
gen, de lijst van voorgedragen kandi
daten wijzigen, als zij oordeelt dat 
zulks aangewezen is; op dat recht om 
de lijst van voorgedragen kandidaten 
te wijzigen staat geen enkele beper
king. 

2° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter die, aileen op 
grand van een feitelijke beoordeling 
van de redenen voor het ontslag van 
een werknemer door de werkgever, 
oordeelt dat de kandidatuur van die 
werknemer voor de sociale verkiezin-

gen is voorgedragen om het ontslag te 
dwarsbomen en dat zij onrechtmatig is 
(1). (Art. 183 B.W.) 

(FERNANDEZ, ALGEMEEN BELGISCH VAKVER
BOND T. « SAS HOTEL BRUSSELS , N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9339) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 mei 1991 door de 
Arbeidsrechtbank te Brussel gewe
zen; 

Over het eerste middel ... 

Overwegende dat artikel 31, eer
ste en derde lid, van het koninklijk 
besluit van 18 oktober 1990 betref
fende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen, 
bepaalt dat tot uiterlijk vijfendertig 
dagen na de aanplakking van het 
bericht dat de datum van de verkie
zingen aankondigt, de representatie
ve werknemersorganisaties bij de 
werkgever kandidatenlijsten kunnen 
indienen en dat de kandidaten-ar
beiders, kandidaten-bedienden en 
kandidaten-kaderleden onderschei
denlijk moeten behoren tot de cate
gorie waarvoor zij ter verkiezing 
worden voorgedragen, met uitzonde
ring van de kandidaten-jonge werk
nemers in de ondernemingen die 
ten minste 25 jonge werknemers te
werkstellen; 

Overwegende dat artikel 34, eer
ste lid, 2°, van genoemd koninklijk 
besluit bepaalt dat binnen vijf da
gen na het verstrijken van de in het 
artikel 31 gestelde termijn, de werk
gever of zijn afgevaardigde een be
richt laat aanplakken met vermel
ding van de namen van de kandi-

(1) Zie Cass., 5 maart 1984, A.R. nr. 7069 
(A.C., 1983-84, nr. 374). M.b.t. dat arrest van 
het Hof, zie evenwel het verschil tussen art. 
38, K.B. 18 okt. 1978, gewijzigd bij art. 14, K.B. 
5 nov. 1982, en art. 37, K.B. 18 okt. 1990; de ei
sers hebben evenwel geen middel opgeworpen 
waarin de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank wordt betwist. 
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daten-ar beiders, kandidaten-bedien
den, kandidaten-jonge werknemers 
en de namen van de kandidaten-ka
derleden, zoals zij voorkomen op de 
lijsten neergelegd overeenkomstig 
artikel 31; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 35, eerste en tweede lid, van 
hetzelfde koninklijk besluit, binnen 
zeven dagen na het verstrijken van 
de termijn voorgeschreven voor de 
aanplakking van het bericht bedoeld 
in artikel 34, de werknemers die op 
de kiezerslijsten voorkomen, alsme
de de betrokken representatieve 
werknemersorganisaties en de be
trokken representatieve organisaties 
van kaderleden bij de werkgever el
ke klacht kunnen indienen die zij in 
verband met de voordracht van de 
kandidaten nuttig achten, daags na 
de in het eerste lid bedoelde dag, de 
werkgever de klacht voorlegt aan de 
organisatie die kandidaten heeft 
voorgedragen of aan de kaderleden 
die een lijst hebben voorgedragen 
en zij beschikken over een termijn 
van zes dagen om de lijst met voor
gedragen kandidaten te wijzigen 
wanneer zij dat nodig achten; 

Dat het recht om de lijst van voor
gedragen kandidaten te wijzigen 
geen enkele beperking kent; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
vaststelt dat eisers kandidatuur bij 
de sociale verkiezingen een eerste 
maal, op verkeerde wijze, binnen de 
bij artikel 31, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 18 oktober 1990 
bepaalde termijn is voorgedragen, 
dat tegen die kandidatuur klacht 
werd ingediend en dat zij, na verbe
tering, opnieuw werd ingediend bui
ten die termijn, alleen op grond van 
die reden beslist dat eisers kandida
tuur niet geldig is voorgedragen; 

Dat het vonnis aldus het recht 
van de betrokken organisatie mis
kent om, ingevolge voornoemd arti
kel 35, zijn oorspronkelijke lijst te 
wijzigen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, 

Overwegende dat het vonnis de 
omstandigheden en de redenen van 
eisers ontslag door verweerster on
derzoekt en beslist dat dit ontslag 
« is gegeven om rechtmatige rede
nen die onafhankelijk zijn van de 
kandidatuur van de werknemer en 
daaraan voorafgaan, dat die rede
nen hoe dan ook tot zijn ontslag 
zouden hebben geleid »; 

Dat die overwegingen, die alleen 
betrekking hebben op de redenen 
van het ontslag, de beslissing dat ei
sers kandidatuur bij de sociale ver
kiezingen is voorgedragen om het 
ontslag te dwarsbomen en dat zij 
onrechtmatig is, niet naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvan
kelijkheid van de vordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Arbeidsrechtbank te 
Nijvel. 

26 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en Van Ommeslaghe. 
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Nr. 692 

3e KAMER - 26 oktober 1992 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALI
DITEITSVERZEKERING - OPDRACHT - VER
GOEDINGEN - MORATOIRE INTEREST - VER
PLICHTING TOT BETALING. 

2° INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 
- VEROORDELING VAN HET RIJKSINSTITUUT 
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKE
RING TOT BETALING VAN MORATOIRE INTE
REST OP DE AAN EEN RECHTHEBBENDE 
DOOR EEN VERZEKERINGSINSTELLING VER
SCHULDIGDE UITKERINGEN - ONWETTIG
HEID. 

3° INGEBREKESTELLING - BEGRIP. 

40 INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 

- INGEBREKESTELLING. 

5° INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 
- VORDERING - WERKNEMERS - ARBEIDS
ONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - VERGOE
DINGEN - INGEBREKESTELLING - VERZEKE
RINGSINSTELLING. 

5o INGEBREKESTELLING - BEGRIP 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. 

7o ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- WERKNEMERS - VERGOEDINGEN - INGE
BREKESTELLING - VERZEKERINGSINSTEL-

LING - MORATOIRE INTEREST. 

so ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

- BESLISSING VAN EINDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - BETWISTING - WERKNEMER 
WORDT IN HET GELIJK GESTELD - WERKNE
MER INTUSSEN OPNIEUW TOT DE WERKLOOS-
HEIDSUITKERINGEN TOEGELATEN 
SCHULDVORDERING VAN DE WERKNEMER TE
GEN EEN VERZEKERINGSINSTELLING 
HOOFDSOM EN INTEREST. 

go INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WERKNE-

MERS- GRONDSLAG VAN DE MORATOIRE IN
TEREST - BEGRIP. 

1° en 2° Het Rijksinstituut voor ziekte
en invaliditeitsverzekering is niet ver
plicht aan de rechthebbenden de ver
goedingen en de moratoire interest 
daarop te betalen; die verplichting rust 
aileen op de verzekeringsinstellingen, 
die de schuldenaars van de verzeker
den zijn (1). (Artt. 40, 10°, en 123, § 2, 
Z.I.V.-wet.) 

3° en 4o Om moratoire interest te kun
nen vorderen, dient de schuldeiser, in 
de regel, aan zijn schuldenaar duide
lijk en ondubbelzinnig te kennen heb
ben gegeven dat hij wil dat de verbin
tenis wordt uitgevoerd (2). (Artt. 1139, 
1146 en 1153 B.W.) 

5°, 6° en 7° Om moratoire interest te kun
nen vorderen op de uitkeringen val
gens de J'egeling inzake verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid ten voor
dele van de werknemers, dient de 
rechthebbende aan de verzekeringsin
stelling in de ingebrekestelling duide
lijk en ondubbelzinnig te kennen te ge
ven dat hij wil dat die schuldenaar 
zijn verbintenis uitvoert (3). (Art. 113g, 
1146 en 1153 B.W.) 

so en go De werknemer, die de beslissing 
van einde arbeidsongeschiktheid be
twist en in het gelijk wordt gesteld ter
wijl hij intussen opnieuw tot de werk
loosheidsuitkeringen was toegelaten, 
kan van de verzekeringsinstelling ai
leen het verschil terugvorderen tussen 
het totaal van de ziekte- en invalidi
teitsuitkeringen en het door die instel
ling aan de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening terugbetaalde bedrag, en 
de eventuele interest op dat verschil. 
(Art. 142, § 2, tweede lid, Werkloos
heidsbesluit; art. 62, § 2, eerste en 
tweede lid, K.B. 25 nov. 1g91). 

(1) Zie Cass., 25 nov. 1985, A.R. nr. 7419 
(A.C., 1985-86, nr. 204). 

(2) Zie Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9239 
(A.C., 1991-92, nr. 162); Cass. Fr., 11 mei 1964, 
Bull. civ., 1964, I, nr. 243. 

(3) Zie Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9239 
(A.C., 1991-92, nr. 162); P. VAN 0MMESLAGHE, 
« Examen de jurisprudence (1974 tot 1982), Les 
Obligations ''• R.C.J.B., 1988, blz. 123, nr. 213. 
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{NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEITEN T. CHAUVEHE!D, T.A.V. RIJKS
INSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN !NV ALIDITEITS-

VERZEKERING) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9413) 

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

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1126, 1129, 1131, 1139, 1146, 1147, 
1153, 1234, 1235, 1236, 1271, 2°, 1289, 1290, 
1291, 1319, 1320, 1322, van het Burgerlijk 
Wetboek, 23, 24, 26, 704, eerste lid, 780, 
3°, 1026, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 3, tweede lid, 42, 1°, 50, eerste lid, 
51, 56, § 1, 57, § 1, 5°, 91, 93, 3°, b, ·100, 
laatste lid, 123, § 3, van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, 142, § 2, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid (met 
de wijzigingen van de bovenvermelde 
wettelijke bepalingen op de datum van 
het bestreden arrest) en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, nu het vaststaat 
dat: 1) verweerder op 6 september 1985 
de « betekening van einde arbeidsonge
schiktheid » heeft ontvangen van de ge
westelijke commissie van de Geneeskun
dige Raad voor Invaliditeit (G.R.I), waar
in wordt vastgesteld dat vanaf 10 sep
tember 1985 zijn graad van arbeidsonge
schiktheid geen recht meer verleent op 
invaliditeitsuitkeringen en waarin hij 
wordt verzocht het werk te hervatten of 
zich als werkzoekende bij de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.) in te 
schrijven; 2) eiser in zijn verzoekschrift 
van 16 september 1985, dat bij aangete
kende brief van 18 september 1985 aan 
de Arbeidsrechtbank te Verviers is ge
richt, verklaarde « niet akkoord te (kun
nen) gaan met die beslissing ... mijn in
validiteit bedraagt meer dan 66 pet. >>; 
3) die rechtbank, na een vonnis alvorens 
recht te doen ter aanstelling van een ge
neesheer-deskundige, in zijn op 7 sep
tember 1987 ten aanzien van het R.I
.Z.I.V. op tegenspraak en ten aanzien 
van eiser bij verstek gewezen vonnis 
« voor recht zegt dat (verweerder) op 10 
september 1985 meer dan 66,5 pet. ar
beidsongeschikt was; daardoor kan hij 

gedurende die periode aanspraak maken 
op de ZIV-uitkeringen >>; 4) ten gevolge 
van dat vonnis eiser (via de « Federation 
de l'Union mutualiste vervietoise >>) ver
weerder op 18 november 1987 de staat 
heeft toegestuurd van de achterstallige 
invaliditeitsuitkeringen van 10 septem
ber 1985 tot 31 oktober 1987 ten belope 
van 911.403 frank, waarvan (inzonder
heid) de terugbetaling aan de R.V.A. van 
de werkloosheidsuitkeringen ten belope 
van 564.151 frank dient te worden afge
trokken, hetzij een nog verschuldigd sal
do van 339.989 frank dat hem wordt 
overgemaakt; 5) verweerder in zijn aan
getekend verzoekschrift van 1 februari 
1988 aan de Arbeidsrechtbank te Ver
viers « ter aanvulling van (zijn) ver
zoekschrift van 16 september 1985 » de 
toekenning vroeg (zowel door het 
R.I.Z.I.V. als door eiser) van de interest 
tegen de wettelijke rentevoet op het be
drag van 911.403 frank vanaf de gemid
delde datum waarop de schuld diende te 
worden betaald >>, die rechtsvordering 
ten aanzien van eiser gegrond verklaart 
en hem met bevestiging van het beroe
pen vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Verviers van 22 mei 1989 veroordeelt tot 
betaling aan verweerder van de wette
lijke interest op het voormeld bedrag 
van 911.403 frank, met de vermelding 
« dat (die) vanaf de respectieve vervalda
gen van de wettelijke uitkeringen is be
ginnen te !open, en ten vroegste vanaf 16 
september 1985 >>, op grand, enerzijds, 
« dat de verplichting tot betaling van de 
invaliditeitsuitkeringen ( ... ) een verplich
ting uitmaakt die, in de zin van artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek, alleen 
betrekking heeft op de betaling van een 
bepaalde geldsom en deswege, bij vertra
ging in de uitvoering en wanneer de 
schuldenaar is aangemaand te betalen, 
de verplichting inhoudt de in die bepa
ling vastgelegde interest te betalen; ... 
dat het beroep (van verweerder) tegen 
de beslissing van arbeidsgeschiktheid on
getwijfeld de betaling van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen beoogde, nu het 
vonnis van 7 september 1985 overigens 
besliste dat (hij) vanaf 10 september 
1985, datum van zijn werkhervatting, 
toegelaten en vergoed kon worden, ten 
aanzien van (eiser) die partij was in het 
proces; ... (eiser) door de neerlegging van 
het gedinginleidend verzoekschrift van 
dat beroep op 16 september 1985, ge
maand werd zijn wettelijke verplichtin
gen na te komen; dat (dit} vonnis, in zo
verre het de beslissing van arbeidsge
schiktheid vernietigt, geen recht op ver-
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goeding doet ontstaan maar vaststelt en 
voor recht zegt dat (verweerder) op de 
datum van zijn werkhervatting voldeed 
aan de voorwaarden voor de toekenning 
van de genoemde uitkeringen; ... dat het 
recht op uitkering vanaf 10 september 
1985 bestond; het feit dat het bestaan er
van wegens het geschil ( ... ) pas bij von
nis van 7 september 1987 werd erkend 
daaraan niets afdoet, aangezien het von
nis vaststelt dat de toekenningsvoor
waarden waren vervuld op de datum van 
de werkhervatting; de ingebrekestelling, 
te weten het neerleggen van het geding
inleidend verzoekschrift van 16 septem
ber 1985, bijgevolg zeker geldig was; dat 
(eiser) ten onrechte betoogt dat hij, we
gens de beslissing van arbeidsonge
schiktheid van de gewestelijke commis
sie van de geneeskundige raad voor 
invaliditeit, de wettelijke uitkeringen 
niet meer hoefde te betalen, terwijl het 
recht op betaling daarvan afhangt van 
het feit of de wettelijke toekenningsvoor
waarden al dan niet vervuld zijn; bij een 
desbetreffend geschil ( ... ) stelt de gerech
telijke beslissing juist vast of die voor
waarden op de refertiedatum nog steeds 
waren vervuld en als dusdanig ook of de 
verzekeringsinstelling op dat ogenblik al 
dan niet zijn verplichtingen is nageko
men », en, anderzijds, met betrekking tot 
de grondslag voor de berekening van de 
moratoire interest, dat volgt uit artikel 
142, § 2, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 inzake werkloosheid, 
dat bepaalt dat indien de werknemer, die 
bij toepassing van de genoemde verzeke
ringsregeling als geschikt wordt be
schouwd, die beslissing betwist en in het 
gelijk wordt gesteld door de arbeids
rechtbank, hij van het genot der werk
loosheidsuitkeringen wordt uitgesloten 
vanaf de dag waarop hij opnieuw werd 
toegelaten; ... « dat de werkloosheidsuit
keringen die tot de dag waarop hij op
nieuw werd toegelaten zijn ontvangen, 
een onverschuldigde betaling worden die 
in beginsel te zijnen laste moeten wor
den terugbetaald en dat de ziekte- en in
validiteitsuitkeringen vanaf dezelfde dag 
betaalbaar zijn, nu de wet de verzeke
ringsinstelling verplicht het onverschul
digd betaalde in de plaats van de gerech
tigde terug te betalen; ... dat het recht op 
de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen niet 
beperkt is tot het saldo, maar integen
deel het totaal van die uitkeringen be
treft, het feit in het gelijk te zijn gesteld, 
zoals dat in (genoemd) artikel 142, § 2, 
wordt bedoeld, aantoont dat die uitkerin
gen te laat zijn betaald, zodat de grand-

slag van de met toepassing van artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek ver
schuldigde moratoire interest bestaat in 
het totaal bedrag van die uitkeringen en 
niet in het saldo na aftrek van de aan de 
RVA terugbetaalde bedragen », 

terwijl, eerste onderdeel, de moratoire 
interest in de regel aileen verschuldigd 
is als de schuldenaar in gebreke is ge
steld het bedrag te betalen; de schulde
naar in gebreke wordt gesteld door een 
aanmaning of een andere gelijkwaardige 
handeling waaruit blijkt dat de schuldei
ser wil dat zijn schuldenaar zijn verbin
tenis uitvoert; het verzoekschrift van ver
weerder van 16 september 1985 bij de 
Arbeidsrechtbank te Verviers, zoals eiser 
in zijn verzoekschrift en in zijn conclusie 
van hoger beroep betoogde, niet tegen 
hem was gericht maar allen tegen het 
R.I.Z.I.V., dat volgens verweerder gehou
den was tot betaling van de invaliditeits
uitkeringen ten gevolge van de door ver
zoeker gevorderde vernietiging van de 
beslissing « van einde arbeidsongeschikt
heid >>, genomen door zijn orgaan G.R.I.; 
de omstandigheid dat verweerders be
roep tegen die beslissing « ongetwijfeld 
betrekking had op de betaling van de 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen >>, en, 
in tegenstelling tot hetgeen het arrest 
zegt, niet tot gevolg heeft dat « (eiser) 
ten gevolge van het neerleggen van het 
gedinginleidend verzoek van dat beroep 
... aangemaand werd zijn wettelijke ver
bintenissen na te komen », nu verweer
der in die akte niet duidelijk heeft te 
kennen gegeven dat hij wil dat eiser zelf 
die betaling verricht, wat de bestreden 
beslissing niet vaststelt; eisers veroorde
ling tot betaling van moratoire interest 
aan verweerder op de verzekeringsuitke
ringen die tengevolge van het vonnis van 
7 september 1987 van de Arbeidsrecht
bank te Verviers zijn verschuldigd, bijge
volg de artikelen 1139, 1146, 1147 en 1153 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; de 
door het arrest aangewezen vermeldin
gen uit het dictum van dat vonnis, zelfs 
als eiser partij was in het proces, het 
ontbreken van de aanmaning tot beta
ling in het verzoekschrift niet opvangen 
en evenmin gelijkstaan met de aama
ning tot betaling, en de veroordeling op 
die grondslag bijgevolg dezelfde wetsbe
palingen schendt; het arrest niet ant
woordt op eisers middel dat het ver
zoekschrift van 16 september 1985 niet 
tegen hem was gericht (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het arrest 
het neerleggen van dat verzoekschrift 
niet in aanmerking heeft kunnen nemen 
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als ingebrekestelling van eiser zonder 
miskenning van de bewijskracht van die 
akte (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek} en van het wettelijk begrip « aan
maning of gelijkaardige akte » (scherr
ding bovendien van artikel 1139 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de grondslag van de 
vergoedende interest aileen het bedrag 
van de vaststaande en opeisbare schuld
vordering kan zijn die de in gebreke blij
vende schuldenaar aan de schuldeiser 
moet betalen; 'de betwiste beslissing van 
« einde arbeidsongeschiktheid ,, van 6 
september 1985 van de G.R.I., aan ver
weerder, voor de periode van 10 septem
ber 1985 tot 7 september 1987, datum 
van het vonnis waarbij hij in het gelijk 
wordt gesteld, een recht op werkloos
heidsuitkeringen verleent, waarvan het 
arrest vaststelt dat hij daarvan tot be
loop van een bedrag van 564.151 frank 
heeft genoten; zo het vonnis van de ar
beidsrechtbank van 7 september 1987, 
dat beslist dat verweerder « toegelaten 
tot en vergoed kan worden door de ZIV
uitkeringen » tijdens de periode vanaf 10 
september 1985, tot gevolg heeft dat, zo
als het arrest zegt, « de werkloosheids
uitkeringen die tot de dag waarop hij op
nieuw werd toegelaten zijn ontvangen, 
een onverschuldigde betaling uitmaken 
die in beginsel te zijnen laste moeten 
worden terugbetaald "• artikel 142, § 2, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 bepaalt dat « in 
dat geval de verzekeringsinstelling aan 
de Rijksdienst (RVA) het bedrag terug
betaalt van de intussen aan de werkne
mer uitbetaalde werkloosheidsuitkerin
gen, tot beloop van het totaal der 
achterstallige uitkeringen van de ziekte
en invaliditeitsverzekering waarop de be
trokkene recht heeft, terwijl het eventu
ele saldo wordt teruggevorderd door de 
Rijksdienst »; eiser, met toepassing van 
die wettelijke bepaling, zoals het arrest 
vaststelt, het bedrag van 564.151 frank 
aan de R.V.A. heeft gestort, dat bedrag 
heeft aangerekend op het bedrag van 
911.403 frank achterstallige invaliditeits
vergoedingen en het verschil aan ver
weerder heeft betaald; verweerder geen 
ruimere schuldvordering had jegens ei
ser nu, met toepassing van genoemd ar
tikel 142, § 2, en, voor zoveel nodig, van 
de gemeenrechtelijke regels inzake het 
tenietgaan van de verbintenissen, zijn 
hersteld recht op Z.I.V.-uitkeringen, tot 

beloop van 564.151 frank, vervuld was 
door de werkloosheidsuitkeringen die in 
de tussenperiode en op de in het arrest 
aangewezen vervaldagen zijn betaald, 
die hij wettelijk en definitief als invalidi
teitsverzekering behield; het arrest, door 
als grondslag voor de moratoire interest, 
waartoe het eiser veroordeelt, het bedrag 
van 911.403 frank in aanmerking te ne
men, een verplichting tot betalen voor 
vaststaande houdt die, ten belope van 
564.151 frank, was tenietgegaan (scherr
ding van artikel 142, § 2, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 en voor zoveel nodig van de artike
len 1126, 1129, 1131, 1234, 1235, 1236, 
1271, 2°, 1289, 1290 en 1291 van het Bur
gerlijk Wetboek) en bijgevolg de artike
len 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het Rijksinsti

tuut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering (R.I.Z.I.V.), ingevolge de 
bepalingen van de wet van 9 augus
tus 1963, niet verplicht is aan de 
rechthebbenden de vergoedingen en 
de moratoire interest daarop te be
talen; dat die verplichting alleen 
rust op de verzekeringsinstellingen, 
die de schuldenaars van de verze
kerden zijn; 

Overwegende dat artikel 1146 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
schadevergoeding eerst dan ver
schuldigd is wanneer de schulde
naar in gebreke is zijn verbintenis 
na te komen, behalve indien het
geen de schuldenaar zich verbonden 
heeft te geven of te doen, niet kon 
gegeven of gedaan worden dan bin
nen een bepaalde tijd, die hij heeft 
laten voorbijgaan; dat die bepaling 
impliceert dat de schuldeiser om 
schadevergoeding te kunnen vorde
ren, te dezen bestaande in de wette
lijke interest bepaald bij artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek, in 
de regel aan zijn schuldenaar duide
lijk en ondubbelzinnig dient te ken
nen te hebben gegeven dat hij wil 
dat de verbintenis wordt uitgevoerd; 

Dat in de wet van 9 augustus 1963 
op die regel geen uitzondering 
wordt gemaakt; 
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Overwegende dat de rechthebben
de, om moratoire interest te kunnen 
vorderen op de uitkeringen volgens 
de regeling inzake verzekering te
gen arbeidsongeschiktheid ten voor
dele van de werknemers, aan de uit
keringsplichtige, dat wil zeggen de 
verzekeringsinstelling, in de inge
brekestelling duidelijk en ondubbel
zinnig dient te kennen te geven dat 
hij wil dat die schuldenaar zijn ver
bintenis uitvoert; 

Overwegende dat het arrest aileen 
zegt dat eiser werd aangemaand 
door het neerleggen van het door 
verweerder bij de arbeidsrechtbank 
ingediende verzoekschrift tegen de 
beslissing van de gewestelijke com
missie van de Geneeskundige Raad 
voor Invaliditeit van het R.I.Z.I.V.; 

Dat het arbeidshof, door die over
weging, zijn beslissing tot veroorde
ling van eiser in de betaling van 
moratoire interest niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 142, § 2, 

tweede lid, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid bepaalt dat indien een 
werknemer de beslissing van 
« einde arbeidsongeschiktheid » die 
hem werd betekend, betwist en 
daarbij in het gelijk wordt gesteld, 
hij van het genot der werkloosheids
uitkeringen wordt uitgesloten vanaf 
de dag waarop hij opnieuw werd 
toegelaten en dat « in dat geval de 
verzekeringsinstelling aan de Rijks
dienst (voor arbeidsvoorziening) het 
bedrag van de intussen aan de 
werknemer uitbetaalde werkloos
heidsuitkeringen terugbetaalt, tot 
beloop van het totaal der achterstal
lige uitkeringen van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering waarop de 
betrokkene recht heeft ... »; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de werknemer van de verzekerings
instelling aileen het verschil kan te
rugvorderen tussen het totaal van 

de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
en het aan de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening terugbetaalde be
drag; 

Dat het arrest bijgevolg zijn be
slissing, dat eiser interest verschul
digd is op het totaal van de aan ver
weerder verschuldigde achterstallige 
uitkeringen, niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het twee
de onderdeel te moeten onderzoeken 
dat tot geen ruimere vernietiging 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zoverre het uit
spraak doet over het incidenteel ho
ger beroep van het Rijksinstituut 
voor ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring; verklaart het arrest bindend 
voor het Rijksinstituut voor ziekte
en irivaliditeitsverzekering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Bergen. 

26 oktober 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 693 

3• KAMER - 26 oktober 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST VER-

PLICHTINGEN - WERKNEMER - AANSPRA
KELIJKHEID - SCHADE TOEGEBRACHT v66R 
DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOIVIST. 
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De regel dat de werknemer, ingeval hij 
bij de uitvoering van zijn arbeidsover
eenkomst de werkgever of derden 
schade toebrengt, enkel aansprakelijk 
is voor zijn bedrog en zijn zware 
schuld, heeft niets te maken met de 
onderstelling waarin de schade v66r de 
uitvoering van de overeenkomst is toe
gebracht (1). (Art. 18, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(INTERNATIONAL CONSULTING ORGANISATION 
N.V. T. DENIS) 

(A.R. nr. 9443) 

26 oktober 1992 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Gerard en De Bruyn. 

Nr. 694 

3e KAMER - 26 oktober 1992 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN - GE

RECHTELIJKE PROCEDURE - BEROEP TEGEN 
DE VERKIEZINGEN - IDENTITEIT EN ADRES 
VAN DE BETROKKEN PARTIJEN - NEERLEG
GING TER GRIFFIE IN LIMINE LITIS - NALA
TIGHEID - GEVOLG. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN - GE

RECHTELIJKE PROCEDURE - BEROEP TEGEN 
DE VERKIEZINGEN - IDENTITEIT EN ADRES 
VAN DE BETROKKEN PART!.JEN - NEERLEG
GING TER GRIFFIE IN LIMINE LITIS - NALA
TIGHEID - AMBT VAN DE RECHTER. 

1° Wanneer de eisende partij de identi
teit en het volledig adres van alle be-

Noot arrest nr. 693 : 

(1) Zie Cass., 24 dec. 1980, A.R. nr. 1134 
(A.C, 1980-81, nr. 252). 

trokken partijen niet in limine litis ter 
griffie neerlegt, leidt dat, t.a. v. de be
trokken partijen die regelmatig in de 
zaak zijn opgeroepen, op zichzelf niet 
tot niet-ontvankelijkheid van het be
roep tegen de verkiezingen voor de on
dernemingsraad of het veiligheidsco
mite (1). (Art. 80, 3°, K.B. 18 okt. 1990.) 

2° Het staat aan de rechter, waarbij een 
beroep tegen de verkiezingen voor de 
ondernemingsraad of het veiligheidsco
mite aanhangig is, om uitspraak te 
doen over de geschillen tussen de par
tijen over de hoedanigheid van de per
sonen en organisaties waarvan de 
identiteit en het adres niet ter griffie 
zijn neergelegd, en, in voorkomend ge
val, te bevelen dat de eisende partij de 
procedure moet regulariseren ten 
einde de naar zijn oordeel betrokken 
partijen behoorlijk te kunnen oproe
pen. (Artt. 80 en 81, K.B. 18 okt. 1990.) 

(ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND T. AL
GEMEEN BELGISCH VAKVERBOND, CLARK 

SCHWEBEL INTERNATIONAL N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9456) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1991 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Over het middel, ... 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 80, 3°, van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1990 betreffende de 
ondernemingsraden en de comites 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, een 
partij, die een beroep instelt als be
doeld in de artikelen 24 van de wet 
van 20 september 1948, of 1, § 4, h, 
van de wet van 10 juni 1952, ertoe 
gehouden is << in limine litis ,, bij de 
griffie van de arbeidsrechtbank 
waarbij de zaak aanhangig is de 

Noot arrest nr. 694 : 

(1) Zie Cass., 1 okt. 1990, A.R. nr. 7146-(A.C, 
1990-91, nr. 52); J.T., 1992, biz. 475 en de com
mentaar van ROMAIN (J.F.). 
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identiteit en het volledig adres van 
de betrokken partijen neer te leg
gen; 

Dat, naar luid van artikel 81, 1°, 
van dat koninklijk besluit, onder be
trokken partij moet worden ver
staan elke persoon, representatieve 
werknemersorganisatie of represen
tatieve organisatie van kaderleden 
die in het kader van de procedure in 
het geding wordt betrokken; 

Overwegende dat noch uit artikel 
80 van het koninklijk besluit van 18 
oktober 1990 noch uit enige andere 
wettelijke bepaling blijkt dat het 
verzuim van die formaliteit, op zich
zelf, leidt tot niet-ontvankelijkheid 
van de vordering ten aanzien van de 
betrokken partijen die regelmatig in 
de zaak zijn opgeroepen; 

Dat de rechter uitspraak moet 
doen over de tussen de partijen ge
rezen geschillen inzake de hoedanig
heid van de personen en organisa
ties waarvan de identiteit en het 
adres niet ter griffie zijn neergelegd 
en, eventueel, de eisende partij 
moet gelasten de procedure te regu
lariseren, zodat de naar zijn oordeel 
betrokken partijen behoorlijk kun
nen worden opgeroepen; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
waarbij een dergelijk geschil aan
hangig was, de vordering niet ont
vankelijk heeft verklaard, op grond 
dat de identiteit en het adres van de 
personen die het als betrokken par
tijen in de zin van voormeld artikel 
81 beschouwt, niet ter griffie werden 
neergelegd; 

Dat het arbeidshof artikel 80 van 
het koninklijk besluit van 18 okto
ber 1990 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig-

de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

26 oktober 1992 - 3" kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorziter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Butzler en Draps. 

Nl'. 695 

3" KAMER - 26 oktober 1992 

1° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL

LEGE - RECHTSPLEG!NG - HERKEURINGS
RAAD - M!DDEL GEGROND OP BEWERINGEN 
DIE DOOR DE AUTHENTIEKE VASTSTELLIN
GEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING WOR
DEN TEGENGESPROKEN - GEEN REGELMATI
GE BETICHTING VAN VALSHEID - GEVOLG. 

2° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL

LEGE- VORM VAN DE BESLISSINGEN- HER
KEURINGSRAAD- BESLISSING- KENNISGE
VING - TERJVIIJN - LAATTIJDIGHEID - GE
VOLG. 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat 
gegrond is op de valsheid van de vast
stelling, in de beslissing van de her
keuringsraad, dat de geneesheren die 
dee] uitmaken van die raad de bij de 
wet bepaalde eed hebben afgelegd, als 
eiser die vaststelling niet volgens de 
wettelijke vormvereisten van valsheid 
heei't beticht (1). (Art. 42, Dienstplicht
wet.) 

(1) Cass., 10 dec. 1968 (A.C., 1969, 363); zie 
Cass., 15 juni 1992, A.R. nr. M 564 F (ibid., 
1991-92, nr. 541). 
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2° De omstandigheid dat een beslissing 
van de herkeuringsraad pas na het 
verstrijken van de wettelijke termijn 
ter kennis is gebracht, heeft geen in
vloed op de wettigheid van de beslis
sing (2}. (Art. 48, Dienstplichtwet.) 

(N ... ) 

(A.R. nr. M 565 F) 

26 oktober 1992 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 696 

2• KAMER - 27 oktober 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJ

HEIDSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING ON
DER VOORWAARDEN - VERZOEKSCHRIFT 
TOT OPHEFFING VAN DE VOORWAARDEN -
HANDHAVING VAN DE VOORWAARDEN- CAS-
SATIEBEROEP ONTV ANKELIJKHEID. 

Wanneer de verdachte in voorlopige vrij
heid wordt gesteld na vervulling van 
de voorwaarden die hem krachtens ar
tikel 35 Wet Voorlopige Hechtenis wer
den opgelegd, heeft zijn cassatieberoep 
tegen het arrest dat de beslissing van 
voorlopige invrijheidstelling onder 

Noot arrest nr. 695 : 

(2) Cass., 14 feb. 1955 (Bull. en Pas., 1855, I, 
631); zie Cass., 7 mei 1990, A.R. nr. M 519 F 
(A.C., 1990-91, nr. 520). 

voorwaarden bevestigt, geen reden van 
bestaan (1}. 

(COCKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 7081} 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 oktober 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Antwerpen, bij het bestre
den arrest, de beslissing van de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen 
van 22 september 1992 bevestigt; dat 
laatstgenoemde beslissing de voor
waarden handhaafde opgelegd bij 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen op 17 juli 1992; 

Overwegende dat bij voornoemde 
beschikking van 17 juli 1992 eiser in 
voorlopige vrijheid werd gesteld 

Noot arrest nr. 696 : 

(1) Eiser in cassatie werd ingevolge de ver
vulling van de hem opgelegde voorwaarden in 
vrijheid gesteld (art. 35 Wet Voorlopige Hech
tenis). Na enkele weken legde hij een ver
zoekschrift neer tot opheffing van die voor
waarden met betrekking tot de borgsom die 
hij had moeten storten en het paspoort dat hij 
ter griffie van de correctionele rechtbank had 
moeten neerleggen. Zijn verzoekschrift werd 
verworpen. Eiser stelde cassatieberoep in. 

Na te hebben vastgesteld dat eiser in vrij
heid was, heeft het Hof, conform zijn recht
spraak, geoordeeld dat het cassatieberoep 
geen reden van bestaan had (Cass., 20 juli 
1982, A.R. nr. 2448, A.C., 1981-82, nr. 667, met 
de cone!. van adv.-gen. Liekendael in Bull. en 
Pas., 1982, blz. 1302; twee arresten van 17 april 
1984, A.R. nr. 8532 en 8699, A.C., 1983-84, nr. 
483 en 484 en de voetnoot 1; 24 mei 1988, A.R. 
nr. 2403, ibid., 1987-88, nr. 587 en de voetnoot 
1). 

Zie ook : de noot getekend A. VANDEPLAS, 
« De teruggave van de zekerheid bij voorlopige 
hechtenis », R.W., 1986-87, 65; M. FAURE,« De 
voorlopige invrijheidstelling "• R. vV., 1986-87, 
2827; B. DEJEMEPPE, La detention preventive 
(Larcier 1992), 160, 290, 323; R. DECLERC en R. 
VERSTRAETEN, Voorlopige Hechtenis (ACCO
Leuven). Publikaties van het Instituut voor 
strafrecht, K.U. Leuven, nr. 6 (ACCO-Leuven, 
1992), 174-176, 183-184. 

J.d.J. 
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mits naleving van volgende voor
waarden geldende voor een periode 
van drie maanden; 1 o betaling van 
een borg van 1.000.000 frank, 2° zijn 
paspoort neerleggen ter griffie van 
de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen; 3° zich onmiddellijk laten 
inschrijven in het bevolkingsregister 
te Antwerpen; 4° zich wekelijks op 
woensdag tussen 9.00 en 10.000 uur 
aanmelden op het politiebureau te 
Antwerpen, Quinten Matsyslei; 

Overwegende dat onderhavige 
procedure ontstond ingevolge eisers 
verzoekschrift tot opheffing van 
voormelde voorwaarden gericht tot 
de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen; 

Overwegende dat eiser na vervul
ling van de voorwaarden op 27 juli 
1992 in voorlopige vrijheid werd ge
steld; 

Overwegende dat de voorziening 
geen reden van bestaan heeft; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie die niet de 
ontvankelijkheid van de voorziening 
betreft, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

27 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Sidney Berneman, Antwerpen. 

Nr. 697 

2• KAMER - 27 oktober 1992 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERDRAGSBEPALINGEN - E.E.G.-VERORDE
NING 3820/85 - ART. 18, TWEEDE LID -
DRAAGWIJDTE. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERDRAGSBEPALINGEN - E.E.G.-VERORDE
NING 3820/85 - K.B. VAN 13 MEl 1987 TER UIT
VOERING VAN DIE VERORDENING - OVER
TREDINGEN GEPLEEGD V66R DE INWERKING
TREDING VAN RET KONINKLIJK BESLUIT -
STRAFBAARSTELLING. 

1° Art. 18, tweede lid, van de E.E.G.-ver
ordening nr. 3820/85 van 20 dec. 1985 
tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het 
wegvervoez· moet aldus worden begre
pen dat het geen betrekking heeft op 
de verwijzingen naar de ingetrokken 
E.E.G.-verordening nr. 543/69 die in de 
nationale uitvoeringsbepalingen van 
die verordening voorkomen. 

2° Op overtredingen van de E.E.G.-veror
dening nr. 3820/85 van 20 dec. 1985 die 
werden gepleegd voor 4 juni 1987, d.i. 
de datum waarop het K.B. van 13 mei 
1987 tot uitvoering van die verordening 
in werldng is getreden, zijn geen strai
ten gesteld; die overtredingen vallen 
ook niet onder de toepassing van het 
K.B. van 23 maart 1970 houdende uit
voering van de E.E.G.-verordening 
543/69 van 25 maart 1969. 

(ARBEIDSAUDITEUR TE TURNHOUT 
T. KENNES E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3177) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Turnhout; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 januari 1990 (1); 

Gelet op het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Ge
meenschappen van 2 oktober 1991 
(2); 

Overwegende dat verweerder ver
volgd was wegens op 3 en 4 novem
ber 1986 gepleegde overtredingen 
van de verordening (E.E.G.) num
mer 3820/85 van de Raad van 20 de-

(1) A.R. nr. 3177 (A.C., 1989-90, nr. 282). 

(2) Zaak C-8/90. 
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cember 1985 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer; 

Dat het bestreden vonnis verweer
der vrijspreekt en verweerster bui
ten de zaak stelt, op grand dat « op 
de datum van de vaststelling der fei
ten ( ... ) geen wettelijke basis be
stand voor bestraffing »; 

Over de grieven, gesteld als volgt : 
1. Door te stellen dat « de VErordening 
E.E.G. nummer 3820/85 op zich geen en
kele strafbepaling bevat, doch precies in 
haar artikel 17 uitdrukkelijk aan de lid
staten opdraagt tijdig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen die nodig zijn voor de tenuitvoer
legging van de verordening, onder meer 
de bij overtreding toepasselijke sancties, 
de procedure en controlemiddelen "• mis
kent de correctionele rechtbank de recht
streekse toepassing van de verordenin
gen van de Raad der Europese Gemeen
schappen zoals die vastgelegd is in 
artikel 189 van het Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, goedgekeurd bij 
wet van 2 december 1957. Voor de ver
vulling van hun taak stellen de Raad en 
de Commissie van de Europese Gemeen
schappen verordeningen en richtlijnen 
vast, geven beschikkingen en brengen 
aanbevelingen of adviezen uit, onder de 
in voornoemd verdrag van oprichting 
van de gemeenschappen vervatte voor
waarden. Een verordening heeft een al
gemene strekking. Zij is verbindend in 
al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke Lid-Staat. 2. De cor
rectionele rechtbank schendt bovendien 
artikel 191 van genoemd Verdrag van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europe
se Economische Gemeenschap. De veror
deningen van de Raad en de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen wor
den bekendgemaakt in het Publicatie
blad van de Gemeenschap. Zij treden in 
werking op de in de verordeningen be
paalde datum of, bij gebreke daarvan, op 
de twintigste dag volgende op die van 
hun bekendmaking. De verordening 
(E.E.G.) nummer 3820/85 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
20 december 1985 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer is verschenen in het 
Publicatieblad van de Europese Gemeen
schappen van 31 december 1985, num
mer L 370, en bepaalt in haar artikel 19 
dat zij in werking treedt op 29 septem-

ber 1986 en dat zij verbindend is in al 
haar onderdelen en rechtstreeks toepas
selijk is in elke Lid-Staat. 3. De correc
tionele rechtbank schendt evenzeer het 
materieel wettelijk karakter van de voor
noemde verordening nummer 3820/85 
van de Raad van de Europese Gemeen
schappen van 20 december 1985 zelf door 
haar rechtstreekse toepasselijkheid en 
verbinding in al haar onderdelen te on
derschikken aan het treffen van bijko
mende uitvoeringsbesluiten door de na
tionale overheid, ten deze de I3elgische 
Uitvoerende Macht. 4. De correctionele 
rechtbank, door te stellen dat « evenmin 
kan aanvaard worden dat het koninklijk 
besluit 23.03.70, dat genomen werd in uit
voering van E.E.G.-verordening 543/69, 
verordening die precies werd ingetrok
ken door E.E.G.-verordening 3820/85, in 
het kader van de continui:teit van een 
goede rechtsbedeling, onverminderd van 
toepassing zou gebleven zijn op deze 
nieuwe verordening en hierin een nieu
we wettelijke grondslag zou gevonden 
hebben >>, schendt de wet van 18 februari 
1969 betreffende de maatregelen ter uit
voering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg, alsmede van 
het koninklijk besluit van 23 maart 1970 
houdende uitvoering van verordening 
(E.E.G) nummer 543/69 van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 25 
maart 1969 tot harmonisatie van bepaal
de voorschriften van sociale aard voor 
het wegvervoer, zoals gewijzigd vooral 
door het koninklijk besluit van 7 mei 
1973. De van 20 december 1985 dateren
de verordening (E.E.G.) nummer 3920/85, 
heeft - op enkele tijdelijke uitzonderin
gen na - de verordening 543/69 van 25 
maart 1969 ingetrokken. Voorlopig wer
den geen nieuwe uitvoeringsmaatregelen 
uitgevaardigd. In navolging van de di
recte werking van de genoemde verorde
ningen (E.E.G.) nummer 3920/85 dient 
derhalve, wil geen rechtsvacuum ont
staan, aangenomen dat het de uitdrukke
lijke of impliciete wil van de overheid is 
geweest de uitvoeringsmaatregelen van 
de verordening (E.E.G.) nummer 543/69 
van 25 maart 1969 te laten voortbestaan 
tot zij door nieuwe, bij koninklijk besluit 
uitgevaardigde, maatregelen zullen zijn 
vervangen. Het door de correctionele 
rechtbank vastgestelde uitstel in de uit
vaardiging van bedoelde maatregelen 
dient eerder te worden gei:nterpreteerd 
als blijk van deze uitdrukkelijke of im
pliciete wil, eerder dan als onwil of ver
zuim in hoofde van de nationale over-
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heid om de nodige uitvoeringsmaatrege
len te treffen. Men dient derhalve te 
aanvaarden dat de koninklijke besluiten 
die hun wettelijke grondslag in de ver
vangen en vervallen E.E.G.-verordenin
gen vonden, mutatis mutandis, blijven 
voortbestaan omdat zij in de nieuwe ver
ordeningen een nieuwe wettelijke grand
slag vonden en dit tot zij door nieuwe 
maatregelen van uitvoering werden ver
vangen, ten deze, door het koninklijk be
sluit van 13 mei 1987 houdende uitvoe
ring van de verordening (E.E.G.) num
mer 3820/85 : 

Overwegende dat de verordening 
(E.E.G.) nummer 3820/85 krachtens 
haar artikelen 18.1 en 19, op 29 sep
tember 1986 in werking is getreden 
ter vervanging van de verordening 
(E.E.G.) nummer 543/69 en zij 
laatstgenoemde verordening op 
voormelde datum heeft ingetrokken; 

Dat, krachtens artikel 17.1 van 
de verordening (E.E.G.} nummer 
3820/85, het aan de Lid-Staten be
hoort tijdig de wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen die nodig zijn voor de tenuit
voerlegging van de verordening, met 
name de bepalingen die betrekking 
hebben op de bij overtredingen toe
passelijke sancties; 

Overwegende dat, ter uitvoering 
van evengenoemde bepaling, het ko
ninklijk besluit van 13 mei 1987 in 
zijn artikel 3 bepaalt dat artikel 2 
van de wet van 18 februari 1969 be
treffende de maatregelen ter uitvoe
ring van de internationale verdra
gen en akten inzake vervoer over de 
weg, de spoorweg of de waterweg, 
waarbij straffen worden gesteld, van 
toepassing is bij overtreding van de 
bepalingen van voormelde verorde
ning en van dat besluit; 

Overwegende dat, blijkens zijn ar
tikelen 6.1 en 7, het koninklijk be
sluit van 13 mei 1987 op 4 juni 1987 
in werking is getreden en op die da
tum van het koninklijk besluit van 
23 maart 1970 houdende uitvoering 
van de verordening (E.E.G.) num
mer 543/69 heeft opgeheven; 

Dat het koninklijk besluit van 13 
me1 1987 derhalve geen toepassing 

vindt ter zake van overtredingen 
van de bepalingen van de verorde
ning (E.E.G.) nummer 3820/85, ge
pleegd voor 4 juni 1987; 

Overwegende dat artikel 18.2 van 
de verordening (E.E.G.} nummer 
3820/85 bepaalt dat verwijzingen 
naar de krachtens lid 1 van dat arti
kel ingetrokken vordering (E.E.G.} 
nummer 543/69 gelden als verwijzin
gen naar eerstgenoemde verorde
ning; 

Dat het voormelde koninklijk be
sluit van 23 maart 1970 dusdanige 
verwijzingen bevat; 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen, uitspraak doende bij voor
noemd arrest van 2 oktober 1991 
over de door het Hof gestelde vraag, 
verklaart voor recht: « Artikel 18, 
lid 2, van verordening (E.E.G.) num
mer 3820/85 van de Raad van 20 de
cember 1985 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer moet al
dus worden uitgelegd, dat het geen 
betrekking heeft op verwijzingen 
naar de ingetrokken verordening 
nummer 543/69 die in de nationale 
uitvoeringsbepalingen van die veror
dening voorkomen »; 

Overwegende derhalve dat het ko
ninklijk besluit van 23 maart 1970 
ter zake van overtredingen van 
de verordening (E.E.G.) nummer 
3820/85, gepleegd voor 4 juni 1987, 
evenmin toepassing vindt, nu het 
aileen de uitvoering van de inge
trokken verordening (E.E.G.) num
mer 543/69 betreft; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat op overtredingen 
van de bepalingen van de verorde
ning (E.E.G.) nummer 3920/85, ge
pleegd voor 4 juni 1987, geen straf
fen zijn gesteld; 

Dat de grieven falen naar recht; 

En overwegende dat de substan
ti{:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

27 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 698 

2• KAMER - 27 oktober 1992 

1 o VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE OF GE
DWONGEN TUSSENKOMST VAN DE VERZEKE
RAAR - VOORWAARDE - BEPERKING VAN 
HET VOORWERP VAN DE TUSSENKOMST. 

2° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN 
W.A.M.-VERZEKERING - VRIJWILLIGE OF GE
DWONGEN TUSSENKOMST VAN DE VERZEKE
RAAR - VOORWAARDE - BEPERKING VAN 
HET VOORWERP VAN DE TUSSENKOMST. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK - ON
MIDDELLIJKE OORZAAK - VERKEERSONGE
VAL - ALCOHOLINTOXICATIE VAN DE BE
STUURDER- RISICOAANVAARDING DOOR DE 
PASSAGIER- VOORWAARDE. 

1 o en 2° Door de vrijwillige dan wei ge
dwongen tussenkomst van de verzeke
raar voor de strafrechter afhankelijk 
te maken van de voorwaarde, dat die 
rechter kennis neemt van de tegen de 
verzekerde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering tot vergoeding van de 
door een motorrijtuig veroorzaakte 
schade, en door uit te sluiten dat de 
strafrechter uitspraak vermag te doen 
over de rechten die de verzekeraar 
kan doen gelden tegenover de verze
kerde of de verzekeringnemer, heeft 
de wetgever de bevoegdheid van de 
strafrechter beperkt tot de bescher
ming van de belangen van de bena-

deelde partij en van de verzekerde en 
heeft hij niet toegestaan dat de verze
keraar tussenkomt om zich voor de 
strafrechter te beroepen op de even
tuele door de verzekerde gepleegde 
fouten, ten einde op hem of op de 
verzekeringnemer verhaal te nemen 
(1). (W.A.M.-wet, art. 9.) 

3° Wanneer de alcoholintoxicatie van de 
bestuurder geen oorzaak of geen van 
de oorzaken van het verkeersongeval 
is geweest, is de onvoorzichtigheid van 
de passagier, die erin bestaat plaats te 
hebben genomen in een voertuig waar
van hij wist dat de bestuurder gei'nto
xiceerd was, zonder oorzakelijk ver
band met de schade die hij lijdt door 
het ongeval dat veroorzaakt werd door 
een andere fout van de bestuurder dan 
diens alcoholintoxicatie (2). 

(ASSURANTIES GROEP JOSI N.V. 
T. LOOTENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5356) 

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

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders Elza Lootens, J ohny 
Vermaete en Jacqueline Vermaete 
tegen eiseres : 

Over het middel: schending van arti
kel 9, inzonderheid eerste en vierde lid, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het gezag van 
het strafrechtelijk gewijsde zoals beves
tigd in artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, en van 
de artikelen 202 en 203bis van het Wet
hoek van Strafvordering, 

(1) Cass., 19 maart 1973 (A.C., 1973, 707). 

(2) Cass. 16 sept. 1986, A.R. nr 17 (A.C., 
1986-87, nr 24). 
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doordat het hof van beroep eisers' vor
dering niet toelaatbaar verklaart, onder 
meer op volgende gronden : « Het gezag 
van het gewijsde erga omnes van de uit
spraak van de strafvordering heeft ten 
gevolge dat de strafrechter die over de 
burgerlijke vordering uitspraak doet, 
gebonden is door wat definitief is beslist 
op strafgebied. Nu de strafrechter afzon
derlijke straffen heeft uitgesproken we
gens onopzettelijke slagen en verwondin
gen enerzijds en alcoholintoxicatie an
derzijds, volgt hieruit dat hij zeker en 
noodzakelijk heeft beslist dat de staat 
van alcoholintoxicatie van de bestuurder 
Hellebuyck noch de oorzaak noch een 
van de oorzaken van het ongeval is ge
weest waarvoor hij aansprakelijk werd 
gesteld ( ... ). Deze beslissing is bindend 
voor de strafrechter die uitspraak doet 
over de burgerlijke vordering. De idee 
van risico-aanvaarding in hoofde van het 
slachtoffer Vermaete zou derhalve geen 
ingang kunnen vinden. Het meerijden 
met een bestuurder die gedronken heeft, 
zou slechts relevant kunnen zijn en een 
eigen fout in hoofde van de benadeelde 
kunnen uitmaken met verdeling der aan
sprakelijkheid tot gevolg, wanneer de 
drank in hoofde van de aansprakelijke 
bestuurder als een fout kan worden aan
gemerkt die in causaal verband staat 
met het ongeval, hetgeen ter zake uitge
sloten is ( ... ). Uit de conclusies van (eise
res) genomen voor het hof, blijkt zeer 
duidelijk door de opwerpingen die zij 
aanvoert, dat haar hager beroep tot doel 
heeft van het hof te bekomen dat alcoho
lintoxicatie en druggebruik - waarom-

1

\, 
trent de strafrechter in eerste aanleg 
niet eens te oordelen had - aan de ba- j 
sis liggen van het ongeval en dientenge- 1.!' 
volge op civielrechtelijk gebied te doen 
beslissen dat het slachtoffer Vermaete 
een vrijwillig niet-normaal risico zou 
hebben aanvaard, door als inzittende me-
de te rijden met het voertuig bestuurd 
door Hellebuyck - haar verzekerde -
zodat Vermaete de helft van zijn eigen 
schade dient te dragen evenals de bur
gerlijke partijen Lootens Elza en de 
Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten. Haar optreden is er derhalve duide
lijk op gericht de mogelijkheid tot later 
regres ten aanzien van de bestuurder 
Hellebuyck open te houden ( ... ). Een ver
zekeraar, die in eerste aanleg vrijwillig 
of verplicht is tussengekomen, mag ha
ger beroep aantekenen tegen het uitge
sproken vonnis, zelfs indien zijn verze
kerde het niet doet, doch enkel om de 
verantwoordelijkheid van zijn verzeker· 

de, die aansprakelijk werd verklaard 
voor de schadelijke gevolgen, te betwis
ten, alsmede de bedragen die door de 
eerste rechter werden toegekend als 
schadevergoeding. Artikel 9, lid 4, van de 
wet van 1 juli 1956, houdende de ver
plichte verzekering van de burgerlijke 
verantwoordelijkheid inzake motorrijtui
gen, voorziet immers (in) een belangrijke 
beperking in de procedure van tussen
komst, en legt aan de strafrechter het 
verbod op om " uitspraak te doen over de 
rechten die de verzekeraar kan doen gel
den tegenover de verzekerde of de verze
keringsnemer ". De verzekeraar mag in 
de strafrechtspleging niet tussenkomen 
om een eventuele grove schuld van zijn 
verzekerde aan te tonen, met de bedoe
ling een later verhaal uit te oefenen. 
Door alcoholintoxicatie en druggebruik 
als oorzaken van het ongeval voorop te 
stellen in hoofde van de bestuurder Hel
lebuyck, neemt de verzekeraar voor de 
strafrechter een agressieve houding aan 
tegenover haar verzekerde wat evenwel 
verboden is. Dergelijke zware fouten laat 
zij manifest gelden met het oog op een 
eventueel later verhaal. De rechten van 
de in het strafproces tussenkomende ver
zekeraar zijn tegenover de benadeelde 
die zich burgerlijke partij heeft gesteld 
enkel dan niet beperkt indien zijn optre
den gelijklopend is met de belangen van 
de verzekerde, wat in casu geenszins het 
geval is aangezien hij beoogt het oorza
kelijk verband te weerhouden tusesn de 
alcoholintoxicatie van de verzekerde en 
de schade van het ongeval hetgeen de 
strafrechter uitgesloten had in de straf
vordering. De wetgever, zoals bepaald in 
bovenvermeld artikel 9, heeft de be
voegdheid van de strafrechter niet willen 
uitbreiden boven hetgeen nodig is tot 
vrijwaring van de belangen van de bena
deelde partij en van de verzekerde; aan 
de verzekeraar is derhalve wettelijk niet 
toegelaten op te treden tegen de belan
gen in van zijn verzekerde. De vordering 
zoals gesteld door (eiseres), is derhalve 
als niet-toelaatbaar af te wijzen. Het hof 
heeft zich dan ter zake evenmin uit te 
spreken op civielrechtelijk gebied, no
pens het door (eiseres) beweerd vrijwilli
ge door het slachtoffer genomen risico >>, 

terwijl door de devolutieve kracht van 
het onbeperkt hager beroep van eiseres 
tegen het vonnis van de eerste rechter, 
zij niet gebonden is door het gezag van 
gewijsde van dit vonnis in zoverre het de 
strafvordering heeft beslecht en zij deze 
beslissing, ondanks de ontstentenis van 
hager beroep van haar verzekerde en 



Nr. 698 HOF VAN CASSATIE 1257 

van het openbaar ministerie, kan bestrij
den in zoverre deze grond opleverde voor 
haar veroordeling ten aanzien van de 
burgerlijke partijen, alsmede alle midde
len kan aanvoeren die haar verzekerde 
als beklaagde had kunnen voordragen 
betreffende zijn aansprakelijkheid en de 
(mede)-aansprakelijkheid van het slacht
offer voor het ongeval en de daaruit ont
stane schade; derhalve, eiseres wel dege
lijk gerechtigd was risico-aanvaarding 
door het slachtoffer in te roepen, in zo
verre het was meegereden met een be
stuurder die gedronken had in die mate 
dat achteraf een alcoholintoxicatie werd 
vastgesteld, zelfs indien zulks een oorza
kelijk verband veronderstelt tussen het 
drankgebruik van de bestuurder en het 
ongeval in strijd met de afzonderlijke be
straffing van het misdrijf van onopzette
lijke slagen en verwondingen enerzijds 
en de alcoholintoxicatie anderzijds; eise
res, die voor de feitenrechter geen enke
le regresvordering instelde tegen haar 
verzekerde, doch er zich toe beperkte 
voormelde risico-aanvaarding door het 
slachtoffer in te roepen, ten einde zowel 
in haar eigen belang als in het gelijklo
pend belang van haar verzekerde een 
verdeling van de aansprakelijkheid voor 
het ongeval tussen laatstgenoemde en de 
burgerlijke partijen te bekomen, de 
strafrechter geenszins verplicht « uit
spraak te doen over de rechter die de 
verzekeraar kan doen gelden tegenover 
de verzekerde of de verzekeringsne
mer >>, in de zin van artikel 9, vierde lid, 
van voormelde wet van 1 juli 1956, nu er 
tussen eiseres en haar verzekerde voor 
de feitenrechter in hoger beroep geen ge
ding aanhangig was en bovendien een 
« uitspraak >> over bedoelde « rechten >> 

van de verzekeraar het bewijs veronder
stelt, niet enkel van het oorzakelijk ver
band tussen de vastgestelde zware fout 
van de verzekerde en het ongeval, doch 
tevens van de verzwaring van het verze
kerde risico en van het bewustzijn, bij 
de verzekerde, dat zijn fout die verzwa
ring impliceerde, elementen die noch 
door eiseres werden aangevoerd, noch 
door het arrest werden vastgesteld, zodat 
het hof van beroep, in zoverre het be
slist, gelet op het gezag van het gewijsde 
erga omnes van de uitspraak van de 
strafrechter, dat door de afzonderlijke 
bestraffing van de alcoholintoxicatie en 
het aldus uitgesloten oorzakelijk verband 
tussen deze fout en het ongeval, de idee 
van risico-a!mvaarding door het slachtof
fer geen ingang zou kunnen vinden, de 
devolutieve kracht van eisers' hoger be-

roep (schending van de artikelen 202 en 
203bis van het Wetboek van Strafvorde
ring) en het algemeen rechtsbeginsel be
treffende het gezag van strafrechtelijk 
gewijsde miskent en, in zoverre het eise
res' vordering niet toelaatbaar verklaart 
op de hierboven vermelde gronden, zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van artikel 9, inzonderheid 
eerste en vierde lid, van de wet van 1 ju
li 1956) : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt dat Patrick Helle
buyck, verzekerde van eiseres, bij 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Gent op 9 mei 1988 werd 
veroordeeld tot twee afzonderlijke 
straffen wegens onopzettelijke sla
gen en verwondingen en het bestu
ren van een voertuig op een openba
re plaats in staat van alcoholintoxi
catie en dat tegen die uitspraak op 
de strafvordering geen hoger beroep 
werd ingesteld; 

Overwegende dat de appelrechter 
uit voormelde vaststellingen afleidt 
dat de eerste rechter van oordeel 
was dat de intoxicatie van de be
stuurder Patrick Hellebuyck « noch 
de oorzaak noch een van de oorza
ken van het ongeval is geweest » en 
dat hij, bij de uitspraak over de bur
gerlijke vorderingen in hoger be
roep door die beslissing ge bon den 
is; 

Overwegende dat het arrest welis
waar ten onrechte beslist dat de 
strafrechtelijke uitspraak van het 
beroepen vonnis tegenover eiseres, 
vrijwillig tussengekomen partij, ge
zag van gewijsde heeft, niettegen
staande haar onbeperkt hoger be
roep, maar het beschikkende gedeel
te van het arrest wettig verantwoord 
is, enerzijds, door de overweging dat 
« het meerijden met een bestuurder 
die gedronken heeft, slechts rele
vant (zou kunnen zijn) en een eigen 
fout in hoofde van de benadeelde 
kunnen uitmaken met verdeling der 
aansprakelijkheid tot gevolg, wan
neer de drank in hoofde van de aan
sprakelijke bestuurder als een fout 
kan worden aangemerkt die in cau
saal verband staat met het ongeval » 
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en, anderzijds, « uit de conclusies 
van (eiseres) ( ... ) zeer duidelijk 
(blijkt) ( ... ) dat haar hoger beroep 
tot doel heeft van het hof (van be
roep) te bekomen dat alcoholintoxci
catie en druggebruik ( ... ) aan de ba
sis liggen van het ongeval ( ... ) » en 
« haar optreden er derhalve duide
lijk op gericht is de mogelijkheid tot 
later regres ten aanzien van de be
stuurder Hellebuyck open te hou
den »; 

Overwegende dat wanneer de al
coholintoxicatie van de bestuurder 
geen oorzaak of geen van de oorza
ken van het verkeersongeval is ge
weest, de onvoorzichtigheid van de 
passagier, die erin bestaat plaats te 
hebben genomen in een voertuig 
waarvan hij wist dat de bestuurder 
ge'intoxiceerd was, zonder oorzake
lijk verband is met de schade die hij 
lijdt door het ongeval dat veroor
zaakt werd door een andere fout 
van de bestuurder; 

Overwegende dat artikel 9 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen de vrij
willige tussenkomst van de verzeke
raar voor de strafrechter afhanke
lijk maakt van de voorwaarde dat 
de strafrechter kennis neemt van de 
civielrechtelijke vordering tot ver
goeding van de door een motorrij
tuig veroorzaakte schade, die tegen 
de verzekerde is ingesteld, en uit
sluit dat de strafrechter uitspraak 
kan doen over de rechten die de ver
zekeraar kan doen gelden tegenover 
de verzekerde of de verzekeringsne
mer; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
de wetgever de rechtsmacht van de 
strafrechter niet verder heeft willen 
uitbreiden dan voor de bescherming 
van de belangen van de benadeelde 
en van de verzekerde vereist is; 

Dat hij derhalve niet heeft toege
staan dat de verzekeraar de even
tuele zware fout van zijn verzekerde 
bij dat gerecht aanklaagt en zo in 
de zaak tussenkomst ten einde later 

op hem of op de verzekeringnemer 
verhaal te nemen; 

Overwegende dat, nu het beschik
kende gedeelte van het arrest, in zo
verre het de vordering van de eisers 
niet toelaatbaar verklaart, aldus 
wettelijk verantwoord is, het middel 
niet tot cassatie kan leiden en der
halve niet ontvankelijk is; 

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

27 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 699 

2• KAMER - 27 oktober 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - ART. 8.1 - TOEPASSELIJKHEID 
- UIT EEN MANEGE ONTSNAPT PAARD. 

Art. 8.1 Wegverkeersreglement wordt 
oveschreden door de persoon aan wie 
het te wijten is dat een paard zonder 
bestuurder op de openbare weg komt, 
ook al bevond het dier zich niet op de 
openbare weg toen het erin slaagde te 
ontsnappen (1). 

(1) Zie VAN RoYE, Code de Ja circulation, 
nr 355. 
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(WATERLOOS T. HOES FRUITS N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5496) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1991 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

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

Over het middel als volgt gesteld : 
schending van de artikelen 1, 2.12, 8.1 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis de ver
oordeling bevestigt om reden dat krach
tens artikel 1 van de wegcode het paard 
een weggebruiker is dat zich op de open
bare weg bevond, dat een bestuurder in 
de zin van de Wegcode, krachtens artikel 
2.12 al is wie een voertuig bestuurt of 
dieren of vee geleidt of bewaakt, dat de 
inbreuk op artikel 8-1 van de wegcode in 
hoofde van betichte bewezen is daar uit 
zijn verklaring blijkt dat hij het dier liet 
rondlopen in de koer van de manege en 
dat deze losgekomen is en ontsnapt, dat 
hij alle voorzorgen moest treffen om te 
voorkomen dat het dier zou kunnen los
komen en op de openbare weg zonder 
bestuurder zou komen, 

terwijl, om de overtreding aan artikel 
8, lid 1, van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer in hoofde van betichte te beoorde
len, de rechter zich niet moet plaatsen 
op de plaats waarop het paard het onge
val veroorzaakt heeft of eenvoudigweg 
gevonden werd maar wel op de plaats 
waarop betichte zich bevond op het 
ogenblik van de feiten; en terwijl na 
vastgesteld te hebben dat betichte zich 
niet op de openbare weg bevond de eer
ste rechter artikel 8-1 van de wegcode 
als niet toepasselijk dient te verklaren; 

1 politie van het wegverkeer, elk voer
tuig of elke sleep in beweging op de 
openbare weg een bestuurder moet 
hebben, regel die ook geldt voor 
trek-, last- of rijdieren en het vee, 
afzonderlijk of in kudde; 

Overwegende dat degene aan wie 
te wijten is dat voornoemd voertuig, 
sleep of dier zich in de hiervoren be
schreven situatie zonder bestuurder 
bevindt de voor het misdrijf straf
rechtelijk aansprakelijke persoon is; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat eiser naliet alle voor
zorgen te treffen om te voorkomen 
dat het paard op de openbare weg 
zou komen zonder dat het een be
stuurder had; dat zij verder oorde
len dat er geen elementen zijn 
waaruit zou blijken dat eiser zich in 
een toestand van overmacht bevond; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

27 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter - An
dersluidende conclusie (2) van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J.M. Brocorens, Brussel. 

zodat het vonnis het toepassingsgebied 1•_ ----------------
van de wegcode in de ruimte ten on
rechte uitgebreid heeft en de veroorde
ling niet gerechtvaardigd is : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 8.1, juncto artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 

(2) Het O.M. concludeerde in tegenoverge
stelde zin op grand dat blijkens het vonnis, 
het paard zich in een manege bevond toen het 
ontsnapte en op de vlucht sloeg en het ver
keersreglement krachtens art. 1 enkel geldt 
voor het verkeer op de openbare weg van voet
gangers, van voertuigen, van trek-, last- of rij
dieren en van vee. 



1260 HOF VAN CASSATIE Nr. 700 

Nr. 700 

2° KAMER - 27 oktober 1992 

1° VERJARING - STRAFZAKEN- TERMIJ
NEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
INVLOED VAN DE VERJARING VAN DE STRAF
VORDERING. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJA
RING VAN DE STRAFVORDERING- TIJDIG IN
GESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

3° HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN -
VERJARING VAN DE STRA!"'vORDERING- TIJ
DIG INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - PLURALITEIT VAN BEKLAAGDEN. 

1° De verjaring van de strafvordering 
heeft niet de verjaring van de burger
lijke rechtsvordering tot gevolg wan
neer die bij de strafrechter aanhangig 
is gemaakt op een ogenblik waarop de 
strafvordering nag niet verjaard was 
(1). (Artt. 26 en 27 wet 17 april 1878.) 

2° De rechter, bij wie aanhangig zijn een 
door verjaring vervallen strafvordering 
en een tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, kan enkel de strafvor
dering vervallen verklaren, zonder de 
gegrondheid van die vordering te be
oordelen, maar moet daarentegen over 
de burgerlijke rechtsvordering uit
spraak doen en, te dien einde, de ge
grondheid van de telastlegging nagaan 
en gebeurlijk vaststellen (2). (Artt. 26 
en 27 wet 17 april 1878.) 

3° De rechter, bij wie aanhangig zijn een 
door verjaring vervallen strafvordering 
en een tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, kan de beklaagden 
die hij schuldig bevindt aan hetzelfde 
strafrechtelijk beteugeld feit, hoofde-

(1) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2358 (A.C., 
1988-89, nr. 38). 

(2) Cass., 26 jan. 1970 (A.C., 1970, 470). 

lijk veroordelen tot algehele schade
loosstelling van de benadeelden (3). 

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

ARREST 

(A.R. nr. 5905) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1991 op ver
wijzing door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 20 november 1990 (4); 

B. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers sub I, 1, 2 en 3, gericht 
zijn tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van de ver
weerster sub 2 tegen hen : 

Gelet op de memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaard afschrift aan 
dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat de verjaring van 
de strafvordering geen invloed heeft 
op de civielrechtelijke vordering die 
te bekwamer tijd voor de strafrech
ter is ingesteld; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dit punt te worden aange
vochten, vaststelt << dat uit de ge
dingstukken blijkt dat de burger-

(3) De hoofdelijke verbintenis tot betaling 
van schadevergoeding wanneer verscheidene 
personen wetens hebben meegewerkt tot het 
ontstaan van het schadeverwekkend feit be
rust op een algemeen rechtsbeginsel waarvan 
artikel 50 Sw. slechts een toepassing is. Het 
Hof heeft reeds verwezen naar dit algemeen 
rechtsbeginsel in zijn arresten van 14 maart 
1907 (ibid., 1907, I, 160), 3 jan. 1922 (ibid., 1922, 
I, 117) en 24 jan. 1924 (Bull. en Pas., 1924, I, 
159); zie tevens de cone!. adv.-gen. F. DUMON, 
bij Cass., 15 feb. 1974 (A.C., 1973-74, 661 en vlg. 
en in het bijzonder biz. 673). R. SoETAERT, 
" Rechtsbeginselen en marginale toetsing in 
Cassatie "• in Liber amicorum Jan Ronse (Story 
Scientic (51) 54). 

(4) Niet gepubliceerd. 
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lijke partij haar vordering heeft 
ingesteld ter zitting van de Correc
tionele Rechtbank van Dendermon
de van 3 april 1987, en dat de zaak 
regelmatig aanhangig werd gemaakt 
bij het vonnisgerecht v66r de verja
ring van de strafvordering »; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de civielrechtelijke vordering te be
kwamer tijd voor de strafrechter 
werd ingesteld; 

Overwegende dat, wanneer de ver
jaring is ingetreden, de rechter de 
strafvordering moet verjaard en 
dientengevolge vervallen verklaren, 
zonder de gegrondheid van die vor
dering te beoordelen; maar dat, 
wanneer de burgerlijke rechtsvorde
ring op tijd voor hem aanhangig is 
gemaakt, hij over die vordering 
uitspraak moet doen en, te dien 
einde, de gegrondheid van de telast
legging moet nagaan en gebeurlijk 
vaststellen; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld, op strafgebied, 
dat « de strafvordering ten aanzien 
van de in de dagvaarding aange
klaagde inbreuken vervallen is door 
verjaring "• op burgerlijk gebied, de 
gegrondheid van de telastlegging 
nagaat en vaststelt en de eisers en
kel op civielrechtelijk gebied veroor
deelt tot de vergoeding van de door 
de verweerster sub 2 geleden scha
de; 

Dat de appelrechters aldus hun 
beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: 

Overwegende dat, zoals gepreci
seerd in het antwoord op het eerste 
middel, de verjaring van de strafvor
dering geen invloed heeft op de ci
vielrechtelijke vordering die te be
kwamer tijd voor de strafrechter is 
ingesteld; 

Dat deze laatste derhalve bevoegd 
is om over die vordering uitspraak 
te doen en, na de verdachten schul
dig te hebben bevonden aan hetzelf
de strafrechtelijk beteugeld feit, hen 
zoals te dezen solidair te veroorde
len tot algehele schadeloosstelling 
van de benadeelden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

27 oktober 1992 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. De Peuter, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Lahousse - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'hoore, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
M. Verhaeghe, Brussel. 

Nr. 701 

2e KAMER - 27 oktober 1992 

CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN - VERZET - STRAFZAKEN -
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankel1jk is het verzet tegen een 
arrest van het Hof van Cassatie waar
bij, met inachtneming van art. 420ter 
Sv., het cassatieberoep van de verzet
doende partij is verworpen (1). 

(1) Cass., 22 nov. 1983, A.R. nr. 8334 (A.C., 
1983-84, nr. 161). 
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(MEKRAI) 

ARREST 

(A.R. nr. 7071) 

RET ROF; - Gelet op het door 
het Hof op 22 september 1992 gewe
zen arrest nr. 6978 waarbij de door 
eiser op 22 juni 1992 ingestelde 
voorziening tegen een arrest op 19 
juni 1992 door het Hof van Beroep 
te Antwerpen gewezen, wordt ver
worpen; 

Overwegende dat eiser op 28 sep
tember 1992 ter griffie van de ge
vangenis te Sint-Gillis een akte liet 
opstellen waarin hij verklaart « ver
zet te doen » tegen het arrest uitge
sproken door het Rof van Cassatie 
op 22 september 1992 waarbij eisers 
voorziening verworpen werd, en dit 
tegen alle beschikkingen van dit ar
rest; 

Overwegende dat de door het Hof 
uitgesproken arresten geacht wor
den op tegenspraak te zijn gewezen 
en derhalve in principe niet voor 
verzet vatbaar zijn; dat eiser in cas
satie slechts tot dit rechtsmiddel zou 
kunnen worden toegelaten zo de in 
artikel 420 ter van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen bepaalde 
rechtsvormen en termijnen niet in 
acht waren genomen, wat te dezen 
niet het geval is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zet; veroordeelt eiser in de kosten. 

Nr. 702 

28 KAMER - 28 oktober 1992 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- STRAFGERECHT- VERSCHIJNING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - IN DE PERSOON VAN 
EEN ADVOCAAT. 

Voor het strafgerecht kan de burgerlijke 
partij verschijnen in de persoon van 
een advocaat, die houder is van de 
stukken, zelfs als zij, als beklaagde, 
verstek laat gaan op de tegen haar in
gestelde strafvordering (1). (Art. 185, 
§ 1, Sv.) 

(STEVENY T. JEANMOYE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9877) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1992 gewezen 
door het Rof van Beroep te Luik; 

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

Overwegende dat eiser geen be
lang heeft om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing, waar
bij de verjaring van de strafvorde
ring wordt vastgesteld; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Over het tweede middel, door eiser 
aangevoerd in het verzoekschrift waar
van een voor eensluidend verklaard af
schrift aan dit arrest is gehecht : 

Overwegende dat krachtens de be
palingen van het Wetboek van Straf
vordering de burgerlijke partij voor 
het strafgerecht verschijnt in per-

27 oktober 1992 - 28 kamer - Voorzit- I 
ter en verslaggever: de h. De Peuter, af- l-----------------
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal. 

(1) Zie Cass., 13 feb. 1973 (A.C., 1973, 590); 
R. HAYOIT dE TERMICOURT, « Etude sur !'opposi
tion >>, Rev. dr. pen., 1932, biz. 722, nr. 8. 
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soon of in de persoon van een advo
caat, die houder is van de stukken: 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het de burgerlijke rechts
vordering van eiser niet ontvanke
lijk verklaart op grond dat de als 
beklaagde vervolgde eiser verstek 
liet gaan op de tegen hem ingestel
de strafvordering en dat derhalve 
zijn advocaat niet rechtsgeldig in 
zijn naam een burgerlijke rechtsvor
dering kon instellen tegen een me
debeklaagde, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen, die niet tot ruime
re cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet op de door eiser te
gen verweerder ingestelde burger
lijke rechtsvordering; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten 
en verweerder in de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

28 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ph. 
Charpentier, Hoei. 

Nr. 703 

2• KAMER - 28 oktober 1992 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 

RECHTSCOLLEGE PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING - TEGENSTRIJDIGE 
VERMELDINGEN. 

Nietig is de beslissing van het strafge
recht die onder meer gegrond is op 
een proces-verbaal van de terechtzit
ting waarin het verhoor van een getui
ge wordt vastgesteld, terwijl dat pro
ces-verbaal de tegenwoordigheid van 
drie rechters vermeldt, doch enkel is 
ondertekend door een vierde, als voor
zitter (1). 

(ROGISTER M., ROGISTER J., O.C.M.W. TE VER
VIERS, SECUREX - U.P.A. T. LATINNE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9899) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 maart 1992 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers; 

II. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers Michel Rogister, be
klaagde, en Joseph Rogister, burger
rechtelijk aansprakelijke partij, ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door de verweerder Louis Latinne 
tegen hen ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering en de voorzieningen 
van de eisers Joseph Rogister en Se
curex-U.A.P., burgerlijke partijen, 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door hen tegen de verweerder 
Louis Latinne, beklaagde, ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over dezelfde middelen : schending 
van de artikelen 2, 78, 92 en 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het door de rechters Jamin, 
Gantoy en Lejeune gewezen bestreden 
vonnis beslist dat de eiser Michel Rogis
ter de algehele aansprakelijkheid draagt 
voor het ongeval, bijgevolg, enerzijds, de 
rechtbank niet bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering van genoemde eiser, an
derzijds, de eerste twee eisers veroor
deelt om aan de verweerder Louis Latin-

(1) Zie Cass., 19 feb. 1992, A.R. nr. 9464 
(A.C., 1991-92, nr. 321). 
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ne een provisionele vergoeding van een 
frank te betalen, verhoogd met de wette
lijke interest te rekenen van de dag van 
het ongeval, alsook met de door de poli
tierechtbank begrote kosten en met de 
helft van de appelkosten; dat die beslis
sing onder meer gegrond is op het door 
de rechtbank op 16 mei 1991 van de des
kundige Somja afgenomen verhoor, 

terwijl het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 16 mei 1991 de aanwe
zigheid vermeldt van A. Lejeune, rechter 
die de kamer voorzat, alsook van C. Gan
toy en M. Lejeune, rechters; genoemd 
proces-verbaal nochtans is ondertekend 
door de voorzitter Jamin; dat het, gelet 
op de tegenstrijdige vermeldingen van 
dat proces-verbaal, niet mogelijk is na te 
gaan welke magistraten zitting hebben 
gehad op de terechtzitting van 16 mei 
1991, zodat het Hof onmogelijk kan nag
aan of het vonnis, naar het vereiste van 
artikel 779, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, is gewezen door de rech
ters die aile zittingen over de zaak heb
ben bijgewoond (schending van alle in 
het middel vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 16 
mei 1991 vaststelt dat het rechtscol
lege bestond uit « de hh. A. Lejeune, 
rechter die als voorzitter optrad, C. 
Gantoy en M. Lejeune, rechters » en 
is ondertekend door de voorzitter 
Jamin; 

Dat derhalve niet blijkt dat het 
rechtscollege regelmatig was samen
gesteld op de terechtzitting waarop 
een deskundige als getuige werd ge
hoord en naar wiens getuigenis het 
bestreden vonnis verwij st; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Om die redenen, ... vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder 
Louis Latinne tegen de eisers Mi
chel en Joseph Rogister en over de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 

Joseph Rogister en Securex-U.P.A. 
tegen genoemde verweerder; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt de eisers Michel Rogister en 
Joseph Rogister en de verweerder 
Louis Latinne, ieder, in een derde 
van het overige gedeelte van de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik, zitting houdende in hoger be
roep. 

28 oktober 1992 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 704 

1 e KAMER - 29 oktober 1992 

1° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BE
SLISSING - VERANTWOORDING - RECHTS
GROND - INDEPLAATSSTELLING. 

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST 
RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE 
GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - VER
PLICHTINGEN BETREFFENDE OVERGEDRA
GEN GOEDEREN - HANGENDE GERECHTE
LIJKE PROCEDURES - DRAAGWIJDTE. 

1° Wanneer een bestreden beslissing zijn 
dictum op een door het cassatieberoep 
bekritiseerde reden laat steunen, kan 
het Hoi een rechtsgrond in de plaats 
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stellen waa.rdoor het dictum van die 
beslissing wordt verantwoordt (1). (Im
pliciet.) 

zo Wanneer een gerechtelijke procedure 
hangende was inzake de verplichtin
gen betreffende de krachtens art. 57, 
§ 2, Financieringswet van 16 jan. 1989 
aan de gewesten overgedragen roeren
de en onroerende goederen, blijkt de 
Staat enkel schuldenaar van verplich
tingen waarover op 31 dec. 1988 een in 
kracht van gewijsde gegane eindbeslis
sing was gewezen (2). 

(WAALSE GEWEST T. DELCOMINETTE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9386) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek, 57, inzonderheid §§ 1 tot 5, 
61, § 1, inzonderheid eerste en zesde lid, 
en 82 van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en de gewesten, 
en, voor zoveel nodig, van artikel 6, § 1, 
X, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 
8 augustus 1988, 

doordat het arrest beslist dat de ver
plichtingen die voortvloeien uit de aan
sprakelijkheid van de eigenaar van de 
betrokken weg voortaan wel degelijk op 
het Waalse Gewest rusten en dit Gewest, 
na het voor een vierde aansprakelijk te 
hebben verklaard voor het op die weg 
overkomen ongeval, in solidum, met de 
N.V. Dumont-Wautier en de gemeente 
Saint-Georges veroordeelt om provisio
neel 250.000 frank aan Rene Delcominet
te, 100.000 frank aan Denis Delcominette 
en 669.725 frank aan het Verbond van 
Onafhankelijke Mutualiteiten en, in soli
dum met de gemeente Saint-Georges, 1 
frank aan de N.V. Dumont Wautier te be
talen, op grond " dat niet wordt betwist 

(1) Cass., 13 feb. 1992, A.R. nr. 9241 (A.C., 
1991-92, nr 306). 

(2) Cass., 24 april 1992, A.R. nr· 7818 (A.C., 
1991-92, nr 448). 

dat de openbare weg waarop het ongeval 
zich heeft voorgedaan op het ogenblik 
van de feiten eigendom was van de Bel
gische Staat en dat die eigendom, krach
tens artikel 57,§ 2, van de wet van 16 ja
nuari 1989, aan het Waalse Gewest werd 
overgedragen ingevolge de bevoegdheid 
inzake openbare werken die luidens arti
kel 6, § 1, eerste lid, van de wet van 8 
augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 8 
augustus 1988, aan dat Gewest is toege
wezen; dat de in artikel 57, § 5, van de 
wet van 16 januari 1989 bedoelde auto
matische overname door de Gemeen
schappen en de Gewesten van de rech
ten en verplichtingen van de Staat 
betrekking heeft op het patrimonium 
van de Staat dat onontbeerlijk is voor de 
installatie van de personeelsleden en 
voor de werking van de diensten en hun 
krachtens hetzelfde artikel 57 is overge
dragen, terwijl artikel 61, § 1, de regeling 
bevat van de overname door de Gewes
ten van de rechten en verplichtingen van 
de Staat die betrekking heben op de be
voegdheden die hun bij voormelde en ge
wijzigde wet van 8 augustus 1980 worden 
toegekend; dat het eerste lid van § 1 van 
voormeld artikel 61 bepaalt dat " ... de 
Gemeenschappen en Gewesten de rech
ten en verplichtingen van de Staat over
nemen die betrekking hebben op de be
voegdheden die hen worden toegekend 
bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijzi
ging van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980 tot hervorming van de instellin
gen, met inbegrip van de rech~en en 
verplichtingen die voortkomen mt han
gende en toekomstige gerechtelijke pro
cedures "; dat hetzelfde artikel eraan toe
voegt dat echter ten laste van de Staat 
blijven de verplichtingen met betrekking 
tot de leningen, kredieten of andere con
tractuele verplichtingen die hij heeft 
aangegaan binnen de aangegeven gren
zen (leden 2, 3 en 4) alsmede elke uitga
ve voor zover : - de verplichting bestaat 
op 31 december 1988; - de betaling op 
deze datum verschuldigd is; - of de 
schuld vaststaat en de betaling op dezelf
de datum is aangevraagd; dat het te de
zen ongetwijfeld gaat om verplichtingen 
die kunnen voortkomen uit de hangende 
gerechtelijke procedure en dat de schuld 
geenszins kan worden beschouwd als 
een op 31 december 1988 vaststaande 
schuld, daar ze schijnbaar terecht wordt 
betwist en ze pas na afloop van die ge
rechtelijke procedure eventueel zal wor
den bevestigd », 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid tegen het middel opgeworpen door 
de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij : het middel is zonder 
be lang; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat de openbare weg waarop 
het ongeval zich heeft voorgedaan 
op het ogenblik van de feiten eigen
dom was van de Belgische Staat en 
dat die eigendom, krachtens artikel 
57, § 2, van de wet van 16 januari 
1989, aan het Waalse Gewest werd 
overgedragen ingevolge de bevoegd
heid inzake openbare werken die 
luidens artikel 6, § 1, eerste lid, (lees 
6, § 1, X) van de wet van 8 augustus 
1980, gewijzigd bij de wet van 8 au
gustus 1988, aan dat Gewest is toe
gewezen »; 

Dat het, op grond van artikel 61, 
§ 1, van de bijzondere wet van 16 ja
nuari 1989 betreffende de financie
ring van de gemeenschappen en de 
gewesten, zegt dat de verplichting 
tot herstel van de door de eerste 
drie verweerders geleden schade 
niet kon worden beschouwd alsof ze 
vaststond op 31 december 1988 en, 
derhalve, beslist dat de verplichtin
gen die voortvloeien uit de aanspra-
kelijkheid van de eigenaar van de 
weg op eiser rusten; 

Overwegende dat het middel in 
hoofdzaak aan het arrest verwijt dat 
het zich op artikel 61, § 1, van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989 
baseert om de verplichtingen van de 
eigenaar van de weg waarop het liti
giueze ongeval van 14 juli 1984 zich 
heeft voorgedaan op eiser te doen 
rusten, terwijl het hof van beroep 
artikel 57, § 5, van die wet had moe
ten toepassen; 

Overwegende dat artikel 57, § 5, 
van de bijzondere wet van 16 janua
ri 1989 bepaalt dat de gemeenschap
pen en de gewesten de rechten en 
verplichtingen van de Staat betref
fende de hen krachtens dit artikel 
overgedragen goederen overnemen, 
met inbegrip van de rechten en ver
plichtingen verbonden aan hangen-

de en toekomstige gerechtelijke pro
cedures, maar dat de Staat echter 
de verantwoordelijkheid blijft dra
gen voor de verplichtingen waarvan 
de betaling of de uitvoering kon 
worden geeist voor de eigendoms
overdracht wat de goederen betreft 
waarvan sprake is in dit artikel; 

Dat, naar luid van artikel 57, § 2, 
van de wet, in die goederen begre
pen zijn de roerende en onroerende 
goederen van de Staat, zowel beho
rend tot het openbaar als tot het pri
vaat domein, die ressorteren onder 
de wettelijke bevoegdheid van de 
gewesten; 

Overwegende dat uit voormeld ar
tikel 57, § 5, blijkt dat als een han
gende procedure betrekking heeft 
op een roerend of onroerend goed 
dat krachtens § 2 van dat artikel 
aan de gewesten is overgedragen, de 
Belgische Staat enkel schuldenaar 
blijft van de verplichtingen waar
over op 31 december 1988 een eind
beslissing met kracht van gewijsde 
was gewezen; 

Dat het middel, zelfs al was het 
gegrond, derhalve niet kan leiden 
tot vernietiging van het arrest; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendver klaring van het arrest; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

29 oktober 1992 - le kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Simont en Van Heeke· 
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Nr. 705 

1 e KAMER - 29 oktober 1992 

CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE VER
MELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - RE
GELS VAN HET GEDING - TOEPASSING IN 
HOGER BEROEP- GEEN VERMELD!NG VAN 
ART. 1042 GER.W. - ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel ten beto
ge dat in hager beroep de regels van 
het geding zijn miskend, als dat mid
del als geschonden wetsbepalingen ai
leen de bepalingen betreffende die re
gels vermeldt, en niet art. 1042 Ger. W. 
(1). 

(« ATELIERS MICHEL DIDION » B.V.B.A. T. " ETA
BLISSEMENTS JEAN WUST " N.V., « DY CORE 

SYSTEM» B.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9390) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 18 mei 1990 en 12 
april 1991 door het Hof van Beroep 
te Luik gewezen; 

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

Over het middel: 

W at het eerste en tweede onder
dee! betreft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door de eerste verweerster opgewor
pen en hieruit afgeleid dat in die onder
delen van het middel artikel 1042 van 
het Gerechtelijk W etboek niet als ge
schonden wetsbepaling is aangevoerd : 

Overwegende dat in de eerste 
twee onderdelen van het middel in 
hoofdzaak wordt betoogd dat het ar
rest de artikelen 860 en 861 van dat 
wetboek schendt, doordat het de 
vordering tot verwijzing van de 

(1) Cass., 3 april 1992, A.R. nr 7534 (A.C., 
1991-92, nr 415) 

zaak naar een kamer met drie 
raadsheren niet ontvankelijk ver
klaart, op grand dat eiseres die vor
dering bij een conclusie had inge
diend, hoewel zulks, overeenkomstig 
aritkel 109bis, § 2, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, bij een ter 
post aangetekende brief had moeten 
geschieden; 

Overwegende dat de artikelen 860 
en 861 regels zijn van het geding; 

Dat het middel artikel 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens 
hetwelk die regels toepasselijk zijn 
op de rechtsmiddelen, niet als een 
geschonden wetsbepaling vermeldt; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

29 oktober 1992 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 706 

1 e KAMER - 29 oktober 1992 

1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - ALGEMENE REGELS - BEVOEGDHE
DEN VAN DE RECHTER- REDENEN VOORGE
DRAGEN DOOR DE PARTIJEN - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER TOT AANVULLING 
ERVAN GRENZEN 
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2° RECHT VAN VERDEDIGING - BUR
GERLIJKE ZAKEN- AMBTSHALVE DOOR DE 
RECHTER AANGEVOERDE REDEN - MISKEN
NING - VEREISTE. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - HUISHUUR 
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN -
PLAATSBESCHRIJVING - GEVOLG. 

1° De rechter kan ambtshalve de door de 
partijen voorgedragen redenen aanvul
len wanneer hij enkel steunt op regel
matig aan zijn beoordeling overgeleg
de feiten en noch het voorwerp noch 
de oorzaak van de eis wijzigt (1). 

2" De rechter, die zijn beslissing steunt 
op een ambtshalve voorgedragen re
den die uit regelmatig aan zijn beoor
deling overgelegde feiten is afgeleid, 
miskent het recht van verdediging 
niet. 

3" Indien tussen verhuurder en huurder 
een plaatsbeschrijving is opgemaakt, 
kan het bij art. 1731 B. W., v66r zijn 
wijziging bij art. 5, wet 29 dec. 1983, 
ten voordele van de huurder ingestelde 
vermoeden, door laatstgenoemde ai
leen worden aangevoerd als de plaats
beschrijving derwijze is opgemaakt dat 
zij met het ontbreken ervan moet wor
den gelijkgesteld. (Artt. 1730 en 1731 
B.W. v66r hun wijziging bij wet 29 dec. 
1983.) 

(TIMMERMAN T. BAUVIR) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9449) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift is bijgevoegd; 

Over het eerste middel: 

Overwegende 
ambtshalve de 

dat de rechter 
door de partijen 

(1) Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1035); zie 
C:ass., 25 juni 1990, A.R. nr. 8613 (ibid., 1989-90, 
nr 624). 

voorgedragen redenen aileen kan 
aanvullen wanneer hij enkel steunt 
op regelmatig aan zijn beoordeling 
overgelegde feiten en noch het voor
werp noch de oorzaak van de eis 
wijzigt; 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat het voorwerp of de oor
zaak van de eis zou zijn gewij
zigd; 

Dat het bestreden vonnis steunt op 
eisers briefswisseling van 11 oktober 
1983 en 10 december 1983; dat die 
briefwisseling regelmatig ter beoor
deling aan de bodemrechter is over
gelegd; 

Dat de rechtbank van eerste aan
leg, nu zij haar beslissing steunt op 
een ambtshalve voorgedragen reden 
die uit regelmatig aan haar beoorde
ling overgelegde feiten is afgeleid, 
het recht van verdediging niet mis
kent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat, luidens artikel 
1730 van het Burgerlijk Wetboek, 
voor zijn wijzing bij de wet van 29 
december 1983, indien tussen ver
huurder en huurder een plaatsbe
schrijving is opgemaakt, de huurder 
het goed moet teruggeven zoals hij 
het, volgens die beschrijving ontvan
gen heeft, met uitzondering van het
geen door ouderdom of overmacht is 
teniet gegaan of beschadigd; 

Overwegende dat artikel 1731, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
volgens de tekst die te dezen van 
toepassing is, een vermoeden ten 
voordele van de huurder instelt in
dien er geen plaatsbeschrijving is 
opgesteld; 

Overwegende dat het vonnis zegt 
dat de partijen een plaatsbeschrij
ving hebben opgesteld; dat het niet 
overweegt dat dit stuk derwijze is 
opgemaakt dat het met het ontbre
ken ervan moet worden gelijkge-
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steld, wat de toepassing van voor
noemd artikel 1731 zou verantwoor
den; 

Dat het bijgevolg zijn beslissing 
naar recht verantwoordt dat er moet 
worden vermoed dat de punten die 
niet zijn opgenomen in de plaatsbe
schrijving bij de ingebruikname 
maar wel in die opgemaakt bij het 
verlaten van het goed, een schade 
uitmaken die, met uitzondering van 
hetgeen door ouderdom, overmacht 
of normaal gebruik is teweegge
bracht, ten laste van de huurder 
valt; 

Overwegende dat het vonnis, voor 
het overige, door te zeggen « dat de 
huurder, bij het opstellen van de 
plaatsbeschrijving, de mogelijkheid 
had een gevolmachtigde te kiezen 
( ... ) of daarin de punten te doen ver
melden die niet in goede staat wa
ren », aan de huurder geen verplich
tingen oplegt die in de wet niet zijn 
bepaald; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
dat de verfraaiingswerken zonder 
enige vergoeding ten goede van ver
weerster blijven en dat eiser niet 
het recht heeft ze te verwijderen; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; 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 Brussel, 
zitting houdende in hoger beroep. 

29 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Delahaye. 

Nr. 707 

1 e KAMER - 29 oktober 1992 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) -ART. 15, 
§ 4, M.B. 10 AUG. 1977 - INTEREST VOOR ACH
TERSTALLIGE BETALINGEN - TOEPASSINGS
GEBIED. 

Interest voor achterstallige betalingen, 
als bepaald bij art. 15, § 4, M.B. 10 aug. 
1977, houdende vaststelling van de al
gemene aannemingsvoorwaarden van 
de overheidsopdrachten van werken, 
leveringen en diensten, als gewijzigd 
bij M.B. 16 dec. 1980, is eisbaar op aile 
door de administratie krachtens de 
overeenkomst verschuldigde betalin
gen (1). 

(STAD CHARLEROI T. BUCHET, YSELINX) 

(A.R. nr. 9483) 

29 oktober 1992 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en Draps. 

Nr. 708 

3• KAMER - 2 november 1992 

CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
- ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN - AR
BEIDSOVEREENKOMST - GEZAGSVERHOU
DING- TOEZICHT VAN HET HOF. 

Noot arrest nr. 707 : 

(1) Cass., 9 juni 1988, A.R. nr. 8012 (A.C., 
1987-88, nr. 618). 
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Het Hoi van Cassatie is bevoegd om na 
te gaan of de feitenrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft 
kunnen afleiden of er al dan niet een 
gezagsverhouding tussen de contracte
rende partijen bestaat en deze derhal
ve al dan niet door een arbeidsover
eenkomst gebonden zijn (1). 

(HOF 
T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID) 

ARREST 

(A.R. nr. 8001) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1991 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : " schending van artikel 97 van de 
Grondwet, artikel 2 en voor zove~l als 
nodig artikel 3 van de wet van 3 juh 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
heiden gewijzigd bij wet van 17 juli 1985, 
en, voor zoveel als nodig, artikelen 1134, 
1135, 1710, 1779, 3° en 1787 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het von
nis a quo bevestigt, waarbij eiser veroor
deeld werd tot betaling van een bedrag 
van 1.168.226 fr. uit hoofde van achter
stallige bijdragen en bijhorigheden we
gens tewerkstelling van de heer Pernes 
de Carvalho tijdens de jaren 1987 en 
1988, op de volgende gronden : " Om de 
arbeidsrelatie tussen appellant en de 
heer Pernes te kwalificeren, moet reke
ning gehouden worden met aile omstan
digheden waarin de arbeidsprestaties ge
leverd worden. Uit de elementen van het 
dossier blijkt dat de heer Pernes zowel 
juridisch als economisch afhankelijk is 

· van appellant. Zo worden aile werken 
aangenomen door appellant; appellant 
betaalt (lees : bepaalt) de prijs van het 
uit te voeren werk terwijl hij aan de 
heer Pernes een forfaitair bedrag van 
3.000 fr. per dag, voor 8 uren werk per 
dag, maandelijks betaalt. De heer Pernes 
heeft geen enkele invloed, noch op de 
klantenwerving, noch op de prijsofferten, 
noch op het tijdstip waarop het werk 
dient uitgevoerd. De heer Pernes is juri-

(1) Cass., 9 mei 1988, A.R. nr. 6129 (A.C., 
1987-88, nr 559). 

disch en economisch afhankelijk van ap
pellant. W at het bestaan van een ar
beidsovereenkomst tussen partijen be
treft dient aangestipt dat : - de heer 
Pernes slechts een opdrachtgever heeft; 
- het loon forfaitair per uur betaald 
wordt; - de heer Pernes niet deelneemt 
aan het ondernemingsgebeuren, wat het 
dragen van risico en winstdeelneming 
veronderstelt; - de heer Pernes niet ver
vangen wordt bij ziekte of afwezigheid
heid door een van de eigen mogelijke 
werknemers; - er geen materii:He in
breng is vanwege de heer Pernes. Uit al 
deze elementen kan afgeleid worden dat 
de als zelfstandige bestempelde heer 
Pernes niet aileen economisch maar ook 
feitelijk afhankelijk is van appellant en 
zich dienvolgens in een juridische band 
van ondergeschiktheid bevindt ten aan
zien van appellant. In zijn constante 
rechtspraak ter zake laat het Hof zich 
leiden door de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie waarbij : " Partijen niet 
kunnen beslissen over de toepasselijk
heid van het sociaal recht. Wanneer 
blijkt dat de overeenkomst een arbeids
overeenkomst is, kunnen de wetsbepalin
gen van openbare orde of van dwingend 
recht niet ongedaan gemaakt worden 
door aan de werknemer de verplichting 
op te leggen zich als zelfstandige aan te 
geven bij de belastingen en bij de instel
lingen belast met het beheer van het so
ciaal statuut der zelfstandigen ". (Cass. 
11 september 1978, R. W., 1978-1979, kol. 
1605). Het Hof van Cassatie oordeelde 
eveneens dat: "Wanneer de rechter uit 
de bepalingen van de overeenkomst ~n 
uit de wijze waarop de overeenkomst mt
gevoerd wordt een band van onderge
schiktheid afleidt, hij de bepalingen over 
de bindende macht van een overeen
komst niet schendt wanneer hij niette
genstaande de door partijen gebruikte 
termen besluit tot het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst ". Wanneer het 
werk gebeurt op de uren bepaald door de 
opdrachtgever, wanneer de betrokken 
niets kunnen doen zonder de goedkeu
ring en de controle van de opdrachtge
ver wanneer de opdrachtgever een per
ma~ent toezicht uitoefent op het finan
cieel beheer volgens criteria waarover 
hij aileen oordeelt, is de ondergeschikt
heid bewezen (Cass., 10 december 1984, 
J.T.T., 1985-244) ", 

terwijl de band van ondergeschiktheid, 
kenmerkend voor het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst, bestaat wanneer 
een persoon in feite gezag kan uitoefe
nen op een andere persoon, de werkne-
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mer; de feiten, dat eiser aile werken aan
neemt en de prijs van de uit te voeren 
werken bepaalt; dat hij de heer Pernes 
een forfaitair bedrag van 3.000 BF per 
dag voor 8 uren werk per dag maande
lijks betaalt; dat de heer Pernes geen en
kele invloed heeft noch op de klanten
werving, noch op de prijsofferten, noch 
op het tijdstip waarop het werk dient uit
gevoerd; dat de heer Pernes slechts een 
opdrachtgever heeft en economisch en 
feitelijk afhankelijk is van eiser, niet 
deelneemt aan het ondernemingsgebeu
ren, niet vervangen wordt bij ziekte of 
afwezigheid door een van de eigen moge
lijke werknemers en geen materiele in
breng doet, niet afzonderlijk of gezamen
lijk erop wijzen dat eiser in feite op de 
heer Pernes gezag kan uitoefenen en dat 
deze laatste dus in een juridische band 
van afhankelijkheid zou zijn met eiser; 
het bestreden arrest algemeen aanhaalt 
wat een arrest van het Hof van Cassatie 
van 10 december 1984 in een andere 
zaak beslist heeft doch niet concreet na
gaat of de heer Pernes werkt op uren be
paald door eiser en de heer Pernes niets 
kan doen zonder de goedkeuring en de 
controle van eiser en eiser permanent 
toezicht uitoefent op de heer Pernes; het 
bestreden arrest zelfs niet antwoordt op 
het verweer dat eiser aanvoerde in zijn 
beroepsakte en vooral in zijn beroepsbe
sluiten, volgens hetwelk hij geenszins de 
verwezenlijking van een werk kan op
dringen aan de heer Pernes de Carvalho 
en wanneer een werk moet uitgevoerd 
worden, dat binnen de specialiteit van de 
heer Pernes de Carvalho valt, hij hem 
belt om hem de uitvoering ervan voor te 
stellen en, in voorkomend geval, de da
tum der uitvoering hiervan af te spreken 
- eiser verwees hierbij naar het P.V. 
van verhoor van de heer Pernes de Car
valho van 16 maart 1989 door de sociale 
inspectie - en hij aan de heer Pernes 
de Carvalho geen enkele instructie geeft 
nopens de wijze waarop het werk dient 
uitgevoerd te worden - eiser verwees 
hierbij naar hetzelfde proces-verbaal -
en nog dat volgens de termen van het 
contract de heer Pernes de Carvalho vol
komen vrij is om voor zijn persoonlijk 
klienteel te werken wat hij in 1989 ook 
deed, en vrij zijn verlofdagen vaststelt 
mits het toesturen van een vooropzeg 
van 15 dagen; 

zodat, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest niet wettig uit de feiten, die het 
vaststelt, beslist tot het bestaan van een 
band van ondergeschiktheid tussen eiser 
en de heer Pernes de Carvalho en der-

halve niet wettig beslist dat eiser en de 
heer Pernes de Carvalho geen aanne
mingsovereenkomst hebben afgesloten 
maar een arbeidsovereenkomst (schen
ding van artikel 2 - en voor zoveel als 
nodig van artikel 3 - van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, beiden gewijzigd bij wet van 17 
juli 1985 en, voor zoveel als nodig, van 
de artikelen 1134, 1135, 1710, 1779, 3° en 
1787 van het Burgerlijk Wetboek} ( ... ) »: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de band van onderge
schiktheid te dezen bewezen is, nu 
Pernes feitelijk afhankelijk was van 
eiser; dat de appelrechters hiermede 
bedoelen dat eiser een feitelijk ge
zag uitoefende over Pernes; 

Dat zij dit oordeel gronden op een 
aantal met elkaar in verband ge
brachte feitelijke gegevens, inzon
derheid de wijze waarop de werkne
mer werd betaald, het vast loon dat 
overeengekomen was, de afwezig
heid van keuze betreffende het tijd
stip waarop het werk moest worden 
uitgevoerd, de omstandigheid dat ei
ser de enige opdrachtgever was en 
de afwezigheid van elke associatie; 

Dat het arrest uit die feitelijke ge
gevens wettig vermocht af te leiden 
dat er tussen eiser en Pernes een 
gezagsverhouding bestond; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit het be
drag vaststelt van de achterstallige 
bijdragen en accessoria, eiser tot be
taling daarvan veroordeelt en uit
spraak doet over de termijn van be
taling en over de kosten; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten; houdt de overige kosten aan en 
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laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

2 november 1992 - 3• kamer - Voor
zit~er en verslaggever: de h. Marchal, af
delmgsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Gerard en De 
Bruyn. 

Nr. 709 

3• KAMER - 2 november 1992 

DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLE
GE - SAMENSTELLING - HERKEURINGS
RAAD - VOORZITTER. 

Regelmatig samengesteld is de herkeu
ringsraad die wordt voorgezeten door 
een magistraat van het openbaar mi
nisterie bij een rechtbank van eerste 
aanleg (1). 

(C ... ) 

(A.R. nr. M 833 N) 

2 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. I. Lietaer, Kort
rijk. 

Noot arrest nr. 709 : 

(1) Zie Cass., 8 april 1991, A.R. nr. M 761 N 
(A.C., 1990-91, nr. 416). 

Nr. 710 

2• KAMER - 3 november 1992 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - RECHTSVORDERING TOT VERGOE
DING VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROOR
ZAAKTE SCHADE - KEUZE VAN DE BENA
DEELDE PARTIJ TUSSEN HET BURGERLIJK EN 
HET STRAFGERECHT - DRAAGWIJDTE. 

2° AFSTAND - DOOR EEN MISDRIJF VER
OORZAAKTE SCHADE - VORDERING TOT 
HERSTEL INGESTELD VOOR DE BURGERLIJKE 
RECHTBANK - BURGERLIJKE-PARTIJSTEL
LING VOOR DE STRAFRECHTER - GEVOLG. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING- TOEKENNING VAN SCHADE- VER
GOEDING AAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ -
VEREISTE. 

1 o De keuze die gel a ten wordt a an de 
partij, aan wie door een misdrijf scha
de werd veroorzaakt, de rechtsvorde
ring tot vergoeding van de schade in 
te stellen hetzij voor het burgerlijk ge
recht hetzij tegelijkertijd met de straf
vordering voor het strafgerecht, impli
ceert voor die partij het verbod om 
vergoeding van dezelfde schade tegelij
kertijd voor beide gerechten te vorde
ren (1). (Art. 4 wet 17 april 1878.) 

2° Uit het enkele feit dat de partij, aan 
wie door een misdrijf schade werd be
rokkend, zich burgerlijke partij stelt 
voor de strafrechter, valt niet met ze
kerheid af te leiden dat ze afstand 
heeft gedaan van haar vordering tot 
vergoeding van dezelfde schade inge
steld voor de burgerlijke rechtbank (2) 
(3). 

3° De strafrechter mag aan een burger
lijke partij enkel schadevergoeding 
toekennen, het weze zelfs bij wijze 
van provisie, als hij vaststelt dat de 
schade voortvloeit uit een als misdrijf 

Noten arrest nr. 710 : 

(1) en (2) Cass., 13 juni 1989, A.R. nr. 3001 
(A.C., 1988-89, nr. 596). 

(3) Zie Cass., 20 juni 1986, A.R. nr. 4610 (A. C., 
1985-86, nr. 661). 
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omschreven feit dat hij bewezen ver
klaart (4). (Artt. 3 en 4 wet 17 april 
1878.) 

(STEVEDORING AND TRANSPORT N.V. 
T. BEE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5428) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1991 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 2, 29 en 565 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest oordeelt 
dat de eerste rechter terecht uitspraak 
had gedaan over de burgerlijke-partij
stelling tegen Calluy en eiseres door de 
Belgische Staat en de N.V. Ets. Van Riet 
(verweerders) op grond van de overwe
gingen dat << er echter geen reden is om 
(zijn) (verweerder de Belgische Staat) eis 
thans nog niet te beoordelen. Het feit 
dat (hij) een procedure heeft ingeleid 
voor de Rechtbank van Koophandel doet 
hieraan geen afbreuk. Deze procedure is 
toch geschorst ingevolge de toepassing 
van het beginsel : " le criminel tient le ci
vil en etat " en de regel " EJecta una via 
non datur recursus ad alteram" behoort 
niet tot het ter zake geldend positief 
recht », en verder « Om dezelfde redenen 
als hoger uiteengezet kan haar (verweer
ster N.V. Ets. Van Riet) eis thans reeds 
beoordeeld worden spijts het feit dat zij 
een geding zou hebben ingeleid voor de 
Rechtbank van Koophandel in deze 
zaak » en eiseres veroordeelt tot het be
talen van schadevergoeding aan deze 
burgerlijke partijen, 

terwijl artikel 4 van de wet van 17 
april 1878 aan de partij aan wie door een 
misdrijf schade werd veroorzaakt, de 
keuze laat de rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade in te stellen hetzij 
voor het burgerlijk gerecht, hetzij voor 
het strafgerecht, doch deze partij verbod 

(4) Cass., 26 sept. 1990, A.R. nr. 8304 (A.C., 
1990-91, nr. 40). 

oplegt om dezelfde schade tegelijkertijd 
voor de beide gerechten te vorderen, en 
noch uit het arrest, noch uit andere stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat verweerders afstand 
hadden gedaan van de aanleg voor de 
rechtbank van koophandel, zodat het hof 
van beroep de exceptie van aanhangig
heid, door eiseres tegen de vordering 
van verweerders aangevoerd, niet wettig 
verwerpt (schending van artikel 4 van de 
wet van 17 april 1878 en van de artikelen 
2, 29 en 565 van het Gerechtelijk Wet
boek): 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis aan de burgerlijke partijen 
de Belgische Staat en de N.V. Ets. 
D. Van Riet slechts akte verleende 
van hun stelling als burgerlijke par
tij op grond van de volgende over
wegingen : « De benadeelde die zich 
eerst tot de burgerlijke rechtbank 
wendde mag zich later voor dezelfde 
schade burgerlijke partij stellen 
voor de strafrechter. Dat zal even
tueel als een stilzwijgende afstand 
van de eerst ingestelde rechtsvorde
ring beschouwd worden. Dit alles 
veronderstelt dat er in de eerst inge
stelde vordering niet een uitspraak 
verleend werd die in de tweede vor
dering aan de eiser zou kunnen te
gengesteld worden. In casu heeft de
ze burgerlijke partij zich reeds ge
steld voor de rechtbank van koop
handel. In afwachting dat partijen 
hieromtrent nadere toelichting ver
strekken, kan thans enkel akte van 
hun stelling als burgerlijke partij 
verleend worden »; 

Overwegende dat eiseres in haar 
appelconclusie de onontvankelijk
heid van de vordering van de Belgi
sche Staat en van de N.V. Ets. D. 
Van Riet opwierp en wat die laatste 
vordering betreft nog preciseerde 
dat die vordering « dubbel gebruik 
uitmaakt met de vordering reeds in
gesteld voor de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen, nadien 
verzonden naar de Rechtbank van 
Koophandel te Dendermonde, waar
door huidige vordering onontvanke
lijk is »; 
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Overwegende dat de N.V. Ets. D. 
Van Riet in haar appelconclusie des
betreffend stelde : « In casu wij zigt 
concluante haar vordering voor de 
strafrechter en vordert ze enkel de 
betaling van een provisionele scha
devergoeding ten bedrage van 
11 B.F. Als de strafrechter dus uit
spraak doet, zal hij enkel uitspraak 
doen over de fout van de heer Cal
luy en de N.V. Stevedoring en 
Transport,. het bestaan van schade 
en het oorzakelijk verband, terwijl 
de burgerlijke rechter zich zal uit
spreken over de omvang van de 
schade, de eventuele verdeling van 
de schade. Gelet op het feit dat con
cluante haar vordering wijzigt en 
thans enkel een provisionele schade
vergoeding vordert, bestaat er geen 
gevaar voor tegenstrijdige beslissin
gen zodat de exceptie van onontvan
kelijkheid verworpen dient te wor
den»; 

Overwegende dat de Belgische 
Staat in zijn appelconlusie in nog 
meer ondergeschikte orde vorderde : 
« aan de burgerlijke partij de Belgi
sche Staat minstens akte te geven 
van haar aanstelling, en het debat 
ten gronde met betrekking tot de 
ontvankelijkheid en/of gegrondheid 
der burgerlijke vordering sine die 
uit te stellen inzonderheid in het 
licht van de aanhangige procedure 
voor de Rechtbank van Koophandel 
te Antwerpen en in het licht van de 
opmerkingen gemaakt door de partij 
N.V. Stevedoring en Transport ( ... ) »; 

Overwegende dat het arrest niet 
ontkent dat de Belgische Staat en 
de N.V. Ets. D. Van Riet een proce
dure hebben ingeleid voor de recht
bank van koophandel; dat het niet 
vaststelt dat de oorzaak en het voor
werp van de door de verweerders, 
burgerlijke partijen, enerzijds, voor 
de strafrechter en, anderzijds, voor 
de burgerlijke rechter ingestelde 
vorderingen niet dezelfde zijn, nu de 
appelrechters niet onderzoeken of 
het rechtsfeit dat de onmiddellijke 
grondslag van die vorderingen is, 

hetzelfde is, noch of het rechtsvoor
deel dat de verweerders onmiddel
lijk nastreven hetzelfde is; 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 17 april 1878, dat aan de 
partij, aan wie door een misdrijf 
schade werd veroorzaakt, de keuze 
laat de rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade in te stellen het
zij voor het burgerlijke gerecht het
zij tegerlijkertijd met de strafvorde
ring voor het strafgerecht, voor die 
partij het verbod impliceert om ver
goeding van dezelfde schade tegelij
kertijd voor beide gerechten te vor
deren; 

Overwegende dat noch uit het ar
rest noch uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de verweerders afstand hadden ge
daan van het geding voor de burger
lijke rechtbank; dat zulks ook niet 
met zekerheid blijkt uit de enkele 
omstandigheid dat de verweerders 
zich burgerlijke partij hebben ge
steld; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve niet wettig de excep
tie van aanhangigheid, door eiseres 
tegen de vordering van de verweer
ders aangevoerd, verwerpt; 

Dat hieraan geen afbreuk wordt 
gedaan doordat de verweerders hun 
vordering verminderden of beperk
ten tot een voorschot van een frank 
en eiseres slechts daartoe veroor
deeld werd; 

Dat immers krachtens de artike
len 3 en 4 van de bepalingen van de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, de strafrechter 
aan een burgerlijke partij enkel scha
devergoeding mag toekennen, zij het 
bij wijze van provisie, als hij vaststelt 
dat de schade voortvloeit uit een als 
misdrijf omschreven feit dat hij be
wezen verklaart; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
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vorderingen van de Belgische Staat 
en van de N.V. Ets. D. Van Riet; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiseres en de ver
weerders, de Belgische Staat en de 
N.V. Ets. D. Van Riet, elk in een 
derde van de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

3 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Ph. 
Gerard en Biitzler. 

Nr. 711 

2• KAMER - 3 november 1992 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - STRAFZAKEN - PERSOONLIJK KA
RAKTER VAN DE STRAFFEN. 

2° STRAF - ALGEMENE BEGRIPPEN - PER
SOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAFFEN -
DRAAGWIJDTE VAN HET BEGINSEL. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET 
- WEGVERKEERSREGLEMENT - ALGEMEEN 
-IN DE VLUCHT GEDANE VASTSTELLINGEN 
- IDENTIFICATIE VAN DE OVERTREDER -
VERVOLGING EN BESTRAFFING - PERSOON
LIJK KARAKTER VAN DE STRAFFEN. 

1°, 2° en 3° Het algemeen beginsel van 
het persoonlijk karakter van de strai
ten wordt geschonden door de rechter 
die de beklaagde tot een straf veroor
deelt, en die daarbij te kennen geeft, 
niet dat naar zijn oordeel die beklaag
de het hem ten laste gelegde feit heeft 

gepleegd, maar dat hij hem strafbaar 
acht bij toepassing van een beweerd 
wettelijk schuldvermoeden (1). 

(SILLIS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4699) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis nr. 3007, op 17 mei 1990 
in hoger beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Antwer
pen; 

I. Op de voorziening van Marcus 
Sillis: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : miskenning van het algemeen rechts
beginsel dat de straf persoonlijk is : 

Overwegende dat eiser wordt ver
oordeeld wegens een overtreding 
van het Wegverkeersreglement, bij 
vaststelling waarvan de inschrij
vingsplaat van het betrokken voer
tuig werd opgenomen, zonder identi
ficatie van de bestuurder; dat eiser 
het hem ten laste gelegd feit ont
kent; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen op de gronden 
dat : bij een overtreding van het 
Wegverkeersreglement de houder 
van de nummerplaat krachtens de 
wet vermoed wordt de overtreder te 
zijn, tenzij hij gegevens aanbrengt 
die kunnen aantonen dat hij die 
overtreding niet heeft begaan; eiser 

(1) Zie Cass., 12 jan. 1989, A.R. nr. 2959 
(A.C., 1988-89, nr. 279), 12 juni 1990, A.R. nr. 
3812 (ibid., 1989-90, nr. 591), en 4 feb. 1992, 
A.R. nr. 6035 (ibid., 1991-92, nr. 290). 

Over de evolutie van de jurisprudentie inzake 
de identificatie en de vervolging van de bestuur
der bij de in de vlucht vastgestelde verkeers
overtredingen, zie R. DECLERCQ, « Oude recepten 
en nieuw recht. Drie jaar cassatierechtspraak 
over strafrechtspleging », in Liber Amicorum M. 
Chatel, 55 (i.z. 76); D. HOLSTERS, « Over in de 
vlucht gedane vaststellingen inzake verkeer », 
in ibid., 293 (i.z. nrs. 26 e.v.); B. DEWIT, • De aan
sprakelijkheid van de houder van de nummer
plaat van een voertuig waarmee een overtre
ding werd begaan », Verkeersrecht, 1991, 306. 
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verklaarde de strafrechtelijk aan
sprakelijke persoon te zijn voor de 
N.V. Itaco; ( ... ) niet geloofwaardig 
blijkt dat de heer Aniber de be
stuurder was van het in overtreding 
genomen voertuig; 

Ovenvegende dat de appelrechter 
zodoende niet te kennen geven dat 
eiser naar hun oordeel het hem ten 
laste gelegde feit heeft gepleegd 
doch hem strafbaar achten bij toe
passing van een beweerd wettelijk 
schuldvermoeden; 

Dat zij zodoende het voornoemde 
rechtsbeginsel miskennen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
op de strafvordering tegen de eiser 
Marcus Sillis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

3 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. De Peuter, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 712 

2• KAMER - 3 november 1992 

ARBEID - GEZONDHEID EN VEILIGHEID -
ARBEIDSBESCHERMING - A.R.A.B., ART. 453.15 
- DRAAGWIJDTE. 

Het voorschrift van het v66r K.B. 2 jan. 
1991 geldende art. 453.15 A.R.A.B., dat 
de werknemer verplicht een veilig
heidsgordel of -harnas te dragen dat 
vastgehecht wordt zo dicht mogelijk 
bij de ophanginrichting van de inrich
ting, betekent niet dat de werknemer 
moet vastgehaakt zijn aan de monta
gekooi waarin hij zich bevindt, doch 
wei nabij de ophanginrichting waar
mee deze kooi is vastgehecht aan de 
hijskraan (1). 

(SABBE E.A. T. TERKOELE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5607) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1991 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

B. Op de voorziening van de 
V.Z.W. Vingotte : 

Overwegende dat deze voorzie
ning enkel is ingesteld op civielrech
telijk gebied; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 453, meer bepaald 435.15, van het 
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbe· 
scherming, goedgekeurd en gevoegd bij 
het Besluit van de Regent van 11 februa
ri 1946 en het Besluit van de Regent van 
27 september 1947, zoals gewijzigd bij ar
tikel 7 van het koninklijk besluit van 28 
december 1976, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, bij hervorming van 
het vonnis a quo, eiseres op burgerrech
telijk gebied alleen aansprakelijk ver
klaart voor de schade veroorzaakt door 
het ongeval, zonder enige fout in oorza
kelijk verband tot die schade te weer-

(1) Het advies nr. 370 van 30 juni 1989 van 
de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen met betrek
king tot een voorstel van het Nationaal Be
drijfscomite V.G.V. van het bouwbedrijf tot 
wijziging van de art. 453.4 en 453.15 A.R.A.B. 
inzake het vervoer van werknemers in bak
ken, manden of draagstoelen, vermeldt als mo
tivering voor de bij K.B. 2 jan. 1991 doorge
voerde wijziging a.m. het duidelijker maken 
van de voorheen bestaande tekst. 
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houden in hoofde van het slachtoffer, en 
eiseres veroordeelt om aan de verweer
ders de integraliteit van hun schade te 
vergoeden, om reden dat: « ( ... ) De in het 
toen vigerend artikel 453.15 bedoelde vei
ligheidsgordel zou bovendien de val van 
het slachtoffer niet hebben belet vermits 
hij toen diende vastgehecht te worden 
aan de kooi zelf en enkel bedoeld was 
om de persoon in de kooi tegen het val
len uit de kooi te beschermen. Het intus
sen bij koninklijk besluit van 2 januari 
1991 (B.S. 15 januari 1991) gewijzigde ar
tikel 453.15 daartegenover bepaalt thans 
dat de veiligheidsgordel moet vastge
maakt worden aan een bevestigingspunt 
verschillend van de hefhaak van het hef
toestel, door middel van een systeem dat 
onafhankelijk is van de hefhaak, bijvoor
beeld aan het kabelblok waaraan de 
haak bevestigd is. De bedoeling is hier 
duidelijk iedere val van de werknemer te 
beletten ook al zou de mand zelf naar 
ben eden vall en zoals in casu » (arrest, 
bladzijde 12), en dat: « Het niet dragen 
door het slachtoffer van een veiligheids
gordel, zoals ze op de dag van het onge
val was verplicht, staat, zoals hager 
reeds uiteengezet, niet in oorzakelijk 
verband met het ongeval en zijn dodelijk 
gevolg. Het vastmaken van de veilig
heidsgordel aan de kelf van de kraan, 
was toen wettelijk niet verplicht en 
kan geenszins in hoofde van het slacht
offer als een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg worden beschouwd. Het niet 
dragen van de toen wettelijk voorziene 
veiligheidsgordel zou derhalve de ernst 
van het ongeval niet hebben bei:nvloed , 
(arrest, bladzijde 14), 

terwijl artikel 435.15 van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming, 
zoals van toepassing ten tijde van het 
ongeval, bepaalt : « Doeltreffende voor
zorgen zijn genomen om te beletten dat 
de vervoerde werknemers in de diepte 
zouden kunnen vallen; zij dragen een 
veiligheidsgordel of -harnas, dat beant
woordt aan de voorschriften van artikel 
158sexies en zo dicht mogelijk bij de 
ophanginrichting van de inrichting vast
gehecht is door middel van een inrich
ting die elk onverwacht loshaken uit
sluit »; de wet in de Franse versie 
bepaalt : « Des precautions efficaces sont 
prises pour que les travailleurs transpor
tes ne puissent tomber dans le vide; ils 
portent une ceinture ou un baudrier de 
securite, conforme aux prescriptions de 
!'article 158sexies, attache au plus pres 
du dispositif de suspension de l'engin au 

moyen d'un dispositif excluant tout de
crochage accidentel >>; de vergelijking 
tussen de Nederlandse tekst en de Fran
se tekst van de wet (die duidelijker is), 
rekening houdend met de begripsbepa
lingen van artikel 453.1 van het alge
meen reglement, aantoont dat de wetge
ver wel degelijk bedoeld heeft de werk
nemer die arbeid verricht in een « inrich
ting >> zeals gedefinieerd in artikel 453.1, 
eerste lid : bakken, manden, draagstoe
len of gelijkaardige inrichtingen (Fr.: 
dispositif), verplichten de in artikel 
158sexies omschreven veiligheidsgordel 
vast te maken aan de ophanginrichting 
van de << inrichting », zeals gedefinieerd 
in artikel 453.1, derde lid: de heftoestel
len of hefinrichting (Fr. : engin), in casu 
dus de hijskraan, en niet aan de ophan
ginrichting van de << inrichting >>, zoals 
gedefinieerd in artikel 453.1, eerste lid, 
in casu dus de montagekooi, zodat de be
streden beslissing niet wettig heeft kun
nen oordelen dat << het vastmaken van de 
veiligheidsgordel aan de kelf van de 
kraan toen niet wettelijk verplicht 
(was) >> (schending van artikel 453.15 
A.R.A.B.), bijgevolg niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat het niet betwiste 
feit dat het slachtoffer de veiligheidsgor
del niet heeft gedragen, niet in oorzake
lijk verband tot de schade staat en eise
res niet wettig alleen aansprakelijk heeft 
gesteld, op burgerrechtelijk vlak, voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het voorschrift 
van het voor het koninklijk besluit 
van 2 januari 1991 geldende artike
len 453.15 van het A.R.A.B., dat de 
werknemer verplicht een veilig
heidsgordel of -harnas te dragen dat 
vastgehecht wordt zo dicht mogelijk 
bij de ophanginrichting van de in
richting, niet betekent dat de werk
nemer moet vastgehaakt zijn aan de 
montagekooi waarin hij zich be
vindt, doch wel nabij de ophangin
richting waarmee deze kooi is vast
gehecht aan de hijskraan; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te oordelen dat het slacht
offer aan de kooi zelf mocht vastge
hecht zijn en dat derhalve het feit 
dat het in werkelijkheid aan deze 
kooi niet vastgehecht was, zonder 
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belang was omdat de kooi naar be
neden gevallen was, hun beslissing 
niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
op de civielrechtelijke vorderingen 
tegen de eiseres V.Z.W. Vin~otte; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

3 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. De Peuter, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 713 

2• KAMER - 3 november 1992 

1° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS, TAXI'S- BEZOLDIGD VER
VOER VAN PERSONEN OVER DE WEG MET AU
TOBUSSEN EN MET AUTOCARS - MACHTI
GING TOT EXPLOITEREN VAN ONGEREGELD 
BEZOLDIGD VERVOER - KWALITEITSKEN
MERKEN. 

2° GEMEENSCHAP, GEWEST - BEZOL
DIGD VERVOER VAN PERSONEN OVER DE 
WEG MET AUTOBUSSEN EN MET AUTOCARS -
KWALITEITSKENMERKEN MACHTIGING 
TOT EXPLOITEREN VAN ONGEREGELD BEZOL
DIGD VERVOER - TOERISTISCH BELEID. 

1° en 2° De bepalingen van K.B. en 
ME. 25 maart 1986 inzake kwaliteits
voorwaarden en kwaliteitskenmerken 
waaraan de voertuigen gebruikt voor 
ongeregeld bezoldigd vervoer van per
sonen moeten voldoen, maken dee] uit 
van de afgifteprocedure inzake de voor 
het exploiteren van ongeregeld bezol
digd vervoer van personen noodzake
lijke machtigingen; die regeling be
hoort niet tot het toeristisch beleid in 
de zin van de door art. 4 bijzondere 
wet 8 aug. 1980 tot hervorming der in
stellingen gedefinieerde culturele aan
gelegenheden. 

(VAN MULLEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 5623) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 april 1991 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Turnhout; 

I. Op de voorziening van Joseph 
Van Mullem: 

Over het middel, aangevoerd in het 
verzoekschrift waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is gehecht 
en daarvan dee! uitmaakt : 

Overwegende dat artikel 15 van 
de besluitwet van 30 december 1946 
betreffende het bezoldigd vervoer 
van personen over de weg met auto
bussen en met autocars, bepaalt dat 
de machtigingen tot het exploiteren 
van ongeregeld vervoer door de mi
nister van Verkeerswezen worden 
afgegeven aan de aanvragers die 
aan de door de Koning gestelde ei
sen, die betrekking hebben op onder 
meer de kwaliteit van het materieel 
en de veiligheid, voldoen; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 8, § 1, van het koninklijk be
sluit van 25 maart 1986 tot vaststel
ling van de voorwaarden voor de af
gifte van machtigingen tot het ex
ploiteren van ongeregeld bezoldigd 
vervoer van personen - zoals dit 
bestond op het ogenblik van de vast-
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stelling van de aan eiser ten laste 
gelegde feiten - de voor ongeregeld 
vervoer ingezette voertuigen inzake 
kwaliteit moeten voldoen aan de 
voorwaarde die door de minister die 
het wegverkeer in zijn bevoegdheid 
heeft worden vastgesteld; dat de in 
uitvoering van die bepaling gedane 
kwaliteitscontroles resulteren in de 
afgifte van verslagen en kwaliteits
keurmerken waarvan het model 
door de minister wordt bepaald; 

Overwegende dat het ministerieel 
besluit van 25 maart 1986 de voor
waarden inzake kwaliteit, waaraan 
de voertuigen gebruikt voor ongere
geld bezoldigd vervoer van personen 
moeten voldoen, vaststelt en in zijn 
artikel 5, § 2, bepaalt dat de bedoel
de kwaliteitskeurmerken zichtbaar 
op of bij de instapdeur van de reizi
gers en aan de achterzij de van het 
voertuig door de vervoerondernemer 
aangebracht moeten worden voora
leer het voertuig gebruikt wordt 
voor ongeregeld vervoer; 

Overwegende dat die bepalingen 
inzake kwaliteitsvoorwaarden en 
kwaliteitskeurmerken deel uitma
ken van de een geheel vormende af
gifteprocedure inzake de voor het 
exploiteren van ongeregeld bezol
digd vervoer van personen noodza
kelijke machtigingen; 

Overwegende dat die regeling al
dus niet behoort tot het toeristisch 
beleid in de zin van de door artikel 
4 van de bijzondere wet van 8 au
gustus 1980 tot hervorming der in
stellingen gedefinieerde culturele 
aangelegenheden bedoeld in artikel 
59bis, § 2, 1°, van de Grondwet, zo
dat artikel 4, 10°, van de wet van 8 
augustus 1980 geen afbreuk doet 
aan de wettigheid van het voormel
de koninklijk besluit en ministerieel 
besluit van 25 maart 1986; 

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

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

Om die redenen, ... 

3 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. p, 
Dumez, Antwerpen. 

Nr. 714 

2e KAMER - 4 november 1992 

CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE MIDDE
LEN - STRAFZAKEN - MIDDEL WAARIN KR!
TIEK WORDT GEUIT OP ONREGELMATIGHE
DEN BIJ HET VERHOOR VAN EEN GETUIGE 
VOOR DE EERSTE RECHTER - MIDDEL NIET 
AAN DE APPELRECHTER VOORGELEGD. 

Niet ontvankelijk is het middel, dat geen 
betrekking heeft op de bevoegdheid 
doch kritiek uit op onregelmatigheden 
bij het verhoor van een getuige voor 
de eerste rechter, begaan wanneer het 
niet aan de feitenrechter in hager be
roep is voorgelegd (1). 

{GOSSELIN) 

(A.R. nr. 9967) 

4 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Ghislain - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal. 

(1) Cass., 8 mei 1984, A.R. nr. 8518 (A.C., 
1983-84, nr. 515). 
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Nr. 715 

HOF VAN CASSATIE Nr. 715 

2• KAMER - 4 november 1992 

HOGER BEROEP STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
STRAFVORDERING - EENSTEMMIGHEID 
EEN ENKELE STRAF, DOOR DE EERSTE RECH
TER UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLEN
DE TELASTLEGGINGEN - APPELGERECHT 
DAT EEN VAN DIE TELASTLEGGINGEN NIET 
BEWEZEN VERKLAART - HANDHAVING VAN 
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPRO
KEN STRAF - EENSTEMMIGHEID NIET VER
EIST. 

Wanneer het gerecht, op het hager be
roep tegen een vonnis dat een enkele 
straf heeft uitgesproken voor verschil
Jende telastleggingen, een ervan niet 
bewezen verklaart doch niettemin de 
door de eerste rechter uitgesproken 
straf handhaaft, hoeft de beslissing 
niet met eenparige stemmen van de ]e
den worden gewezen (1). (Art. 2llbis 
Sv.) 

(CHAAOUB T. TRAMONTANA E.A.) 

(A.R. nr. 122) 

4 november 1992 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Willems - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Ligot, Luik. 

Nr. 716 

1 • KAMER - 5 november 1992 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
TUCHTZAKEN - GEMENGDE RAAD VAN BE
ROEP VAN DE ORDE VAN DIERENARTSEN -

Noot arrest nr. 715: 

(1) Zie Cass., 20 mei 1986, A.R. nr. 9834 
(A.C., 1985-86, nr. 575). 

GEEN PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZIT
TING - ONMOGELIJKHEID VOOR HET HOF 
OM DE SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE NA TE GAAN - NIETIGE BESLIS
SING. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP- GEEN PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING - ONMOGELIJKHEID 
VOOR HET HOF OM DE SAMENSTELLING VAN 
HET RECHTSCOLLEGE NA TE GAAN - NIE
TIGE BESLISSING. 

1 o en 2° Wanneer de tekst van de conclu
sie, die door een tuchtrechtelijk ver
volgde dierenarts is neergelegd voor 
de gemengde raad van beroep van de 
Orde van Dierenartsen, de door de 
voorzitter van de raad van beroep on
dertekende vermelding bevat dat die 
tekst is neergelegd op de openbare te
rechtzitting van een welbepaalde da
tum en uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
van die terechtzitting een proces-ver
baal is opgemaakt, kan het Hoi, ter 
oorzake van die leemte, onmogelijk 
nagaan of de bestreden beslissing, 
naar het vereiste van art. 779, eerste 
lid, Ger. W., is gewezen door rechters 
die aile zittingen over de zaak hebben 
bijgewoond; weshalve die beslissing 
nietig is (1). 

(R. ... T. ORDE VAN DIERENARTSEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9530) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 april 1992 gewe
zen door de gemengde raad van be
roep van de Orde van Dierenartsen 
met het Frans als voertaal; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 779, inzonderheid eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

Noot arrest nr. 716 : 

(1) Zie Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 994), 28 
feb. 1979 (ibid., 1978-79, biz. 779), 1 feb. 1984, 
A.R. nr. 3371 (ibid., 1983-84, nr. 299), en 29 mei 
1986, A.R. nr. 7484 (ibid., 1985-86, nr. 610). 
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doordat uit verschillende processen
verbaal van de terechtzitting, die regel- · 
matig zijn ondertekend door de voorzit
ter en de secretaris van de gemengde 
raad van beroep van de Orde van Dieren
artsen met het Frans als voertaal, wel
iswaar blijkt onder meer dat eiser op 14 
december 1991 in zijn pleidooi de wra
king van dokter C... gevorderd heeft en 
dat de raad op 18 januari 1992 beslist 
heeft dat de voorzitter zich ter plaatse 
zal begeven, maar dat op 22 februari 
1992, dag waarop de zaak in het open
baar werd behandeld, geen enkel proces
verbaal is opgemaakt, ofschoon de voor
zitter van de raad die dag de aanvullen
de conlcusie van eiser voor gezien heeft 
getekend en dat visum heeft laten voor
afgaan door de vermelding « op de open
bare terechtzitting » van 22 februari 
1992, 

terwijl artikel 779, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat « het 
vonnis enkel kan worden gewezen door 
het voorgeschreven aantal rechters. De
zen moeten alle zittingen over de zaak 
bijgewoond hebben. Een en ander op 
straffe van nietigheid >>; het Hof, bij ont
stentenis van een regelmatig opgemaakt 
proces-verbaal, onmogelijk kan nagaan 
of de rechters die op 4 april 1992 de be
streden beslissing hebben gewezen dege
nen zijn die tegenwoordig waren op de 
openbare terechtzitting van 22 februari 
1992 waar eiser zijn aanvullende conclu
sie heeft neergelegd; het Hof bij ontsten
tenis van een proces-verbaal van de te
rechtzitting niet kan nagaan of artikel 
779, inzonderheid eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig 
artikel 2 van dat wetboek op deze tucht
zaak van toepassing is, in acht genomen 
is, zodat de bestreden beslissing nietig is 
(schending van de in het middel ver
melde bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek) en daardoor niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de tekst van de 
aanvullende conclusie van eiser de 
door de voorzitter van de raad van 
beroep ondertekende vermelding 
« neergelegd op de openbare terecht
zitting van 22 februari 1992 >> bevat; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat van die terecht
zitting een proces-verbaal is opge
maakt; 

Overwegende dat het Hof door die 
leemte onmogelijk kan nagaan of de 
bestreden beslissing, naar het ver
eiste van artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, gewezen 
is door de rechters die alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond; 
dat die beslissing dus nietig is; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde ge
mengde raad van beroep van de Or
de van Dierenartsen. 

5 november 1992 - 1e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 717 

1 e KAMER - 5 november 1992 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - EINDE - HERNIEUWING - BEPALIN
GEN VAN ART. 14, EERSTE LID, VERVAT IN DE 
HANDELSHUURWET - BEPALINGEN VAN 
DWINGEND RECHT. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - EINDE - · HERNIEUWING - AAN
VRAAG OM HUURHERNIEUWING - OP STMF
FE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN VER
MELDINGEN. 
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1° De bepalingen van art. 14, eerste lid, 
vervat in de Handelshuurwet zijn van 
dwingend recht (1). 

2° De nietigheid, als sanctie, waarvan 
sprake is in art. 14, eerste lid, Han
delshuurwet volgt niet alleen uit de 
niet-opgave van de voorwaarden waar
onder de huurder bereid is om de nieu
we huur aan te gaan, maar ook uit het 
ontbreken van de vermelding dat de 
verhuurder geacht zal worden met de 
hernieuwing van de huur onder de 
voorgestelde voorwaarden in te stem
men, indien hij niet op dezelfde wijze 
binnen drie maanden kennis geeft of
wei van zijn met redenen omklede 
weigering van hernieuwing, ofwel van 
andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde (2). 

(INTERBREW BELGIUM N.V. 
T. PARISI, HARCHIES) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9553) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 december 1990 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Koophandel te Door
nik; 

Gelet op het uittreksel uit het ver
zoekschrift tot cassatie waarvan een 
eensluidend verklaard uittreksel aan 
dit arrest is gehecht; 

Over het middel: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 14, eer
ste lid, van de wet van 30 april 1951 
op de handelshuur bepaalt : << de 
huurder die het recht op hernieu
wing verlangt uit te oefenen, moet 
zulks op straffe van verval bij ex
ploot van gerechtsdeurwaarder of 
bij aangetekende brief ter kennis 
van de verhuurder brengen, ten 
vroegste achttien maanden, ten laat
ste vijftien maanden v66r het eindi
gen van de lopende huur. De ken-

(1) Cass., 18 april 1975 (A.C., 1975, 916). 

(2) Cass., 16 mei 1969 (A.C., 1969, 918). 

nisgeving moet op straffe van nietig
heid de voorwaarden opgeven waar
onder de huurder zelf bereid is om 
de nieuwe huur aan te gaan en de 
vermelding bevatten dat de verhuur
der geacht zal worden met de her
nieuwing van de huur onder de 
voorgestelde voorwaarden in te 
stemmen, indien hij niet op dezelfde 
wijze binnen drie maanden kennis 
geeft ofwel van zijn met redenen 
omklede weigering van hernieu
wing, ofwel van andere voorwaar
den of van het aanbod van een der
de »; dat die wetsbepaling van 
dwingend recht is; 

Overwegende dat niet aileen het 
verzuim van de opgave van de voor
waarden waaronder de huurder be
reid is om de nieuwe huur aan te 
gaan tot nietigheid leidt, maar ook 
het ontbreken van de vermelding 
dat de verhuurder geacht zal wor
den met de hernieuwing van de 
huur onder de voorgestelde voor
waarden in te stemmen, indien hij 
niet op dezelfde wijze binnen drie 
maanden kennis geeft ofwel van 
zijn met redenen omklede weigering 
van hernieuwing, ofwel van andere 
voorwaarden of van het aanbod van 
een derde; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat « de (verweer
ders) bij aangetekende brief van 10 
november 1989 de hernieuwing van 
de huur onder de bestaande voor
waarden en met ingang van 1 mei 
1991 hebben gevraagd, zonder daar
in evenwel een van de andere bij ar
tikel 14, eerste lid, van de wet op de 
handelshuur bepaalde voorwaarden 
over te nemen »; dat het aldus be
slist dat de verweerders tekortgeko
men zijn aan de door voornoemd ar
tikel 14, eerste lid, opgelegde ver
plichting om in de aanvraag van 
huurhernieuwing te vermelden dat 
de verhuurder gea.cht zal worden 
met de hernieuwing van de huur on
der de door de huurder voorgestelde 
voorwaarden in te stemmen, indien 
hij geen kennis geeft ofwel van zijn 
met redenen omklede weigering van 
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hernieuwing, ofwel van andere voor
waarden of van het aanbod van een 
derde; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het evenwel beslist dat 
de handelshuur tussen de partijen 
hernieuwd is onder de voorwaarden, 
die zijn voorgesteld in de aanvraag 
van huurhernieuwing van 10 novem
ber 1989, artikel 14 van de wet van 
30 april 1951 schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Koophandel te Charleroi, 
zitting houdende in hoger beroep. 

5 november 1992 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 718 

1 • KAMER - 6 november 1992 

VERENIGING ZONDER WINSTOOG
MERK - RECHTSPERSOONLIJKHEID -
NEERLEGGING VAN DE LEDENLIJSTEN TER 
GRIFFIE VAN DE BURGERLIJKE RECHTBANK 
- VERZUilVI - SANCTIE. 

Wanneer aan de in art. 3 V.Z. W.-wet 
voorgeschreven bekendmaking werd 
voldaan, heeft het verzuim van de 
neerlegging van de Jedenlijst of van de 
aanvullende ledenl1jsten niet tot ge
volg dat de vereniging de rechtsper
soonlijkheid verliest, maar enkel dat 
tegenover derden de uitoefening van 
haar aan die rechtspersoonlijkheid 
verbonden rechten is opgeschort tot 
aan de regularisatie (1). (Art. 26, eerste 
lid, V.Z.W.-wet.) 

(DEPLA E.A. T. NATIONAAL CHRISTELIJK MID
DENSTANDVERBOND V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7539) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1990 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 860 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, lid 1, 10 
en 26, van de wet van 27 juni 1921, waar
bij aan de verenigingen zonder winstge
vend doel en aan de instellingen van 
openbaar nut rechtspersoonlijkheid 
wordt verleend, gewijzigd bij de wet van 
28 juni 1984, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging de vordering van verweerster 
tegen eisers in betaling van de som van 
944.234 frank ontvankelijk verklaart op 
de volgende gronden : << W at het neerleg
gen ter griffie van de jaarlijks aan de 
wijzigingen aangepaste ledenlijst betreft 
staat vast dat de sanctie niet bestaat in 
een definitieve niet-toelaatbaarheid van 
de eis (immers, geen nietigheid zonder 
tekst: artikel 860 Gerechtelijk Wetboek). 
De enige sanctie bestaat hierin dat de 
rechtspleging dient opgeschort te worden 
totdat aan de voorwaarde is voldaan. Nu 
vaststaat dat (verweerster) op 26 novem
ber 1987 (de dagvaarding dateert van 21 
augustus 1987) een aangepaste ledenlijst 
heeft neergelegd, heeft de eerste rechter 
met reden de regularisatie aanvaard », 

(1) Cass., 20 maart 1939 (A.C., 1939, 106); zie 
R. v.St., 3 juni 1982 (Verz. An R.v.St., 1982, 
nr. 22.309), 10 dec. 1985 (ibid., 1985, nr. 25.942), 
28 juni 1989 (ibid., 1989, nr. 32.901). 
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terwijl verweerster voor de dagvaar
ding van 21 augustus 1987 verzuimd had 
om haar ledenlijst elk jaar aan te vullen 
met opgave van de wijzigingen betreffen
de de !eden; dat de voorlaatste ledenlijst 
van 2 oktober 1985 door verweerster in
derdaad pas werd aangevuld met een 
aangepaste ledenlijst op 26 november 
1987; dat dit verzuim tot gevolg heeft dat 
verweerster zich tegenover eisers niet op 
de rechtspersoonlijkheid kon beroepen 
toen zij de vordering inleidde en dat die 
vordering bijgevolg niet ontvankelijk 
was en niet-ontvankelijk bleef, ook nadat 
verweerster de aangepaste ledenlijst had 
neergelegd op 26 november 1987; dat de
ze formaliteit immers reeds had moeten 
vervuld geweest zijn alvorens verweer
ster haar vordering inleidde en dit op 
straffe van niet-ontvankelijkheid vermits 
die ontvankelijkheid dient beoordeeld op 
het ogenblik dat de vordering wordt in
geleid (schending van artikel 1, lid 1, 10 
en 26, wet van 27 juni 1921); dat het be
streden arrest ten onrechte beslist heeft 
dat de sanctie van dit verzuim niet be
staat in een definitieve niet-toelaatbaar
heid van de eis omdat er geen nietigheid 
bestaat zonder tekst; dat het ter zake im
mers niet gaat om een nietige proces
handeling maar om de niet-tegenwerpe
lijkheid van de rechtspersoon van ver
weerster (schending van artikel 860 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1, lid 1, 10 en 
26, wet van 27 juni 1921), zodat het be
streden arrest de in het middel aangewe
zen bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat een vereniging 
zonder winstoogmerk, luidens arti
kel 3 van de wet van 27 juni 1921, 
rechtspersoonlijkheid bezit vanaf de 
dag waarop haar statuten, de na
men, de voornamen, het beroep en 
en de woonplaats van haar overeen
komstig de statuten aangewezen be
heerders in de bijlagen tot het Bel
gisch Staatsblad zijn bekendge
maakt; 

Dat, luidens artikel 26, eerste lid, 
van diezelfde wet, een vereniging 
zonder winstoogmerk zich niet op 
de rechtspersoonlijkheid kan beroe
pen tegenover derden wanneer de 
neerlegging ter griffie van de eerste 
ledenlijst en van de aanvullende le
denlijsten, bedoeld in artikel 10, 
werd verzuimd; dat deze wetsbepa
ling geen onderscheid maakt voor 

de toepassing van de sanctie naar
gelang er een volledig verzuim is 
van de neerlegging van de ledenlijst 
of een verzuim de ledenlijst aan te 
vullen; 

Overwegende dat te dezen geen 
betwisting bestaat met betrekking 
tot het feit dat aan de bekendma
king, bedoeld in artikel 3, werd vol
daan, zodat verweerster rechtsper
soonlijkheid bezat; dat de omstan
digheid dat de op 2 oktober 1985 
door verweerster neergelegde leden
lijst op het ogenblik van de inleiden
de dagvaarding van 21 augustus 
1987 niet overeenkomstig artikel 10 
van de wet van 27 juni 1921 was 
aangevuld, maar dat dit slechts op 
26 november 1987 gebeurde, niet tot 
gevolg had dat verweerster tot 26 
november 1987 van rechtspersoon
lijkheid was beroofd, maar enkel 
dat tegenover derden de uitoefening 
van haar rechten verbonden aan de 
rechtspersoonlijkheid was opge
schort; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
27 juni 1921 blijkt dat, voor zover 
voldaan is aan de in artikel 3 be
doelde bekendmaking, met de 
sanctie van artikel 26, behoudens 
bedrog, enkel is bedoeld een dila
toire exceptie die kan worden inge
roepen totdat de regularisatie is ge
daan; 

Overwegende dat de appelrechter 
overweegt: << Wat het neerleggen ter 
griffie van de jaarlijks aan de wijzi
gingen aangepaste ledenlij st betreft 
(artt. 10 en 26 van de wet van 27 ju
ni 1921) staat vast dat de sanctie 
niet bestaat in een definitieve niet
toelaatbaarheid van de eis ( ... ). De 
enige sanctie bestaat hierin dat de 
rechtspleging dient opgeschort te 
worden totdat aan de voorwaarde is 
voldaan ( ... ). Nu vaststaat dat (ver
weerster) op 26 november 1987 (de 
dagvaarding dateert van 21 augus
tus 1987) een aangepaste ledenlijst 
heeft neergelegd ( ... ) heeft de eerste 
rechter met reden de regularistatie 
aanvaard »; dat hij beslist dat de 



Nr. 719 HOF VAN CASSATIE 1285 

eerste rechter die de oorspronke
lijke vordering van verweerster ont
vankelijk verklaarde « op dit punt 
( ... ) derhalve correct geoordeeld 
(heeft) »; dat het arrest zodoende ar
tikel 26 van de wet van 27 juni 1921 
niet schendt; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

6 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Boes - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
teri : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 719 

1 • KAMER - 6 november 1992 

CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - TUCHTZAKEN - ORDE 
VAN GENEESHEREN - EEN ENKELE STRAF 
U!TGESPROKEN WEGENS TWEE TEKORTKO
MINGEN AAN DE PLICHTENLEER - MIDDE
LEN DIE ENKEL BETREKKING HEBBEN OP 
EEN VAN DIE TEKORTKOIVIINGEN - ONTVAN
KELIJKHE!D. 

Wanneer de raad van beroep van de Or
de van Geneesheren wegens twee te
kortkomingen aan de beroepsplichten 
een enkele tuchtstraf uitspreekt en 
oordeelt dat beide bewezen bevonden 
telastleggingen zwaar zijn en de uiting 
zijn van een zelfde opzet, zijn de mid
delen die enkel betrekking hebben op 
een van die tekortkomingen niet ont
vankelijk, daar, oak al waren zij ge-

grand, de straf naar recht verantwoord 
blijft door de schuldigverklaring van 
eiser aan de andere telastlegging (1). · 

(V ... K. .. T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7544) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 december 1990 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren, met 
het N ederlands als voertaal; 

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

Over de twee middelen samen : 

Overwegende dat de raad van be
roep eiser schuldig verklaart aan de 
telastleggingen : 1. deontologisch on
verantwoord voorschrijfgedrag ten 
aanzien van de patii:~nten I.R. en 
P.A.; 2. misleiding van de Provinci
ale Raad van Limburg omtrent het 
voorgehouden gewijzigd voorschrijf
gedrag; dat de raad oordeelt dat bei
de bewezen bevonden telasteleggin
gen zwaarwichtig zijn, de uiting zijn 
van een zelfde opzet en eiser een 
enkele tuchtstraf van zes maand 
schorsing in het recht de genees
kunde uit te oefenen, oplegt; 

Overwegende dat de in de midde
len aangevoerde grieven niet de te
lastlegging sub 1 betreffen; dat, ook 
al waren die grieven gegrond, de 
straf naar recht verantwoord blijft 
door de schuldigverklaring van eiser 
aan die telastlegging; dat de midde
len dienvolgens niet tot cassatie 
kunnen leiden en derhalve niet ont
vankelijk zijn; 

(1) Cass., 29 maart 1984, A.R. nr. 6845 (A.C., 
1983-84, nr. 440). Zie Cass., 6 nov. 1980 (ibid., 
1980-81, nr. 149), en Cass., 11 april 1991, A.R. 
nr. 8927 (ibid., 1990-91, nr. 423). ' 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten . 

• , 6 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Boes - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Nelissen Grade en Biitzler. 

Nr. 720 

1 • KAMER - 6 november 1992 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOE
DENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - TOET
SING DOOR HET HOF. 

In de gevallen waarin het bewijs door 
vermoedens wettig is toegelaten beoor
deelt de rechter op onaantastbare wij
ze de bewijswaarde van de vermoe
dens waarop hij steunt om het bestaan 
van een feit aan te nemen; het Hoi 
gaat enkel na of de rechter het begrip 
« feitelijk vermoeden » niet heeft mis
kend en onder meer of hij uit de door 
hem vastgestelde feiten geen gevolg 
heeft getrokken dat daarmee geen en
kel verband houdt (1). (Art. 1353 B.W.). 

(BONIMMO N.V. T. MOMMEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7637) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1990 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt; 

(1) Cass., 14 maart 1988, A.R. nr. 8233 (A.C:, 
1987-88, nr. 437); 21 dec. 1990, A.R. nr. 
F 1850 N (ibid., 1990-91, nr. 218). 

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

Over het tweede middel : 

Overwegende dat eiseres aan het 
vonnis verwijt het rechtsbegrip fei
telijk vermoeden te hebben geschon
den door uit de vaststelling dat 867 
kwotiteiten op 1000 aanwezig of ver
tegenwoordigd waren op de algeme
ne vergadering van 18 januari 1988, 
af te leiden dat de medeeigenaars 
regelmatig bij gewone brief waren 
opgeroepen; 

Overwegende dat, luidens artikel 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
vermoedens die niet bij de wet zijn 
ingesteld, overgelaten worden aan 
het oordeel en aan het beleid van de 
rechter; 

Dat de rechter in zaken waarin 
het bewij s door vermoedens wettig 
is toegelaten, op onaantastbare wij
ze de bewijswaarde beoordeelt van 
de vermoedens waarop hij steunt 
om het bestaan van een feit aan te 
nemen; 

Dat het Hof enkel nagaat of de 
rechter het begrip « feitelijk vermoe
den » niet heeft miskend en onder 
meer of hij uit de door hem vastge
stelde feiten geen gevolg heeft ge
trokken dat daarmee geen enkel 
verband houdt; 

Overwegende dat ten deze een 
mogelijk verband tussen de door de 
appelrechter vastgestelde feiten en 
het door hem eruit afgeleide niet 
kan worden uitgesloten; dat de bete
kenis die hij eraan geeft tot zijn on
aantastbare beoordeling behoort; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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6 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: mevr. Baete
Swinnen, waarnemend voorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 721 

3• KAMER - 9 november 1992 

1° CASSATIE - BINDENDVERKLARING -
BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
VOOR EEN VOOR HET HOF IN TUSSENKOMST 
OPGEROEPEN PARTIJ - VOORWERP. 

2° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
KEN - VORDERING TOT BINDENDVERKLA
RING VAN DE BESLISSING- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
VOOR EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE IN 
TUSSENKOMST OPGEROEPEN PARTIJ 
VOORWERP. 

1 o en 2° De vordering tot bindendverkla
ring van de gerechtelijke beslissing, 
zoals een arrest van het Hof van Cas
satie, heeft enkel tot doel te beletten 
dat de verweerder in die vordering in 
een eventueel later geding met de ei
ser kan aanvoeren dat die beslissing 
hem niet kan worden tegengeworpen. 
(Impliciet.) (1) (Artt. 15 en 812, Ger.W.) 

(1) Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978, 242); 18 
okt. 1979 (ibid., 1980, 211); zie Cass., 7 nov. 
1980, A.R. nr. 2869 (ibid., 1980-81, nr. 293); 25 
nov. 1985, A.R. nr. 7419 (ibid., 1985-86, nr. 204), 
inz. biz. 432; A. FEITWEIS, Manuel de pl'ocedul'e 
civile, 2de uitg., Luik, 1987, nrs. 592 tot 596. 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEITEN T. RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEK
TE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING; T.A.V. BO-

NANNO A., BONANNO G.) 

(A.R. nr. 9476) 

9 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Simont. 

Nr. 722 

3• KAMER - 9 november 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN- VORMEN- BEWIJS VAN BE
TEKENING VAN DE VOORZIENING- TE LATE 
NEERLEGGING VAN HET EXPLOOT VAN BETE
KENING - GEVOLG. 

20 OPENBARE ORDE- WET INZAKE DE 
ORGANISATIE VAN DE TUCHTGERECHTEN -
ADVOCATEN - BEPALINGEN DIE DE OPENBA
RE ORDE RAKEN. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
TUCHTZAKEN - ADVOCATEN - WET INZAKE 
DE ORGANISATIE VAN DE TUCHTGERECHTEN 
- BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RA
KEN. 

40 ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE -
KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN- REGEL 
BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE 
TUCHTGERECHTEN - OPENBARE ORDE. 

5° ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE 
KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN. 

1° Het voorschrift van art. 1081 Ger. W., 
dat betrekking heeft op het bewijs van 
de betekening van de voorziening in 
cassatie, is niet, zoals dat van art. 
1079, op straffe van niet-ontvankelijk-
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heid van de voorziening voorgeschre
ven, maar enkel op straffe van nietig
heid van de proceshandeling van neer
Jegging ter griffie van het ver
zoekschrift; die nietighe1d valt onder 
toepassing van art. 861 Ger. W: (1). 
(Art. 477, derde lid, Ger.W.) (Impliciet.) 

2°, 3° en 4° De regel dat de raad van de 
Orde van Advocaten kennis neemt van 
de tuchtzaken door toedoen van de 
stafhouder is van wezenlijk belang 
voor de rechtsbedeling en raakt de 
openbare orde (2). (Art. 475, Ger.W.) 

5° De raad van de Orde van Advocaten 
kan slechts door toedoen van de staf
houder kennis nemen van tuchtzaken 
(3). (Art. 457, GerW.) 

(S ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9508) 

HET HOF; - Gelet op de beslis
sing die op 10 maart 1992 door de 
tuchtraad van beroep van de balies 
van het rechtsgebied van het Hof 
van Beroep te Brussel is gewezen; 

Gelet op de beschikking van 2 
september 1992 van de eerste voor
zitter, waarbij de zaak naar de der
de kamer wordt verwezen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 2, 457, 860, 861, 862, 864, 865 
van het Gerechtelijk Wetboek en 148 van 
het huishoudelijk reglement van de balie 
te Nijvel, 

doordat de bestreden beslissing de be
roepen beslissing van de tuchtraad van 
de Orde van Advocaten van de balie te 
Nijvel bevestigt, waarbij de telastleggin
gen 3, 4 en 5 bewezen worden verklaard 
en ten laste van eiser de straf schrap
ping wordt uitgesproken, na te hebben 

{1) Cass., 11 juni 1982, A.R. nrs. 3068, 3291im 
3441 (A.C., 1981-82, nr. 605). 

{2) Zie Cass., 30 april 1982, A.R. nr. 3350 
(A.C., 1981-82, nr. 510). 

{3) Cass. 2 juni 1983, A.R. nr. 6522 {A.C., 
1982-83, nr. 548); zie Cass., 17 maart 1988, A.R. 
nr. 7994 {ibid., 1987-88, nr. 447). 

beslist dat, hoewel de dagvaarding d.d. 
31 december 1990, die echter pas op 4 ja
nuari 1991 is verstuurd, in eigen naam 
door de verslaggever en niet door de 
stafhouder is getekend, niet hoeft te wor
den nagegaan of de dagvaarding, die aan 
de veroordeling bij verstek is voorafge
gaan, regelmatig is, op grond dat eisers 
verzet tegen die beslissing bij verstek is 
aangenomen, 

terwijl de artikelen 457 van het Ge
rechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de 
raad van de Orde kennis neemt van de 
tuchtzaken door toedoen van de stafhou
der en 148 van het huishoudelijk regle
ment dat bepaalt dat de stafhouder, bij 
het einde van het onderzoek, kan beslis
sen dat de betrokken advocaat naar de 
tuchtraad van de Orde wordt verwezen, 
normen van rechterlijke organisatie zijn 
waarvan de schending niet kan worden 
gedekt door het feit dat ze door eiser 
niet is opgeworpen of dat de beroepen 
beslissing op tegenspraak is gewezen; 
daaruit volgt dat de raad van de Orde, 
en vervolgens de raad van beroep, nu zij 
niet door toedoen van de stafhouder re
gelmatig was geadieerd, geen kennis kon 
nemen van de vervolgingen ten laste van 
eiser; 

Overwegende dat artikel 457 van 
het Gerechtelijk W etboek bepaalt 
dat de raad van de Orde, door toe
doen van de stafhouder, kennis 
neemt van de tuchtzaken; 

Dat die bepaling een regel uit
vaardigt die van wezenlijk belang is 
voor de rechtsbedeling en dus de 
openbare orde raakt; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat de dagvaarding 
door de verslaggever en niet door de 
stafhouder is getekend; 

Dat de bestreden beslissing, door 
te zeggen dat de tuchtvordering ont
vankelijk is op grond dat eiser voor 
de raad van de Orde is verschenen 
<< zonder een grief tegen de vroegere 
rechtspleging op te werpen >>, de 
voornoemde bepaling schendt; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
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dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; gelet op artikel 111, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de an
ders samengestelde tuchtraad van 
beroep van de balies van het rechts
gebied van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

9 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Gro
tendeels gelijkluidende conclusie (4) van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Delahaye. 

(4) Onderhavig arrest spreekt de vernieti
ging uit wegens schending van art. 457, Ger.W. 
Het O.M. stelde de vernietiging voor wegens 
schending van die bepaling en van art. 148 van 
het huishoudelijk reglement van de balie te 
Nijvel dat door de raad van de Orde is uitge
vaardigd. Het O.M. oordeelde dat de bepalin
gen van het huishoudelijk reglement, dat door 
de raad van de Orde van een balie is uitge
vaardigd, en waarvan de bepalingen betrek
king hebben op de uitoefening van de tucht en 
bindend zijn voor aile advocaten bij de balie, 
inzonderheid krachtens de artt. 456 en 501, 
tweede lid, Ger.W., wetten zijn in de zin van 
art. 608 van dat wetboek. (Cass., 17 maart 1988, 
A.R. nr. 7994, A.C., 1987-88, nr. 447, impliciet; 
zie Cass., 2 juni 1983, A.R. nr. 6522, ibid., 
1982-83, nr. 548; 12 dec. 1985, A.R. nr. 7310, 
ibid., 1985-86, nr. 252; 11 april 1991, A.R. nr. 
8927, ibid., 1990-91, nr. 423; " Propos sur le tex
te de Ia loi et les principes generaux du 
droit >>, plecht. openingsrede van proc-gen. 
Ganshof van der Meersch voor het Hof op 1 
sept. 1970, A.C., 1970, biz. 38 en de noot 178; 
Eur. Hof R.M. 26 april 1991, Ezelin t. Frank
rijk, Publikatie Eur. Hoi R.M., Reeks A, 1991, 
dee! 202; N.J., 1992, biz. 1832). Het O.M. was 
van oordeel dat de artt. 456 en 501, tweede lid, 
Ger.W. impliceren dat de raad van de Orde 
van een balie de bevoegdheid krijgt om beslis
singen van verordende aard te nemen m.b.t. 
de uitoefening van de tucht binnen die balie 
en dat de wetgever, aangezien hij geen andere 
overheid de bevoegdheid heeft gegeven om die 
verordende beslissingen verbindende kracht te 
geven, ook impliciet heeft erkend dat de raad 
van de Orde van betrokken balie die bevoegd
heid heeft. Tal van andere bepalingen van het 
Ger.W. verwijzen naar de verordenende be
voegdheid van de raad van de orde van een 
balie of implicieren die bevoegdheid; inzonder
heid de artt. 436, 437, 443, 447 en 451. Onder
havig arrest doet geen uitspraak over de vraag 
of art. 148 van het huishoudelijk reglement 
van de balie te Nijvel een wet is in de zin van 
art. 608 Ger.W. 

. 
Nr. 723 

3• KAMER - 9 november 1992 

1° DIENSTPLICHT - VRIJSTELLING EN 
VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE 
GROND - DIENSTPLICHTIGE MET WERKE
LIJKE EN GEWONE VERBLIJFPLAATS BUITEN 
HET LAND - CRITERIA INZAKE LICHAME
LIJKE GESCHIKTHEID - TOEPASSING. 

2° DIENSTPLICHT - VRIJSTELLING EN 
VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE 
GROND - DIENSTPLICHTIGE MET WERKE
LIJKE EN GEWONE VERBLIJFPLAATS BUITEN 
HET LAND - RAADPLEGING VAN EEN GE
NEESHEER-SPECIALIST - VERPLICHT!NG -
BEG RIP. 

1° De herkeuringsraad, die uitspraak 
doet over de dienstgeschiktheid van de 
dienstplichtige die zijn werkelijke en 
gewone verblijfplaats buiten het land 
heeft, dient de voorschriften na te ]e
ven die zijn vervat in het K.B. 5 nov. 
1971 betreffende de keuringscriteria 
inzake lichamelijke geschiktheid van 
de dienstplichtigen voor militaire 
dienst, en in de tabel der ziekten en Ii~ 
chaamsgebreken die aanleiding geven 
tot ongeschiktheid voor die dienst, ge
voegd bij genoemd koninklijk besluit. 
(Artt. 14, § 3, 39, 44, 45, § 1, en 46, 
Dienstplichtwet.) 

2° De verplichting een geneesheer-specic 
alist te raadplegen in de reglementair 
bepaalde gevallen, is toepasselijk op 
de dienstplichtige die zijn werkelijke 
en gewone verbijfplaats buiten het 
land heeft en die vrijstelling van of 
voorlopige afkeuring voor militaire 
dienst op lichamelijke grand vraagt. 
(Artt. 14, § 3, 39, 44, 45, § 1, en 46, 
Dienstplichtwet; K.B. 5 nov. 1971 en de 
bijgevoegde tabel, rubriek 512.) 

(P ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M 577 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den besliss!ng, op 30 juni 1992 door 
de herkeuringsraad van de provincie 
Brabant gewezen; 
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Over het derde middel: 

Overwegende dat uit de samenle
zing van de artikelen 14, § 3, 39, 44, 
45, § 1, en 46 van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten volgt dat de her
keuringsraad, die uitspraak doet 
over de dienstgeschiktheid van de 
dienstplichtige die zijn werkelijke 
en gewone verblijfplaats buiten het 
land heeft, de voorschriften dient na 
te !even die zijn vervat in het ko
ninklijk besluit van 5 november 
1971 betreffende de keuringscriteria 
inzake lichamelijke geschiktheid 
van de dienstplichtigen voor militai
re dienst, en in de bij genoemd ko
ninklijk besluit gevoegde tabel der 
ziekten en lichaamsgebreken die 
aanleiding geven tot ongeschiktheid 
voor die dienst; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de herkeuringsraad 
beslist dat eiser, een dienstplichtige 
die zijn werkelijke en gewone ver
blijfplaats buiten het land heeft, is 
« aangewezen, geschikt voor de 
dienst », op grond dat het criterium 
512 « niet is aangetoond »; dat de 
herkeuringsraad verwijst naar « het 
geneeskundig verslag dat door de 
geneesheer aangewezen door de di
plomatieke of consulaire ambtenaar 
is opgesteld » en naar het advies 
van de twee geneesheren van de 
raad; 

Overwegende dat in de kolom 5 
van de rubriek 512 van de voor
noemde tabel, gevoegd bij het ko
ninklijk besluit van 5 november 
1971, een kruis voorkomt, wat lui
dens die tabel, sub 1 Algemeenhe
den, 5., duidt op de verplichting een 
geneesheer-specialist te raadplegen; 

Dat de herkeuringsraad, door zich 
tot bovengenoemde vermeldingen te 
beperken, zijn beslissing 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 herkeuringsraad van de provincie 
Henegouwen. 

9 november 1992 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Chr. Amelynck, 
Brussel. 

Nr. 724 

2• KAMER - 10 november 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING - ARREST HOU
DENDE WEIGERING UITSLUITEND GEGROND 
OP OVERWEGINGEN VAN HET BEROEPEN 
VONNIS - WETTIGHEID. 

Wanneer het arrest het verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling van een ge
hechte beklaagde verwerpt op grand 
dat er tegen hem ernstige aanwijzin
gen bestaan van schuld « aan de feiten 
die tot de veroordeling hebben geleid, 
zoals die zijn overgenomen door de 
motivering van het beroepen vonnis », 
en zich aldus uitsluitend baseert op de 
overwegingen van het vonnis waarover 
het hoi van beroep uitspraak moest 
doen ingevolge het hager beroep van 
de beklaagde en het O.M, verant
woordt het niet naar recht dat er tegen 
eiser op het ogenblijk van zijn beslis
sing, ernstige aanwijzingen van schuld 
bestonden. (Art. 16, § 5, eerste en twee
de lid, en 27, § 3, vierde lid, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990.) 
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(FERRAZZANO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 285) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 729, op 23 oktober 
1992 door het Hof van Beroep te 
Bergen gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 27, § 3, 
vierde lid, en 16, § 5, eerste en tweede 
lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffen
de de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat het arrest, met 
aanneming van de motivering van 
de vordering van het openbaar mi
nisterie, het door eiser ingediende 
verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling verwerpt op grond dat er tegen 
eiser ernstige aanwijzingen bestaan 
van schuld « aan de feiten die tot de 
veroordeling hebben geleid, zoals zij 
zijn overgenomen door de motiver
ing van het (beroepen) vonnis »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het zich aldus uitsluitend 
baseert op de overwegingen van het 
vonnis waarover het uitspraak 
moest doen ingevolge het hoger be
roep van de beklaagde en het open
baar ministerie, niet naar recht ver
antwoordt dat er tegen eiser op het 
ogenblik van zijn beslissing ernstige 
aanwijzingen van schuld bestonden; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser aangevoerde middelen die 
niet kunnen leiden tot cassatie zon
der verwijzing, 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 de anders sa
mengestelde correctionele kamer 
van het Hof van Beroep te Bergen. 

10 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. M. Bouchot, Charleroi. 

Nr. 725 

2• KAMER - 10 november 1992 

GRONDWET - ARTIKEL 107 - TOETSING 
VAN DE WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN 
VERORDENINGEN DOOR HOVEN EN RECHT
BANKEN. 

Art. 107 Gw., krachtens hetwelk de ho
ven en rechtbanken de besluiten en 
verordeningen aileen toepassen in zo
verre zij met de wetten overeenstem
men, is in algemene bewoordingen ge
steld en maakt geen onderscheid tus
sen de handelingen die het beoogt (1). 

(DE COSTER T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 4655) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op de 
tegen de eisers ingestelde strafvorde
ring: 

Over het derde middel: schending van de 
artikelen 97, 107 van de Grondwet, 1 van 
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud 
artikelen 97, 107 van de Grondwet, 1 van 
de wet van 7 augustus 1931 op het behoud 

(1) Cass., 19 okt. 1989, A.R. nr. 8428 (A.C., 
1989-90, nr. 105). 



1292 HOF VAN CASSATIE Nr. 725 

van monumenten en landschappen, ge
wijzigd bij het decreet van 13 juli 1972, 1 
van het decreet van 13 juli 1972 tot wijzi
ging van de wet van 7 augustus 1931 op 
het behoud van monumenten en land
schappen, 14 van de bij koninklijk be
sluit van 12 januari 1973 gecoi:irdineerde 
wetten op de Raad van State, en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied 
van de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt ieder tot een geldboete van 2.000 
frank en, rechtdoende op de strafvorde
ring en op de burgerlijke vordering, de 
eisers beveelt de goederen in hun vroe
gere toestand terug te brengen binnen 
de termijn van zes maanden na in 
kracht van gewijsde gaan van het arrest, 
namelijk door onder meer de dieren uit 
het bos te houden ten einde de natuur 
de kans te geven van nature uit zich te 
herstellen. De kruidlaag dient van natu
re uit zich te herstellen. Hierbij is het 
van belang dat de percelen afgesloten 
blijven en er zich geen betredingen voor
doen (ook niet met machines). De her
stelling van het struikgewas kan gebeu
ren door aanplantingen met gepast bos
plantgoed met een gemengd assortiment. 
De herstelling van de boomlaag dient te 
gebeuren door vervanging van de dode 
en de reeds gekapte bomen door degelijk 
solitair plantgoed (hoogstam) en zomer
eik. Het plantgoed dient op geijkte ma
nier en in het juiste plantseizoen aange
plant te worden, op kosten van de eisers, 
onverminderd de schadeloosstelling en 
overeenkomstig de richtlijnen door ver
weerster te verstrekken, en voor recht 
zegt dat bij gebreke hieraan te voldoen 
binnen de gestelde termijn, verweerster 
de werken op kosten van de eisers kan 
laten uitvoeren, op volgende gronden : 
dat de eisers aanvoeren dat niet bewe
zen is dat het advies van het Ministerie 
van Landbouw werd onderzocht, noch 
gemotiveerd beantwoord; dat evenmin 
het bezwaar van de eisers werd onder
zocht dat de Minister van Landbouw 
slechts op 7 november 1983 geantwoord 
heeft op het verzoek om advies van 15 
juni 1983; dat de termijn van twee maan
den voorgeschreven door artikel 1 van 
het decreet van 13 · juli 1972 bijgevolg 
was vervallen zodat er geen rekening 
kon worden gehouden met het advies; 
dat de eisers aanvoeren dat nergens 
wordt vermeld dat deze termijn van twee 
maanden een vervaltermijn zou zijn, 
maar dat het evident is dat na verloop 
van de wettelijke termijn, de· minister 

die de bescherming der landschappen 
onder zijn « berusting ,, heeft een rang
schikkingsbesluit rechtsgeldig mag uit
vaardigen zonder het advies van de mi
nister van Landbouw af te wachten 
zoniet zou hij in de onmogelijkheid wor
den gesteld ooit een beslissing te kunnen 
nemen; dat, anderzijds, het bezwaar van 
de eisers bij het administratief dossier 
was gevoegd en dat er geen aanwijzing 
bestaat om te veronderstellen dat de 
zwarigheden niet werden onderzocht; dat 
ten slotte dient te worden opgemerkt dat 
de wetgever een wettelijke regeling heeft 
bepaald om een rangschikkingsbesluit 
aan te vechten voor de Raad van State; 
dat de eisers het recht hadden de wette
lijke termijn te laten voorbijgaan zonder 
gebruik te maken van de normale 
rechtsmiddelen om zich hiertegen te ver
zetten, maar dat de strafrechtbanken 
geen bevoegdheid hebben om de regel
matigheid van de administratieve proce
dure te onderzoeken en alzo zich in de 
plaats te stellen van de Raad van State; 
dat de bevoegdheid van de strafrechtban
ken beperkt blijft tot het toetsen van het 
ministerieel besluit aan de wet en zich 
niet uitstrekt tot het onderzoek van de 
regelmatigheid van de besluitvorming of 
van de administratieve procedure die de 
besluitvorming voorafgaat, 

terwijl, ... 
vierde onderdeel, de door de eisers in

geroepen tekortkomingen van het klasse
ringsbesluit, namelijk dat er geen reke
ning werd gehouden met het advies van 
de minister van Landbouw en ook niet 
met hun eigen bezwaren, gronden van 
onwettelijkheid zijn die tot gevolg heb
ben dat ook de strafrechtbanken zulk on
wettelijk besluit niet mogen toepassen 
(schending van artikel 107 van de Grand
wet, 1 van de wet van 7 augustus 1931, 1 
van het decreet van 13 juli 1972); dat het 
feit dat ook een administratief verhaal 
voor de Raad van State op die gronden 
kan ingesteld worden geen afbreuk doet 
aan de bevoegdheden van de rechtban
ken der rechterlijke orde om onwette
lijke besluiten niet toe te passen (schen
ding van artikel 107 van de Grondwet, 14 
van het koninklijk besluit van 12 januari 
1973), zodat het arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen en algemeen 
rechtsbeginsel schendt : 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
het verweer van de eisers omtrent 
de onwettigheid van het rangschik-
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kingsbesluit verwerpen met onder 
meer de overweging « dat er tenslot
te dient te worden opgemerkt dat de 
wetgever een wettelijke regeling 
heeft bepaald om een rangschik
kingsbesluit aan te vechten voor de 
Raad van State; dat de (eisers) het 
recht hadden de wettelijke termijn 
te laten voorbijgaan zonder gebruik 
te maken van de normale rechts
middelen om zich hiertegen te ver
zetten, maar dat de strafrechtban
ken geen bevoegdheid hebben om 
de regelmatigheid van de adminis
tratieve procedure te onderzoeken 
om alzo zich in de plaats te stellen 
van de Raad van State; dat de be
voegdheid van de strafrechtbanken 
beperkt blijft tot het toetsen van het 
ministerieel besluit aan de wet en 
zich niet uitstrekt tot het onderzoek 
van de regelmatigheid van de be
sluitvorming of van de administra
tieve procedure die de besluitvor
ming voorafgaat »; 

Overwegende dat artikel 107 van 
de Grondwet, volgens hetwelk de 
hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten 
en verordeningen aileen toepassen 
in zoverre zij met de wetten over
eenstemmen, geen onderscheid 
maakt tussen de handelingen die 
het beoogt; dat het toepasselijk is op 
de zelfs niet-reglementaire beslissin
gen van het bestuur en op de admi
nistratieve handelingen, ook al zijn 
zij van individuele aard; 

Overwegende dat op grand van 
die wettelijke bepaling ieder met 
rechtspraak belast orgaan de macht 
en de plicht heeft na te gaan of de 
besluiten, reglementen en verorde
ningen, waarvan de toepassing in 
het geding is, met de wetten over
eenstemmen; dat de door dit artikel 
aan de hoven en rechtbanken toege
kende bevoegdheid de controle van 
zowel de interne als externe wettig
heid van de administratieve akten 
betreft; 

Dat de appelrechters door hun 
controlebevoegdheid te beperken in 
de uit hun motivering blijkende zin, 

artikel 107 van de Grondwet schen
den; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen de eisers in
gestelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslis
singen op de tegen de eisers inge
stelde strafvordering de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
door verweerder tegen de eisers in
gestelde civielrechtelijke vordering, 
die het gevolg is van de eerstge
noemde beslissingen; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste, het tweede en het derde onder
dee! van het derde middel en het 
eerste, het tweede en het vierde 
middel, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwij st de zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

10 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Anders
luidende conclusie (2) van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

(2) Hoewel het O.M. eveneens van mening 
was dat artikel 107 G.W. aan de rechter een 
ruimere controleopdracht geeft dan in het be
streden arrest omschreven, was het van oor
deel dat de aangehaalde uitspraak van de 
appelrechters geen reden tot cassatie oplever
de aangezien zij het verweer van de eisers, dat 
het beschermingsbesluit onwettig was, voor
dien reeds verworpen hadden. 
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Nr. 726 

ze KAMER - 10 november 1992 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - STRAFZAKEN - TWIJFEL KOMT DE 
BEKLAAGDE TEN GOEDE - BEGRIP. 

2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN 
STRAFZAKEN - TWIJFEL KOMT DE BEKLAAG· 
DE TEN GOEDE - BEGRIP. 

1° en 2° Het beginsel volgens hetwelk 
twijfel ten goede komt aan de beklaag
de, wordt niet geschonden door de 
rechter die te kennen geeft dat hij de 
menselijke zekerheid heeft verworven 
dat de beklaagde het feit pleegde en 
elke redelijke twijfel nopens diens 
schuld uitgesloten acht (1). 

(STERKENDRIES) 

ARREST 

(A.R. nr. 5429) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Andre 
Sterkendries : 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel dat elke twijfel de beklaagde ten goe
de moet komen, van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de bewijslast van het 
misdrijf rust op de vervolgende partij, en 
van artikel 6.2 van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

{1) Zie Cass., 23 feb. 1982, A.R. nr. 7013 
(A.C., 1981-82, nr. 376); 2 mei 1990, A.R. nr. 
8084 (A.C., 1989-90, nr. 515); SCREVENS, « La 
preuve p€male en droit beige », in La presenta
tion de Ja preuve et la sauvegarde des Iibertes 
individuelles, Bruylant 1977, nr. 18. 

ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, 

doordat het arrest de tenlastelegging 
van opzettelijke slagen en verwondingen 
aan verweerder met arbeidsongeschikt
heid voor gevolg, in hoofde van eiser be
wezen verklaart en eiser hiervoor op 
strafrechtelijk vlak veroordeelt op grond 
van de motieven : « dat uit het strafdos
sier blijkt : - dat tussen beide beklaag
den een schermutseling ontstond aan de 
deur van het bureau van de heer Van De 
Kelft, gebouwoverste van de firma N.V. 
E.G.S. European GEM Services; - dat 
deze schermutseling bestond uit een " ge
duw en getrek" (stukken 115, 48, 44, 39, 
33, 32, 34) tussen beide beklaagde werk
nemers van bovenvermelde firma; - dat 
de beklaagde Beeldens na de feiten on
middellijk de politiediensten opriep; dat 
niet kan opgemaakt worden uit de (niet 
genotuleerde) tussenkomst van de Politie 
aileen (cf. stuk 122), of Beeldens al dan 
niet door de schermutseling gekwetst 
werd nu, enerzijds, de heer Smeulders, 
hoofdbrigadier, verklaarde dat Beeldens 
" niet zei dat hij gekwetst was " en Lin
dekens, brigadier, verklaarde dat Beel
dens zegde " dat hij niet gekwetst was " 
doch opmerkte dat Beeldens "een beetje 
mankte "; dat evenwel het medisch attest 
opgemaakt op 21 maart 1988 vermeldt 
dat de attesterende geneesheer, Beel
dens de dag na de feiten onderzocht en 
een " emotionele shock, ecchymose ter 
hoogte van de Li-buitenenkel " vaststelde 
en Beeldens kloeg van "pijn en drukge
voeligheid ter hoogte van de halsstreek "; 
dat uit het feit dat de overige werkne
mers, noch de deurwaarder, enige ver
wondingen zagen (cfr. stukken 42, 43, 45) 
niet kan of mag afgeleid worden dat de 
vaststellingen van de geneesheer onjuist 
of onbetrouwbaar zijn, noch dat de ver
wondingen niet ontstonden door de 
schermutseling; dat immers de plaats 
der wonden grotendeels door kledings
stukken wordt bedekt en bovendien blau
we vlekken en desgevallende pijnen zich 
meestal manifesteren uren of daags na 
het oplopen der kwetsuren; dat evenmin 
uit de plaatsgesteldheid der feiten kan 
afgeleid worden dat de kwetsuren niet 
afkomstig konden zijn van de schermut
seling (stuk 47) vermits niet vaststaat op 
welke wijze desgevallend de voet tussen 
kast en deur werd geklemd (haaks, late
raal of schuin) of hoe de voet geklemd 
werd tussen deurstop en deur of hoe 
door het trekken en duwen de deur te-
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gen de enkel, zonder meer, terecht 
kwam; ( ... ) dat uit het bovenvermelde 
met een aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid blijkt dat tijdens de scher
mutselingen slagen werden gewisseld 
tussen de beide beklaagden », 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 6.2 van het Europees Verdrag over 
de Rechten van de Mens, eenieder die 
wegens een strafbaar feit wordt ver
volgd, voor onschuldig wordt gehouden 
totdat zijn schuld volgens de wet bewe
zen wordt; overeenkomstig het algemeen 
rechtsbeginsel « in dubio pro reo » elke 
twijfel, weze het de lichtste, aangaande 
het bewijs van een ten laste gelegd mis
drijf, ten goede moet komen aan de be
klaagde; het hof van beroep uit de aan
gehaalde motieven besluit dat met een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heid beide beklaagden slagen hebben ge
wisseld; een strafrechtelijke veroordeling 
uit hoofde van een misdrijf slechts wet
telijk verantwoord is wanneer zekerheid 
bestaat over de schuld van de beklaagde; 
uit de vaststellingen van het bestreden 
arrest blijkt dat in hoofde van de rech
ters nog een twijfel, hoe licht ook, be
stand nopens de schuld van eiser aan 
het hem ten laste gelegde misdrijf; zodat 
het arrest, door de twijfel niet ten goede 
van de beklaagde (te laten) komen, 
schending inhoudt van het algemeen 
rechtsbeginsel dat elke twijfel de be
klaagde ten goede moet komen, en van 
artikel 6.2 van het Europees Verdrag 
over de Rechten van de Mens houdend 
het vermoeden van onschuld; 

Wat het eerste onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de rechter in 
strafzaken, wanneer zoals te dezen 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft, op onaantastbare wijze 
in feite de bewijswaarde beoordeelt 
van de hem regelmatig overgelegde 
gegevens waarover de partijen tegen
spraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat de rechter de 
schuld van de beklaagde volgens 
zijn innerlijke overtuiging beoor
deelt; dat hij hem veroordeelt wan
neer hij de menselijke zekerheid 
heeft dat de beklaagde schuldig is 
aan het hem ten laste gelegde feit; 

Overwegende dat de appelrechters 
met het geheel van hun redenen te 
kennen geven dat zij die zekerheid 
hebben en elke redelijke twijfel uit
gesloten achten nopens de schuld 
van beide partijen aan het toedie
nen van slagen aan mekaar in de 
schermutseling; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

10 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelijkluidende con
clusie van Bresseleers, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 727 

2• KAMER - 10 november 1992 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- RENTE 
- BETALING VAN EEN VOORSCHOT - GE
VOLG VOOR HET BEREKENEN VAN DE COM
PENSATOIRE INTEREST. 

2° INTEREST - COMPENSATOIRE INTE
REST - BETALING VAN EEN VOORSCHOT -
GEEN INTEREST MEER VERSCHULDIGD. 

1° en 2° Door bij het vaststellen van de 
aanvang van de compensatoire interest 
rekening te houden met de datum 
waarop gedeeltelijke betaling van de 
schadevergoeding geschiedde, heeft de 
rechter de vordering van de schulde-
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naar om op het betaalde voorschot 
« crediteursintresten » toe te kennen, 
ingewilligd (1). 

(LENSSENS T. VAN DEN BERGH) 

ARREST 

(A.R. nr. 5466) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 8 april 1986 (2); 

I. Op de voorziening van Jean
Pierre Lenssens, verwezene : 

Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1138, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om, enerzijds aan de verweerder Van 
den Bergh een bedrag te betalen van 
1.386.012 frank met de vergoedende in
trest op 589.142 frank vanaf 17 mei 1983 
tot 16 september 1984; op 1.486.012 frank 
vanaf 17 september 1984 tot 1 april 1986; 
op 1.386.012 frank vanaf 2 april 1986 tot 
heden en vanaf heden met de verwijlin
trest tot de dag der effectieve betaling; 
en om, anderzijds, aan de verweerster 
Mercator een bedrag te betalen van 

(1) Compensatoire interest maakt deel uit 
van de vergoeding die wordt toegekend tot 
herstel van de .door de fout veroorzaakte scha
de, en vergoedt de bijkomende schade die 
voortvloeit uit het uitstel van betaling van de 
vergoeding waarop de benadeelde recht had 
op de dag waarop de schade is ontstaan (Cass., 
23 sept. 1986, A.R. nr. 9927, A.C., 1986-87, nr. 
41). Vanaf de dag dat schadevergoeding wordt 
betaald, is derhalve op het betaalde bedrag 
geen compensatoire interest meer verschul
digd. 

De schuldenaar die een of meer voorschot
ten betaald heeft, kan geen « crediteursinte
rest » in mindering doen brengen van de door 
hem verschuldigde schadevergoeding indien 
bij het berekenen van de compensatoire inte
rest de data van de onderscheiden betalingen 
in acht werden genomen. 

(2) Niet gepubliceerd. 

3.361.597 frank « te vermeerderen met: 
de vergoedende intresten vanaf de ge
middelde datum der uitbetalingen tot de 
datum van burgerlijke-partijstelling 6 ok
tober 1983, en de verwijlintresten sinds
dien; - enkel de verwijlintresten op de 
post kapitaal - Wet berekend op 1 ja
nuari 1987, na aftrek van sindsdien ver
richte uitbetalingen >>, en het arrest, ge
deeltelijk door bevestiging van het beroe
pen vonnis, stelt dat eiser op 2 april 1986 
aan de verweerder Van den Bergh een 
voorschot van 100.000 frank en op 2 mei 
1986 aan de verweerster Mercator een 
voorschot van 500.000 frank betaalde en 
het deze voorschotten in mindering 
brengt, zonder dat het arrest op deze 
voorschotten crediteursintresten toeken
de, niettegenstaande het op pagina 6 on
der de nummers c 7 en d overwoog dat 
eiser in zijn appelconclusie gesteld had 
dat op genoemde, uitbetaalde voorschot
ten debiteursinstresten dienden bere
kend te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek de rechter niet mag nalaten uit
spraak te doen over een van de punten 
van de vordering; het arrest, hoewel het 
op pagina 6 onder de nummers c 7 en d 
acht slaat op de vordering van eiser tot 
het bekomen van crediteursintresten op 
de door hem aan de verweerders uitbe
taalde voorschotten van 100.000 frank en 
500.000 frank, nalaat over deze vordering 
uitspraak te doen, zodat het arrest arti
kel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek de schadelijder geen aanspraak 
heeft op een vergoeding voor schade die 
hij ten gevolge van de onrechtmatige 
daad niet lijdt; gebeurlijke voordelen in 
hoofde van de schadelijder in rekening 
dienen gebracht te worden; indien de be
klaagde, veroorzaker van de schade, in 
de loop van het geding en in afwachting 
van de definitieve schaderegeling, aan de 
schadelijder een voorschot op de defini
tieve schadevergoeding uitbetaalt, dit 
voorschot in hoofde van de schadelijder 
crediteursintresten oplevert of minstens 
kan opleveren die bij de definitieve scha
deregeling in rekening moeten gebracht 
worden, opdat aan de schadelijder geen 
grotere vergoeding zou toegekend wor
den voor de geleden schade, en in de 
mate dat het arrest impliciet maar zeker 
de toerekening van de crediteursintres
ten bij de definitieve schadeberekening 
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zou afwijzen, het aan de verweerders 
een vergoeding toekent voor niet geleden 
schade; het minstens de redenen had 
moeten opgeven waarom er desgevallend 
geen crediteursintresten konden toege
kend worden in het voordeel van eiser, 
zodat het arrest enerzijds niet wettelijk 
verantwoord is en de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, anderzijds niet regelmatig ge
motiveerd is en artikel 97 van de Grand
wet schendt : 

Overwegende dat vergoedende in
trest in beginsel verschuldigd is en 
wordt toegekend vanaf het tijdstip 
van totstandkoming van de schade 
waarvoor vergoeding wordt toege
kend; 

Overwegende dat in de regel de 
door eiser bedoelde « crediteursin
tresten », zijnde de intrest voortge
bracht door een betaald voorschot 
en waarvan de voet gelijk is aan de
ze van de verschuldigde vergoeden
de intrest, worden in mindering ge
bracht op de - zoals vermeld -
met ingang van het tij dstip van 
schaderealisatie toegekende vergoe
dende intrest; 

Overwegende dat te dezen even
wei de door de appelrechters toege
kende vergoedende intrest wordt be
rekend met inachtneming van de 
data van betaling van de voorschot
ten; 

Dat de appelrechters door : wat 
verweerder Van den Bergh betreft, 
vergoedende intrest toe te kennen 
op 1.486.012 frank tot 1 april 1986 en 
op 1.386.012 frank vanaf 2 april 1986, 
zijnde de datum van betaling van 
het voorschot van 100.000 frank, en, 
wat de verweerster N.V. Mercator 
betreft, vast te stellen dat eiser 
« echter geen intrest verschuldigd 
(is) op de betaalde provisie en dit 
vanaf de betalingsdatum (2 mei 
1986) » eisers vordering tot toeken
ning van « crediteursintresten » in
willigen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

10 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Bresseleers, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. De Gryse, De 
Bruyn, M. Duerinck en R. Joos, Den
dermonde. 

Nr. 728 

2• KAMER - 10 november 1992 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE PARTU - AFWIJZI· 

GING VAN HET VERZET VAN DE BURGER
L!JKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
BU!TENVERVOLGINGSTELLING - VERPLICH
TE VEROORDELING TOT SCHADEVERGOE
DING. 

2o ONDERZOEKSGERECHTEN - AF

WIJZING VAN HET VERZET VAN DE BURGER
LUKE PARTU TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
BU!TENVERVOLG!NGSTELLING - VEROORDE
LING TOT SCHADEVERGOEDING - BEGRIP. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
KAMER VAN INBESCHULDIG!NGSTELLING -
ARREST DAT HET VERZET VAN DE BURGER
LUKE PART!J TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
BU!TENVERVOLGINGSTELLING AFWIJST -
VERPLICHTE VEROORDELING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOEDING. 

1°, 2° en 3° Wanneer een burgerlijke par
tij, op haar verzet tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling van 
de raadkamer, in het ongelijk wordt 
gesteld, moet de kamer van inbeschul
digingstelling haar veroordelen tot 
schadevergoeding jegens de verdachte 
(art. 136 Sv.}, en dit ongeacht het al 
dan niet foutief karakter van het ver-
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zet en ongeacht de reden van de be
vestiging van de door de raadkame1· 
verleende buitenvervolgingstelling (1). 

(ALLIET T. DEVOOGT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5515) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1991 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
verweerder buiten vervolging wordt 
gesteld en eiseres veroordeeld wordt 
in de kosten van de strafvordering : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiseres veroordeeld wordt tot het be
talen van schadevergoeding aan ver
weerder: 

Over het middel: schending van arti
kel 136 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het hof stelt dat op grond van 
artikel 136 van het Wetboek van Straf
vordering een schadevergoeding moet 
toegekend worden aan de verdachte; dat 
het feit dat het hof bij tussenarrest heeft 
beslist dat het aanvankelijk onderzoek 
niet volledig was en diende aangevuld 
met de door haar aangeduide onder
zoeksdaden, niet belet dat de burgerlijke 
partij thans in het ongelijk wordt gesteld 
en tot schadevergoeding dient veroor
deeld te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, de burger
lijke partij niet in het ongelijk wordt ge
steld, wanneer haar hager beroep (verzet 
genoemd) tegen de beschikking van bui
tenvervolgingstelling door de raadkamer 
er enkel op gericht is een aanvullend on
derzoek te bekomen, hetgeen haar door 
de raadkamer was geweigerd, en op dit 

(1) Zie Cass., 30 nov. 1988, A.R. nr. 6677 
(A.C., 1988-89, nr. 187); 22 feb. 1984, A.R. nr. 
3311 (ibid., 1983-1984, nr. 352); R. VERSTR.AETEN, 
De burgerlijke partij en het gerechtelijk on
derzoek, Maklu 1990, biz. 312, nr. 465. 

hoger beroep van de burgerlijke partij 
de kamer van inbeschuldigingstelling in
derdaad van mening is dat een aanvul
lend onderzoek moet worden gelast; im
mers de burgerlijke partij enkel << in het 
ongelijk wordt gesteld » in de zin van ar
tikel 136 van het Wetboek van Strafvor
dering << toutes les fois qu'elle est debout
ee de ses fins et conclusions ,, (Conclu
sies voor Cass., 24 oktober 1895, Pas., 
1895, I, 300); in casu dient vastgesteld te 
worden dat eiseres als burgerlijke partij 
voor de raadkamer een aanvullend on
derzoek had gevraagd en dat zij daarom 
aan de raadkamer vroeg vast te stellen 
dat er nog geen aanleiding was om de 
rechtspleging te regelen; hierop de raad
kamer de vraag van eiseres tot aanvul
lend onderzoek heeft afgewezen en de 
buitenvervolgingstelling heeft gelast; ei
seres hierop hager beroep heeft inge
steld tegen deze beschikking van buiten
vervolginstelling en dit enkel om een 
aanvullend onderzoek te bekomen; bij 
tussenarrest van 15 juni 1990 de kamer 
van inbeschuldigingstelling te Gent in
derdaad een aanvullend onderzoek heeft 
bevolen; aldus eiseres bekwam hetgeen 
zij reeds had gevraagd voor de raadka
mer, maar hetgeen haar aldaar klaarblij
kelijk ten onrechte was geweigerd; na 
het uitvoeren van het aanvullend onder
zoek eiseres geen verdere eis tot verwij
zing naar de strafrechter ten gronde 
heeft gesteld, maar zich ter zake heeft 
gedragen naar de wijsheid; zij alsdan' 
wel reeds heeft aangevoerd dat zij niet 
kon worden veroordeeld tot schadever
goeding overeenkomstig artikel 136 van 
het Wetboek van Strafvordering, nu zij 
niet in het ongelijk was gesteld; het im
mers vaststaat dat door de raadkamer 
ten onrechte het door eiseres gevraagde 
aanvullend onderzoek werd geweigerd; 
eiseres geen ander middel had om dit 
toch te bekomen, dan door hoger beroep 
in te stellen tegen de beslissing van bui
tenvervolgingstelling door de raadkamer; 
eiseres op haar vraag in hoger beroep, 
namelijk het bekomen van een aanvul
lend onderzoek, in het gelijk werd ge
steld; zij na de afloop van het aanvullend 
onderzoek geen verdere vorderingen of 
vragen meer heeft gesteld; eiseres dus 
nooit werd afgewezen in haar middelen 
en besluiten, noch in het ongelijk werd 
gesteld; integendeel de kamer van inbe
schuldigingstelling eveneens van oordeel 
was dat er een aanvullend onderzoek 
moest gelast worden; het is niet omdat 
uiteindelijk en na het aanvullend onder
zoek de verdachte door de kamer van in-
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beschuldigingstelling tach buiten vervol
ging werd gesteld, dat eiseres daarom in 
het ongelijk werd gesteld; eiseres im
mers na het aanvullend onderzoek geen 
verdere vraag tot verwijzing meer heeft 
gesteld; gezien eiseres niet in het onge
lijk werd gesteld, er ook door haar geen 
schadevergoeding kan moeten betaald 
worden; 

tweede onderdeel, de buitenvervolging 
hier trouwens enkel het gevolg was van 
een nieuw feit, namelijk de resultaten 
van het aanvullend onderzoek dat aan 
partijen niet was gekend, noch kon ge
kend zijn op het ogenblik van het instel
len door eiseres van hager beroep tegen 
de beschikking van buitenvervolgingstel
ling door de raadkamer; de schadever
goeding uit artikel 136 van het Wetboek 
van Strafvordering immers niet verschul
digd is, wanneer het hager beroep van 
de burgerlijke partij enkel werd afgewe
zen wegens een nieuw feit, dat aan de 
partijen nog niet was gekend ten tijde 
dat door de burgerlijke partij hager be
roep werd ingesteld (zie Garraud, R., 
Traite theorique et pratique d'instruction 
criminelle et de procedure penale, deel 
III, Sirey, Paris, 1912, blz. 395 : « Si l'op
position est rejetee par suite d'un fait 
nouveau qui modifie la situation et qui 
ne permet pas de considerer comme tem
eraire le recours qui a ete forme, une 
condamnation de la partie civile a les 
dommages-interets manquerait de base 
juridique (Riom, 6 april 1906, Gaz. Pal., 
13 januari 1907) »); immers in dergelijk 
geval het hoger beroep geen enkel on
rechtmatig karakter kan hebben en dan 
ook geen aanleiding kan geven tot scha
devergoeding overeenkomstig artikel 136 
van het W etboek van Strafvordering; zo
dat het hof door zijn redengeving de 
aangehaalde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer waartegen verzet, 
verklaart dat er geen reden is tot 
vervolging van verweerder; 

Overwegende dat het door eiseres 
aangetekende verzet tegen die be
schikking, de verwijzing van ver
weerder naar de feitenrechter be
oogt; 

Overwegende dat, nu de appel
rechters de beschikking van de 
raadkamer bevestigen, eiseres op 
haar verzet in het ongelijk wordt ge
steld in de zin van artikel 136 van 

het W etboek van Strafvordering, on
geacht het al dan niet foutief karak
ter van het door eiseres, burgerlijke 
partij, aangetekende verzet en onge
acht de reden van de bevestiging 
van de door de raadkamer verleen
de buitenvervolgingstelling; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

10 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Bresseleers, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Crivits en Per
syn, Brugge. 

Nr. 729 

1 e KAMER - 13 november 1992 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
GEMEENSCHAPPEL!JK MOTORWAARBORG-
FONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING -
TOEVALLIG FElT- VOORWAARDE. 

Wanneer een ongeval niet is veroorzaakt 
door een voertuig waarvan de bestuur
der om reden van een toevallig feit 
vrijuit gaat, maar door een omgevallen 
boom, is het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds niet verplicht de be
nadeelde bij dit ongeval te vergoeden 
(1). 

(1) Zie cone!. O.M. met verwijzingen. 
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(HUYERS T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

Het hof van beroep heeft in zijn arrest 
van 21 februari 1991 beslist dat het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
niet tot vergoeding gehouden is, omdat 
de wettelijke voorwaarden van art. 17, 
tweede lid, K.B. 16 dec. 1981 niet vervuld 
zijn. 

In het betreffende geval had eiser in 
cassatie zijn voertuig tegen een omgeval
len boom te pletter gereden; geen ander 
voertuig was in dat ongeval betrokken. 

Krachtens voormeld art. 17 en art. 50, 
§ 1, 2°, wet 9 juli 1975 betreffende de con
trole van de verzekeringsondernemingen 
is het Fonds tot vergoeding gehouden 
« wanneer geen enkel toegelaten verze
keringsonderneming tot ( ... ) vergoeding 
verplicht is, (hetzij) om reden van een 
toevallig feit waardoor de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval veroorzaak
te, vrijuit gaat ( ... ) ». 

Het Hof heeft nog zeer recent gezegd 
(2) dat « de vergoedingsverplichting van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, overeenkomstig art. 50,§ 1, 2°, wet 
9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, vereist, in 
de hypothese van een toevailig feit, dat 
precies " om reden " van dat toevailig feit 
geen enkele toegelaten verzekeringson
derneming tot die vergoeding verplicht 
is ». 

Het bestaan van een toevallig feit is 
even wei op zichzelf niet voldoende om ge
houdenheid van het Fonds mee te bren
gen. Vereist is ook dat een ongeval veroor
zaakt werd door een voertuig waarvan de 
bestuurder wegens een toevallig feit vrij
uit gaat, en bovendien dat precies om re
den van dat toevallig feit geen enkele toe
gelaten verzekering tot vergoeding ver
plicht is (3). 

Te dezen steilen de appelrechters vast 
dat het ongeval en de daaropvolgende 
schade veroorzaakt werden door een om
gevailen boom, en aldus niet door een 
bestuurder die « om reden van een toe
vallig feit ( ... ) vrijuit gaat ». 

(2) Cass., 25 juni 1992, A.R. nr. 9370 (A.C., 
1991-92, nr. 566). 

(3) Cass., 9 juni 1992, A.R. nr. 9104 (A.C., 
1991-92, nr. 234 en de voetnoot 2. 

Die beslissing, die in de gegeven om
standigheden de tussenkomst van het 
Fonds uitsluit, is naar recht verant
woord. 

Volgens de rechtspraak van het Hof 
moet « het toevallig feit » worden beoor
deeld aan de zijde van de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval heeft ver
oorzaakt (4). 

Met « toevallig feit » is bedoeld « elke 
omstandigheid of gebeurtenis die voor de 
bestuurder van het voertuig dat de scha
de heeft veroorzaakt, overmacht oplever
de zodat zij hem niet kan worden toege
rekend ''· « Zodanige omstandigheid of 
gebeurtenis, behoeft niet noodzakelijk 
onafhankelijk van elke menselijke wil te 
zijn ontstaan » (5). 

Die rechtstspraak, die men moet lezen 
aan de hand van de feitelijke gegevens 
van de zaak die tot de bestreden beslis
singen aanleiding hebben gegeven, is in 
het huidig geval niet dienend, omdat het 
onderhavige ongeval niet is veroorzaakt 
door een bestuurder die om reden van 
een toevallig feit vrij uitgaat, maar aan 
die bestuurder is veroorzaakt door een 
omgevallen boom. 

In de hyptohese van art. 50, § 1, 2°, 
moet het Fonds aileen dan optreden 
wanneer schade werd veroorzaakt door 
een bestuurder die zich op een toevallig 
feit, in de zin van overmacht, kon beroe
pen om, t.a.v. een derde benadeelde, van 
zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid 
ontslagen te worden. 

Hierbij rijst dan de vraag of het met 
het opzet van de wetgever onverenigbaar 
zou zijn te steilen dat een bestuurder die 
met zijn voertuig een ongeval heeft, een 
ongeval waar hij aileen betrokken is, dat 
aan zijn voertuig schade heeft veroor
zaakt, dat geenszins aan zijn fout is te 
wijten maar aan een toevallig feit (zoals 
te dezen een omgevailen boom die voor 
de bestuurder in kwestie een niet te 
voorziene hindernis opleverde), op de 
tussenkomst van het Fonds een beroep 
zou kunnen do en? Tot nog toe he eft de 

(4) Cass., 2 mei 1989, A.R. nr. 2308 (A.C., 
1988-89, nr. 497); 20 juni 1991, A.R. nr. 9028 
(A.C., 1990-91, nr. 548). 

(5) Cass., 19 april 1990, A.R. nr. 8483 (A.C., 
1989-90, nr. 485; in dezelfde zin : Cass., 7 juni 
1988, A.R. nr. 1585 (A.C., 1987-88, nr. 610 en de 
voetnoten 1 en 2 getekend G.D'H); 16 juni 
1988, A.R.. nr. 1471 (A.C., 1987-88, nr. 636 en de 
noot getekend BREWAEYS, in Verkeersrecht, nr. 
88/175). 
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rechtspraak van het Hof dit niet aange
nomen. De reden daartoe zou kunnen 
zijn dat het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds als een verzekeraar 
wordt beschouwd, en meer bepaald als 
een subsidiaire vergoedingsschuldenaar. 

De appelrechters hebben aldus hun be
slissing dat het Fonds onder de gegeven 
omstandigheden niet tot vergoeding ver
plicht is, naar recht verantwoordt (6}. 

Besluit: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 7742} 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 50, § 1, lid 1, 
2° en lid 3, van de wet van 9 juli 1975 be
treffende de controle der verzekeringson
dernemingen, 14, 17, § 1, 1° en§ 2, en 19, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 16 de
cember 1981 houdende inwerkingstelling 
en uitvoering van de artikelen 49 en 50 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemin
gen, 

doordat het hof van beroep het beroe
pen vonnis teniet doet en eisers vorde
ring ongegrond verklaart, na te hebben 
vastgesteld dat eisers vordering ertoe 
strekt herstel te bekomen van de mate
rHHe schade door hem geleden op 19 ja
nuari 1986 omstreeks 21 u. 30 te Eupen 
ingevolge het omvallen van een boom 
door een hevige stormwind en dat eiser 
deze boom niet meer kon vermijden, op 
grond: « dat (eiser) aan (verweerder) 
vergoeding vordert op grond van artikel 
17, alinea 2, van het koninklijk besluit de 
dato 16 december 1981 dat luidt: "Niette
min is het Fonds tot vergoeding gehou-

(6) Zie ook : G. MAUCQ : << Les nouvelles attri
butions du Fonds Commun de garantie : le 
concept de cas fortuit a l'epreuve d'une legisla
tion particuliere "• in Ann. Droit Louvain 
(1986) (361) 389. 

R. PorE, Handboek Verkeerswetgeving, D III 
(1985), Hoofdstuk XXXV, Het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, 764; J.M. HAUFERLIN, 
<< Nouvelle attribution du fonds commun de ga
rantie automobile "• in Bull. Ass., 1982 (487) 
495 en 500. 

den tegenover de personen bedoeld in 
§ 1, 1°, 2° en 3°, wanneer geen enkele ver
zekeringsonderneming verplicht is tot 
vergoeding om reden van een toevallig 
feit waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft veroor
zaakt, vrijuit gaat "; ( ... ) dat de bepalin
gen van dit koninklijk besluit de tussen
komst veronderstelt van een bestuurder 
wiens voertuig de schade heeft veroor
zaakt; ( ... ) dat, in casu, het ongeval niet 
veroorzaakt werd door een bestuurder 
die vrijuit gaat wegens een toevallig feit, 
maar door een omgevallen boom; ( ... ) dat 
deze beoordeling steun vindt in een ar
rest van het Hof van Cassatie van 2 mei 
1989 (R. W., 1989-90, k. 122}, dat stelt dat 
het " toevallig feit " beoordeeld moet wor
den aan de zijde van de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval heeft ver
oorzaakt; ( ... ) dat de ingeroepen regle
mentsbepaling derhalve ten deze geen 
toepassing vindt "• 

terwijl krachtens de bepalingen van 
artikel 17, § 1, 1 o en § 2, van het konink
lijk besluit van 16 december 1981 hou
dende inwerkingstelling en uitvoering 
van de artikelen 49 en 50 van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, verweerder 
weliswaar, in beginsel, niet tot vergoe
ding is gehouden tegenover de eigenaar 
houder of bestuurder, van het motorrij
tuig dat de schade heeft veroorzaakt, 
doch - mede op grond van de samenge
lezen bepalingen van de artikelen 50, § 1, 
lid 1, 2° en lid 3, van voormelde wet van 
9 juli 1975, 14 en 19, § 1, van voormeld 
koninklijk besluit van 16 december 1981 
- niettemin verplicht is deze eigenaar 
schadeloos te stellen « wanneer geen en
kele toegelaten verzekeringsonderne
ming tot die vergoeding verplicht is om 
reden van een toevallig feit waardoor de 
bestuurder van het voertuig dat het on
geval veroorzaakte, vrijuit gaat »; in dit 
geval, krachtens dezelfde wetsbepalin
gen, die eigenaar, houder of bestuurder 
van verweerder vergoeding kan vorderen 
van de door dat ongeval aan zijn voer
tuig veroorzaakte stoffelijke schade, voor 
zover hij, als « bestuurder van het voer
tuig dat het ongeval veroorzaakte "• vrij
uit gaat << om reden van een toevallig 
feit "• d.w.z. een omstandigheid of ge
beurtenis die voor deze bestuurder over
macht uitmaakt en hem dus niet kan 
worden toegerekend; het plots omvallen 
van een boom op de rijbaan, ingevolge 
een hevige stormwind, derwijze dat eiser 
<< hem niet meer kor. vermijden », een 
feit is dat voor eiser overmacht heeft uit-



1302 HOF VAN CASSATIE Nr. 730 

gemaakt in voormelde zin, beoordeeld 
« aan de zijde van de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft veroor
zaakt », zonder dat artikel 17, § 1, 1° en 
§ 2, van het koninklijk besluit van 16 de
cember 1981 het recht op vergoeding van 
eiser, als eigenaar en bestuurder van dit 
voertuig, doet afhangen van de voor
waarde dat zijn schade door een ander 
motorrijtuig is veroorzaakt, zodat het hof 
van beroep, dat eisers vordering afwijst 
tot vergoeding van de door hem geleden 
stoffelijke schade ingevolge het omvallen 
van een boom, door een hevige storm
wind, die eiser « niet meer kon vermij
den », op grand dat het ongeval << niet 
veroorzaakt werd door een bestuurder 
die vrijuit gaat wegens een toevallig 
feit », dat moet worden beoordeeld << aan 
de zijde van de bestuurder van het voer
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt >>, 
zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van alle in het middel 
aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, voor de ver
plichting van verweerder om de be
nadeelde te vergoeden, te dezen van 
belang is de bepaling van artikel 50, 
§ 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975, 
volgens welke het moet gaan om 
een « toevallig feit waardoor de be
stuurder van het voertuig dat het 
ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat >>; 

Dat voor de toepassing van deze 
bepaling niet voldoende is dat het 
om een « toevallig feit >> gaat, maar 
dat tevens is vereist dat het ongeval 
is veroorza.akt door een voertuig 
waarvan de bestuurder door een toe
vallig feit vrijuit gaat; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen << dat de be
palingen van ( artikel 17, § 2, van het 
koninklijk besluit van 16 december 
1981) de tussenkomst veronderstelt 
van een bestuurder wiens voertuig 
de schade heeft veroorzaakt >>, vast
stelt « dat, in casu, het ongeval niet 
veroorzaakt werd door een bestuur
der die vrijuit gaat wegens een toe
vallig feit, maar door een omgeval
len boom >>; 

Overwegende dat de appelrechter 
die aldus op onaantastbare wijze in 
feite heeft geoordeeld dat het onge
val is veroorzaakt door een omgeval-

len boom en niet door een bestuur
der, weze het eiser zelf of een 
andere, die vrijuit gaat wegens een 
toevallig feit, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Farrier - Gelijkluidende conclusie van 
de h. du Jardin, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 730 

3• KAMER - 16 november 1992 

1o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - TOEPASSINGSGEBIED - LEER

LINGEN. 

2o ARBEIDSVOORZIENING LEER-
LINGWEZEN - LEEROVEREENKOMST - BE
GRIP. 

3o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST DRUKKERIJ-, GRAFISCHE 
KUNST- EN DAGBLADBEDR!JF - C.A.O. 14 MEl 
1980, HOOFDSTUK IV - LOONREGELING VOOR 
LEERLINGEN. 
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1 o Een in een paritair co mite gesloten 
C.A.O. kan lonen bepalen voor leerlin
gen die door een leerovereenkomst 
gebonden zijn (1). (Art. 2, § 1, tweede 
lid, C.A.O.-wet.) 

2° De Jeerling die door een leerovereen
komst is gebonden, verricht arbeid on
der het gezag van een patroon om 
door het opdoen van praktijkervaring 
een vak aan te leren (2). 

3° De Joonregeling voor leerlingen in het 
drukkerij-, grafische kunst- en dag
bladbedrijf, vastgesteld in hoofdstuk 
IV C.A.O. 14 mei 1980, algemeen ver
bindend verklaard bij K.B. 30 jan. 
1981, is toepasselijk op de leerlingen 
die door een leerovereenkomst gebon
den zijn. 

(MOONEN T. DE WINNE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8010) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1991 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel, gesteld als volgt als volgt : 
" schending van artikelen 4, § 1, tweede 
lid van het koninklijk besluit van 4 okto
ber 1976 betreffende de voortdurende 
vorming van de middenstand, 1, 2, 13.13 
van het ministerieel besluit van 27 okto
ber 1978 houdende bepaling van de er
kenningsvoorwaarden van de leerover
eenkomsten en van de gecontroleerde 
leerverbintenissen in de voortdurende 
vorming van de middenstand, 2, § 1, 28 
en 31 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites, 1, 2, 
3, 6, 8, 11, 15 tot 19 van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 14 mei 1980, ge
sloten in het paritair comite voor het 
drukkerij-, grafische kunst- en dagblad
bedrijf, tot vaststelling van de arbeids
voorwaarden, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 30 

(1) Ged_r.St., Senaat, 1967-68, nr. 78, 29. 

(2) Zie Cass., 22 april 1982, A.R. nr. 6308 
(A.C., 1981-82, nr. 488), 18 juni 1990, A.R. nr. 
7109, (ibid., 1989-90, nr. 604) met cone!. O.M. 

januari 1981, van artikel 1 van dit alge
meen verbindend verklarend koninklijk 
besluit en voor zoveel als nodig van 
sectie "Binderij-Brocheerderij ", II, groep 
8, klasse XIII van de bijlage (waarvan 
sprake in artikel 6 van de collectieve ar
beidsovereenkomst) bij de collectieve ar
beidsovereenkomst van 14 mei 1980 
(B.St., 24 maart 1981, 3.479 e.v.), ( ... ), 

doordat het Arbeidshof te Antwerpen 
in de bestreden beslissing, na te hebben 
vastgesteld dat eiseres op 4 februari 1983 
een leerovereenkomst in het kader van 
de voortdurende vorming van de midden
stand aanging voor de duur van 54 
maanden, met ingang op 10 januari 1983, 
voor het aanleren van het beroep van 
handboekbindster, en dat de opleiding 
afgebroken werd in de loop van de 
maand maart 1985, oordeelt, met beterk
king tot de aard van de leerovereen
komst en het eventueel recht op vergoe
ding of bezoldiging, dat " principieel de 
gecontroleerde leerovereenkomst niet 
sterkt tot het verrichten van beroepsar
beid; dat de leerling geen beroep uitoe
fent en geen werkzaamheden verricht 
om in zijn levensonderhoud te voorzien 
(Cassatie, 29 oktober 1990, 3de kamer, 
A.R. nr. 7177, niet gepubliceerd); dat de 
'leertoeslag ', bedoeld in artikel 6, twee
de lid, 6°, van het K.B. van 4 oktober 
1976 of de 'minimumvergoeding ', be
paald in artikel 13 van het M.B. van 27 
oktober 1978, geen beroepsinkomen is, 
maar wel een vergoeding zowel voor het 
volbrengen van de praktijk in de onder
neming als voor de leergangen die de 
leerling bijwoont en de examens die hij 
aflegt krachtens de leerovereenkomst; 
dat deze overeenkomst geenszins tot 
doel heeft een beroepsinkomen te ver
werven, maar wei beroepskennis te ver
garen via een basisopleiding dienstig tot 
het verwerven van de nodige bekwaam
heid om een zelfstandig beroep, in casu 
dat van boekbinder uit te oefenen; dat 
ongetwijfeld dergelijke opleiding gebeurt 
onder 'leiding en toezicht ', vermits het 
ondernemingshoofd zich ertoe verbindt 
aan de leerling een algemene en tech
nische opleiding te geven of te doen ge
ven, die voorbereidt op de overgangsexa
mens en het eindexamen van de leertijd 
en op de uitoefening van het beroep dat 
hij op het oog heeft - en waarbij de 
leerling, van zijn kant, zich ertoe ver
bindt onder leiding en toezicht van het 
ondernemingshoofd het beroep aan te le
ren (m.a.w. de leerovereenkomst uit te 
voeren overeenkomstig artikel 14 van 
het M.B. van 27 oktober 1978); dat (eise-
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res) hieruit ten onrechte meent te moe
ten afleiden dat dergelijke leerovereen
komst de identieke kenmerken van een 
arbeidsovereenkomst vertoont en dien
volgens als dusdanig dient te worden be
schouwd, waardoor een minimumloon 
verschuldigd is, bij toepassing van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten; ( ... ) 
dat het ' erkend' leercontract, verschil
lend van het contract van verhuur van 
diensten, een contract van bijzondere 
aard is en in de regel uitgesloten is van 
bezoldiging maar dat studiebeurzen en 
premies kunnen toegekend worden (Cas
satie, 1ste kamer, 5 mei 1966, R. W., 
1966-19(67), - kol. 934); ( ... ). dat de maan
delijkse minimumvergoedmgen, toege
kend aan de leerlingen, geen tegenpres
taties vormen voor het leveren van a! 
dan niet produktieve arbeid, maar een 
vergoeding die, zonder een beroepsinko
men te zijn, dienstig als bran van levens
onderhoud, een forfaitaire aanmoedigen
de tegemoetkoming vormt voor de leer
ling, die niet in verhouding staat tot de 
omvang of de kwaliteit van de in het 
praktijk-onderricht ingeschakelde presta
ties· dat in casu artikel 13, § 13 van het 
M.B. van 27 oktober 1978 in dergelijke 
' progressieve maandelijkse minimumtoe
lage ' voorziet, hetgeen niet impliceert 
dat er 'loon' verschuldigd is; dat de af
wezigheid van de begrippen ' arbeids
overeenkomst' en 'loon', zeals bedoeld 
in de voormelde wetgeving, reeds impli
ceert dat de ingeroepen collectieve ar
beidsovereenkomst niet van toepassing 
kan zijn; overwegende dat (eiseres) trou
wens ten onrechte de term 'leerlingen ', 
zoals deze fungeert in de voormelde col
lectieve arbeidsovereenkomst, wenst toe 
te passen op haar toestand; dat deze col
lectieve arbeidsovereenkomst uitgaat van 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst en tot doe! heeft de minimumlo
nen te bepalen; dat artikel 11 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst enkel 
betrekking heeft op diegenen die een 
' opleiding ' volgen op het ogenblik dat 
zij reeds verbonden zijn door een ar
beidsovereenkomst en derhalve recht op 
loon hebben; dat in hoofdstuk IV - lo
nen van de leerlingen en van de jonge
ren - de context van dit hoofdstuk dui
delijk maakt dat het woord leerlingen 
hier slaat op jongeren, die als werkne
mer aangeworven werden en zich wen
sen te bekwamen in een van de bijzon
dere beroepen uit deze uitgebreide 
sector. Dat zulks duidelijk niet het geval 
was" (arrest pp. 4-5-6), 

terwijl, overeenkomstig artikel 2 van 
de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites, deze wet van toe
passing is op de werknemers, op de 
werkgevers (en op de representatieve 
werknemers- of werkgeversorganisaties); 
voor de toepassing van deze wet met 
werknemers worden gelijkgesteld de per
sonen die, anders dan krachtens een ar
beidsovereenkomst, arbeid verrichten on
der het gezag van een ander persoon, en 
met werkgevers de personen die deze 
werknemers tewerkstellen; overeenkom
stig artikel 16, enig lid, 4, van dezelfde 
wet de collectieve arbeidsovereenkomst 
haar territoriaal en personeel toepas
singsgebied dient te preciseren, behalve 
wanneer zij van toepassing is op aile 
werknemers en werkgevers die ressorte
ren onder het paritair orgaan waarin de 
overeenkomst is gesloten; overeenkom
stig artikelen 28 en 31 van dezelfde wet, 
een bij koninklijk besluit algemeen ver
bindend verklaarde collectieve arbeids
overeenkomst bindend is voor aile werk
gevers en werknemers die behoren tot 
het ressort van het paritaire orgaan en 
voor zover zij vallen onder de werkings
sfeer, zoals deze in de overeenkomst is 
bepaald; overeenkomstig artikel 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 14 
mei 1980 gesloten in het paritair comite 
voor het drukkerij-, grafische kunst- en 
dagbladbedrijf, tot vaststelling van. de ar
beidsvoorwaarden, algemeen verbmdend 
verklaard bij koninklijk besluit van 30 
januari 1981 (B.St., 24 maart 1981, 3479 
e.v.), deze collectieve arbeidsovereen
komst van toepassing is op de onderne
mingen welke ressorteren onder het pa
ritair comite voor het drukkerij-, gra
fische kunst- en dagbladbedrijf en op de 
werknemers en werkneemsters die zijn 
tewerkgesteld in deze ondernemingen -
behoudens een te dezen irrelevante uit
zondering -; deze collectieve arbeids
overeenkomst derhalve toepasselijk is op 
allen die onder gezag arbeid presteren, 
het weze onder de gelding van een ar
beidsovereenkomst of van een leercon
tract; de leerovereenkomst naar luid van 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 4 
oktober 1976 betreffende de voortduren
de vorming in de middenstand, een ove:~ 
eenkomst is van bepaalde duur, waarblJ 
een ondernerhingshoofd zich ertoe ver
bindt aan de leerling een algemene en 
technische opleiding te geven of te doen 
geven, die voorbereidt op de ople.i.ding 
tot ondernemingshoofd, en waarblJ de 
leerling zich ertoe verplicht de praktijk 
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van een beroep aan te leren onder de lei
cling en het toezicht van het onderne
mingshoofd en de nodige leergangen te 
volgen van zijn opleiding, of, zeals ver
woord door artikel 2 van het ministerieel 
besluit van 27 oktober 1978, het aanleren 
van een zelfstandig beroep ( ... ) moet tot 
voorwerp hebben; overeenkomstig artikel 
13.13 van laatstgenoemd ministerieel be
sluit het ondernemingshoofd verplicht is 
aan de leerling een progressieve maan
delijkse toelage te betalen, waarvan het 
minimum bij dit besluit, in verhouding 
tot de "ancienniteit ", wordt bepaald, 
zonder dat zou uitgesloten worden dat 
partijen, hetzij in de individuele arbeids
overeenkomst, hetzij door de gelding van 
een collectieve arbeidsovereenkomst ho
gere vergoedingen zouden overeenko
men; zeals door eiseres in haar ver
zoekschrift tot hoger beroep en in con
clusie aangevoerd, bij leerovereenkom
sten de leerling, anders dan krachtens 
een arbeidsovereenkomst, arbeid ver
richt onder het gezag van de leermees
ter; de leerovereenkomst slechts ver
schilt van de arbeidsovereenkomst door
dat het voorwerp - de oorzaak ervan 
niet schuilt in het voorzien in het levens
onderhoud of het verwerven van een 
loon, doch in het verwerven van kennis 
- het geven van een opleiding; de om
standigheid dat het voorwerp van de 
leerovereenkomst niet bestaat in het ver
werven van loon nochtans geen afbreuk 
doet aan het beginsel dat de leerovereen
komst een met de arbeidsovereenkomst 
gelijkgestelde overeenkomst vormt nu 
arbeid wordt verricht onder de leiding 
van een ander persoon; aldus gelet op 
bovengenoemd artikel 2 van de wet van 
5 december 1968, de paritaire organen, 
en de paritaire comites in het bijzonder, 
bevoegd zijn om collectieve arbeidsover
eenkomsten te sluiten waarvan de nor
matieve bepalingen tevens toepasselijk 
zijn op de door een leerovereenkomst 
verbonden partijen; aldus tevens moet 
worden aangenomen dat de bovenge
noemde algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst van 14 
mei 1980, gesloten in het paritair comite 
voor het drukkerij-, grafische kunst- en 
het dagbladbedrijf, tot vaststelling van 
de arbeidsvoorwaarden, toepasselijk is 
op door een leerovereenkomst verbonden 
partijen, inzonderheid wat de bij artike
len 11 en volgende vastgestelde lonen 
van de leerlingen betreft; overeenkom
stig artikel 11 van genoemde algemeen 
verbindend verklaarde collectieve ar
beidsovereenkomst de leerlingen, al dan 

niet verbonden door een leercontract ge
homologeerd door het Ministerie van 
Middenstand, recht hebben op het loon 
voorzien voor de beroepsbekwaamheid, 
overeenstemmend met de functie waar
voor ze zijn aangeworven, volgens welbe
paalde percentages; deze bepaling geens
zins " enkel betrekking heeft op diege
nen die een ' opleiding ' volgen op het 
ogenblik dat zij reeds verbonden zijn 
door een arbeidsovereenkomst en derhal
ve recht hebben op loon", doch tevens 
slaat op hen die, door middel van het 
leercontract, de nodige kennis en be
kwaamheid wensen te verwerven om het 
gekozen beroep uit te oefenen, 

zodat het Arbeidshof niet wettig eise
res' aanspraken op het bekomen van de 
bij algemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst aangege
ven bezoldiging, kon afwijzen ( ... ) >>: 

Overwegende dat de C.A.O.-wet, 
luidens artikel 2, § 1, tweede lid, 1, 
ook toepasselijk is op « de personen 
die anders dan krachtens een ar
beidsovereenkomst arbeid verrich
ten onder het gezag van een ander 
persoon »; dat de leerling, die door 
een leerovereenkomst gebonden is, 
onder het gezag van een patroon ar
beid verricht om door het opdoen 
van praktijkervaring een vak aan te 
leren; dat een in een paritair comite 
gesloten C.A.O. derhalve lonen voor 
leerlingen kan bepalen; 

Overwegende dat hoofdstuk IV 
van de C.A.O. van 14 mei 1980, ge
sloten in het Paritair Comite voor 
het drukkerij-, grafische kunst- en 
dagbladbedrijf en algemeen verbin
dend verklaard bij koninklijk be
sluit van 30 januari 1981, de lonen 
van de leerlingen bepaalt; dat, lui
dens artikel 11, daaronder vallen 
« de leerlingen, al dan niet verbon
den door een leerlingencontract ge
homologeerd door het Ministerie 
van Middenstand »; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat eiseres met verweer
ster verbonden was door « een leer
overeenkomst ( ... ) in het kader van 
de voortdurende vorming van de 
middenstand »; dat de voormelde 
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loonregeling derhalve toepasselijk 
was op eiseres en verweerster; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

6 november 1992 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 731 

3" KAMER - 16 november 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OPZEGG!NGSVERGOEDING - BEREKENING -
IN AANMERKING TE NEMEN LOON. 

Het bedrag van de opzeggingsvergoeding 
wordt berekend met inachtneming van 
het loon waarop de werknemer aan
spraak heeft op grond van de arbeids
overeenkomst waardoor hij is gebon
den op de dag van het ontslag, ook al 
is de uitvoering van de overeenkomst 
op die dag nog niet begonnen (1). (Art. 
39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(1) Zie Cass., 13 sept. 1972 (A.C., 1973, 55), 10 
april 1974 (A.C., 1974, 882), 24 maart 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 463), en 6 sept. 1982, A.R. nr. 
6625 (ibid., 1982-83, nr. 8). 

(BRITISH AIRWAYS PLC- VENNOOTSCHAP NAAR 
ENGELS RECHT T. DEPRAETERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8028) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste en het tweede onder
dee] van het eerste middel, gesteld als 
volgt: << schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322, 1134, 1185 en voor zoveel als 
nodig 1186 en 1187 van het Burgerlijk 
Wetboek, van artikel 39, § 1 van de wet 
van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkom
sten en voor zoveel als nodig van artikel 
2 meer bepaald 1° van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers; en van ar
tikel 101 zoals vervangen bij artikel 3 
van het koninklijk besluit nr. 424 van 1 
augustus 1986, van de Herstelwet van 22 
januari 1985 houdende sociale bepalin
gen, 

doordat het bestreden arrest, de beslis
sing van de eerste rechter hervormend, 
enerzijds de middelen van eiseres m.b.t. 
de berekening van de opzeggingsvergoe
ding verwerpt o.m. op grond dat de "( ... ) 
eerste rechter ten onrechte stelt dat de 
opzeggingsvergoeding dient berekend te 
worden op de deeltijdse overeenkomst, 
( ... ); dat de eerste rechter hierbij volko
men uit het oog verliest dat voormelde 
deeltijdse overeenkomst nooit in voege is 
getreden : uit de tekst zelf blijkt dat zij 
slechts ingang had vanaf 11 september 
1988; dat evenwel vaststaat dat (verweer
ster) zich op 11 september 1988 op het 
werk heeft aangeboden en dat zij moest 
vaststellen dat haar het werk werd ge
weigerd, zodat zij onverrichter zake te
rug naar huis moest; dat de ontslagbrief 
welke haar werd betekend dateert van 
12 september 1988 en derhalve niet meer 
relevant is, gezien de contractbreuk in 
hoofde van (eiseres) zich situeert op 11 
september 1988; dat de A.O.W. voorziet 
dat de opzeggingsvergoeding dient bere
kend ~e worden, rekening houdend met 
de voorheen (dit wil zeggen : vooraf
gaand aan het ontslag) genoten wedde, 
het aantal jaren ancienniteit, enz.; dat 
het derhalve duidelijk is dat de opzeg
gingsvergoeding dient berekend te wor
den op basis van het full-time dienstcon
tract door hetwelk (verweerster) was 
verbonden tot en met 10 september 1988; 
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dat zulks werd bevestigd door het feit 
dat (verweerster) in loopbaanonderbre
king was in het kader van de full-time 
dienstbetrekking, zoals uit de stukken 
blijkt, en dat de werkgever ( = eiseres) 
hieraan nooit enige wijziging heeft aan
gebracht, ook niet na het ondertekenen 
van de nieuwe deeltijdse arbeidsovereen
komst "; en anderzijds verweerster over
eenkomstig artikel 101 van de Herstel
wet van 22 januari 1985 een bijzondere 
vergoeding toekennen o.m. op grond dat 
"er in onderhavig geval ( ... ) geen vol
doende reden door (eiseres) ( ... ) bewezen 
wordt; ( ... ) dat de enige bedoeling daar
van was om de ontslagvergoeding te be
perken en de dwingende bepalingen van 
de A.O.W. daaromtrent te omzeilen; dat 
de eerste rechter trouwens ook hier uit 
het oog verloren heeft dat (verweerster) 
niet werd opgezegd, daar zij op 11 sep
tember 1988 contractueel haar dienst
prestaties moest hervatten en op dat 
ogenblik slechts kon worden vastgesteld 
dat de werkgever ( = eiseres) haar werk 
heeft geweigerd; dat de contractbreuk in 
hoofde van de werkgever vaststaat op 11 
september 1988, zodat de bijzondere ver
goeding meteen verschuldigd is, gezien 
(verweerster) op 11 september 1988 geen 
opzeg had ontvangen; dat, ten overvloe
de, dient verwezen naar de Engelstalige 
brief, gestuurd door de werkgever op 12 
september 1988 aan (verweerster) en 
waarin wordt gesteld dat de tewerkstel
ling met ingang van 10 september 1988 
door de werkgever werd beeindigd (cfr.: 
dossier appellante, Deel II, stuk 7); dat 
zulks derhalve gebeurd is v66r het in
gaan van de zogenaamde nieuwe ar
beidsovereenkomst in april 1988 onderte
kend; dat het duidelijk is dat (eiseres) 
van de loopbaanonderbreking en de af
wezigheid van (verweerster) heeft gepro
fiteerd en nooit de bedoeling had haar 
nog opnieuw in dienst te nemen ", 

terwijl, eerste onderdeel, het arbeids
hof o.m. op grond van de overweging 
" zoals uit de stukken blijkt" oordeelt 
dat op grond van de stukken van het 
dossier blijkt dat aan verweerster een 
verbrekingsvergoeding toekomt bere
kend op het loon bepaald in de arbeids
overeenkomst d.d. 15 maart 1976 houden
de full-time tewerkstelling nu verweer
ster " in loopbaanonderbreking was in 
het kader van de full-time dienstbetrek
king ", en dat de eiseres " hieraan nooit 
enige wijziging heeft aangebracht, ook 
niet na het ondertekenen van de nieuwe 
deeltijdse arbeidsovereenkomst "; eiseres 
- zoals zij in conclusie liet gelden - als 

rechtsopvolgster van British Caledonian 
Airways op 31 maart 1988 met verweer
ster twee overeenkomsten sloot, waaron
der een overeenkomst van deeltijdse te
werkstelling; verweerster enerzijds in de 
eerste overeenkomst (artikel 3 p. 3) af
stand deel van al haar rechten ten op
zichte van British Caledonian Airways 
en tevens afzag van aile verdere rechten 
van verhaal van welke aard ook, tegen
over deze maatschappij ingevolge de 
overname van haar arbeidskontrakt, an
derzijds in artikel 5 van de tweede over
eenkomst - de overeenkomst tot deel
tijdse tewerkstelling - tussen partijen 
werd overeengekomen dat deze deeltijd
se arbeidsovereenkomst in de plaats 
komt van elke andere, voorheen tussen 
de partijen afgesloten overeenkomst; 
partijen derhalve minstens impliciet in 
onderling akkoord een einde stelden aan 
de arbeidsovereenkomst d.d. 15 maart 
1976; 

en terwijl het arbeidshof in de mate 
dat het zoals o.m. uit de overwegingen in 
het arrest 1) "zoals uit de stukken 
blijkt" en 2) " ook niet na het onderteke
nen van de nieuwe deeltijdse arbeids
overeenkomst ", blijkt, steunt op de stuk
ken van het dossier hierin begrepen de 
overeenkomsten van 31 maart 1988, aan 
de bewoordingen van artikel 5 van de 
deeltijdse overeenkomst van 31 maart 
1988 een interpretatie geeft die onver
enigbaar is met de inhoud van deze be
paling in zover wordt geoordeeld dat " op 
grond van de stukken in het dossier " 
blijkt dat verweerster " in loopbaanon
derbreking was in het kader van de full
time dienstbetrekking ( ... ) en dat de 
werkgever hieraan nooit enige wijziging 
heeft aangebracht, ook niet na het on
dertekenen van de nieuwe deeltijdse ar
beidsovereenkomst " nu in voornoemd 
artikel 5 uitdrukkelijk wordt bepaald dat 
de deeltijdse arbeidsovereenkomst in de 
plaats komt van de full-time dienstbe
trekking op grond waarvan de loopbaan
onderbreking werd toegestaan (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); het arrest 
door aldus te oordelen tevens de verbin
dende kracht van de overeenkomsten 
d.d. 31 maart 1988, in het bijzonder 
van de deeltijdse arbeidsovereenkomst, 
schendt nu partijen - zoals uit de over
eenkomsten blijkt -, de gemeenschap
pelijke bedoeling hadden het contract 
d.d. 15 maart 1988 krachtens hetwelk de 
loopbaanonderbreking werd toegestaan 
in onderling akkoord te ontbinden en het 
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vanaf 31 maart 1988 te vervangen door 
een arbeidscontract voor deeltijdse te
werkstelling met tijdsbepaling nl. inwer
kingtreding op 11 september 1988; 
(schending van artikel 1134, eerste lid 
van het Burgerlijk Wetboek), het arrest 
in de mate dat het verweerster ten on
rechte een vergoeding toekent op basis 
van het loon bepaald in de full-time 
dienstbetrekking die noch bei!indigd en 
vervangen was door een deeltijdse ar
beidsovereenkomst, tevens artikel 39, § 1 
van de wet van 3 juli 1978 op de arbeids
overeenkomsten en voor zoveel als nodig 
artikel 2 meer bepaald 1° van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers schendt; 
het arrest in de mate het vaststelt dat de 
arbeidsovereenkomst voor deeltijdse te
werkstelling nooit in voege is getreden 
tenslotte artikel 1185 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt nu de tijdsbepaling op
genomen in deze overeenkomst van 31 
maart 1988 de inwerkingtreding van de 
overeenkomst niet verhindert doch enkel 
een uitstel tot 11 september 1988 bete
kende van de in hoofde van verweerster 
bestaande verbintenis tot het leveren 
van arbeidsprestaties (schending van ar
tikel 1185 en voor zoveel als nodig van 
de artikelen 1186 en 1187 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

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

W at het eerste onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het arrest met de 
termen « het full-time dienstcontract 
door hetwelk (verweerster) was ver
bonden tot en met 10 september 
1988 » aanneemt dat de overeen-• 
komsten tussen partijen gesloten en 
door verweerster op 25 april 1988 on
dertekend, medebrengen dat de ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd van verweerster met British Ca
ledonian Airways en door eiseres 
overgenomen, bij overeenkomst tus
sen partijen werd beeindigd op 10 
september 1988 om op 11 september 
1988 te worden vervangen door een 
deeltij dse arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat aan verweerster door 
British Caledonian Airways « met 
ingang van 11 september 1987 tot en 
met 10 september 1988 ( ... ) een loop-

baanonderbreking was toegestaan; 
dat zij het werk diende te hervatten 
op 11 september 1988 »en« dat (ver
weerster) zich op 11 september 1988 
op het werk heeft aangeboden en 
dat zij moest vaststellen dat haar 
het werk werd geweigerd ( ... ); dat de 
ontslagbrief welke haar werd bete
kend dateert van 12 september 1988 
en derhalve niet meer relevant is, 
gezien de contractbreuk in hoofde 
van (eiseres) zich situeert op 11 sep
tember 1988 »; 

Overwegende dat, als de arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd 
gesloten is, de partij die de overeen
komst beeindigt zonder dringende 
reden of zonder inachtneming van 
de opzeggingstermijn, krachtens ar
tikel 39, § 1, van de Arbeidsovereen
komstenwet, gehouden is de andere 
partij een vergoeding te betalen die 
gelijk is aan het lopend loon dat 
overeenstemt, hetzij met de duur 
van de opzeggingstermijn, hetzij 
met het resterende gedeelte van die 
termijn; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling blijkt dat het recht van de 
ontslagen werknemer op de opzeg
gingsvergoeding ontstaat zodra het 
ontslag wordt gegeven zonder opzeg
ging en zonder dringende reden, en 
dat het bedrag van die vergoeding 
wordt berekend met inachtneming 
van het loon waarop de werknemer 
aanspraak heeft op grond van de ar
beidsovereenkomst waardoor hij is 
gebonden op de dag van het ontslag; 
dat deze wetsbepaling niet als voor
waarde stelt dat de uitvoering van 
de overeenkomst op het ogenblik 
van de beeindiging reeds was begon
nen; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat « de con
tractbreuk in hoofde van (eiseres) 
zich situeert op 11 september 1988 », 
oordeelt dat « de opzeggingsvergoe
ding dient berekend te worden op 
basis van het full-time dienstcon
tract door hetwelk (verweerster) ver
bonden was tot en met 10 septem
ber 1988 »; dat het arrest aldus 
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voormeld artikel 39, § 1, van de Ar
beidsovereenkomstenwet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot het betalen aan ver
weerster van het bedrag van 
1.428.184 fr. als saldo opzeggingsver
goeding met interest en in zoverre 
het verweerster in de kosten van 
het geding veroordeelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiseres in een derde van de 
kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 

16 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter • 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 732 

3• KAMER - 16 november 1992 

1° VORDERING IN RECHTE- BURGER

LUKE ZAKEN - OORZAAK VAN DE VORDE
RING - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE 
RECHTER. 

2o RECHTBANKEN BURGERLIJKE ZA-

KEN- ALGEMENE REGELS- OORZAAK VAN 
DE VORDERING - AMBTSHALVE WIJZIGING 
DOOR DE RECHTER. 

3° CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE MID
DELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP. 

1° en 2° Wanneer de vordering steunt op 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst mag de rechter de vordering 
niet gronden op een statutaire rechts
verhouding (1). 

3° Een middel betreffende een rechts
grond waarop eiser zijn rechtsvorde
ring niet heeft laten steunen, kan niet 
voor het eerst in cassatie worden aan
gevoerd, ook al raken de bepalingen 
met betrekking tot de voor de feiten
rechter niet aangevoerde rechtsgrond 
de openbare orde (2). 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. O.C.M.W. BLANKENBERGE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8037) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1991 
door het Arbeidshof te Gent, gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 1, par. 1 en 
3, 2, par. 1, 1°, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 10 van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, en, voor zoveel als nodig, 
van de artikelen 2, 43 en 48 van de orga
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 

doordat het bestreden arrest, bij be
vestiging van het vonnis a quo, de vorde
ring van eiser tot betaling van bijdragen 
een aankleven voor tewerkstelling tus
sen 1974 en 1981 door verweerder van 

(1) en (2) Zie Cass., 27 juni 1988, A.R. nr. 
6176 (A.C., 1987-88, nr. 666) met cone!. O.M. 
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vijf medici en paramedici afwijst als on
gegrond en verweerder tot de kosten van 
beide aanleggen veroordeelt, na het ont
breken van ondergeschikt dienstverband 
te hebben vastgesteld, om reden dat: 
" Hoofdzakelijk bij wijze van hervatting 
valt bij een afzonderlijk nazien der sa
menwerkingsrelaties van voornoemden 
vooreerst nopens de functie van Dr. G.C. 
te noteren dat deze luidens een voorlig
gend uittreksel uit de notulen van de 
vroegere Commissie van Openbare On
derstand van Blankenberge bij de beslis
sing tot oprichting van een bedrijfsge
neeskundige dienst in de zitting d.d. 
13.7.1972 werd 'benoemd als arbeidsge
neesheer part-time voor deze dienst ', 
waarbij enkel was gestipuleerd dat ' het 
aantal uren prestaties en de financii:He 
overeenkomst' 'in onder ling overleg be
paald worden ', hetgeen resulteerde in 
een op 22.8.1972 gedateerde jaarlijks her
zienbare gedetailleerde ' overeenkomst 
tussen de C.O.O. en Dr. Med. G.C.' waar
in opnieuw de termen ' benoeming ' en 
' aanstelling ' zijn aangewend en onder 
meer uitdrukkelijk is voorzien dat ge
noemde geneesheer op geen enkel ogen
blik aanspraak zal kunnen maken ' op 
enige bezoldiging of vergoeding van wel
ke aard ook door de commissie te beta
len ' en er uit hoofde der geleverde pres
taties evenmin pensioen wordt gevormd, 
terwijl verder uit het vonnis van de ar
beidsrechtbank kan worden overgeno
men dat Dr. G.C. een vervanger mag in
zetten voor het waarnemen der hem 
toegezegde taken. Blijkens deze indica
ties gaat het in casu dus niet om een ge
neesheer onder gezag 'verbonden aan 
een verpleeginstelling ' doch zeals voor
opgesteld om de uitvoering van ' een zelf
standige burgerrechtelijke verbintenis ' 
tussen de betrokken partijen aangegaan. 
De als ' benoeming ' betitelde aanstelling 
van Dr. G.C. doet zich voor als een een
zijdige administratieve rechtshandeling 
en is geenszins te onderkennen als een 
rei:!le arbeidsovereenkomst zodat ter za
ke geen sociale zekerheidsbijdragen ver
schuldigd zijn. Ten aanzien van Dr. C.H.
D.B., die volgens voorliggend notulenuit
treksel op basis van een ter zitting d.d. 
21.11.1967 'in geheime stemming, met 
gesloten briefjes en bij eenparigheid van 
stemmen ' goedgekeurde beslissing werd 
'benoemd tot ophtalmologe' en 'aange
steld tot diensthoofd van de dienst 
ophtalmologie in het Ziekenhuis Koning
in Fabiola ', blijkt eveneens bepaald dat 
zij ' zij op geen enkel ogenblik van haar 
dienstverband bij de C.O.O. ' aanspraak 

zal kunnen maken ' op enige bezoldiging 
of vergoeding die later een recht zou 
doen ontstaan op een pensioen ten laste 
van de C.O.O. of van de gemeentelijke 
omslagkas voor pensioenen '. Ondanks 
de in de aanstellingsakte tegelijk voor
komende tegenstrijdige woordkeuze 
' dienstverband ' brachten de wem1ge 
daaromtrent verzamelde gegevens ter ge
legenheid der op aanvraag van (eiser) 
uitgevoerde onderzoeken niet het gezoch
te bewijs bij dat Dr. C.H.-D.B. naast 
haar zelfstandige praktijk tevens in on
dergeschikt verband werkt of als loon te 
kwalificeen uitbetalingen opstrijkt voor 
haar in het ziekenhuis geleverde presta
ties als oogarts die, althans volgens een 
vastgelegd uurrooster der raadplegingen, 
nooit meer dan twee uren per dag bela
pen. Ook ten aanzien van Dr. C.H.-D.B., 
die evenzo bij eenzijdige administratieve 
rechtshandeling werd aangesteld tot het 
vervullen van een in het kader der hos
pitaalwerking bestaande functie, nadat 
werd vastgesteld dat zij aan de benoe
mingsvoorwaarden voldeed, ontbreekt bij 
nader toezien de specifieke contractuele 
verbintenis van de kant van de genees
heer, zodat haar benoeming niet kan 
doorgaan voor een arbeidsovereenkomst. 
Ten overvloede kan daaraan worden toe
gevoegd dat evenzeer het ' Reglement 
van inwendige orde van het ziekenhuis 
Koningin Fabiola en de polikliniek ', 
waardoor bij beslissing goedgekeurd ter 
zitting d.d. 4.12.1970 allerlei bepalingen 
aangevuld en aangepast werden gegroe
peerd, een eenzijdige administratieve 
rechtshandeling is van de C.O.O. van 
Blankenberge, zeals evenzeer het op 
30.8.1975 afgekondigde 'Financieel sta
tuut' waarvan de gewijzigde artikelen de 
bezoldiging regelen der geneesheren, pa
ramedici en biologen derwijze dat de 
door de patienten, hun rechthebbenden 
of verzekeringsinstellingen verschuldigde 
bedragen door de diensten van de C.O.O. 
worden ingevorderd en ge1nd en aan de 
zorgenverstrekkers overeenkomstig ge
preciseerde vergoedingsafspraken wor
den doorbetaald met waarborg der uitbe
taling van de aan hen toekomende 
sommen zelfs in gevallen van wanbeta
ling, waaruit nochtans geenszins k~n 
worden afgeleid dat (verweerder) aan d1e 
belanghebbenden een loon uitkeert. De 
op dezelfde zitting van 21.11.1967 door de 
C.O.O. van Blankenberge getroffen be
slissing tot benoeming van apotheker 
P.V., specialist in de biologie, ' tot dienst
hoofd van het laboratorium in het zie· 
kenhuis Koningin Fabiola ' is luidens de 
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identieke tekst der aanstellingsakte op 
aile essentiele punten gelijk aan deze 
goedgekeurd op naam van Dr. C.H.-D.B., 
zodat de daaruit voortvloeiende conse
quenties analoog zijn en er bij ontstente
nis van bewezen dienstverband op grond 
van een arbeidsovereenkomst geen bij
dragen dienen betaald in het raam der 
R.S.Z.-wetgeving. Tenslotte gelden de be
langrijkste aspecten die als significant 
werden in aanmerking genomen bij ont
leding van de context waarin de drie bo
vengenoemde personen werden aange
worven en hun respectievelijke professi
onele activiteiten uitoefenen, mits de 
nodige modificaties, ook als doorslagge
vend voor de op 5.12.1969 'in de dienst 
physiotherapie ' benoemde kinesisten de 
heer A.D. en mevrouw M.-J.K. De in de 
betreffende notulen van de C.O.O. van 
Blankenberge opgenomen vermeldingen 
dat heiden volgens een ondertekende 
verklaring voorafgaand akkoord gingen 
met ' bijkomende voorwaarden' door de 
commissie gesteld enkel ' om in de toe
komst alle moeilijkheden te vermijden in 
de uitbetaling van de physiotherapie ' 
neemt niet weg dat ook hun benoemin
gen eenzijdige administratieve rechts
handelingen zijn, hetgeen de opvorde
ring van bijdragen steunend op het 
bestaan van een eigenlijke arbeidsover
eenkomst belet ", 

terwijl de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn hun personeelsleden 
ingevolge artikel 43 van de wet van 8 juli 
1976 hetzij "aanwerven ", dus tewerkstel
len in dienstverband, hetzij " benoe
men ", dus tewerkstellen in statutair ver
band; specifiek voor de beoefenaars van 
de geneeskunst in artikel 48 van de wet 
voorzien is dat dezen hetzij benoemd 
worden of bezoldigd volgens statutaire 
bepalingen, hetzij hun betrekkingen met 
de centra geregeld zien op basis van een 
schriftelijke overeenkomst wanneer het 
zelfstandige prestaties in eigenlijke zin 
geldt; de appelrechters ten aanzien van 
de rechtssituatie van Dr. C. oordelen dat 
hij prestaties levert in het kader van een 
"benoeming ", zijnde een "eenzijcJ.ige ad
ministratieve rechtshandeling "; de appel
rechters ten aanzien van de vier andere 
medici die bij verweerder prestaties heb
ben geleverd, een " analoog " genoemde 
"eenzijdige administratieve rechtshande
ling " weerhouden; de bestreden beslis
sing aldus de feitelijke elementen bevat 
die toelaten te besluiten dat de betrok
ken medici in een statutair verband met 
verweerder verbonden waren; terwijl ar
tikel 10, § 1, van het koninklijk besluit 

van 28 november 1969 de toepassing van 
de wetgeving inzake sociale zekerheid 
verruimt, althans voor een aantal sekto
ren, " tot de instellingen aan de gemeen
ten ondergeschikt en tot de verenigingen 
van gemeenten, alsmede tot de personen 
die in hun dienst zijn en zich in statutai
re toestand bevinden "; de centra voor 
maatschappelijk welzijn ingevolge art. 2 
van de wet van 8 juli 1976 aan de ge
meenten in de schoot waarvan ze zijn 
opgericht, ondergeschikt zijn; de uitbrei
ding van het toepassingsgebied van de 
sociale zekerheidswetgeving tot de spe
ciale categories opgenomen in het ko
ninklijk besluit van 28 november 1969, 
de openbare orde raakt en aldus ambts
halve door de feitenrechter onderzocht 
moet worden; zodat de appelrechters die 
vaststellen in feite dat de vijf medici en 
paramedici die prestaties hebben gele
verd voor verweerder en op basis waar
van eiser bijdragen vordert, die presta
ties hebben geleverd in het kader van 
een eenzijdige administratieve rechts
handeling, nl. een benoeming, de vorde
ring van eiser niet wettig konden afwij
zen op basis alleen van het ontbreken 
van dienstverband, zonder tevens na te 
gaan of die bijdragen dan niet verschul
digd waren op grond van prestaties gele
verd in statutair verband (schending van 
aile ingeroepen wettelijke bepalingen) » : 

Overwegende dat eiser zijn vorde
ring uitsluitend grondde op het 
rechtsfeit dat de geneesheren, de 
apoteker en de kinesisten door een 
arbeidsovereenkomst met verweer
der waren verbonden; dat hij niet 
aanvoerde dat die medici en para
medici hun prestaties in statutair 
verband hebben geleverd; 

Overwegende dat het arbeidshof 
de vordering verwerpt op grond dat 
die medici en paramedici niet door 
een arbeidsovereenkomst met ver
weerder waren verbonden; 

Overwegende dat, nu eiser zelf 
zijn vordering niet op de statutaire 
rechtsverhouding heeft gegrond, het 
arbeidshof zijn beslissing, zonder de 
oorzaak van de vordering te wijzi
gen, niet kon laten steunen op een 
statutaire rechtsverhouding; 

Overwegende dat eiser een middel 
betreffende een rechtsgrond waarop 
hij zijn vordering niet heeft laten 
steunen, niet voor het eerst in cas-



1312 HOF VAN CASSATIE Nr. 733 

satie kan aanvoeren, ook al raken 
de bepalingen met betrekking tot de 
voor de feitenrechter niet aange
voerde rechtsgrond de openbare or
de; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

16 november 1992 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 733 

2e KAMER - 17 november 1992 

STRAF - ALLERLEI - MOTIVERING - VROE
GERE VEROORDELING - UITWISSING. 

De strafrechter mag geen rekening hou
den met uitgewiste veroordelingen (1). 
(Art. 619 Sv.) 

(GHYSELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5654) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 april 1991 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

(1) Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr. 9141 (A.C., 
1991-92, nr. 140). 

Over het enige, met nummer 1 aange
wezen, door eiser aangevoerde middel, 
luidende als volgt : schending van de wet 
en van de rechten van de verdediging : 
a. Het blijkt dat in het strafbundel een 
uittreksel uit het strafregister d.d. 12 fe
bruari 1990 voorkomt waarmee noodza
kelijkerwijze rekening gehouden is bij 
het uitspreken van het vonnis van 19 
april 1991; voormeld uittreksel uit het 
strafregister voldoet niet meer aan de 
bepalingen van de wet van 9 januari 
1991 inzake uitwissing van veroordelin
gen en het herstel in eer en rechten. De
ze wet was op datum van de uitspraak 
reeds van kracht. Het vonnis van 19 
april 1991 heeft noodzakelijkerwijze met 
dit uittreksel uit het strafregister van 12 
februari 1990 rekening gehouden. Dit uit
treksel was onwettig op het ogenblik van 
de uitspraak van het vonnis doordat het 
melding maakt van straffen die overeen
komstig voormelde wet van 9 januari 
1991 reeds hadden moeten zijn uitgewist 
en dus wettelijk niet meer op het uit
treksel uit het strafregister in het dos
sier hadden mogen voorkomen, zoals het 
op datum van de uitspraak volgens de 
wet vereist was. Het gaat met name over 
straffen vermeld als volgt: - 23 januari 
1981 - Politierechtbank Dendermonde; 
- 4 juni 1986 - Politierechtbank Sint
Niklaas; - 28 september 1987 - Politie
rechtbank Sint-Niklaas; derhalve heeft 
de rechtbank met miskenning van de 
rechten van verdediging uitspraak ge
daan en rekening gehouden met een be
wijsstuk dat onwettig was en in ieder ge
val van invloed bij de uitspraak met 
name met de straftoemeting. Het vonnis 
maakt trouwens op bladzijde 5, in fine, 
uitdrukkelijk melding van het onwettige 
strafregister, waar het schrijft: << ( ••• ) als-
ook rekening houdend met diens gerech
telijk verleden qua rijden onder in
vloed "· ( ... ) 

W at het onderdeel a betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

de aan eiser opgelegde straf bepalen 
« rekening houdend met diens ge
rechtelijk verleden qua rijden onder 
invloed »; dat die reden de veroorde
lingen van eiser betreft door vonnis
sen van 23 januari 1981 van de Poli
tierechtbank te Dendermonde en 
van 4 juni 1986 van de Politierecht
bank te Sint-Niklaas; 

Overwegende dat op het ogenblik 
van de uitspraak van het bestreden 
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vonnis die veroordelingen uitgewist 
waren met toepassing van artikel 
619 van het Wetboek van Strafvor
dering, zoals dit artikel werd gewij
zigd door artikel 1 van de wet van 9 
januari 1991, in werking getreden op 
15 februari 1991, betreffende de uit
wissing van veroordelingen en het 
herstel in eer en rechten in strafza
ken; dat naar luid van artikel 620 
van het Wetboek van Strafvordering 
uitwissing van veroordelingen de ge
volgen heeft van herstel in eer en 
rechten; 

Overwegende dat de appelrechters 
bij hun beslissing met die uitgewiste 
veroordelingen geen rekening ver
mochten te houden; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, ongeacht het on
derdeel b van het aangevoerde mid
del dat niet tot cassatie zonder ver
wijzing kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Gent, 
zitting houdende in hoger beroep. 

17 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. R. Verhofste, Den
dermonde. 

Nr. 734 

2e KAMER - 17 november 1992 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDER!NG- OMSCHRIJVING VAN DE 
TELASTLEGGING TOEVOEGING. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER - OMSCHRIJVING VAN DE TELASTLEG
GING - TOEVOEGING. 

1 o en 2° De strafrechter vermag geen 
omschrijving toe te voegen aan diege
ne die aan het feit werd gegeven, uit
gezonderd in geval van aanvullende 
dagvaarding of vrijwillige verschijning 
in eerste aanleg (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE

ROEP TE BRUSSEL INZAKE DE PAUW E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5722) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1991 door. het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op eisers memorie waarvan 
een door de griffier van het Hof 
voor eensluidend verklaarde kopie 
aan dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt; 

Over de twee middelen samen : 
Overwegende dat beide beklaag

den door de Arbeidsauditeur werden 
vervolgd voor de correctionele recht
bank wegens diverse inbreuken op 
het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming, ( ... ) 

Overwegende dat het hof van be
roep, op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, de beklaagden 
en de civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, nate hebben overwogen « dat 
de tenlasteleggingen sub I lastens 
eerste en tweede beklaagde res
pectievelijk werden opgeleverd .door 

(1) De appelrechter had geoordeeld dat er 
samenloop was tussen de inbreuken op het 
A.R.A.B. die bij hem aanhangig waren, en 
overtredingen van de artt. 418 en 420 Sw., 
waarvoor de beklaagden niet waren vervolgd. 
Zie Cass., 4 sept. 1990, A.R. nr. 3912 (A.C., 
1990-91, nr. 5. R. DECLERCQ, « Feit en kwalifica
tie in de strafrechtspleging », in Strafrecht 
voor rechtspractici IV {1991), 212, 213, 219, -
P. MORLET, « Changement de qualification, 
droits et devoirs du juge "• R.D.P., 1990, 561-590 
(579 e.v.); R. VERSTRAETEN, « Kwalificatieperike
len voor de appelrechter in strafzaken "• R. W., 
1988-89, 21 (23). 



1314 HOF VAN CASSATIE Nr. 735 

een door hen gepleegd feit, namelijk 
er op 14 juli 1988 niet te hebben 
over gewaakt dat een materiaallift 
niet voor personenvervoer werd ge
bruikt, maar integendeel deze lift, 
waarvan het laadplatform niet was 
voorzien van leuningen en dewelke 
was voorzien van een bedienings
systeem dat vanaf het platform kon 
worden in werking gesteld, voor per
sonenvervoer aan hun werknemers 
te hebben ter beschikking gesteld; 
dat uit het strafrechtelijk vooronder
zoek echter blijkt dat dit feit, zo het 
bewezen zou zijn, (tevens) een ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
zou uitmaken waardoor, zonder het 
oogmerk om de personen van een 
ander aan te randen, door deze be
klaagden slagen of verwondingen 
werden toegebracht aan Peter Ola
erts dewelke van vernoemde lift 
naar beneden stortte en zwaar werd 
gekwetst; dat dit feit onder deze 
strafrechtelijke omschrijving moet 
worden onderzocht », de strafvorde
ring onontvankelijk verklaart op 
grond dat « vervolging van ver
noemd misdrijf, dat strafbaar is ge
steld door de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, moet worden 
ingesteld door de procureur des Ko
nings en niet door de arbeidsaudi
teur en nu, overeenkomstig alinea 2 
van artikel 155 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de openbare vordering 
met betrekking tot de overige ten
lasteleggingen evenmin door de ar
beidsauditeur kon worden uitgeoe
fend »; 

Overwegende dat, onder voorbe
houd van hetgeen is bepaald door 
het hof van assisen, de strafrechter 
aan de feiten van de telastleggingen 
hun juiste omschrijving moet geven 
en daartoe zo nodig de omschrijving 
in de inleidende akte wijzigen of 
vervangen; 

Dat hij, uitgezonderd in geval van 
aanvullende dagvaarding of vrijwilli
ge verschijning in eerste aanleg, 
geen omschrijving vermag toe te 
voegen aan diegene die aan het feit 
werd gegeven; 

Overwegende dat het hof van be
roep geen uitspraak vermocht te 
doen over samenloop of samenhang 
tussen inbreuken op het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescher
ming die hij hem aanhangig waren 
en de inbreuk op het Strafwetboek 
waarvoor de beklaagden niet wer
den vervolgd; 

Dat de middelen in zoverre ge
grond zijn; 

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 Antwerpen. 

17 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Baets - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal. 

Nr. 735 

2• KAMER - 17 november 1992 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSIES - STRAFZAKEN - TEN LASTE 
GELEGD FElT - OORSPRONKELIJKE OM-
SCHR!JVING VR!JSPRAAK HE-
ROMSCHRIJV!NG - VEROORDEL!NG - GE-
VOLG. 

Tegenstrijdig is de beslissing Juidens 
welke een en hetzelfde feit in zijn oor
spronkelijke wettelijke omschrijving 
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niet bewezen en in een andere om
schrijving wei bewezen wordt ver
klaard (1). 

(DESLOOVER E.A. T. LOZANO Y BOHORQUEZ) 

ARREST 

(A.R. nr. 6444) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat eiser aanvanke
lijk werd verwezen door de raadka
mer wegens het misdrijf opzettelijke 
slagen en verwondingen met ar
beidsongeschiktheid tot gevolg; 

Dat de appelrechters, op vorde
ring van het openbaar ministerie, de 
procespartijen ter kennis brengen 
dat « het in hoofde van (eiser) ten 
laste gelegde feit, minstens ten op
zichte van de oorspronkelijke tenlas
telegging wordt heromschreven als 
zijnde een inbreuk op de artikelen 
418-420 van het Strafwetboek ... »; 

Overwegende dat de appelrechters 
daarover uitdrukkelijk vaststellen 
« dat het ten laste gelegde feit, al
dus in ondergeschikte orde he
romschreven, hetzelfde is als datge
ne dat aan de grondslag ligt van de 
vervolgingen of er ten minste inbe
grepen is ... »; 

Dat zij vervolgens dat ene en zelf
de feit, omschreven als « .•• opzette
lijke slagen ... » niet bewezen ver
klaren en het zelfde feit, omschre
ven als « •.. onopzettelijke slagen ... » 
wel bewezen verklaren; 

(1) Zie Cass., 11 feb. 1975 (A.C., 1975, 651); 13 
maart 1984, A.R. nr. 8380 (ibid., 1983-84, nr. 
402); de voetnoot R.D. sub Cass., 5 okt. 1982 
(ibid., 1982-83, (181) 183), Jaatste alinea; RIGAUX 
en TROUSSE « Les problemes de Ia qualifica
tion ,,, R.D.P., 1949, (721) 725-726. 

Dat deze beslissing tegenstrijdig 
is met de aangehaalde motivering 
nu een en hetzelfde feit niet gelijk
tijdig « bewezen » en « niet bewe
zen » mag worden verklaard wan
neer een heromschrijving van het
zelfde feit wordt bedoeld; 

17 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Biitzler en X. Ver
haeghe, Kortrijk. 

Nr. 736 

2• KAMER - 18 november 1992 

BETEKENING EN KENNISGEVING -
ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAFZAKEN -
HOGER BEROEP VAN RET O.M. - APPELAKTE 
- DAGVAARDING - BETEKENING - BE
KLAAGDE WIENS WOONPLAATS IN RET BUI
TENLAND IS GEVESTIGD - DUITSLAND -
WIJZE VAN TOEZENDING. 

Wanneer de procureur des Konings in 
hager beroep komt van een vonnis van 
de politierechtbank, waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de strafvordering 
tegen een in Duitsland wonende be
klaagde, wordt de appelakte samen 
met de dagvaarding om op een welbe
paalde terechtzitting te verschijnen re
gelmatig aan de beklaagde betekend 
door toezending op de wijze bepaald 
bij de artt. 7.1 en 15.4 Europees Ver
drag aangaande de wederzijdse rechts
hulp in strafzaken van 20 april 1959 
(1). (Wet 19 juli 1975 houdende goed
keuring van dat verdrag.) 

(1) Zie Cass., 17 april 1991, A.R. nr. 8795 
(A.C., 1990-91, nr. 429). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN 
T. KOSCHEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9697) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 december 1991 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Eupen, en 
gelet op de in het Duits gestelde 
voorzieningen tegen die beslissingen; 

Gelet op de op 31 maart 1992 door 
de Eerste Voorzitter van het Hof ge
wezen beschikking waarbij wordt 
beslist dat de rechtspleging vanaf de 
terechtzitting in het Frans zal wor
den voortgezet; 

I. Op de voorziening van de procu
reur des Konings te Eupen : 

Overwegende dat overeenkomstig 
de wijze van toezending bepaald bij 
de artikelen 7.1 en 15.4 van het Eu
ropese Verdrag aangaande de we
derzijdse rechtshulp in strafzaken 
van 20 april 1959, de Belgische rech
terlijke overheid de aan de geadres
seerde toe te zenden processtukken 
rechtstreeks doet toekomen aan 
de bevoegde Europese rechterlijke 
overheid waarbij deze overheid van 
haar ka~t verplicht is tot toezending 
van het bewijs dat die stukken wer
den uitgereikt, waartoe dient ofwel 
een gedateerd ontvangstbewijs dat 
door de geadresseerde ondertekend 
is ofwel een verklaring van die over
heid waarin het feit van de uitrei
king, ben evens de wij.ze en .. datum 
waarop deze is gesch1ed, ZIJn ver
meld; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het hoger beroep 
dat de procureur des Konings te Eu
pen had ingesteld tegen het op 1 ok
tober 1991 door de Politierechtbank 
te Sankt Vith gewezen vonnis en te
gen de verweerder Koschel, op 23 

oktober 1991 is toegezonden aan 
de Leitende Oberstaatsanwalt te 
Hamm (Duitsland), met het oog op 
de betekening ervan aan verweerder 
en met het oog op diens dagvaar
ding om te verschijnen op de te
rechtzitting van 27 november 1991 
van de Correctionele Rechtbank te 
Eupen, zitting houdende in hoger 
beroep; dat, blijkens het atte~t d.d. 
12 november 1991 van de Le1tende 
Oberstaatsanwalt van Bochum aan 
wie de stukken waren toegezonden, 
die stukken overeenkomstig de 
Duitse procesregels op 8 november 
1991 aan verweerder zijn betekend 
per post; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door het hoger beroep tegen 
verweerder niet ontvankelijk te ver
klaren op grond dat « volgens het vi
gerende recht het parket niet be
voegd is om zelf dagvaardingen op 
te maken en te betekenen, doch 
daarmee in de regel een gerechts
deurwaarder moet belasten, zelfs als 
de betekening geschiedt aan een in 
het buitenland wonende persoon », 
(vertaling) niet naar recht is verant
woord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de ver-
~;eerder Kay Volker Koschel inge
stelde strafvordering; 

18 november 1992 - ze kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal. 
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Nr. 737 

2• KAMER - 18 november 1992 

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - UITLEGGING -
STRAFWET. 

2° MISDRIJF - ALLERLEI - ART. 151 SW. -
GRONDWETTELIJK GEWAARBORGDE RECH
TEN - BEGRIP. 

3° LASTER EN EERROOF - MOREEL 
BESTANDDEEL - BEGRIP. 

4° MISDRIJF - ALGEMENE BEGRIPPEN 
MOREEL BESTANDDEEL - LASTER EN EER
ROOF. 

5° MISDRIJF - ALLERLEI - ART. 233 SW. -
SAMENSPANNING VAN AMBTENAREN - BE
STANDDELEN. 

6° AMBTENAAR - SAMENSPANNING VAN 
AMBTENAREN - MISDRIJF - ART. 233 SW. -
BESTANDDELEN. 

7° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGER
LUKE PARTIJ - BELANG. 

so ONDERZOEKSGERECHTEN - RE
GELING VAN DE PROCEDURE - BUITENVER
VOLGINGSTELLING - BURGERLIJKE PARTIJ 
- VERZOEK OM EEN AANVULLEND ONDER
ZOEK - AFWIJZING - MOTIVER!NG. 

go REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - CONCLU
SIE NIET BEANTWOORD - STRAFZAKEN -
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN 
DE PROCEDURE - BUITENVERVOLGINGSTEL
LING - BURGERLIJKE PARTIJ - VERZOEK 
OM EEN AANVULLEND ONDERZOEK - AFWIJ
ZING - MOTIVERING. 

10° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN -
REGELING VAN DE PROCEDURE - BUITEN
VERVOLGINGSTELLING - BURGERLIJKE PAR
TIJ - VERZOEK OM EEN AANVULLEND ON
DERZOEK - AFWIJZING - MOTIVERING. 

1° De rechter mag de strafwet toepassen 
op feiten die de wetgever onmogelijk 
kon voorzien ten tijde van de afkondi
ging van de strafbepaling, mits vol
daan is aan de dubbele voorwaarde 
dat de wil van de wetgever om zodani
ge feiten strafbaar te stellen ondubbel
zinnig vaststaat en dat die feiten on
der de wettelijke omschrijving van het 
misdrijf kunnen worden gebracht (1). 

2° De wetgever was ten tijde van de af
kondiging van art. 151 Sw. bekend met 
de mogelijkheid van een krenking van 
het recht van eenieder op zijn eer en 
goede naam, dat wordt beschermd 
door de artt. 443 e. v. Sw. en niet wordt 
vermeld onder de grondwettelijk er
kende rechten en vrijheden; krenking 
van dat recht door een openbaar amb
tenaar valt dus niet onder de wette
lijke omschrijving van het in art. 151 
bedoelde misdrijf. 

3° en 4° De algemene plicht tot voorzich
tigheid behoort niet tot het moreel, be
standdeel van het misdrijf « laster ». 
(Art. 443 Sw.) 

5° en 6° Art. 233 Sw. dat personen of li
chamen die met enig gedeelte van het 
openbaar gezag bekleed zijn strait 
wanneer ze met andere ambtenaren 
maatregelen beramen die in strijd zijn 
met de wetten of met koninklijke be
sluiten, is niet van toepassing op amb
tenaren die ofwel onder elkaar ofwel 
met andere openbare ambtenaren 
samenspannen om de morele integri
teit van een persoon bij derden in op
spraak te brengen. 

7° Niet ontvankelijk is het door een bur
gerlijke partij voorgedragen middel, 
waarin deze niet beweert door het in 
dat middel bedoelde misdrijf benadeeld 
te zijn. 

S0
, go en 10° Wanneer de burgerlijke par
tij voor de kamer van inbeschuldiging
stelling, die uitspraak moet doen over 
de regeling van de procedure, een ver
zoek indient om een aanvullend onder
zoek, is de weigering van dat gerecht 
om een nader onderzoek te bevelen re
gelmatig gemotiveerd en naar recht 
verantwoord, als het op grand van de 
gegevens die het preciseert beslist dat 

(1} Cass., 11 sept. 1990, A.R. nr. 4501 (A.C., 
1990-91, nr. 18). 
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er tegen de verdachte geen bezwaren 
voorhanden zijn en dat de gevraagde 
onderzoeksverrichtingen niet nodig 
zijn om de waarheid aan de dag te 
brengen (2). 

(DE BONVOISIN T. RAES, SMETS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9856) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 151 van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest in ver
band met de telastlegging I A (inbreuk 
op de grondwettelijke vrijheden) beslist 
dat het feit, gesteld dat het bewezen 
was, geen overtreding van artikel 151 
van het Strafwetboek zou kunnen zijn, 
op grond dat « de wetgever met de bo
vengenoemde bepaling de bescherming, 
die de strafwet geeft aan het grondwette
lijk recht, heeft willen verzekeren, wan
neer die bescherming niet volgt uit een 
algemene tekst ( ... ); dat het recht van ie
der om te worden beschermd tegen de 
krenking van zijn eer en goede naam 
wordt vastgelegd en gewaarborgd door 
verschillende bepalingen, die deel uitma
ken van ons positief recht (Internatio
naal Verdrag inzake burgerrechten en po
litieke rechten, artikel 17; Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, ar
tikel 8.1; ( .... ); dat genoemd recht evenwel 
niet wordt opgesomd onder de door de 
Grondwet erkende rechten en vrijheden; 
dat het dus niet valt in de categorie van 
rechten waarvan de schending door een 
openbaar ambtenaar wordt gestraft over
eenkomstig artikel 151 van het Strafwet
boek »; 

terwijl, zoals het arrest vaststelt, het 
recht op eerbiediging van het prive-leven 
wordt gewaarborgd door de artikelen 8.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen-

(2) Zie Cass., 22 jan. 1991, A.R. nr. 4104 
(A.C., 1990-91, nr. 264); zie oak Cass., 3 nov. 
1987, A.R. nr. 1841, en 1 juni 1988, A.R. nr. 
6546 (ibid., 1987-88, nrs. 140 en 603). 

tele Vrijheden en 17 van het Verdrag 
van New York inzake burgerrechten en 
politieke rechten; die bepalingen dee! uit
maken van het Belgische positief recht 
en fundamentele waarborgen bevatten 
voor de persoon; de wetgever ten tijde 
van de afkondiging van artikel 151 van 
het Strafwetboek onmogelijk kon voor
zien dat de fundamentele rechten van de 
mens elders dan in de Grondwet en 
meer bepaald in een internationaal ver
drag zouden worden opgenomen; uit de 
tekst zelf van artikel 151 van het Straf
wetboek blijkt dat de wetgever de eerbie
diging van aile rechten en fundamentele 
vrijheden waarvan de bescherming niet 
door een bijzondere bepaling wordt ver
zekerd op een algemene wijze heeft wil
len waarborgen; de te dezen aan de ver
weerders verweten feiten, namelijk een 
krenking van het recht op eerbiediging 
van het prive-leven, een fundamenteel 
recht van de mens aantasten en uit dien 
hoofde kunnen vallen onder de wette
lijke omschrijving van het in artikel 151 
van het Strafwetboek bedoelde misdrijf : 

Overwegende dat de strafrechter 
weliswaar een strafbepaling van de 
wet mag toepassen op feiten die de 
wetgever onmogelijk kon voorzien 
ten tijde van de afkondiging van die 
bepaling, mits evenwel voldaan is 
aan de dubbele voorwaarde dat de 
wil van de wetgever om zodanige 
feiten strafbaar te stellen, ondubbel
zinnig vaststaat en dat die feiten on
der de wettelijke omschrijving van 
het misdrijf kunnen worden ge
bracht; 

Overwegende dat het recht waar
van de schending door eiser te de
zen wordt aangevoerd het recht van 
eenieder op zijn eer en goede naam 
is, dat wordt beschermd door de ar
tikelen 443 en volgende van het 
Strafwetboek; dat de wetgever ten 
tijde van de afkondiging van artikel 
151 van het Strafwetboek bekend 
was met de mogelijkheid van een 
krenking van dat recht, dat niet 
wordt vermeld onder de grondwette
lijk erkende rechten en vrijheden; 
dat bijgevolg de ten laste gelegde 
feiten niet kunnen worden gebracht 
onder de wettelijke omschrijving 
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van het misdrijf, bedoeld in de wets
bepaling waarvan de schending 
wordt aangevoerd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 67 van de Grondwet, 
442 (lees 443) van het Strafwetboek, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest vaststelt 
dat « de formulering van de litigieuze 
aantekeningen allesbehalve nauwkeurig 
is, aangezien de agenten van de Staats
veiligheid, die aan de bovengenoemde 
aantekeningen hebben meegewerkt, zon
der de kwaliteit van de verkregen in
lichtingen na te trekken en zonder der
halve de graad van geloofwaardigheid 
ervan te kunnen bepalen, beweringen 
uiten zonder daarbij enig voorbehoud te 
maken »; dat het vervolgens beslist dat 
het specifieke oogmerk om te schaden, 
dat het zedelijk bestanddeel is, vereist 
om het misdrijf laster als voltooid te 
kunnen beschouwen, niet voorhanden is, 
wanneer de agent weliswaar de persoon, 
die het voorwerp is van zijn aantijgin
gen, bewust schade berokkent, maar, zo
als te dezen, een handeling verricht 
waartoe hij wegens de aard van zijn 
ambt of zijn plichten gehouden was, en 
dat er dus tegen de verweerders geen be
zwaren voorhanden zijn betreffende de 
telastlegging van laster, 

terwijl, eerste onderdeel, de omstan
digheid dat de handeling een nuttig doel 
heeft niet noodzakelijk het oogmerk om 
te schaden uitsluit; het dus aan de rech
ter staat in elk geval afzonderlijk het 
werkelijk oogmerk van de agent na te 
gaan; het bestreden arrest, door het be
staan van het zedelijk bestanddeel van 
het misdrijf, namelijk het oogmerk om 
te schaden, zonder meer uit te sluiten, 
zonder na te gaan of de verweerders te 
dezen geen persoonlijke redenen hadden 
om eiser schade te berokkenen, en door 
het ontbreken van bezwaren af te leiden 
uit het feit dat het zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf laster om die reden niet 
voorhanden was, artikel 442 (lees 443) 
van het Strafwetboek schendt; 

tweede onderdeel, de agenten van de 
Staatsveiligheid, zoals aile ambtenaren, 
gehouden zijn tot gehoorzaamheid aan 
de wetten en met name onderworpen 
zijn aan de algemene plicht tot voorzich
tigheid; het bestreden arrest, na te heb
ben beslist dat de litigieuze aantekenin
gen allesbehalve nauwkeurig waren om
dat de inlichtingen niet waren nagetrok-

ken en de aantekeningen zonder voorbe
houd waren geformuleerd, het bestaan 
van het zedelijk bestanddeel van het 
misdrijf laster uitsluit op grond dat de 
verweerders uit hoofde van de aard of de 
plichten van hun ambt gehouden waren 
de litigieuze aantekeningen te houden en 
ze mede te delen aan de minister van 
Justitie, en het niet voorhanden zijn van 
bezwaren afleidt uit het feit dat het ze
delijk bestanddeel om die reden ontbrak, 
de in het middel aangegeven bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 
67 van de Grondwet aanvoert, zon
der aan te geven in welk opzicht die 
bepaling zou geschonden zijn, niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
nauwkeurigheid; 

Overwegende voor het overige dat 
de twee onderdelen van het middel 
berusten op de onjuiste bewering 
dat het arrest het zedelijk bestand
deel van het misdrijf laster altijd 
uitsluit wanneer de agent wegens de 
aard van zijn ambt gehouden is tot 
de door hem verrichte handeling; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat het oogmerk om te scha
den, « zijnde het zedelijk bestand
deel vereist om het misdrijf laster 
als voltooid te beschouwen, niet 
voorhanden is wanneer de agent de 
persoon, die het voorwerp is van 
zijn aantijgingen, weliswaar bewust 
schade berokkent maar dat doet om
dat hij, zoals te dezen, daartoe ge
houden is wegens de aard van zijn 
ambt of zijn plichten »; 

Dat het arrest echter, na van di
verse verslagen gewag te hebben ge
maakt, beslist dat, te dezen, de bei
de verweerders niet gehandeld heb
ben met het oogmerk om de burger
lijke partij schade te berokkenen; 
dat het daartoe er nog op wijst « dat 
de inhoud van die aantekeningen 
van de Staatsveiligheid overeen
komt met de strekking van die ver
slagen >> en « dat uit het onderzoek 
blijkt ( ... ) dat de door de eerste ver
dachte aan de minister van Justitie 
medegedeelde inlichtingen kloppen 
met die welke in het dossier van de 
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Staatsveiligheid opgetekend zijn en 
dat die inlichtingen berusten op ge
gevens, die door de buitendiensten 
van dat bestuur zijn ingewonnen »; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, uit die feitelijke 
omstandigheid wettig heeft kunnen 
afleiden dat de verweerders niet ge
handeld hebben met het oogmerk 
om te schaden; dat het dus wettig 
beslist dat het zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf ontbreekt; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
algemene plicht tot voorzichtigheid 
niet behoort tot het zedelijk be
standdeel van het misdrijf laster; 

Dat het tweede onderdeel faalt 
naar recht; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 233 van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de door eiser aan de verweerders 
verweten feiten, namelijk dat zij ofwel 
onder elkaar ofwel met andere openbare 
ambtenaren hebben samengespannen 
om de morele integriteit van de burger
lijke partij bij derden in opspraak te 
brengen, niet onder toepassing vallen 
van de artikelen 233 tot 235 van het 
Strafwetboek, op grond dat « de in de ar
tikelen 233 tot 235 van het Strafwetboek · 
omschreven misdrijven tot doel hebben 
de openbare dienst te ontwrichten door 
de normale werking ervan stil te leg
gen », 

terwijl artikel 233 van het Strafwet
boek de beraming van maatregelen die 
in strijd zijn met de wetten of met ko
ninklijke besluiten verbiedt; het de 
samenspanning als zodanig is die wordt 
gestraft; het bestreden arrest, nu het 
aangeeft dat samenspanning enkel straf
baar is als zij bedoeld is om de ontwrich
ting van de openbare diensten uit te lok
ken door de normale werking ervan stil 
te leggen, aan de tekst van die wetsbepa
ling een voorwaarde toevoegt die daarin 
niet voorkomt en ze derhalve schendt : 

Overwegende dat artikel 233 van 
het Strafwetboek degene die met 
enig gedeelte van het openbaar ge
zag bekleed is straft, wanneer hij 
met andere ambtenaren maatrege-

len beraamt die in strijd zijn met de 
wetten of met koninklijke besluiten; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na te hebben vastgesteld dat 
« de burgerlijke partij aan de ver
dachten verwijt dat zij ofwel onder 
elkaar ofwel met andere openbare 
ambtenaren hebben samengespan
nen om de morele integriteit van de 
burgerlijke partij bij derden in op
spraak te brengen », hun beslissing 
dat artikel 233 van het Strafwetboek 
te dezen niet van toepassing was, 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 67 van de Grondwet, 129, 
130, 230 en 231 van het Wetboek van 
Strafvordering, 458 van het Strafwetboek 
en 244, inzonderheid derde lid, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest in ver
band met de door de tweede verweerder 
aan eiser overgelegde notitie betreffende 
de naamloze vennootschap Offpress vast
stelt dat de in dat stuk opgetekende ge
gevens niet kunnen worden geacht van 
dien aard te zijn dat ze vrij aan een par
ticulier kunnen worden medegedeeld en 
dat de tweede verweerder voor de onder
zoeksrechter niet verheeld heeft dat de 
overhandiging van die notitie aan eiser 
een list was, bedoeld om te kunnen nag
aan of eiser werkelijk een bijzondere in
vloed had in de administratie; dat het 
vervolgens beslist dat er aan de zijde 
van de tweede verweerder geen voldoen
de bezwaren voorhanden zijn waaruit 
het zedelijk bestanddeel, vereist om het 
in artikel 458 van het Strafwetboek om
schreven misdrijf als voltooid te be
schouwen, zou blijken, namelijk de be
wuste wil om een beroepsgeheim bekend 
te maken, op grond « dat uit de werk
zaamheden val). de onderzoekscommissie 
voor banditisme en terrorisme duidelijk 
is gebleken dat het inwinnen van inlich
tingen door de Staatsveiligheid niet aan 
strikte regels onderworpen is; dat de twee
de (verweerder) te dezen rederlijkerwijs 
ervan mocht uitgaan dat zijn initiatief -
hoe aanvechtbaar ook vanuit etisch stand-

. punt - viel binnen de normale uitoefe
·ning van zijn ambt van commissaris van 
de Staatsveiligheid >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het onder
zoek van de bestanddelen van het mis
drijf behoort tot de bevoegdheid van de 
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kamer van inbeschuldigingstelling; zij 
zich dus niet ertoe kan beperken de af
wezigheid van bezwaren te onderzoeken 
met betrekking tot een enkel hestand
dee! van het misdrijf (schending van de 
in het middel vermelde rechten); 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
dat het inwinnen van inlichtingen door 
de Staatsveiligheid aan geen strikte re
gels is onderworpen, de ambtenaren van 
de Staatsveiligheid niet kan ontslaan 
van de verplichting om de wetten na te 
leven, te dezen, van de door de artikelen 
458 van het Strafwetboek en 244, derde 
lid, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen opgelegde geheimhoudings
plicht; het arrest, nu het beslist dat er, 
wat het vereiste zedelijk bestanddeel be
treft, geen bezwaren voorhanden zijn, 
omdat een ambtenaar van de Staatsvei
ligheid redelijkerwijs ervan mag uitgaan 
dat schending van de wet tot de normale 
uitoefening van zijn ambt behoort, in 
strijd met artikel 67 van de Grondwet 
beslist dat een agent van de Uitvoerende 
Macht zich hoven de wet kan stellen, en 
dus de artikelen 67 van de Grondwet, 458 
van het Strafwetboek en 244, derde lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen schendt : 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat uit de tekst zelf 
van het middel blijkt dat eiser (bur
gerlijke partij) niet beweert bena
deeld te zijn door de aangevoerde 
schending van het beroepsgeheim 
waarop beide onderdelen van het 
middel betrekking hebben; 

Dat het middel, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is; 

Over het vijfde middel: schending van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, alsook van de regels waar
van toepassing wordt gemaakt door het 
enig artikel XV van de wet van 25 okto
ber 1919, artikel 233 van het Wetboek 
van Strafvordering, gewijzigd bij de wet 
van 19 augustus 1920 en artikel 1° van de 
wet van 22 juli 1927 en artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eisers 
verzoek om een nader onderzoek afwijst 
op grond dat « de uitvoering van het bij 
het arrest van 10 december 1987 gelaste 
aanvullend onderzoek 4 jaar heeft ge
duurd; dat bepaalde door het hof (van 
beroep) bevolen onderzoeksverrichtingen 

weliswaar niet met de gewenste nauw
keurigheid zijn gedaan; dat zulks even
wei niet wegneemt dat de punten die de 
burgerlijke partij wenst opgehelderd te 
zien niet zo belangrijk zijn dat een diep
gaander onderzoek ervan te dezen ertoe 
zou kunnen bijdragen om de waarheid 
aan de dag te brengen; dat het boven
dien niet wenselijk is om een in maart 
1983 ingesteld onderzoek te verlengen », 

terwijl, eerste onderdeel, in de v<ior ei
ser genomen conclusie zeer uitvoerig 
wordt ingegaan op de tekorten van het 
onderzoek en meer bepaald op het onvol
ledig karakter van de ter uitvoering van 
het arrest van 10 december 1987 gedane 
onderzoeksverrichtingen, zodat het hof 
van beroep niet kon weigeren aanvullen
de onderzoeksverrichtingen te bevelen 
zonder de redenen te preciseren waarom 
het van oordeel was dat de gevraagde 
onderzoeksverrichtingen niet nodig wa
ren om de waarheid aan de dag te bren
gen (schending van aile in het middel 
vermelde bepalingen en algemene begin
selen); 

tweede onderdeel, het arrest in ver
band met het misdrijf laster vaststelt dat 
het onderzoek geen enkel gegeven aan 
het licht heeft gebracht dat de informa
tie betreffende E.C. Weill, opgetekend in 
de stukken die het aangeeft, kon bevesti
gen of tegenspreken; in de voor eiser ge
nomen conclusie werd gevraagd dat de 
door het arrest van 10 december 1987 be
volen onderzoeksverrichtingen zo goed 
en zo volledig mogelijk zouden worden 
uitgevoerd; die conclusie op bladzijde 10 
preciseerde welke onderzoeksverrichtin
gen in verband met de aanwezigheid van 
de heer Weill in een aan eiser toebeho
rende eigendom waren nagelaten; het ar
rest bijgevolg, nu het erop wijst, ener
zijds, dat de gevraagde onderzoeksver
richtingen (niet) nodig zijn om de waar
heid aan de dag te brengen en dat het 
onderzoek, wat de laster betreft, geen ge
gevens aan het licht heeft gebracht die 
de informatie betreffende de aanwezig
heid van E. Weill in een eigendom van 
eiser konden bevestigen of tegenspreken, 
tegenstrijdig is (schending van aile in 
het middel vermelde bepalingen en alge
mene beginselen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer de 

burgerlijke partij voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, die uit
spraak moet doen over de regeling 
van de procedure, een verzoek om 
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een aanvullend onderzoek indient, 
dat gerecht de weigering om een na
der onderzoek te bevelen regelmatig 
motiveert en naar recht verant
woordt, als het op grond van de ge
gevens die het preciseert beslist dat 
er tegen de verdachte geen bezwa
ren voorhanden zijn en dat de 
gevraagde onderzoeksverrichtingen 
niet nodig zijn om de waarheid aan 
de dag te brengen; dat het niet ge
houden is daarenboven de redenen 
aan te geven waarom het die onder
zoeksverrichtingen overbodig acht; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
de buitenvervolgingstelling voor het 
misdrijf laster gronden op de vast
stelling dat er geen bezwaren voor
handen zijn betreffende het zedelijk 
bestanddeel van het misdrijf; 

Dat derhalve de in het middel 
aangegeven tegenstrijdigheid, ge
steld dat ze bewezen was, geen in
vloed kan hebben op de wettigheid 
van de beslissing; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

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

18 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Delahaye. 

Nr. 738 

2• KAMER - 18 november 1992 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - TERMIJ

NEN (DUUR) - STRAFVORDERING - VERJA
RING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
GEVOLG. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING 
- VERJARING - GEVOLG. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJA
RING. 

1° en 2° Verval van de strafvordering 
door verjaring heeft geen invloed op 
de burgerlijke rechtsvordering die 
werd ingesteld v66r de strafvordering 
door verjaring vervallen was (1). 

3° Wanneer de op de strafvordering ge
wezen beslissing vernietigd wordt om
dat die strafvordering was verjaard, en 
wanneer de aan die vordering verbon
den kosten ten Jaste van de Staat moe
ten blijven, wordt de beslissing vernie
tigd zonder verwijzing (2). 

(BOINEM T. COLIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9947) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 maart 1992 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 21 en 22 
van de wet van 17 april 1878 houdende 

(1) Cass., 22 okt. 1991, A.R. nr. 4561 (A.C., 
1991-92, nr. 105) en de verwijzingen in voet
noot 2. 

(2) Cass., 4 maart 1992, A.R. nr. 9500 (A.C., 
1991-92, nr. 350). 



Nr. 739 HOF VAN CASSATIE 1323 

de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 559, 1°, van 
het Strafwetboek; 

Dat eiser de aan hem ten laste ge
legde feiten heeft gepleegd op 22 fe
bruari 1991; dat de strafvordering 
verjaard was op het ogenblik van de 
uitspraakt door de rechtbank, aan
gezien meer dan een j aar verlopen 
was sedert de feiten, zonder dat de 
verjaring om enigerlei reden was 
geschorst; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechtsvordering tijdig is ingesteld 
v66r de verjaring van de strafvorde
ring; 

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

Dat het middel niet kan worden. 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten en laat de ande
re helft ten laste van de Staat; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing. 

18 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. G. Lewalle, Luik. 

Nr. 739 

2• KAMER - 18 november 1992 

1° BLOEDPROEF - ART. 7, EERSTE LID, 
K.B. 10 JUNI 1959 - ANALYSE - VERZOEKER 
- RECHTERLIJKE OVERHEID - DESKUNDIGE 
- AANWIJZING - WETTIGHEID - VOOR-
WAARDE. 

2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -
STRAFZAKEN- BLOEDPROEF- ART. 7, EER
STE LID, K.B. 10 JUNI 1959 - VERZOEKER -
RECHTERLIJKE OVERHEID - DESKUNDIGE -
AANWIJZING - ANALYSE - GELDIGHEID -
VOORWAARDE. 

1° en 2° Wanneer een rechterlijke over
heid een deskundigenonderzoek gelast 
met toepassing van art_ 7, eerste lid, 
K.B. 10 juni 1959 betreffende de bloed
proef met het oog op het bepalen van 
het alcoholgehalte, moet zij de in een 
erkend laboratorium optredende des
kundige, die zij met de bloedanalyse 
belast, met name aanwijzen; elke ana
lyse die door een andere deskundige, 
zelfs in hetzelfde laboratorium, wordt 
verricht, kan niet als een rechtsgeldig 
bewijs worden aangemerkt (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU 
T. MARCHAND) 

ARREST ( vertaling) 

(AR. nr. 90) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 juni 1992 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Neufcha.teau; 

Over het middel, aangevoerd in het 
verzoekschrift tot cassatie, « memorie tot 
cassatie » genoemd, waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit arrest 
is gehecht: 

Overwegende dat het middel dat, 
ofschoon het inzonderheid de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert, de wettigheid van de be-

(1) Zie Cass., 23 jan. 1990, A.R. nr. 3195 
(A.C., 1989-90, nr. 320). 
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slissing bekritiseert, geen betrek
king heeft op de regelmatigheid van 
de motivering van het bestreden 
vonnis; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis voor het overige vaststelt dat 
eiser « de hr. G. Brahy of iedere an
dere, in het laboratorium van het 
Instituut medico-legal te Luik wer
kende deskundige » heeft opgevor
derd om het alcoholgehalte te bepa
len in het van verweerder afgeno
men bloed en dat << het (deskundi
gen)verslag werd opgemaakt door 
de dokter Dodinval », die in hetzelf
de erkende laboratorium werkte; dat 
het vervolgens beslist << dat niet ( ... ) 
een laboratorium moet worden aan
gewezen voor het deskundigenon
derzoek (met toepassing van artikel 
7 van het koninklijk besluit van 10 
juni 1959) en dat de keuze van de 
deskundige niet aan het oordeel van 
de leden van dat laboratorium wordt 
overgelaten; ( ... ) dat daarentegen ai
leen de rechterlijke overheid de des
kundige kiest en hem met name 
aanwijst; ( ... ) dat de vordering in de 
bewoordingen waarin ze is gesteld 
die keuze precies overlaat aan de 
geneesheren van het Institut medi
co-legal »; 

Overwegende dat artikel 44bis, 
§ 4, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat het on
derzoek van het bloedmonster ge
schiedt in een van de laboratoria 
door de Koning daartoe erkend; dat 
luidens het vierde lid de Koning on
der meer de regels stelt betreffende 
de wijze waarop het bloedmonster 
wordt onderzocht, alsook de regels 
betreffende de erkenning van de la
boratoria; 

Overwegende dat het ter uitvoe
ring van de boven aangehaalde 
wetsbepaling genomen koninklijk 
besluit van 10 juni 1959 betreffende 
de bloedproef, wat de wijze van on
derzoek van de bloedmonsters be
treft, een onderscheid maakt naar
gelang dat onderzoek wordt ge
vraagd door de rechterlijke overheid 
dan wel door de persoon die de 

bloedproef heeft ondergaan; dat arti
kel 10 van dat koninklijk besluit we
liswaar aan laatstgenoemde de keu
ze laat om zijn aanvraag om een 
tweede onderzoek te richten aan het 
door hem gekozen erkende laborato
rium of aan een in een dergelijk la
boratorium werkende deskundige, 
maar dat krachtens artikel 7 van 
hetzelfde koninklijk besluit de rech
terlijke overheid voor het onderzoek 
van het bloed een in een erkend la
boratorium optredende deskundige 
moet opvorderen; 

Dat uit de vergelijking van die 
teksten volgt dat de rechterlijke 
overheid de in een erkend laborato
rium optredende deskundige, die zij 
met de bloedanalyse belast, met 
naam moet aanwijzen en dat elke 
analyse, die door een andere des
kundige, zelfs in hetzelfde laborato
rium, wordt verricht, niet als een 
rechtsgeldig bewijs kan worden aan
gemerkt; 

Overwegende derhalve dat de 
appelrechters, nu zij op de hierboven 
weergegeven gronden beslissen dat 
<< de bevindingen van het door de dok
ter Dodinval verrichte onderzoek 
geen rechtsgeldig bewijs oplever
den », hun beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende voor het overige 

dat de substanti(:ile of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

18 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Ghislain, waarnemend voor-
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zitter - Verslaggever : de h. Fischer -
Andersluidende conclusie (2) van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 740 

2e KAMER - 18 november 1992 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VER
ZOEK - AFWIJZING - CRITERIA. 

Noot arrest nr. 739 : 

(2) Het O.M. wees erop dat het onderhavige · 
geval met dat van het in de voetnoot 1 vermel
de arrest van 23 jan. 1990 hierin verschilt dat 
de procureur des Konings te Neufchateau 
geenszins dokter Brahy - zonder meer - had 
opgevorderd, maar eraan had toegevoegd « of 
iedere andere, in (hetzelfde) laboratorium op
tredende deskundige ». Volgens het O.M. leken 
er twee oplossingen mogelijk. 

De eerste oplossing, te weten die van het ge
annoteerde arrest, is vooral gegrond op het 
verschil tussen art. 7 en art. 10 van K.B. 10 ju
ni 1959, waarop in de motivering van het ar
rest wordt gewezen. 

De tweede oplossing zou geweest zijn dat 
men die teksten niet letterlijk opvatte, maar 
wel in die zin dat art. 44bis Sv., § 4, dat in een 
bijzonder bewijsmiddel voorziet, n.l. het onder
zoek van een bloedmonster, de nadruk legt op 
de erkenning van de laboratoria veeleer dan 
van de deskundigen. Ter uitvoering van die 
wetsbepaling, bepaalt art. 7, eerste lid, K.B. 10 
juni 1959 enkel dat « de rechterlijke overheid 
een in een erkend laboratorium optredend 
deskundige opvordert om het bloed te ontle
den >>. 

Het O.M. leidde daaruit af dat, zo in begin
sel de deskundige wordt gekozen en met name 
wordt aangewezen, de rechterlijke overheid 
daarentegen in het bijzonder geval van het on
derzoek van de bloedmonsters, overeenkom
stig voormeld art. 7, eerste lid, alleen « een in 
een erkend laboratorium optredend deskundi
ge , kon opvorderen, zonder de naam van de 
deskundige behoeven op te geven. 

Deze tweede oplossing bood daarenboven 
nog praktische voordelen. Er bestaat immers 
geen officiele lijst van de deskundigen die op
treden in erkende laboratoria; zelfs de lijst 
van de laboratoria is officieus en niet bijge
werkt. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BE
GRIP. 

1° Een verzoek tot verwijzing van een 
zaak van een rechtbank naar een an
dere wegens gewettigde verdenking 
wordt door het Hoi afgewezen wan
neer uit de door eiser uiteengezette ge
gevens niet valt af te leiden dat geen 
van de rechters uit wie de rechtbank 
bestond, in staat zou z1jn ter zake op 
een onafhankelljke en onpartijdige 
wijze uitspraak te doen of dat die ge
gevens bij de openbare opinie gewet
tigde twijfel zouden wekken aangaan
de hun geschiktheid om de zaak op 
zodanige wijze te behandelen (1). 

2° Wanneer gevorderd wordt dat een 
zaak aan een rechtbank wordt onttrok
ken, is de omstandigheid dat de procu
reur des Konings bij die rechtbank 
vroeger in dezelfde rechtbank het 
ambt van onderzoeksrechter heeft uit
geoefend en er de zaak van eiser heeft 
behandeld, niet van die aard dat ze ge
wettigde verdenking wekt die verwij
zing van de zaak naar een andere 
rechtbank rechtvaardigt. 

(BEELEN, LEISER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 242) 

HET HOF; - Gelet op het op 18 
september 1992 op de griffie van het 
Hof ingediende verzoek tot verwij
zing van een rechtbank naar een 
andere op grond van gewettigde ver
denking; 

Overwegende dat de eisers beto
gen dat het tegen hen ingestelde on
derzoek is geleid door B. Dejemep
pe, onderzoeksrechter in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel, 
die achteraf benoemd werd tot pro
cureur des Konings bij die recht
bank; dat zij aanvoeren dat de cor
rectionele rechtbank waarnaar zij 
zijn verwezen « dus uitspraak zal 

(1) Cass., 30 jan. 1991, A.R. nr. 8714 (A.C., 
1990-91, nr. 285). 
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moeten doen op vordering van het 
ambt van procureur des Konings 
dat wordt geleid door dezelfde per
soon als degene, die in dezelfde 
zaak het onderzoek heeft gedaan », 
en dat « de hr. Dejemeppe door het 
geheel van zijn werkzaamheden als 
onderzoeksrechter bijzonder nauwe 
banden onderhield met de magistra
ten van het rechtscollege en zelfs op 
vriendschappelijke voet met hen 
stond >>; 

Overwegende dat uit de door eiser 
uiteengezette gegevens niet valt af 
te leiden dat aile rechters benoemd 
in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel, niet in staat waren ter 
zake op een onafhankelijke en on
partijdige wijze uitspraak te doen of 
bij de openbare opinie gewettigde 
twijfel konden wekken aangaande 
hun geschiktheid om de zaak op zo
danige wijze te behandelen; 

Dat het verzoek niet gegrond is; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
af; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Dassesse. 

Nr. 741 

1 • KAMER - 19 november 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE SCHAT
KIST- VERVOLGINGEN- DWANGSCHRIFI'
BEG RIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE SCHAT
KIST- VERVOLGINGEN- DWANGSCHRIFI'
BETEKENING - KENNISGEVING - NIET VER
EIST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE SCHAT
KIST - VERVOLGINGEN - ONRECHTSTREEK
SE VERVOLGINGEN - DWANGSCHRIFI' -
DWANGBEVEL - GELIJKSTAANDE AKTE -
BETEKENING - KENNISGEVING - NIET VER
EIST. 

1° Het dwangschrift bedoeld in de artt. 
207 W.LB. en 196 KB. tot uitvoering 
van dat wetboek, is de akte waardoor 
de ontvanger der belastingen aan de 
gerech tsdeurwaarder of aan de deur
waarder der directe belastingen op
dracht geeft ten laste van bepaalde be
lastingschuldigen vervolgingen uit te 
oefenen en op grond waarvan de deur
waarder een dwangbevel zal mogen 
betekenen met bevel tot betaling van 
de verschuldigde belastingen op straffe 
van tenuitvoerlegging door beslag (1). 

2° Geen enkele wettelijke bepaling voor
ziet in de betekening of kennisgeving 
van het dwangschrift aan de schulde
naar van de belasting, voordat de ver
volgingen worden ingesteld (2). 

3° Het instellen van onrechtstreekse ver
volgingen, als bedoeld in de artt. 215 
en 216, K.B. 4 ma.art 1965 tot uitvoe
ring van het W.LB., dient niet op straf
fe van nietigheid van de daden van 
vervolging te worden voorafgegaan 
door de betekening of de kennisgeving 
van een dwangschrift, een dwangbevel 
of een met een dwa11gbevel gelijk
staande akte (3). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. NEMEGAIRE} 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9111) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1990 door het 
Hof van Beroep gewezen; 

(1), (2) en (3) Zie cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1992, I, nr. 741. 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 1495, inzonderheid eerste lid, 
1539 van het Gerechtelijk Wetboek, 207, 
208 van het W etboek van de Inkomsten
belastingen, 180, 195, 196 en 215 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 

doordat de ontvanger der belastingen, 
overeenkomstig artikel 215 van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
de werkgever van verweerder had ver
zocht om, op het voor beslag vatbare ge
deelte van het loon van verweerder, het 
door verweerder verschuldigde bedrag 
aan belastingen in zijn handen te beta
len en vervolgens, nadat verweerder had 
verklaard dat hij zich tegen het verzoek 
verzette, op 5 december 1984 bij exploot 
van een gerechtsdeurwaarder te zijnen 
laste uitvoerend beslag onder derden bij 
die werkgever had doen leggen, en het 
arrest dat uitvoerend beslag onder der
den nietig verklaart en de opheffing er
van beveelt, op grond dat : « inzake in
komstenbelastingen de administratie 
zich een wettige titel tot inning verschaft 
door de uitvoerbaarverklaring van het 
kohier waardoor aan de belastingschuldi
ge of aan derden het bevel wordt gege
ven om de gevraagde belasting te beta
len, terwijl onder dwangschrift wordt 
verstaan de akte waardoor de ontvanger 
der belastingen de deurwaarder opdracht 
geeft om op te treden teneinde gerechte
lijke vervolgingen in te stellen, welk be
vel dus niet wordt gegeven aan de belas
tingschuldige te wiens aanzien het 
dwangbevel de eerste handeling van ge
dwongen tenuitvoerlegging is; dat, zo de 
rechtstreekse vervolgingen worden be
gonnen met de betekening aan de belas
tingschuldenaar van dat dwangbevel, 
waarin een dwangschrift, in de zin van 
artikel 196 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, voorkomt door de 
vermelding van een uittreksel van het 
kohierartikel dat hem betreft en een af
schrift van de uitvoerbaarverklaring, die 
betekening, in geval van onrechtstreekse 
vervolging, slechts aan derden wordt ge
daan; dat, te dezen, de ontvanger, die 
had beslist de belasting door een beslag 
onder derden te innen overeenkomstig 
artikel 215 van voormeld koninklijk be
sluit, zijn schuldvordering ter kennis 
heeft gebracht van de derde-houder met 
het verzoek de bedragen in de voor juist 
verklaarde staat van die schuldvordering 
te betalen; dat (eiser) aanvoert dat arti-

kel 215 de ontvanger geenszins verplich
te om het dwangschrift ter kennis te 
brengen van de belastingschuldige en ze
ker niet om het hem in origineel of af
schrift te doen betekenen; dat echter een 
onrechtstreekse vervolging die niet 
wordt voorafgegaan door een aan de 
schuldenaar betekend dwangbevel niet 
kan worden ingesteld zonder dat de uit
voerbare titel, te weten het dwangschrift 
dat met het kohier de grondslag van de 
vervolgingen vormt, vooraf ter kennis 
werd gebracht van de belastingschuldige; 
dat het fiscaal beslag, dat in beginsel 
aan de regels van het gemeen recht is 
onderworpen, evenals een uitvoerend be
slag onder derden niet kan worden ge
legd zonder voorafgaande betekening 
van de uitvoerbare titel aan de schulde
naar; dat het betwist uitvoerend beslag 
onder derden derhalve nietig moet wor
den verklaard wegens het niet betwist 
ontbreken van enige met een dwangbe
vel tot betalen gelijkstaande akte die 
v66r dat beslag ter kennis werd gebracht 
van verweerder », 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 2 
van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat 
de in dat wetboek gestelde regels niet 
van toepassing zijn op de rechtsplegin
gen die geregeld worden door niet uit
drukkelijk opgeheven wetsbepalingen of 
door rechtsbeginselen waarvan de toe
passing niet verenigbaar is met de toe
passing van de bepalingen van dat wet
boek; artikel 208, § 1, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1972, tot aanpas
sing van dat wetboek aan het Gerechte
lijk Wetboek, bepaalt dat de Koning de 
wijze regelt waarop men dient te hande
len voor de vervolgingen; volgens artikel 
195 van het koninklijk besluit van 4 
maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, de 
invordering van de directe belastingen 
overeenkomstig het bepaalde in de arti
kelen 196 tot 227 van dat koninklijk be
sluit mag worden vervolgd; die bepalin
gen inzonderheid de ter zake te volgen 
procedure regelen en uitsluitend naar 
die bepalingen dient te worden verwezen 
om de geldigheid te beoordelen van het 
verzoek dat de ontvanger, met toepas
sing van artikel 215 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965, tot een derde
houder van aan de belastingschuldigde 
verschuldigde inkomsten, sommen of za
ken richt om in zijn handen de door de 
belastingschuldige verschuldigde bedra
gen aan belastingen te betalen; daaruit 
volgt dat het arrest, door te oordelen dat 
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het fiscaal bedrag in beginsel onderwor
pen is aan de regels van het gemeen 
recht en door daaruit af te leiden dat 
het, evenals ieder uitvoerend beslag on
der derden, niet kan worden gelegd zon
der voorafgaande betekening van een 
uitvoerbare titel aan de schuldenaar, het 
beginsel miskent dat de regels van het 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepas
sing zijn op de rechtsplegingen die door 
niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepa
lingen worden geregeld (schending van 
artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek), 
een verkeerde toepassing maakt van de 
bepalingen van dat wetboek volgens wel
ke de uitvoerbare titel v66r elke tenuit
voerlegging moet worden betekend 
(schending van de artikelen 1495, eerste 
lid, en 1539 van dat wetboek) en boven
dien artikel 195 van voormeld koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 schendt blij
kens hetwelk de procedure tot invorde
ring van de directe belastingen wordt ge
regeld door de bepalingen van dat ko
ninklijk besluit, alsmede door artikel 208 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen dat aan de Koning de opdracht 
geeft die materie te regelen; 

tweede onderdeel, volgens artikel 195 
van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965, de invordering van de directe be
lastingen overeenkomstig de artikelen 
196 tot 227 van dat koninklijk besluit 
mag worden vervolgd; artikel 215 betref
fende het verzoek van de ontvanger der 
belastingen aan de derde-houder - of 
een andere bepaling - de ontvanger 
niet verplicht om aan de belastingschul
dige enige kennisgeving te doen voordat 
hij zijn verzoek tot de derde richt; daar
uit volgt dat het arrest, door te oordelen 
dat het fiscaal beslag niet kan worden 
gelegd zonder voorafgaande betekening 
van de uitvoerbare titel aan de schulde
naar en door op die overweging te steu
nen om het litigieus uitvoerend beslag 
nietig te verklaren, de artikelen 195 en 
215 van voormeld koninklijk besluit als
mede artikel 208 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen schendt; 

derde onderdeel, artikel 207 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalt dat de kohieren door de di
recteur der belastingen of door de door 
hem gedelegeerde ambtenaar uitvoer
baar worden verklaard; volgens artikel 
181 van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van dat wetboek, het uitvoerbaar 
verklaarde kohier de wettige titel tot in
ning vormt; de uitvoerbaarverklaring on
deraan op het kohier voor de belasting
schuldige een bevel is om, op straffe 

daartoe gedwongen te worden, de bedra
gen te betalen waarvoor hij ten kohiere 
is gebracht en waarvan hij kennis heeft 
gekregen door het aanslagbiljet dat hem 
overeenkomstig artikel 180 van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering is toege
zonden; zoals het arrest erkent, onder 
dwangschrift wordt verstaan de akte 
waardoor de ontvanger aan de deurwaar
der opdracht geeft om op te treden ten
einde gerechtelijke vervolgingen in te 
stellen; dat bevel geen reden van bestaan 
heeft wanneer de ontvanger zelf de ver
volgingen instelt volgens de bij artikel 
215 van het koninklijk uitvoeringsbesluit 
geregelde invorderingsprocedure die niet 
voorziet in enig optreden van de deur
waarder; artikel 196 van het koninklijk 
besluit, volgens hetwelk de onrecht
streekse evenals de rechtstreekse vervol
gingen worden ingesteld ingevolge per
soonlijke of gemeenschappelijke dwang
schriften, uitgevaardigd door de ontvan
gers die in het bezit zijn van de kohieren 
of met de inning voor rekening van 
laastgenoemden zijn belast, derhalve 
niet aldus kan worden uitgelegd dat de 
ontvanger die toepassing maakt van de 
in artikel 215 bedoelde procedure vooraf 
kennis moet geven van een dwang
schrift; uit artikel 196 in elk geval niet 
kan worden afgeleid dat de kennisgeving 
van het dwangschrift aan de belasting
schuldige zelf moet worden gedaan; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat een onrechtstreekse vervol
ging, zoals de te dezen door de ontvan
ger toegepaste invorderingsprocedure, ai
leen maar kan worden ingesteld op 
voorwaarde dat vooraf aan de belasting
schuldige kennis wordt gegeven van een 
dwangschrift, aile in dit onderdeel van 
het middel aangewezen wets- en regle
mentsbepalingen, inzonderheid artikel 
196 van het koninklijk besluit van 4 
maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
schendt: 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 196 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen, de rechtstreekse zowel als 
de onrechtstreekse vervolgingen 
worden ingesteld ingevolge persoon
lijke of gemeenschappelijke dwang
schriften, uitgevaardigd door de ont
vangers die met de inning zijn 
belast; 
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Overwegende dat onder het 
dwangschrift bedoeld in de artikelen 
207 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen en 196 van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van 
dat wetboek moet worden verstaan 
de akte waardoor de ontvanger der 
belastingen aan de gerechtsdeur
waarder of aan de deurwaarder der 
directe belastingen opdracht geeft 
om ten laste van bepaalde belasting
schuldigen vervolgingen uit te oefe
nen en op grond waarvan de deur
waarder een dwangbevel zal mogen 
betekenen met bevel tot betaling 
van de verschuldigde belastingen op 
straffe van tenuitvoerlegging door 
beslag; 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling voorziet in de beteke
ning of kennisgeving van het 
dwangschrift aan de schuldenaar 
van de belasting, voordat de vervol
gingen worden ingesteld; 

Overwegende dat artikel 215 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 ten voordele van de Openbare 
Schatkist een aan eigen regels on
derworpen specifieke procedure in
stelt waardoor de ontvanger der be
lastingen van een derde-bewaarne
mer of schuldenaar van aan de 
belastingschuldige verschuldigde of 
toebehorende inkomsten, sommen 
en zaken, met kwijting insluitend 
gevolg voor de belastingschuldige, 
en tot beloop van het verschuldigde 
bedrag, betaling kan eisen van het 
bedrag van de belastingen, belas
tingverhogingen, nalatigheidsintres
ten, boeten en kosten van vervol
ging of tenuitvoerlegging; dat het 
daartoe bij ter post aangetekende 
brief aan de derde gedane verzoek, 
volgens § 3 van dezelfde bepaling, 
geldt als aanmaning met verzet te
gen afgifte van de inkomsten, som
men en zaken; 

Overwegende dat, in tegenstelling 
met wat voor de rechtstreekse ver
volgingen is bepaald, het aan de 
derde-bewaarnemer of schuldenaar 
gedane verzoek, eerste handeling 
van de onrechtstreekse vervolgin-

gen, niet door een dwangbevel moet 
worden voorafgegaan; dat voormeld 
artikel 215 geen betekening of ken
nisgeving aan de belastingschuldige 
voorschrift; 

Overwegende dat, zoals uit artikel 
216, §§ 1 en 3, van hetzelfde besluit 
blijkt, de ontvanger der belastingen, 
wanneer de uitvoering van het in ar
tikel 215, § 1, bedoelde verzoek be
lemmerd wordt door verzet van de 
belastingschuldige, onverminderd de 
bewarende uitwerking van het ge
zegde verzoek, doet overgaan tot uit
voerend beslag onder derden dat ge
schiedt op de wijze die in het 
Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid 
in de artikelen 1539 tot 1544 van dat 
wetboek, is bepaald; 

Overwegende dat de deurwaarder 
die ermee belast is tot het uitvoe
rend beslag onder derden over te 
gaan, slechts kan optreden krach
tens een dwangschrift dat de ont
vanger der belastingen op grond 
van een uitvoerbare titel heeft uitge
vaardigd; dat noch artikel 216, noch 
enige andere wetsbepaling zeggen 
dat dit dwangschrift of een met een 
dwangbevel gelijkstaande akte ter 
kennis gebracht of betekend moet 
worden voordat de in artikel 215 be
doelde vervolging wordt ingesteld; 

Dat uit het voorgaande blijkt dat 
het arrest, door te oordelen dat een 
onrechtstreekse vervolging niet kan 
worden ingesteld zonder dat de uit
voerbare titel, te weten het dwang
schrift dat met het kohier de grand
slag van de vervolgingen vormt, 
vooraf ter kennis is gebracht van de 
belastingschuldige, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit het be
slag dat ten laste van verweerder in 
handen van de Nationale Maat
schappij van Buurtspoorwegen is 
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gelegd, nietig verklaart en het uit
spraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

19 november 1992 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 742 

1 • KAMER - 19 november 1992 

1° PAND- WARRANT- KOOPWAAR ONDER 
WARRANT- BEZIT- BEGRIP. 

2° PAND - HANDELSZAAK - WARRANT -
PANDHODDENDE SCHDLDEISER MET VOOR· 
RECHT OP EEN HANDELSZAAK- WARRANT
HODDER - VOORRECHTEN - SAMENLOOP -
RANG. 

3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- PAND - HANDELSZAAK - WARRANT -
PANDHODDENDE SCHDLDEISER MET VOOR
RECHT OP EEN HANDELSZAAK- WARRANT
HODDER- VOORRECHTEN- SAMENLOOP
RANG. 

1° De exploitant van de handelszaak be
houdt het bezit als eigenaar van de 
koopwaar onder warrant; die koop
waar blijft tot de handelszaak behoren 
(1). 

2° en 3° Bij samenloop tussen het voor
recht van de pandhoudende schuldei
ser op de handelszaak en het voor
recht van de warranthouder, geldt de 
regel dat het oudste voorrecht voor
rang heeft (2). 

(NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKRE
DIET T. ETABLISSEMENTS MAES N.V. (FAILLIS
SEMENT), NATIONALE KAS VOOR BEROEPSKRE
DIET, SONAGES N.V. (IN VEREFFENING), WAR-

RANT N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9217) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1990 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

(1) Over het begrip warrant en de gevolgen 
van dat pand in handelszaken zie : M. WuRTH, 
proc.-gen. bij het Hof van Beroep te Gent, 
« De wetgeving inzake warrants », plechtige 
openingsrede voor het Hof van Beroep te Gent 
op 15 okt. 1863, B.J., d. XXI, col. 1585 e.v., H. 
DE PAGE, Traite, VI, uitg. 1942, nrs. 1111 tot 
1113, biz. 1148 tot 1151, nr. 1055, biz. 1063, en 
nrs. 1058 tot 1061, biz. 1068 tot 1073; J. VAN 
RIJN en J. HEENEN, Principes de droit commer
cial, d. IV, uitg. 1965, nrs. 2584 tot 2595, biz. 
165 e.v.; R.P.D.B., V" Warrant, d. XVII, nrs. 16 
e.v. 

(2) Over de samenloop tussen het voorrecht 
van de pandhoudende schuldeiser op de han
delszaak en het voorrecht van de houder van 
de warrant, zie : A.M. STRANART, « Les suretes 
reelles traditionnelles. Developpements re
cents ,, in Le droit des suretes, editions du 
Jeune Barreau, 1992, biz. 121 tot 125; I. 
MOREAU-MARGREVE, « Heures et malheurs du 
gage sur fonds de commerce », R.C.J.B., 1980, 
inz. biz. 168, noot 135; « Du conflit entre un 
bailleur et un creancier gagiste sur fonds de 
commerce >>, noot onder Cass., 11 juni 1982, 
R.C.J.B., 1985, inz. biz. 388 e.v.; F. T'KrNT, « Le 
conflit entre le creancier gagiste sur fonds de 
commerce et le porteur de warrant », J.T., 
1992, biz. 49 e.v.; Suretes et principes generaux 
du droit de poursuite des creanciers, nrs. 349 
tot 352, biz. 181 tot 183; J. THILMANY, noot on
der commentaar Brussel, 22 sept. 1977, J.T., 
1978, biz . 635 en 636. 
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Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, 
2073, 2074, 2076, 2079, 2082, 2083 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 
21 van de wet van 18 november 1862 
houdende invoering van het warrantstel
sel, 1, 2, 4, 8, 11 van de wet van 25 okto
ber 1991 betreffende het in pand geven 
van een handelszaak, het endossement 
van de factuur, alsmede de aanvaarding 
en de keuring van de rechtstreeks voor 
het verbruik gedane leveringen, als ge
wijzigd bij het koninklijk besluit nr. 282 
van 30 maart 1936, 1, 2, 9 van de wet van 
5 mei 1872 betreffende het pand in han
delszaken, dat is titel IV van hoek I van 
het Wetboek van Koophandel, 8, 12, 13, 
14, 18, 20, 3" en 26 van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851, 

doiJrdat het arrest eisers hoger beroep 
ontvankelijk maar niet gegrond ver
klaart, bijgevolg met bevestiging van het 
beroepen vonnis beslist dat de respectie
ve rechten van eiser en van de tweede 
en derde verweerder dienen te worden 
bepaald met toepassing van de regel dat 
het oudste voorrecht voorrang heeft en 
aldus voor recht zegt dat eiser, tot be
loop van de waarden onder warrant en 
in zoverre zij niet is opgeslorpt door de 
schuldvorderingen van de tweede en der
de verweerder, de waarde moet ontvan
gen van de tegeldemaking van de koop
waar die aan de eerste verweerster 
toebehoort en opgeslagen ligt in de ex
ploitaties te Mons-lez-Liege en Morhet, 
op grond dat: « ( ... ) het pand op de han
delszaak en het voorrecht ten gevolge 
van de warrant zeker bijzondere voor
rechten zijn; het pand op de handelszaak 
immers niet ophoudt bijzonder te zijn 
door het feit dat het op alle en elk van 
de goederen betrekking heeft - ook al 
zijn sommige wisselend - die het geheel 
uitmaken; om de samenloop van de voor
rechten te regelen bijgevolg geen toepas
sing dient te worden gemaakt van arti
kel 26 van de Hyptoheekwet dat bepaalt 
dat de bijzondere voorrechten de voor
rang hebben hoven de algemene voor
rechten; tussen de bevoorrechte schuldei
sers de voorrang wordt geregeld naar de 
verschillende aard van de voorrechten 
(artikel 13 van de Hypotheekwet); de wet 
de aard van de schuldvorderingen en 
hun respectieve rang bepaalt en wan
neer de rang niet uitdrukkelijk is vastge
steld, de rechter de vermoedelijke bedoe
ling van de wet dient na te gaan 
inzonderheid door te steunen op analoge 
gevallen (zie de conclusie van advocaat
generaal Krings, voor Cass., 28 septem-

ber 1972, Pas., 1973, I, 103); men overi
gens merkt dat het hout waarop het 
warrant is gevestigd ten bate van (eiser) 
(zie infra), zowel te Mons-lez-Liege als te 
Morhet was opgeslagen en dat (de twee
de verweerster), in haar brief van 5 juni 
1982 waarin zij haar akkoord bevestigde 
om het krediet van 20.000.000 frank toe 
te staan, zelf van oordeel was dat de 
N.V. Etablissements Maes een economi
sche en commercHHe entiteit vormde, die 
op twee verschillende adressen werd 
geexploiteerd; (de tweede verweerster) 
die gegevens niet betwist en preciseert 
dat " het ware probleem gelegen is in de 
regel van openbaarheid opgelegd door de 
wet van 25 oktober 1919 betreffende het 
in pand geven van de handelszaak "; de 
inschrijving in het handelsregister door 
een vennootschap van een onderneming 
of een agentschap die in een ander ge
rechtelijk arrondissement is gelegen, een 
verplichting vormt die is opgelegd bij ar
tikel 4, eerste lid, van de gecoordineerde 
wetten betreffende het handelsregister, 
maar als dusdanig geen bewijs vormt 
van het bestaan van een handelszaak die 
onderscheiden is van dat van het " hoofd
huis " (zie supra); artikel 4 van de voor
noemde wet van 25 oktober 1919 op zijn 
beurt bepaalt dat de inschrijving moet 
gebeuren op het kantoor der hypotheken 
van het gerechtelijk arrondissement bin
nen welks gebied de handelszaak is ge
vestigd; het derde lid, 3", van diezelfde 
bepaling, door te zeggen dat het borderel 
volgende gegevens moet bevatten : de 
bijzondere aanwijzing van de in pand ge
geven handelszaak - dat wil zeggen de 
handelsnaam van de zaak, het voorwerp 
en de zetel ervan (Fredericq, op. cit., d., 
II, blz. 92 en 93) - het nummer van 
inschrijving in het handelsregister en de 
vermelding of het pand al dan niet de 
voorraad bevat, geenszins een inschrij
ving oplegt in elk arrondissement waar 
een natuurlijke of een rechtspersoon een 
succursaal zou hebben die, zoals te de
zen, geen afzonderlijke handelszaak uit
maakt; er tussen het pand in de klassie
ke opvatting en het pand op de handels
zaak voldoende gelijkenissen bestaan om 
alle bepalingen inzake het pand op de in
pandgeving van de handelszaak toe te 
passen als ze niet onverenigbaar zijn 
met de aard ervan (les Novelles, Droit 
commercial, d. IV, « Les concordats et la 
faillite "• uitg. 1985, nr. 1985) en inzon
derheid om geen enkel onderscheid te 
maken tussen de twee soorten pand bij 
de uitspraak over de samenloop tussen 
heiden (Cass., 10 november 1967, Pas., 
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1968 I 347· Cass., 28 september 1972, 
Pas.: 1973, 1: 103); (eiser) ter verdediging 
van zijn voorrecht bijgevolg onder meer 
tevergeefs aanvoert dat hij door afgifte 
van de titels die de koopwaar vertegen
woordigen, het materieel en rechtstreeks 
bezit heeft en tegenwerpt dat (de tweede 
verweerster) wat haar betreft geen aan
spraak kan maken op toepassing van ar
tikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek 
aangezien de handelsz&ak geen roerende 
lichamelijke zaak is; de wet van 25 okto
ber 1919, gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 282 van 30 maart 1936, betref
fende het in pand geven van een han
delszaak is uitgevaardigd om aan handel 
en industrie nieuwe kredietmogelijkhe
den te bieden; de wet van 18 november 
1862 houdende invoering van het war
rantstelsel eveneens een wet is die de 
totstandkoming van roerend krediet be
heist, en die derhalve de omloop van roe
rende kapitalen wil versnellen, wat ken
merkend is voor de XIXde eeuw (proc. 
gen. Wurth, openingsrede voor het hof 
van beroep, " De la leglisation des war
rants", Belg. jurd., 1863, kol. 1585); er 
kan worden aangenomen, in zoverre het 
terbeschikkingstellen van gelden door de 
pandhoudende schuldeisers - die in bei
de gevallen een kredietinstelling is -
het aktief van de schuldenaar vergroot, 
dat beide verrichtingen een even groot 
economisch belang hebben en dat op 
grand van het respectieve nut van die 
contracten dus de rangorde van de daar
uit voortvloeiende voorrechten niet kon 
worden bepaald (in die zin Cass., 10 no
vember 1967, Pas., 1968, I, 343); de schul
denaar die zijn handelszaak in pand 
geeft de normale exploitatie ervan moet 
kunnen voortzetten, wat noodzakelijk 
impliceert dat hij voor de uitoefening 
van zijn handel over de elementen ervan 
moet kunnen beschikken; er in beginsel 
geen bezwaar bestond tegen het onder 
warrant stellen door de Etablissements 
Maes van de koopwaar die, aangezien zij 
te Mons-lez-Liege en te Morhet was op
geslagen, tot de handelszaak bleef beho
ren; (de tweede verweerster), aan (eisers) 
verwijt dat hij de rechtsmiddelen niet 
heeft uitgeoefend bepaald bij de wet be
treffende het in pand geven van een 
handelszaak - terwijl de sancties waar
over de pandhoudende schuldeiser be
schikt hem weinig zekerheid verschaffen 
(I. Moreau-Margreve, Heurs et malheurs 
du gage sur fonds de commerce, R.C.J.B., 
1980, biz. 144) -, kan tegenwerpen dat 
(eiser) op enkele maanden voor het fail
lissement van de Etablissements Maes, 

alvorens het krediet toe te staan, de fi
nanciiHe toestand van de kandidaat lener 
kon doorlichten en kennis kon nemen 
van het bestaan van het pand op de han
delszaak dat betrekking had op 50 pet. 
van de koopwaar in voorraad; drie op de
zelfde dag gewezen arresten van het Hof 
van Cassatie van 28 september 1972 een 
einde hebben gemaakt aan een aansle
pende controverse in rechtsleer en recht
spraak door te beslissen dat het voor
recht van de verkoper van professionele 
uitrusting voorrang heeft op het voor
recht op de handelszaak van de pand
houdende schuldeiser; die oplossing vol
ledig overeenstemt met de billijkheid 
doordat de pandhoudende schuldeiser 
geen aanspraak kan maken op voorrang 
hoven andere schuldeisers, wanneer die 
later - de pandhoudende schuldeiser 
heeft bij het verstrekken van de krediet
opening geen rekening kunnen houden 
met materiaal dat nog niet tot het ver
mogen van zijn schuldenaar behoorde -
tot de verrijking van dat vermogen heb
ben bijgedragen en zij krachtens de wet 
een voorrecht op bepaalde goederen heb
ben (conclusie advocaat-generaal Krings 
voor Cass. 28 september 1972, voor
noemd); de warrant, net zoals het pand 
op de handelszaak overigens, betrekking 
heeft op goederen die, aangezien zij bij 
de toekenning van het krediet tot het 
vermogen van de lener behoren (zie de 
brief van een curator aan meester Re
nard d.d. 7 maart 1984), dat vermogen 
vanzelfsprekend niet vergroten en zulks 
des te meer aangezien de gelden die door 
de warrant worden verkregen helemaal niet 
bedoeld zijn voor de toekomstige aankoop 
van koopwaar, maar "zijn aangewend 
om een geheel van openstaande schul
den te betalen die niet aileen betrekking 
hadden op leveringen, maar ook op aller
hande lonen en lasten " (zie brief van 
een curator aan meester Renard d.d. 9 
januari 1989); de argumenten gegrond op 
economische redenen en op billijkheids
overwegingen die de rechters in acht 
moeten nemen bij de oplossing van het 
geschil (I. Moreau-Margreve, Heurs et 
malheurs du gage sur fonds de commer
ce, op. cit., biz. 165) spreken evenzeer in 
het voordeel van de pandhoudende 
schuldeiser met voorrecht op de handels
zaak als van de schuldeiser met warrant; 
aangezien het twee gelijkaardige voor
rechten betreft die, althans gedeeltelijk, 
dezelfde goederen betreffen - ter herin
nering : op de dag van het vonnis van 
faillietverklaring, het ogenblik waarop de 
samenloop ontstaat, bedroeg het percen-
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tage van de waarde van het hout onder 
warrant 57 pet. van de totale waarde van 
de voorraad (brief van de curator d.d. 7 
maart 1984) en het pand op de handels
zaak omvatte de koopwaar tot beloop 
van 50 pet. van de waarde ervan -, 
voorrang moet worden verleend aan het 
oudste voorrecht (eiser) ten onrechte 
aanvoert dat de toepassing van de regel 
"prior temore, potior jure ': alleen geldt 
voor het conflict tussen twee zekerheden 
die op het kantoor voor bewaring der 
hyptoheken dienen te worden bekendge
maakt; uit het onderzoek van de recente 
rechtspraak integendeel blijkt dat de ho
ven en rechtbanken die regel geregeld 
hanteren om conflicten te beslechten tus
sen gewone pandhoudende schuldeisers, 
die krachtens de wet tot geen enkele 
inschrijving zijn gehouden (zie onder 
meer met betrekking tot de samenloop 
tussen de verhuurder en de pandhouden
de schuldeiser met een voorrecht op de 
handelszaak, Cass., 11 juni 1982, J.T., 
1983, blz. 235 en de opmerkingen van F. 
Glansdorff); die oplossing bijdraagt tot 
de rechtszekerheid van de verschillende 
pandhoudende schuldeisers bij de tot
standkoming van hun respectieve pan
den; zij de gewone pandhoudende 
schuldeiser immers ertoe aanzet na te 
gaan of de handelszaak eventueel reeds 
in pand is gegeven, waarbij de wet hou
dende invoering van het warrantstelsel, 
door de daarin bepaalde openbaarheid, 
de toekomstige pandhoudende schuldei
ser met een voorrecht op de handelszaak 
overigens in staat stelt de juiste samen
stelling van de goederen die zijn pand 
zullen vormen te achterhalen; het voor
recht (van eiser) bijgevolg komt nadat de 
(tweede verweerster), die schadeloos zal 
worden gesteld door betaling bij voor
rang van de waarde van de helft van de 
voorraad koopwaar die bestond op de 
dag van het vonnis van faillietverklaring 
van de Etablissements Maes »; dat de 
appelrechters aldus, zonder te betwisten 
dat de warrants uitgegeven ten voordele 
van eiser geldig zijn en tegenstelbaar 
aan de tweede en derde verweerder, in 
hoofdzaak beslissen dat er een toestand 
van samenloop bestaat tussen het voor
recht van eiser en dat de tweede en der
de verweerder, die moet worden opgelost 
door toepassing van de regel dat het oud
ste voorrecht voorrang heeft, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, eiser, indien het ar

rest in die zin moet worden begrepen dat 
de appelrechters hebben geoordeeld dat 

de N.V. Etablissements Maes door de 
warrants niet het bezit van de belaste 
goederen verliezen en dat de goederen 
onder warrant tot de handelszaak van 
die vennootschap blijven behoren, aan
voert dat, ingevolge artikel 2 van de wet 
van 25 oktober 1919 betreffende het in 
pand geven van een handelszaak, het 
pand op de handelszaak het geheel der 
waarden omvat die de zaak uitmaken, 
met name het clienteel, het uithangbord, 
de handelsinrichting, de merken, het 
recht op de huurceel, het meubilair van 
het magazijn en het gereedschap, dat al
les behoudens strijdig beding; het even
eens de aanwezige voorraad opgeslagen 
waren, tot een bedrag van 50 pet. van 
hun waarde, mag omvatten; uit artikel 8, 
eerste lid, van de voornoemde wet volgt 
dat hij die zijn handelszaak in pand 
heeft gegeven, door het feit zelf der in
pandgeving, tot bewaarder van de be
standdelen van het pand wordt aange
steld; de schuldenaar-pandgever aldus 
het bezit van de bestanddelen van de 
handelszaak uitoefent voor rekening van 
de schuldeiser; de bedrieglijke vervreem
ding of de bedrieglijke verplaatsing van 
alle of van een gedeelte van die bestand
delen, strafbaar is krachtens artikel 8, 
tweede lid, van de wet, terwijl de schuld
eiser de grondstoffen, het materieel en 
de gereedschappen in beslag kan nemen 
wanneer deze zonder zijn toestemming 
werden verplaatst om daarop zijn voor
recht te behouden mits hij het binnen de 
tijd van zes maanden heeft opgeeist; het 
voorrecht van de pandhoudende schuld
eiser op de handelszaak bijgevolg alleen 
kan worden uitgeoefend op de zaken die 
materieel in het bezit van de pandgeven
de schuldenaar zijn; artikel 1 van de wet 
van 18 november 1862 houdende invoe
ring van het warrantstelsel, warrants 
omschrijft als handelspapieren in twee
voud door een derde afgegeven aan de
gene die het bewijs levert dat hij de 
vrije beschikking heeft over de koop
waar waarop die papieren betrekking 
hebben; naar luid van artikel 4, § 3 en 4°, 
van die wet, de warrant zonder ceel het 
bezit van de koopwaar als pand beli
chaamt, terwijl de ceel, zonder warrant, 
het recht belichaamt om te beschikken 
over de koopwaar, door de warrant met 
pand bezwaard; de titularis van de war
rant het juridisch bezit van de koopwaar 
heeft terwijl de derde bewaarder de ma
teriele houder is voor rekening van de ti
tularis van de warrant in het kader van 
een met de schuldenaar gesloten com
modaatsovereenkomst; de schuldenaar-
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pandgever, wanneer hij een goed dat be
boort tot een handelszaak die ten voor
dele van de schuldeiser in pand is gege
ven, onder warrant plaatst ten voordele 
van een andere schuldeiser, niet Ianger 
bezitter noch materii:He houder is van die 
zaak, zodat het goed niet meer behoort 
tot grondslag van het pand op de han
delszaak; daaruit volgt dat het appelge
recht dat, zonder de geldigheid of de te
genstelbaarheid aan de tweede en derde 
verweerder van de ten voordele van ei
ser uitgegeven warrants tegen te spre
ken; en niettegenstaande de bewoordin
gen van de commodaatsovereenkomst 
tussen de N.V. Etablissements Maes en 
de vierde verweerster, beslist dat de goe
deren onder warrant blijven tot de han
c;lelszaak van de N.V. Etablissements 
Maes blijven behoren, de wettelijke re
gels inzake de grondslag van het pand 
op de handelszaak miskent (schending 
van de artikelen 1, 2, 4, 8 en 11 van de 
wet van 25 oktober 1919 betreffende het 
in pand geven van een handelszaak) 
evenals het wettelijk begrip warrant en 
het gevolg van de buitenbezitstelling van 
de schuldenaar dat krachtens de wet ver
boden is met de uitgifte van een warrant 
of met het in pand geven van een gewo
ne zaak of een handelszaak (schending 
van de artikelen 2073, 2074, 2076, 2079, 
2082, 2083 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 21 van de wet van 18 
november 1862 houdende invoering van 
het warrantstelsel, en 1, 2, 9 van de wet 
op het pand van handelszaken, dat is ti
tel VI van boek I van Wetboek van 
Koophandel en aan de commandaats
overeenkomst niet het gevolg toekent 
dat zij wettig tussen de partijen heeft 
(schending van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, indien het arrest 
naar recht kon beslissen dat de goederen 
die ten bate van eiser onder warrant 
stonden, op de dag van het faillissement 
tot de handelszaak van de N.V. Etablis
sements Maes behoorden, die goederen 
met twee onderscheiden zekerheden wa
ren belast; het conflict tussen een pand
houdende schuldeiser met voorrecht op 
een handelszaak en een schuldeiser-titu
laris van warrants door de wetgever niet 
uitdrukkelijk is geregeld; in dergelijke 
onderstelling geen enkele wetsbepaling 
zegt dat de regel dat het oudste voor
recht voorrang heeft moet worden ge
hanteerd om die toestand van samenloop 
op te lassen; de regel dat het oudste 
voorrecht voorrang heeft alleen kan wor
den toegepast in de gevallen waarin er 

samenloop is tussen twee zekerheden die 
van dezelfde aard zijn en waarvoor de
zelfde regel van openbaarheid geldt; 
naar luid van artikel 13 van de Hypo
theekwet, tussen de bevoorrechte schuld
eisers de voorrang wordt geregeld naar 
de verschillende aard van de voorrech
ten; de gewone pandhoudende schuldei
ser, waarmee de titularis van de warrant 
kan worden gelijkgesteld, ingevolge dat 
beginsel voorrang moet krijgen op de 
pandhoudende schuldeiser met voorrecht 
op een handelszaak; naar analogie van 
artikel 26 van de Hypotheekwet, dient te 
worden geoordeeld dat het bijzonder ka
rakter van de warrant de voorrang moet 
hebben boven het meer algemene karak
ter van het pand op de handelszaak; de 
titularis van de handelszaak die koop
waar van die zaak in pand geeft, aan 
zijn onderneming een geldinbreng ver
schaft die onontbeerlijk kan blijken voor 
de goede gang van zijn zaken; het con
flict inzake de rangorde oplossen door 
voorrang te geven aan het oudste voor
recht, in feite zou betekenen dat altijd 
voorrang zal worden gegeven aan de 
pandhoudende bankier-schuldeiser met 
een voorrecht op de handelszaak, die 
zijn kredietverlening vaak doet afhangen 
van die zekerheidstelling, zelfs vooraleer 
de handelszaak is ontwikkeld en dus al
vorens koopwaar onder warrant kan 
worden gesteld; bijgevolg de instelling 
van de warrant vlug alle belang zou ver
liezen, waardoor de bedrijven een be
langrijke bran van krediet zouden verlie
zen; de pandhoudende schuldeiser met 
voorrecht op de handelszaak bovendien 
over een bewarend beslag en over een 
rechtsvordering tot terugvordering be
schikt, zodat hij kan beletten dat de goe
deren die de grondslag van zijn zeker
heid uitmaken zonder zijn toestemming 
worden verplaatst; daaruit volgt dat het 
arrest niet kan beslissen dat, nu het 
pand op de handelszaak en de warrant 
voorrechten van dezelfde aard zijn, die 
geheel of ten dele op dezelfde goederen 
betrekking hebben, voorrang zou moeten 
worden gegeven aan het oudste voor
recht, zonder schending van de artikelen 
2073, 2074, 2076, 2079, 2082, 2083 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17 
en 21 van de wet van 18 november 1862 
houdende invoering van het warrantstel
sel, 1, 2, 9 van de wet van 5 mei 1872 op 
het pand in handelszaken, dat is titel VI 
van boek I van het Wetboek van Koop
handel, en ook van de artikelen 13, 18, 
20, 3° en 26 van de Hypotheekwet van 16 
december 1851); 
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Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 1, § 1, 
van de wet van 18 november 1862 
houdende invoering van het war
rantstelsel bepaalt dat warrants 
handelspapieren zijn in tweevoud 
door een derde afgegeven aan dege
ne die het bewijs levert dat hij de 
vrije beschikking heeft over de 
koopwaar waarop die papieren be
trekking hebben; 

Overwegende dat de totstandko
ming van de warrant, hoewel zij de 
tussenkomst impliceert van een der
de-bewaarder die in de regel het 
materii:He bezit van de koopwaar be
houdt, niet betekent dat de exploi
tant van de handelszaak het bezit 
van die koopwaar als eigenaar ver
liest; 

Overwegende dat het hof van be
roep, bijgevolg, zonder schending 
van de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen, en zonder misken
ning van de wettelijke gevolgen tus
sen de partijen van de commodaats
overeenkomst die is gesloten om de 
bewaring van de koopwaar onder 
warrant te waarborgen, naar recht 
beslist dat die koopwaar tot de han
delszaak van de naamloze vennoot
schap Etablissements Maes blijft be
horen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 4, eerste lid, van de wet van 
25 oktober 1919 betreffende het in 
pand geven van een handelszaak de 
akte van inpandgeving openb~ar
heid v~rkrijgt door de inschrijving 
ervan m een afzonderlijk register 
daartoe gehouden in het kantoor de~ 
hyptoheken van het gerechtelijk ar
rondissement binnen het gebied 
waarvan de handelszaak is geves
tigd; 

Dat het in pand geven van de 
handelszaak door die inschrijving 
aan derden kan worden tegengewor
pen en dat daardoor de voorrang 

wordt beraald, volgens de datum 
van die inschrijving en zonder acht 
te slaan op de bijzondere aard van 
de schuldvorderingen, bij samenloop 
tussen het pand op een handelszaak 
en de warrant die na de inschrijving 
van dat pand is uitgegeven; 

Dat de omstandigheid van een 
van de samenlopende zekerheden 
geen instrumentaire openbaarheid 
behoeft, niets afdoet aan de toepas
sing van de regel dat het oudste 
voorrecht voorrang heeft; 

Overwegende dat het feit dat de 
handelszaak een geheel van goede
ren omvat niets afdoet aan het bij
zonder karakter van het pand, zodat 
artikel 26 van de wet van 16 decem
ber 1851 niet toepasselijk is; 

Overwegende dat de warrant op 
goederen die tot een in pand gege
ven handelszaak behoren geen wij
ziging van de grondslag van het 
pand op de handelszaak inhoudt en 
bijgevolg de schuldeiser niet noopt 
tot aanwending van de rechten die 
hij krachtens artikel 11 van de wet 
van 25 oktober 1919 heeft; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de inschrijving van de ze
kerheid van de eerste verweerster 
voorafgaat aan de uitgifte van de 
warrants tot dekking van de kredie
ten die eiser aan de naamloze ven
nootschap Etablissements Maes 
heeft toegekend; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

0~ ~ie redenen, verwerpt de 
voorz1enmg; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

19 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Verbist, Simont en De
lahaye. 
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Nr. 743 

1 • KAMER - 19 november 1992 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
TCCHTZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - ART. 779 GER.W. - TOE
PASSING. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN 
TGCHTZAKEN - GENEESKUNDE - ORDE VAN 
GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - BE
SLISSING - UITSPRAAK - LEDEN VAN DE 
RAAD - AANWEZIGHEID OP DE TERECHTZIT
TING. 

1° en 2° Ingevolge art. 779 Ger. W., dat in 
tuchtzaken toepasselijk is (1), dienen 
de ]eden van de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren die hebben 
meegewerkt aan de beslissing, noodza
kelijkerwijs de terechtzitting bij te wo
nen, waarop zij is uitgesproken, tenzij 
toepassing is gemaakt van het tweede 
lid van voornoemd artikel (2). 

{B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9544) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 april 1992 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren met het 
Frans als voertaal; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 779, inzonderheid eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 4 novem
ber 1950 te Rome en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, 

doordat tien leden van de raad van be
roep van de Orde van Geneesheren met 
het Frans als voertaal over de bestreden 

(1) Zie Cass., 27 april 1989, A.R. nrs. 
8373-8651 (A.C., 1988-89, nr. 493) redenen biz. 
1009. 

(2) C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, d. I, 
biz. 94 en 95; R.P.D.B., v" Jugements et arrets, 
nr 241 

beslissing hebben beraadslaagd, terwijl 
bij de uitspraak slechts acht leden van 
die raad tegenwoordig waren, 

terwijl de bestreden beslissing betrek
king had op een geschil over burgerlijke 
rechten en verplichtingen betreffende ei
ser; zij derhalve moest worden uitgespro
ken door het voorgeschreven aantal 
rechters, dat is door hetzelfde aantal ma
gistraten als bij het beraad; de bestreden 
beslissing slechts door acht leden van de 
raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren met het Frans als voertaal is 
uitgesproken, terwijl tien leden van dat 
rechtsprekend orgaan aan het beraad 
hadden deelgenomen; die beslissing bij
gevolg artikel 779, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt, dat, overeen
komstig artikel 2 van dat wetboek, op de 
tuchtprocedures van toepassing is, als
ook artikel 6.1 van het in het middel ver
melde internationale verdrag, dat even
eens op de tuchtprocedures van toepas
sing is wanneer zij betrekking hebben 
op een burgerlijk geschil (schending van 
alle in het middel vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing de vermelding bevat « aldus 
beslist door de hh. Ruttiens, magis
traat, voorzitter, Drion, Thiry, Klei
nermann de Lance, Yserantant, ma
gistraten, Raickman, Neyens, Lou
ant, Therasse, Jeanmart, doctors in 
de geneeskunde en De Ruyver, grif
fier » en << uitgesproken ( ... ) door de 
bovengenoemden behalve de hh. 
Ruttiens, magistraat, voorzitter, en 
dokter Jeanmart, die wettig verhin
derd waren »; 

Overwegende dat artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat << het vonnis enkel kan worden 
gewezen door het voorgeschreven 
aantal rechters. Dezen moeten alle 
zittingen over de zaak bijgewoond 
hebben. Een en ander op straffe van 
nietigheid >>; dat het tweede lid be
paalt welke procedure moet worden 
gevolgd wanneer een rechter wettig 
verhinderd is de uitspraak bij te wo
nen van een vonnis waarover hij 
mede heeft beraadslaagd; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling, die krachtens artikel 2 van 
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het Gerechtelijk Wetboek te dezen 
van toepassing is, blijkt dat de le
den van de raad van beroep die heb
ben meegewerkt aan de beslissing, 
noodzakelijkerwijs de terechtzitting 
waarop zij is uitgesproken moeten 
bijwonen, tenzij toepassing is ge
maakt van het tweede lid van arti
kel 779, wat te dezen niet het geval 
was; 

Dat immers, zolang de beslissing 
niet is uitgesproken, de rechters die 
eraan hebben meegewerkt haar 
kunnen intrekken, wijzigen, op hun 
standpunt terugkomen of een nieu
we beslissing uitlokken; 

Dat het in die gevallen niet is uit
gesloten dat bij een nieuwe stem
ming een meerderheid een andere 
beslissing uitspreekt; 

Dat de bestreden beslissing, nu zij 
is uitgesproken door acht leden van 
de raad van beroep, terwijl tien le
den erover hadden beraadslaagd, 
nietig is; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwij st de zaak 
naar de anders samengestelde raad 
van beroep. 

19 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Draps en De Bruyn. 

Nr. 744 

1 • KAMER - 20 november 1992 

10 INTEREST - MORATOIRE INTEREST -
BESLAG ONDER DERDEN - GEHOUDENHEID 
DOOR DE SCHULDENAAR, DERDE·BESLA· 
GENE. 

2° BESLAG - BESLAG ONDER DERDEN -
MORATOIRE INTEREST - GEHOUDENHEID 
DOOR DE SCHULDENAAR, DERDE·BESLA· 
GENE. 

1° en 2° Het recht op moratoire interest 
die verschuldigd is na een regelmatige 
aanmaning, gaat voor de schuldeiser 
niet verloren doordat bij zijn schulde
naar beslag onder derden is gelegd op 
de hem verschuldigde sommen. (1) 

(VERMORGEN T. EAGLE STAR N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7727) 

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

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 1451, 
1540 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1153, inzonderheid derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, onder ver
wijzing naar het beroepen vonnis, vooraf 
vaststelt dat eiser verweerster in gebre
ke heeft gesteld op 21 november 1975, 15 
juni 1976 en 17 mei 1977, en vervolgens, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, beslist dat de vordering van eiser tot 
veroordeling van verweerster tot betaling 
van moratoire rente boven de (niet be
twiste) vergoeding voor de brandschade 
ongegrond is, en in zoverre deze vorde
ring betrekking heeft op rente te reke
nen van 5 mei 1976, datum waarop een 

(1) Zie : G. DE LEVAL, Traite des saisies, nr. 
208, en La saisie-arl'i}t, nr. 126; A.S., « La debi
tion des interets en cas de saisie-arret "• Rev. 
Prat. Not., 1924, 337; R.P.D.B., yo Saisie-arret, 
nr. 738; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag 
(A.P.R.), nr. 696. 
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strafonderzoek door een beschikking van 
buitenvervolgingstelling van de Raadka
mer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen werd beeindigd, deze 
beslissing op de volgende overwegingen 
doet berusten : « dat na het beeindigen 
van het strafonderzoek door een beschik
king van buitenvervolgingstelling d.d. 
5/5/1976 het contractueel recht tot uitge
stelde betaling weliswaar verviel, doch 
(verweerster) aantoont dat zij alsdan ten
gevolge van de verschillende beslagen in 
haar handen ( ... ) in de onmogelijkheid 
verkeerde de uitbetaling te doen; dat, zo
als de eerste rechter terecht opmerkte, 
het bedrag van de beslagen in elk geval 
meer was dan hetgeen (verweerster) ma
ximaal kon verschuldigd zijn "• 

terwijl, het bewarend of het uitvoerend 
derdenbeslag de totale onbeschikbaar
heid medebrengt van de schuldvordering 
waarop beslag wordt gelegd; deze onbe
schikbaarheid eveneens slaat op de rente 
boven de hoofdsom van deze schuldvor
dering; uit een en ander evenwel niet 
volgt dat derdenbeslag de loop van de 
rente schorst of stuit die ingevolge een 
aanmaning overeenkomstig artikel 1153 
van het Burgerlijk Wetboek boven de 
hoofdsom van een contractuele verbinte
nis verschuldigd is, in zoverre het de 
vordering van eiser tot betaling van mo
ratoire rente afwijst op grond van de 
overweging dat verschillende beslagen 
werden gelegd in handen van verweer
ster, die debiteur is van de hoofdsom, 
voor bedragen die het door verweerster 
verschuldigde bedrag overschrijden, ter
wijl het anderzijds vaststelt dat verweer
ster voor de datum van het beslag regel
matig aangemaand werd het door haar 
verschuldigd bedrag te betalen, het hof 
van beroep de wettelijke bepalingen 
schendt waaruit de onbeschikbaarheid 
van de beslagen schuldvordering voort
vloeit (artikelen 1451 en 1540 van het Ge
rechtelijk Wetboek), alsmede de regel 
miskent dat moratoire rente verschul
digd is te rekenen vanaf de dag der aan
maning tot betaling (schending van arti
kel 1153, inzonderheid derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de schuldeiser 
zijn recht op moratoire interest die 
verschuldigd is na een regelmatige 
aanmaning, niet verliest doordat bij 
zijn schuldenaar beslag onder der
den is gelegd op de hem verschul
digde sommen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser voor het eerst op 
21 november 1975 « ondubbelzinnig 
uiting gaf van zijn wil zijn rechten 
te laten gelden » en « dat na het 
be1:\indigen van het strafonderzoek 
door een beschikking van buitenver
volgingstelling d.d. 5/5/1976 het con
tractueel recht tot uitgestelde beta
ling weliswaar verviel, doch (ver
weerster) aantoont dat zij alsdan 
tengevolge van verschillende besla
gen in haar handen ( ... ) in de onmo
gelijkheid verkeerde de uitbetaling 
te doen »; dat het, door op die grond 
te beslissen wat in het middel wordt 
weergegeven, de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede mid
del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van eiser tot het verkrijgen 
van moratoire interest vanaf 5 mei 
1976 afwijst; 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. 

20 november 1992 - 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Forrier - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Nelissen Grade en Dasses
se. 
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Nr. 745 

1 • KAMER - 20 november 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART. 1 
- OPENBARE WEG- BEGRIP. 

Een openbare weg, in de zin van art. 1 
Wegverkeersreglement, is een weg die 
openstaat voor alle weggebruikers (1). 

(ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND 
N.V. E.A. T. MEYNCKENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7822) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1991 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

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

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat een openbare 

weg is in de zin van artikel 1 van 
het Wegverkeersreglement een weg 
die openstaat voor alle weggebrui
kers; 

Overwegende dat de appelrechter 
vaststelt : 1. dat de weg waaruit ver
weerster kwam gereden « voor de 
weggebruikers van de Kortakker
straat alle kenmerken vertoont van 
een openbare weg »; 2. « dat deze 
weggebruikers er zich geen reken
schap kunnen van geven dat hij en
kel een aansluiting is naar de prive 
parking en/of de koer van de ge
meentelijke school »; 3. « dat geen 
enkele aanduiding van een priveweg 
is aangebracht » en 4. « dat deze 
weg bovendien niet uitsluitend toe
gankelijk is voor een welbepaalde 

(1) Cass., 14 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
471); Cass., 18 feb. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 365); 
Cass., 16 juni 1987, A.R. nr. 610 (1b1d., 1986-87, 
nr. 626). 

categorie van weggebruikers - leer
krachten, ouders van leerlingen - »; 

Dat hij op grond van die vaststel
lingen oordeelt dat de weg die door 
verweerster bereden werd « open
staat voor het verkeer in het alge
meen te weten voor alle bezoekers 
van de school » en de vordering van 
verweerster gegrond verklaart; 

Dat het arrest aldus het begrip 
« openbare weg » in de zin van arti
kel 1 van het Wegverkeersreglement 
miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat er geen grond is 

tot onderzoek van de overige onder
delen van het middel die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
het hoger 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 Antwerpen. 

20 november 1992 - 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Wauters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 746 

3• KAMER - 23 november 1992 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - BEVOORRECHTE EN 
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HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - FAILLIET
VERKLARING VAN DE WERKGEVER - BE
VOORRECHTE SCHULDVORDERING VAN DE 
WERKNEMER - LOON - DRAAGWIJDTE. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- FAILLIETVERKLARING VAN DE WERKGE
VER - BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING 
VAN DE WERKNEMER- LOON- DRAAGWIJD
TE. 

S0 LOON - BESCHERMING - DRAAGWIJDTE 

VAN HET BEGRIP " LOON " - FAILLIETVER
KLARING VAN DE WERKGEVER - BEVOOR
RECHTE SCHULDVORDERING VAN DE WERK
NEMER. 

1°, 2° en so Na faillietverklaring van de 
werkgever o.a. heeft de krachtens art. 
19, eerste lid, :J>bis, Hypotheekwet be
voorrechte schuldvordering betrekking 
op het nettoloon van de werknemer 
(1). 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA
GEN WERKNEMERS T. MRS. DUMON, VAN BUG-

GENHOUT, WINDEY Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9S25) 

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

(1) Zie Cass., 25 juni 1982, A.R. nr. 3448 
(A.C., 1981-82, nr. 648); 21 juni 1985, A.R. nr. 
4321 (ibid., 1984-85, nr. 639); 10 maart 1986, 
A.R. nr. 5074 (ibid., 1985-86, nr. 440); 17 nov. 
1986, A.R. nr. 7549, 6 feb. 1987, A.R. nr. 5473, 
en 16 maart 1987, A.R. nr. 5545 (ibid., 1986-87, 
nrs. 167, 339 en 421); 5 okt. 1992, A.R. nr. 7738, 
supra, nr. 645; proc.-gen. J. LECLERCQ, « L'ap
plication des interets moratoires aux presta
tions sociales ''• plecht. openingsrede v66r het 
Arbeidshof te Bergen, uitgesproken op 2 sept. 
1980, nrs. 103 tot 114; P. COPPENS en F. t'KINT, 
« Examen de jurisprudence de 1984 a 1990 sur 
les faillites, les concordats et les privileges ''• 
R.C.J.B., 1991, blz. 577, nr. 156; M. DIZIER-WIL
KIN, « Actions et garanties du Fonds d'indem
nisation des travailleurs licencies en cas de 
fermeture d'entreprises », Annales de droit de 
Liege, 1983, blz. 317 en 318. 

Gelet op de beschikking van 1 ju
ni 1992 van de eerste voorzitter van 
het Hof, waarbij de zaak naar de 
derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 19, S0 bis, van de Hypotheekwet van 
16 december 1851 (gewijzigd bij de wet 
van lS januari 1977 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers 
en bij artikel 96, 1°, van de Herstelwet 
van 22 januari 1985), 19, 4°ter, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851 (in
gevoerd bij artikel 41 van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders en gewijzigd bij de wetten van lS 
april 1971, artikel 5, en van 24 december 
1976, artikel 47), 180, 1°, van het Wetboek 

. van de Inkomstenbelastingen (gewijzigd 
bij artikel SS van de wet van 5 januari 
1976), 182 en S13 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 2S, § 1, van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, en voor zoveel nodig, 14 
van voormelde Hypotheekwet, 

doordat, na met verwijzing naar de re
denen van het beroepen vonnis, te heb
ben vastgesteld dat de vennootschap 
Verlipack bij vonnis van 7 maart 1985 
failliet is verklaard; dat aan haar werk
lieden en bedienden ter kennis werd ge
bracht dat hun arbeidsoverkomst op da
tum van het vonnis van faillietverklaring 
werd be(Hndigd en dat die werklieden en 
bedienden verklaarden dat de failliete 
vennootschap hun compensatoire opzeg
gingsvergoedingen, achterstallig loon, 
premies en vakantiegeld verschuldigd 
was; dat eiser hun, met toepassing van 
de wet van SO juni 1967 tot verruiming 
van opdracht van het Vergoedingsfonds, 
hun schuldvorderingen gedeeltelijk be
taalde; dat eiser aldus 611.S52.792 frank, 
waarvan 5S.015.S97 frank als persoonlij
ke sociale-zekerheidsbijdragen van de 
werknemers van de failliete vennoot
schap, 162.659.960 frank als sociale-zeker
heidsbijdragen van de werkgever en 
118.7S5.471 frank als bedrijfsvoorheffing 
heeft gestort, en na, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, te hebben beslist 
dat eiser met die werknemers naar even
redigheid gelijkgerechtigd is voor het 
door eiser aan die werknemers werkelijk 
betaalde nettobedrag, het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis « voor 
recht verklaart dat de werknemers 
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schuldeisers ( onderverstaan : " bevoor
rechte krachtens artikel 19, 3°bis van de 
Hypotheekwet ") zijn voor hun volledig 
loon, dat wil zeggen het brutobedrag er
van », op grond « dat de werknemers 
krachtens artikel 19, 3°bis, bevoorrecht 
zijn voor de schuldvordering uit hoofde 
van het loon, zoals bepaald in artikel 2 
van de wet van 12 april 1965; dat de om
standigheid dat bij de betaling aan de 
werknemers inhoudingen moeten wor
den gedaan, niet insluit dat de werkne
mer niet als een schuldeiser van de inge
houden bedragen, in de zin van artikel 
19, 3bis van de Hypotheekwet, kan wor
den aangemerkt; dat zowel de sociale bij
dragen als de bedrijfsvoorheffing deel 
uitmaken van het loon van de werkne
mers; dat de eerste rechter derhalve te
recht heeft beslist dat de werknemers 
schuldeisers zijn voor hun volledig loon 
en dat (eiser) bijgevolg met de werkne
mer, naar evenredigheid, binnen voor
melde grenzen gelijkgerechtigd is », 

terwijl krachtens artikel 19, 3bis, van 
de Hypotheekwet, het loon van de werk
nemers bevoorrecht is op alle roerende 
goederen, « zoals het is bepaald in arti
kel 2 (van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het loon 
der werknemers) », << zonder dat het be
drag daarvan 300.000 frank mag te boven 
gaan (welke beperking echter niet van 
toepassing is op de beeindigingsvergoe
ding); krachtens artikel 2 van die wet 
van 12 april 1965, weliswaar, in het loon 
onder meer is begrepen << het loon in 
geld waarop de werknemer ingevolge 
zijn dienstbetrekking recht heeft ten las
te van de werkgever » en derhalve dat 
kan worden gesteld dat het brutoloon, 
v66r de inhouding van de bedrijfsvoor
heffing en van de persoonlijke sociale-ze
kerheidsbijdrage van de werknemer in 
aanmerking moet komen voor de toepas
sing van het in artikel 19, 3°bis, bedoelde 
maximumbedrag van 300.000 frank; ech
ter uit het doel van artikel 19, 3°bis, van 
de Hypotheekwet, dat is de schuldvorde
ring van de werknemer op de werkgever 
te bevoorrechten blijkt dat het bedoelde 
loon alleen bevoorrecht is in zoverre de 
werknemer het loon van de werkgever 
kan vorderen en aan de gezamenlijke 
schuldeisers kan tegenwerpen; krachtens 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen de bedrijfsvoorheffing verschuldigd 
is << door hen die, als schuldenaar ( ... ) be
zoldigingen betalen of toekennen » (arti
kel 1080, 1°) en, behoudens anderslui
dend beding, hebben die belastingschul-

digen het recht om op de belastbare 
inkomsten de desbetreffende voorheffing 
in te houden (artikel 182); ingevolge arti
kel 313 van dat wetboek, de openbare 
Schatkist, voor de invordering van de be
drijfsvoorheffing << een algemeen voor
recht heeft op de inkomsten en de roe
rende goederen van alle aard van de 
belastingschuldige », dat wil zeggen van 
de werkgever die aan het Bestuur der di
recte belastingen bedrijfsvoorheffing is 
verschuldigd; ingevolge artikel 23, § 1, 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, de bijdrage van 
de werknemer bij iedere betaling van 
het loon wordt ingehouden en de werk
gever aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid die bijdrage is verschuldigd 
samen met de zijne; de schuldvordering 
van de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid op de werkgever uit hoofde van die 
bijdragen valt onder het bij artikel 19, 
4°ter, van de hypotheekwet gevestigde 
voorrecht op alle roerende goederen; 
daaruit volgt dat, behoudens anderslui
dend beding, waarvan het arrest te de
zen het bestaan niet heeft vastgesteld, 
de werknemers niet het recht hebben 
om van hun werkgever het bedrag van 
de bedrijfsvoorheffing en van hun per
soonlijke sociale-zekerheidsbijdrage te 
vorderen; de werknemers derhalve voor 
die bedrijfsvoorheffing en die sociale-ze
kerheidsbijdrage derhalve ten aanzien 
van hun werkgever geen bevoorrechte 
schuldvorderingen hebben, in de zin van 
artikel 19, 3°bis, van de Hypotheekwet; 
het Bestuur der directe belastingen en 
de Rijksdienst voor sociale zekerheid 
dus, de sociale bijdragen en dat Bestuur 
en die dienst voor die schuldvorderingen 
een algemeen voorrecht hebben, dat te 
hunnen voordele is ingevoerd bij de arti
kelen 313 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en 19, 4°ter, van de 
Hypotheekwet; overeenkomstig artikel 
14 van de Hypotheekwet de verdeling 
van het beschikbaar geld, in geval van 
samenloop tussen de werknemers, 
schuldeisers, en de in hun rechten gesu
brogeerde eiser, naar evenredigheid van 
hun vordering moet gebeuren, respectie
velijk, ten belope van het overblijvend 
nettoloon van de werknemers en ten be
lope van de bedragen die eiser werkelijk 
aan de werknemers heeft betaald; daar
uit volgt dat het arrest alle in het middel 
aangewezen bepalingen schendt doordat 
het beslist dat de werknemers bevoor
rechte schuldeisers waren voor hun vol-



1342 HOF VAN CASSATIE Nr. 747 

ledig loon, dat wil zeggen voor het bruto
bedrag ervan : 

Overwegende dat artikel 19, 3°bis, 
van de Hypotheekwet bepaalt dat 
het loon van de werknemers, be
doeld in artikel 1 van de wet van 12 
april 1965, zoals bepaald in artikel 2 
van die wet bevoorrecht is op alle 
roerende goederen, zonder dat het 
bedrag daarvan 300.000 frank mag 
te hoven gaan; 

Dat luidens artikel 2 van de wet 
van 12 april 1965 onder loon onder 
meer wordt verstaan het loon in 
geld en de in geld waardeerbare 
voordelen waarop de werknemer in
gevolge zijn dienstbetrekking recht 
heeft ten laste van de werkgever; 

Overwegende dat de sociale-zeker
heidsbijdragen van de werknemer 
en de bedrijfsvoorheffing deel uit
maken van het aldus omschreven 
loon; dat evenwel, behoudens een te 
dezen niet vastgesteld anderslui
dend beding inzake bedrijfsvoorhef
fing, de werknemer ten aanzien van 
de werkgever en, in geval van diens 
faillissement, van de gezamenlijke 
schuldeisers, geen vorderingsrecht 
heeft, om in eigen hander• betaling 
te verkrijgen van die bedragen, die 
door de belastingschuldige of de 
schuldenaar op het loon zijn inge
houden om aan het bestuur en aan 
de betrokken instellingen te storten; 

Dat hieruit volgt dat, behoudens 
voormeld andersluidend beding, het 
bij artikel 19, 3°bis, van die wet ge
vestigde voorrecht niet van toepas
sing is op die bedragen, daar deze 
verschuldigd zijn aan het Bestuur 
der directe belastingen en aan de in
stellingen voor sociale zekerheid; 

Dat het arrest, door het tegenge
stelde te beslissen, de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat de werknemers bevoorrechte 
schuldeisers zijn voor hun volledig 

loon, dat wil zeggen het brutobedrag 
van dat loon, en uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

23 november 1992 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verheyden- An
dersluidende conclusie (2) van de h. Le
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick en Gerard. 

Nr. 747 

3e KAMER - 23 november 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP- BENAMING VAN DE OVEREENKOMST 
- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

Noot arrest nr. 746 : 

(2) Het O.M. had tot verwerping geconclu
deerd. Het was van mening dat in art. 19, eer
ste lid, 3°bis, Hypotheekwet, het loon wordt 
beoogd, zoals het is omschreven in art. 2 Wet 
Bescherming Loon, d.w.z. met inachtneming 
van art. 23, 1°, van laatstgenoemde wet, nl. het 
brutoloon. De werknemer heeft recht op zijn 
brutoloon en niet op een besnoeid loon; aileen 
krachtens een dwingende machtiging van wet
telijke of van conventionele aard, kan de 
werkgever of de curator over het faillissement 
aan de loontrekkende een dee! ontnemen van 
zijn loon waaraan een voorafbepaalde bestem
ming wordt gegeven. 

Door het bestaan zelf van de schuldvorde
ring, uit hoofde van het brutoloon, van de 
werknemer en de betaling van diens nettoloon 
door de curator over het faillissement ontstaat 
het recht van de curator op inhoudingen en de 
verplichting om deze te betalen aan de Rijks
dienst voor sociale zekerheid en aan het Be
stuur der directe belastingen, zonder dat deze 
diensten zich t.a.v. de gezamenlijke schuldei
sers kunnen beroepen op een schuldvordering 
of een voorrecht. (Zie M. JAMOULLE, Le contrat 
de tJ:avail, II, Luik, 1986, nr. 97; R. PARIJS en C. 
VAN BuGGENHOUT, Het voorrecht van de werk
nemers, artikel 19, 3°bis: een op hoi geslagen 
sociaal voorrecht, RDC-TBH 1990, biz. 820 e.v., 
inz. biz. 830 tot 832). 
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2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREEN
KOMST BENAMING VAN DE OVEREEN
KOMST - TOEPASSELIJKE WETSBEPALIN
GEN. 

1 o en 2° De regel volgens welke de rech
ter, bij de beoordeling van de bena
ming van de arbeidsovereenkomst tus
sen partijen, niet aileen rekening dient 
te houden met de bepalingen van de 
overeenkomst, maar ook met de wijze 
waarop de contractuele betrekkingen 
feitelijk zijn verlopen, is gesteund op 
de wettelijke bepalingen inzake be
wijslevering (1). (Art. 1341 B.W.) 

(BILTERYST T. « AUXILIAIRE P.M.U. BELGE » N.V.) 

(A.R. nr. 9402) 

23 november 1992 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verheyden - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Biitzler en Kirkpatrick. 

Nr. 748 

3" KAMER - 23 november 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-
GRIP - HANDELSVERTEGENWOORDIGER -
NIET ONTVANKEL!JK B!J GEBREK AAN BENA
MING - ART. 4, TWEEDE LID, ARBEIDSOVER-

Noot arrest nr. 747 : 

(1) Zie Cass., 10 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 436); voorbereiding Arbeidsovereenkom
stenwet 3 juli 1978 : Belg. Senaat, Verslag na
mens de commissie voor Tewerkstelling, Ar
beid en Sociale Voorzorg, uitgebracht door de 
heer Vannieuwenhuyze, Pasin, 1978, I, biz. 844 
en 850; DE PAGE, Traite elementaire, III, 3• dr., 
Brussel, 1967, nrs. 710, 713 en 872; Notes prises 
au cours du Prof. P. VAN 0MMESLAGHE, Droit 
des obligations, 5, Bruxelles, 1992, biz. 5, 10 en 
11; C. WANTIEZ, « Droit du travail et qualifica
tion conventionnelle », J. T. T., 1991, biz. 441 
e.v., inz. biz. 442, nr. 3. 

EENKOMSTENWET - WETTELIJK VERMOE
DEN - BEROEP OP DAT VERMOEDEN 
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKER
HE!D - ART. 4, TWEEDE LID, ARBE!DSOVER
EENKOMSTENWET - HANDELSVERTEGEN
WOORDIGER - WETTELIJK VERMOEDEN -
BEROEP OP DAT VERMOEDEN. 

1 o en 2° De Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid kan zich beroepen op het in 
art. 4, tweede lid, Arbeidsovereenkom
stenwet gevestigde wettelijk vermoe
den volgens hetwelk, niettegenstaande 
elke uitdrukkelijke bepaling van de 
overeenkomst of bij het stilzwijgen er
van, de overeenkomst gesloten tussen 
opdrachtgever en tussenpersoon, welke 
ook de benaming zij, als een arbeids
overeenkomst voor handelsvertegen
woordigers beschouwd wordt, tenzij 
het tegendeel wordt bewezen (1). 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. MARX) 

(A.R. nr. 9419) 

23 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Draps. 

Nr. 749 

2• KAMER - 24 november 1992 

10 VERJARING - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEI
END UIT EEN MISDRIJF - VASTSTELLING 

Noot arrest nr. 748 : 

(1) Cass., 27 jan. 1992, A.R. nr. 9298 (A.C., 
1991-92, nr. 275), zie « Les faux independants, 
ou aux frontieres imprecises du contrat de tra
vail et du statut de travailleur independant ''• 
plecht. openingsrede van adv.-gen. Watteyne, 
v66r het Arbeidshof Brussel, van 3 sept. 1991, 
nr. 20. 
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VAN DE VERJARING DER STRAFVORDERING 
DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - KENNIS
NEMING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING 

- OVERLIJDEN VAN DE VERDACHTE - BE
VOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT. 

1° Het onderzoeksgerecht, dat de verja
ring van de strafvordering vaststelt, is 
onbevoegd om hetzij zelf uitspraak te 
doen over de burgerlijke rechtsvorde
ring hetzij de verdachte ter berechting 
van deze vordering naar het vonnisge
recht te verwijzen (1). 

2° Het onderzoeksgerecht, dat het verval 
van de strafvordering ingevolge het 
overlijden van de verdachte vaststelt, 
is onbevoegd om hetzij zelf uitspraak 
te doen over de burgerlijke rechtsvor
dering hetzij de verdachte ter berechti
ging van deze vordering naar het von
nisgerecht te verwijzen. 

(RUTTELYNCK E.A. T. WERKERS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5584) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1991 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6.1, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, gesloten te Ro
me op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 2242, 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek, 197 van het 
Strafwetboek, 1, 3, 4, 21, 22, 27, van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1961, en 230 van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
10 juli 1967, 

(1) Zie Cass., 21 old. 1981, A.R. nr. 276 (A.C., 
1981-82, nr. 132) met noot B.J.B., en Cass., 3 
mei 1988, A.R. nr. 1951 (ibid., 1987-88, nr. 543). 

doordat het arrest, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden de straf
vordering lastens de verweersters Linda 
Ru~el;ynck en Nadine Ruttelynck door 
verJarmg vervallen verklaart en eiser 
veroordeelt om aan de verweersters 1 
frank schadevergoeding te betalen op 
volgende gronden : dat de strafvordering 
met betrekking tot de aan de verweer
ders ten laste gelegde feiten zoals om
schreven onder de tenlastelegging AII, 
gedateerd tussen 27 mei 1983 en 4 mei 
1985, door verjaring vervallen is, meer 
dan drie jaren zonder schorsing verlopen 
zijnde sedert de laatste nuttige stuitings
datum, namelijk het proces-verbaal der 
terechtzitting van de kamer van inbe
schuldigingstelling van 10 maart 1988; 
dat namelijk te dezen de verjaring van 
de strafvordering begint te lopen vanaf 
het laatste feit van gebruik van de van 
valsheid verdachte stukken zoals vastge
steld in de respectieve tenlasteleggingen, 
zonder dat er thans rekening kan gehou
den worden met een eventueel verder 
gebruik van deze stukken na hervatting 
van het tussen partijen hangende civiel
rechtelijk geding, 

terwijl, 000 

tweede onderdeel, het feit dat de straf
vordering lastens de verdachte Marcel 
Ruttelynck uitgedoofd werd door diens 
overlijden, niet tot gevolg heeft dat aan 
de regelmatig gevatte rechtbank de ken
nis van de burgerlijke vordering tegen 
de vertegenwoordigers van de overleden 
verdachte onttrokken wordt; nu eiser 
zich als burgerlijke partij voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling tegen Marcel 
Ruttelynck gesteld had voor diens over
lijden, deze kamer ter eerbiediging van 
de rechten van de verdediging en als toe
passing ener eerlijke procedure deze 
zaak voor de burgerlijke belangen naar 
de correctionele rechtbank had moeten 
verwijzen (schending van artikel 6, 1 van 
het Verdrag van 4 november 1950, 1, 3, 4, 
20, 27 van de wet van 17 april 1878 en 
230 Svo, en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbied voor 
het recht van verdediging), zodat het ar
rest de in het middel aangewezen bepa
lingen schendt en het algemeen rechts
beginsel miskent : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat krachtens arti

kel 4 van de wet·van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, de 
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burgerlijke rechtsvordering terzelf
der tijd en voor dezelfde rechters 
als de strafvordering kan worden 
vervolgd; 

Overwegende dat de regel van ar
tikel 27 van voornoemde voorafgaan
de titel, die zegt dat wanneer de 
burgerlijke rechtsvordering te be
kwamer tijd is ingesteld de verja
ring niet meer loopt tegen de eiser 
totdat een in kracht van gewijsde 
getreden beslissing het geding be
eindigd heeft, geen afbreuk doet aan 
de onbevoegdheid van het onder
zoeksgerecht om, nadat het heeft 
vastgesteld dat de strafvordering 
door inmiddels ingetreden verjaring 
of overlijden van de verdachte ver
vallen is, eensdeels, zelfs uitspraak 
te doen over de civielrechtelijke vor
dering, anderdeels, de verdachte of 
zijn rechtsopvolgers, ter berechting 
van deze laatste vordering, naar het 
vonnisgerecht te verwijzen: 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

24 november 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens- Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelljkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 750 

2• KAMER - 24 november 1992 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRlPPEN -

DUBBELZE\'!\lGHEID - BEGRIP 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 

- STRAFZAKEN - VERVOLGING WEGENS EEN 
STRAFBAAR FElT VAN V66R EEN VEROORDE
LING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER OF 
DE FElTEN AL DAN NlET EEN ENKEL STRAF
BAAR FElT OPLEVEREN - VEREISTEN EN GE
VOLG. 

1° Een beslissing is gegrond op dubbel
zinnige redenen, wanneer de redenen 
op verscheidene wijzen kunnen wor
den uitgelegd; een dergelijke beslissing 
is niet regelmatig met redenen om
kleed als zij volgens een van die uit
leggingen wettelijk verantwoord is en 
volgens de andere niet (1). 

2° Wanneer de feitenrechter vaststelt dat 
er voor misdrijven reeds vroeger een 
definitieve strafrechtelijke veroorde
ling is uitgesproken en dat andere als 
misdrijf aangemerkte feiten die bij 
hem aanhangig z1jn gemaakt, v66r die 
beslissing zijn gepleegd, dient hij, alvo
rens te beslissen of de feiten al dan 
niet een strafbaar feit opleveren, na te 
gaan of de dader met een en hetzelfde 
opzet heeft gehandeld; alleen als de 
feitenrechter vaststelt dat de gezamen
Jijke feiten wegens de eenheid van op
zet een enkel strafbaar feit opleveren, 
mag hij wegens bet rechterlijk gewijs
de van de vroegere beslissing en we
gens bet verval van de strafvordering 
die er het gevolg van is, niet beslissen 
of de dader van de feiten die voor hem 
zijn gebracht, zich al dan niet daaraan 
heeft schuldig gemaakt (2). 

(VlJGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5693) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 maart 1991 op ver
wijzing in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Tongeren; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 16 oktober 1990 (3); 

(1) Cass., 22 april 1983, A.R. nr. 3612 (A.C., 
1982-83, nr. 462); Cass., 25 sept. 1987, A.R. nr. 
F 1369 N (ibid., 1987-88, nr. 58), en Cass., 23 ju
ni 1988, A.R. nrs. 7998 en 8078 (ibid., 1987-88, 
nr. 661). 

(2) Cass., 16 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 257). 

(3) A.R. nr. 4217 (A.C., 1990-91, nr. 84). 
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Over eisers memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt : 

Overwegende dat een beslissing 
gestoeld is op dubbelzinnige rede
nen wanneer de redenen op ver
scheidene wijzen kunnen worden 
uitgelegd; dat een dergelijke beslis
sing niet regelmatig met redenen is 
omkleed als zij volgens een van die 
uitleggingen wettelijk verantwoord 
is en volgens de andere niet; 

Overwegende dat de rechtbank 
haar beslissing niet op dubbelzinni
ge wijze motiveert nu ze, eensdeels, 
oordeelt dat uit de elementen van 
het onderzoek << geenszins kan wor
den afgeleid dat de beide feiten 
(strafbare gedragingen) verbonden 
zijn door een onduldbare ingesteld
heid om de Belgische snelheidsvoor
schriften op flagrante wijze niet na 
te leven », anderdeels, vaststelt dat 
<< (eiser) reeds voor gelijkaardige fei
ten werd veroordeeld »; 

Overwegende dat, wanneer de fei
tenrechter vaststelt dat er voor mis
drijven reeds vroeger een definitie
ve strafrechtelijke veroordeling is 
uitgesproken en dat andere als mis
drijf aangemerkte feiten die bij hem 
aanhangig zijn gemaakt, zijn ge
pleegd voor die beslissing, hij alvo
rens te beslissen of de feiten al dan 
niet een enkel strafbaar feit zijn, 
dient na te gaan of de dader al dan 
niet met een en dezelfde opzet heeft 
gehandeld; 

Overwegende dat de feitenrechter 
enkel in het geval hij vaststelt dat 
het geheel van de feiten we gens' de 
eenheid van opzet van de dader een 
enkel strafbaar feit oplevert gebon
den is door het gezag van het rech
terlijk gewijsde van de vorige beslis
sing dat het verval van de strafvor
dering heeft teweeggebracht, en niet 
bevoegd is om te beslissen of de da
der van de feiten waarvan hij thans 
kennis neemt, zich daaraan al dan 
niet heeft schuldig gemaakt; 

Overwegende dat de appelrechters 
onder meer op grond van de ontle-

ding van de verklaringen van eiser 
oordelen << dat nergens uit blijkt dat 
dezelfde misdadige wil op 18 juni 
1988 en op 1 november 1988 aanwe
zig was, noch dat de onderscheiden 
strafbare gedragingen op de verwe
zenlijking van eenzelfde doel gericht 
waren »; 

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. 

24 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Segers, Hasselt. 

Nr. 751 

2e KAMER - 25 november 1992 

1° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND 
MISDRIJF - BEGRIP. 

2° GEESTRIJKE DRANKEN - DRANK
GELEGENHEID - VERGUNNINGSRECHT -
HUURWAARDE- AANGIFTE VAN EEN TELA
GE WAARDE - AFLOPEND MISDRIJF. 

3° GEESTRIJKE DRANKEN - DRANK

GELEGENHEID - VERGUNNINGSRECHT 
AANVULLEND RECHT - NIET-BETALING -
AFLOPEND MISDRIJF. 
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1° Het aflopend misdrijf is, zoals het in 
de wet is omschreven, een misdrijf dat 
op een bepaald ogenblik door een en
kel feit voltrokken is (1). 

2° Een handeling, verzuim of praktijk 
die tot gevolg of tot doel heeft het ver
gunningsrecht geheel of gedeeltelijk te 
ontduiken en die bestaat in de aangif
te van een te lage huurwaarde van de 
plaatsen en lokaliteiten die voor het 
gebruik van sterke drank bestemd 
zijn, is een aflopend misdrijf. (Artt. 3, 
§ 1, en 25 wet 28 dec. 1983.) 

3° Een handeling, verzuim of praktijk 
die tot gevolg of tot doel heeft het ver
gunningsrecht geheel of gedeeltelijk te 
ontduiken en die bestaat in de niet-be
taling van het vergunningsrecht of/en 
het aanvullend vergunningsrecht bin
nen de bij de wet voorgeschreven ter
mijn, is een aflopend misdrijf. (Artt. 17 
en 25 wet 28 dec. 1983.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9270) 

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

Overwegende dat het arrest eise
res veroordeelt, ter zake van het feit 
dat zij zich in haar hoedanigheid 
van zaakvoerster van een personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid schuldig heeft gemaakt 
aan handelingen, verzuimen of 
praktijken die tot gevolg of tot doel 
hebben het bij de wet van 28 decem
ber 1983 betreffende het verstrek
ken van sterke drank en betreffende 
het vergunningsrecht bepaalde recht 
te ontduiken, nu zij op 30 maart 
1984 een te lage vermoedelijke huur
waarde van de drankgelegenheid 
heeft aangegeven (feit I A), tot die 
datum verzuimd heeft het aanvul-

(1) Cass., 2 sept. 1991, A.R. nr. 1788 (A.C., 
1981-82, nr. 1). 

lend vergunningsrecht van 5.625 
frank, dat verschuldigd was ingevol
ge het op 27 juli 1984 aan eiseres ter 
kennis gebrachte deskundigenonder
zoek, aan de ontvanger te betalen 
(feit I B) en tot die datum verzuimd 
heeft het vergunningsrecht van 
29.625 frank, dat in de tweede helft 
van de maand januari van het jaar 
1985 moest worden betaald, aan de 
bevoegde ontvanger der accijnzen te 
betalen (feit II B), tot een geldboete 
van 11.250 frank zijnde tweemaal 
het ontdoken vergunningsrecht we
gens het feit I, en tot een geldboete 
van 59.250 frank zijnde tweemaal 
het ontdoken vergunningsrecht we
gens het feit II, en de sluiting van 
de drankgelegenheid tot na de beta
ling van de rechten en geldboeten 
beveelt; dat het arrest beslist dat de 
strafvordering niet verjaard is, op 
grond « dat de beklaagde door de 
verschuldigde rechten niet te beta
len, een onrechtmatige toestand 
heeft geschapen die zonder verdere 
handelingen harerzijds blijft voort
duren zolang de schulden niet zijn 
betaald >>; 

Overwegende dat het misdrijf, op
geleverd door de aangifte van een te 
lage huurwaarde, gepleegd met de 
bedoeling om het bij de wet van 28 
december 1983 betreffende het ver
strekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht be
paalde recht gedeeltelijk te ontdui
ken, wordt voltrokken op de dag van 
de bij artikel 3, § 1, van die wet 
voorgeschreven aangifte; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 17, tweede lid, van de wet, het 
aanvullend recht, verschuldigd inge
volge de vaststelling van de huur
. waarde door de hoofdcontroleur der 
accijnzen moet worden betaald bin
nen tien dagen na de kennisgeving 
ervan; dat krachtens het eerste lid 
van hetzelfde artikel, het vergun
ningsrecht voor de eerste maal moet 
worden betaald bij het indienen van 
de aangifte, en voor de volgende ja
ren, in de tweede helft van de 
maand januari van het jaar waar
voor het verschuldigd is; 
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Overwegende dat uit het onder
ling verband van de artikelen 3, 17 
en 25 van de wet blijkt dat de al
daar strafbaar gestelde feiten op 
een bepaald ogenblik door een enkel 
feit voltrokken worden, namelijk de 
aangifte van een te lage huurwaar
de, alsook de niet-betaling van het 
recht of het aanvullend recht binnen 
de voorgeschreven termijn; dat het 
hier dus gaat om aflopende misdrij
ven; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het recht en het aanvullend 
recht verschuldigd blijven geen in
vloed heeft op de aard van die mis
drijven; 

Overwegende dat de verjaring van 
de strafvordering voor aflopende 
misdrijven begint te lopen vanaf 
hun voltrekking; dat uit de bewoor
dingen van de telastleggingen blijkt 
dat het feit I A is gepleegd op 30 
maart 1984, het feit I B bij het ver
strijken van de termijn van tien da
gen volgend op de kennisgeving van 
27 juli 1984 en het feit II B bij het 
verstrijken van de tweede helft van 
de maand januari 1985; 

Overwegende dat het arrest meer 
dan zes jaar na het plegen van de 
feiten is gewezen; dat de strafvorde
ring, bij ontstentenis van enige 
schorsingsgrond, vervallen was op 
de dag van de uitspraak van het ar
rest; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eisers 
veroordeelt op de strafvordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiseres in de 
helft van de kosten; laat de overblij
vende kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond is tot verwij
zing. 

25 november 1992 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Lahousse - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. DeBruyn en A. De Muylder, 
Brussel. 

Nr. 752 

2• KAMER - 25 november 1992 

1° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN 
W.A.M.-VERZEKERING- VERZEKERAAR- GE
DWONGEN TUSSENKOMST - STRAFGERECHT 
- VOORWAARDEN. 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - VERZEKERAAR - GEDWONGEN TUS
SENKOMST - STRAFGERECHT - VOORWAAR
DEN. 

1° en 2° De voorwaarden waaronder de 
WA.M.-verzekeraar door de benadeel
de of de verzekerde in de zaak kan 
worden betrokken wanneer de burger
lijke rechtsvordering tot herstelling 
van de schade tegen de verzekerde 
voor het strafgerecht is ingesteld, zijn 
de voorwaarden waaronder de verzeke
raar tot tussenkomst had kunnen wor
den opgeroepen indien de benadeelde 
zijn vordering tegen de verzekerde 
voor het burgerlijk gerecht had ge
bracht, met name de voorwaarde dat 
er geen reeds verkregen beslissing be
staat waardoor het recht van verdedi
ging van de verzekeraar in gevaar is 
gebracht (1). (Art. 812 Ger.W.; art. 14, 
§ 2, wet 21 nov. 1989.) 

(1) Cass., 4 jan. 1984, A.R. nr. 3054 (A.C., 
1983-84, nr. 228). 



Nr. 752 HOF VAN CASSATIE 1349 

(STAD CHARLEROI, SOCIALE VOORZORG C.V. 
T. AXA BELGIUM N.V., DE KEYSER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 77) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 mei 1992 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

III. Op het overige van de voorzie
ning van eiseres, de naamloze ven
nootschap Sociale Voorzorg: 

Over het middel waarvan een uittrek
sel is gehecht aan dit arrest waarvan het 
deel uitmaakt : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 
14, § 2, van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en blijkens artikel 9, 
vierde lid, van de wet van 1 juli 1956 
« wanneer de burgerlijke rechtsvor
dering tot herstelling van de door 
een motorrijtuig veroorzaakte scha
de tegen de verzekerde wordt inge
steld voor het strafgerecht, de verze
keraar door de benadeelde partij of 
door de verzekerde in de zaak kan 
worden betrokken en ook vrijwillig 
kan tussenkomen, onder dezelfde 
voorwaarden als zou de vordering 
voor het burgerlijk gerecht gebracht 
zijn ( ... ) »; dat het hier gaat om de 
voorwaarden waaronder de verzeke
raar tot tussenkomst had kunnen 
worden opgeroepen voor het burger
lijk gerecht indien de benadeelde 
zijn vordering tegen de verzekerde 
voor het burgerlijk gerecht had ge
bracht, en niet om de voorwaarden 
waaronder hij op de hoofvordering 
voor het burgerlijk gerecht had kun
nen worden gedagvaard, wanneer, 
zoals te dezen, de benadeelde partij 
haar rechtsvordering tegen de verze
kerde voor het strafgerecht heeft ge
bracht; 

Overwegende dat luidens artikel 
812, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek « tussenkomst kan geschie
den voor alle gerechten ( ... ) zonder 
dat echter reeds bevolen onder
zoeksverrichtingen afbreuk mogen 
doen aan het recht van verdedi
ging »; 

Dat degene die tot gedwongen tus
senkomst wordt opgeroepen op 
grand van die bepaling het debat 
kan weigeren, wanneer zijn recht 
van verdediging niet wordt gevrij
waard, meer bepaald wanneer zijn 
recht van verdediging wegens een 
reeds verkregen beslissing in gevaar 
is gebracht; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door de vordering tot gedwon
gen tussenkomst van de eisers te
gen verweerster op de in het middel 
aangegeven gronden niet ontvanke
lijk te verklaren, de in dat middel 
vermelde wetsbepalingen niet 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, ongeacht de 
stukken, die op de griffie van het 
Hof zijn neergelegd buiten de bij ar
tikel 420bis, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering bepaalde 
termijn; verleent akte van de af
stand van de voorzieningen, in zo
verre zij gericht zijn tegen de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvorde
ring van verweerder; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt iedere eiseres in de kosten 
van haar voorziening. 

25 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Willems - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal -. Advo
caat: mr. Houtekier. 



1350 HOF VAN CASSATIE Nr. 753 

Nr. 753 

2 KAMER - 25 november 1992 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOE
DE ZEDEN - AFBEELDINGEN - PREN
TEN - STRIJDIG MET DE GOEDE ZEDEN -
VERKOOP - VOORRAAD - OPENBAARHEID. 

De openbaarheid is geen wezenlijk be
standdeel van het misdrijf « verkoop 
van afbeeldingen of prenten die strij
dig zijn met de goede zeden » en van 
het misdrijf "het in voorraad hebben 
van zodanige afbeeldingen of prenten 
met het oog op de verkoop of de ver
spreiding » (1). (Art. 383, eerste en der
de lid, Sw.) 

(MAGALHAES, MERTENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 80) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat, enerzijds, het 
arrest in strijd met wat het middel 
betoogt, niet vaststelt dat het in arti
kel 383 van het Strafwetboek ver
melde wezenlijk bestanddeel open
baarheid ontbreekt; 

Dat het middel, wat dat betreft, 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 383 van het Strafwetboek, in zo
verre het in het eerste en het derde 
lid betrekking heeft op de verkoop 
en het in voorraad hebben, met het 
oog op de handel of de verspreiding, 
van afbeeldingen of prenten, die 
strijdig zijn met de goede zeden, de 
openbaarheid van de verkoop of de 
verspreiding van de schunnige af-

(1) Cass., 17 mei 1943 (A.C., 1941-44, biz. 117). 

beeldingen of prenten niet vereist 
als voorwaarde voor het misdrijf dat 
in dat artikel wordt bestraft; 

Dat het middel, wat dat betreft, 
faalt naar recht; 

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

25 november 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Simonet - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. J. Boland en G. Hanssens, 
Brussel. 

Nr. 754 

1 e KAMER - 26 november 1992 

1° SCHULDVERGELIJKING - OPEISBA
RE SCHULDEN - OPEISBAAR KARAKTER -
BEG RIP. 

2° VERBINTENIS SCHULDEN EN 
SCHULDVORDERINGEN - OPEISBAAR KARAK
TER - BEGRIP. 

1 o en 2° Wanneer een partij wordt ver
oordeeld tot betaling van een geldsom 
bij een vonnis, dat vatbaar is voor ha
ger beroep maar dat « bij voorraad uit
voerbaar is verklaard, niettegenstaan
de voorziening en zonder borgstel-



Nr. 754 HOF VAN CASSATIE 1351 

ling », is die geldsom op de datum van 
dat vonnis opeisbaar (1). (Art. 1291, 
B.W.) 

(« BROUWERIJEN ALKEN-MAES » N.V. 
T. MR. MOLINE Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9379) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 december 1990 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1289, 
1290, 1291, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van de wilsau
tonomie, dat inzonderheid in artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek is vastge
legd, 

(1) De verbintenis voor de veroordeelde par
tij om de geldsom te betalen die het uitvoer
baar verklaard vonnis heeft vastgesteld, is een 
voorwaardelijke verbintenis. Die verbintenis is 
onderworpen aan de ontbindende voorwaarde 
dat dit vonnis door het appelgerecht wordt ge
wijzigd (zie Cass., 15 sept. 1983, A.R. nr. 6870, 
A.C., 1983-84, nr. 29, met cone!. O.M. in Bull. 
en Pas., 1984, I, nr. 29). 

Het geanotteerde arrest zegt niet uitdrukke
lijk dat de verbintenissen voortvloeiende uit 
het beroepen vonnis van 19 feb. 1986 aan een 
ontbindende voorwaarde waren onderworpen. 
Die overweging is evenwel impliciet begrepen 
in het motief « dat de appelrechter, hoewel hij 
dat vonnis grotendeels heeft vernietigd en bij 
wijze van nieuwe beschikkingen uitspraak 
heeft gedaan, verweerster toch heeft veroor
deeld tot betaling aan eiseres, inzonderheid op 
grond van dezelfde redenen ( ... ), van geldsom
men ten belope van ( ... ) ». 

Uit de motivering van het arrest blijkt dat 
het appelgerecht de beslissing van de eerste 
rechter niet heeft gewijzigd inzoverre zij de 
huurovereenkomst ontbonden verklaart en 
veroordeling inhoudt, enerzijds, van eiseres tot 
terugbetaling van de huurwaarborg, en, ander
zijds, van verweerster tot betaling aan eiseres 
van geldsommen waarvan het bedrag hoger 
was dan de huurwaarborg, zodat de ontbinden
de voorwaarde, in die mate, niet was vervuld. 

Het vervullen van die voorwaarde zou de 
verbintenissen teniet hebben gedaan en de za
ken hebben hersteld in dezelfde toestand alsof 
er geen verbintenis had bestaan (art. 1183, 
B.W.) 

doordat de rechtbank, op het inciden
teel hager beroep van verweerster tot 
veroordeling van eiseres in de betaling 
van de door Sommelette gestorte huur
waarborg ten belope van 175.998 frank, 
vermeerderd met de vergoedende inte
rest vanaf 5 februari 1985, die vordering 
gegrond verklaart en bijgevolg zegt dat 
het bedrag van het door Sommelette ge
storte bedrag van de huurwaarborg aan 
de failliete boedel is verschuldigd, even
wei zonder interest, en dat er geen 
schuldvergelijking dient te gebeuren op 
grand « dat in het kader van een faillis
sement schuldvergelijking aileen plaats
heeft en overigens aileen kan plaatsheb
ben in zoverre de wederkerige schulden 
en schuldvorderingen zeker; vaststaand 
en opeisbaar zijn v66r het faillissement; 
dat er geen schuldvergelijking kan 
plaatshebben als die schulden en schuld
vorderingen die kenmerken niet v66r het 
faillissement vertoonden ( ... ); dat op die 
regel aileen een uitzondering wordt ge
maakt voor de schuldvergelijkingen ex 
eadem causa ( ... ), wat te dezen niet het 
geval is; dat het immers vaststaat dat de 
enige oorzaak van de huurwaarborg de 
dekking is van eventuele huurschade die 
de verhuurder bij het einde van de huur
overeenkomst vaststelt; dat de verhuur
der, zodra de afwezigheid van huurscha
de is vastgesteld, ipso facto verplicht is 
die huurwaarborg aan zijn huurder terug 
te geven en derhalve schuldenaar van 
het bedrag ervan wordt, hetgeen door 
(eiseres) overigens helemaal niet werd 
betwist; dat de door haar gevraagde 
schuldvergelijking evenwel in geen enkel 
geval kan plaatshebben, nu zij pas na 
het faillissement schuldenaar van Som
melette is geworden, sinds uit de aanvul
lende conclusie (van eiseres), die op 5 fe
bruari 1987 (dus drie maanden na het 
faillissement) is neergelegd, blijkt dat zij 
geen enkele vergoeding voor huurschade 
dient te ontvangen; dat het overigens 
buiten kijf staat dat de wederkerige 
schulden en schuldvorderingen totaal 
verschillende oorzaken hebben, nu het 
voor de gefailleerde gaat om de uitvoe
ring van een wederkerige overeenkomst 
die reeds v66r het faillissement was 
beiiindigend, en voor (eiseres) om de te
ruggave aan de gefailleerde, en bijgevolg 
aan de boedel, van een geldsom die bij 
haar in bewaring was gegeven tot dek
king van huurschade en waarbij die be
waargeving doeiloos is geworden als 
blijkt dat er wegens huurschade niets is 
verschuldigd; dat immers beslissen dat 
er na het faillissement schuldvergelij-
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king moet gebeuren, zoals de eerste 
rechter heeft gedaan, tot gevolg heeft 
dat de gefailleerde een gedeelte van zijn 
schuld van achterstallige huur na het 
faillissement betaalt, terwijl artikel 444 
van het W etboek van Koophandel elke 
betaling na het faillissement verbiedt; 
dat het betoog van (eiseres), volgens het
welk de verbintenissen van de partijen 
dezelfde oorsprong hebben, en de verbin
tenis tot betaling van de bij overeen
komst bepaalde vergoeding tot beeindi
ging ten laste van Sommelette, enerzijds, 
en de verbintenis tot teruggave van de 
huurwaarborg na de eindafrekening tus
sen partijen te haren laste, anderzijds, 
uit de, bij het vonnis van 19 februari 
1986 uitgesproken ontbinding van de 
huurovereenkomst zijn ontstaan, onver
enigbaar is met het algemeen aangeno
men feit dat de enige oorzaak van de 
huurwaarborg de dekking is van de 
eventuele huurschade vastgesteld na het 
einde van de huurovereenkomst, waarbij 
(eiseres) in haar conclusie neergelegd op 
5 februari 1987 uitdrukkelijk afstand 
heeft gedaan van elke huurschade; dat 
bijgevolg dient te worden beslist dat het 
bedrag van de door Sommelette gestorte 
huurwaarborg aan de failliete boedel ver
schuldigd is, zij het zonder interest, 
( ... ) "• 

derde onderdeel, het bestreden vonnis, 
door te oordelen dat het vaststaat dat de 
enige oorzaak van de huurwaarborg de 
dekking is van de eventuele huurschade 
die de verhuurder bij het einde van de 
huurovereenkomst vaststelt, het beginsel 
van de wilsautonomie miskent dat de 
contractuele verhoudingen tussen ver
huurder en huurder beheerst en dat in
zonderheid is vastgelegd in artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, evenals de 
verbindende kracht van de in het middel 
aangewezen overeenkomst tussen de 
partijen inzake de bestemming van de 
huurwaarborg, die is ingesteld om de 
goede uitvoering van de overeenkomst te 
waarborgen (schending van artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek), of althans 
niet zonder miskenning van de bewij s
kracht van artikel 5 van de huurovereen
komst van 25 januari 1965, als vervangen 
bij artikel 3 van de overeenkomst van 
huurhernieuwing van 5 juli 1977 en die 
is overgenomen bij de huurhernieuwing 
van 15 mei 1984 (artikelen 2 en 3), naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de eni
ge oorzaak van de huurwaarborg de dek
king was van de eventuele huurschade 

vastgesteld door de verhuurder bij het 
einde van de huurovereenkomst, nu 
voornoemd artikel bevestigt dat de huur
waarborg was gestort tot waarborg van 
de goede uitvoering van de huurovereen
komst (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en bijgevolg niet naar recht heeft 
kunnen beslissen dat de voorwaarden 
voor wettelijke schuldvergelijking niet 
waren vervuld v66r het vonnis van fail
lietverklaring, op grond dat eiseres pas 
na het faillissement schuldenaar is ge
worden, sinds uit haar conclusie blijkt 
dat haar geen huurschade dient te wor
den betaald, terwijl haar schuldvorde
ring, inzonderheid wegens achterstallige 
huur, v66r dat vonnis onbetwist en opeis
baar was en die huurovereenkomst op 
dat ogenblik reeds was beeindigd, zoals 
het bestreden vonnis op bladzijde 21 
vaststelt, en de voorwaarden voor wette
lijke schuldvergelijking bijgevolg v66r 
het vonnis van faillietverklaring waren 
vervuld (schending van de artikelen 
1289, 1290 en 1291 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis oordeelt << dat het immers ( ... ) 
vaststaat dat de enige oorzaak van 
de huurwaarborg de dekking is van 
eventuele huurschade die de ver
huurder bij het einde van de huur
overeenkomst vaststelt; ( ... ) dat de 
verhuurder, zodra de afwezigheid 
van huurschade is vastgesteld, ipso 
facto verplicht is die huurwaarborg 
aan zijn huurder terug te geven en 
derhalve schuldenaar van het be
drag ervan wordt, hetgeen door (ei
seres) overigens helemaal niet werd 
betwist; ( ... ) dat de door haar ge
vraagde schuldvergelijking evenwel 
in geen enkel geval kan plaatsheb
ben, nu zij pas na het faillissement 
schuldenaar van Sommelette is ge
worden, sinds uit de aanvullende 
conclusie (van eiseres), die op 5 fe
bruari 1987 (dus drie maanden na 
het faillissement} is neergelegd, 
blijkt dat zij geen enkele vergoeding 
voor huurschade dient te ontvan
gen >>; 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 5 van de huurovereenkomst van 
25 januari 1965, als vervangen bij 
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artikel 3 van de overeenkomst van 
huurhernieuwing van 5 juli 1977, als 
volgt luidt : « Tot waarborg van de 
goede uitvoering van deze overeen
komst stort de huurder, bij de on
dertekening van deze overeenkomst, 
een aanvullend bedrag dat overeen
stemt met drie maanden huur op re
kening van de verhuurder. ( ... ) Die 
waarborg wordt aan de huurder te
rugbetaald bij het einde van de 
huurovereenkomst na aftrek van 
hetgeen hij, op welke grond ook, 
aan de verhuurder nag zou zijn ver
schuldigd en nadat, indien de ver
huurder dat wenselijk acht, een 
plaatsbeschrijving bij het verlaten 
van het goed is opgemaakt »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat zegt dat « de enige oor~ 
zaak van de huurwaarborg de dek
king is van de eventuele huurscha
de » voornoemd beding uitlegt op 
een wijze die met de bewoordingen 
ervan onverenigbaar is; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
bestreden vonnis vaststelt dat de 
eerste rechter, bij een vonnis van 19 
februari 1986 dat bij voorraad uit
voerbaar is verklaard, niettegen
staande voorziening en zonder borg
stelling, heeft beslist dat de huur
overeenkomst tussen Sommelette en 
eiseres ten laste van eerstgenoemde 
is beeindigd en hem heeft veroor
deeld om haar de achterstallige 
huur en toebehoren ten belope van 
737.542 frank te betalen evenals een 
overeengekomen ontbindingsvergoe
ding van 351.996 frank; 

Overwegende dat de appelrechter, 
hoewel hij dat vonnis grotendeels 
vernietigt en bij wijze van nieuwe 
beschikkingen uitspraak doet, ver
weerster toch veroordeelt tot beta
ling aan eiseres, inzonderheid op 
grond van dezelfde redenen, te we
ten « achterstallige huur » en « ver
goeding wegens beeindiging », van 
de geldsommen respectievelijk ten 
be lope van 351.996 frank en 17 5.998 
frank; 

Overwegende dat uit het voor
gaande blijkt dat er op 19 februari 
1986, datum waarop de huurovereen
komst werd beeindigd, dus v66r het 
vonnis van faillietverklaring van 
Sommelette d.d. 13 november 1986 
van de Rechtbank van Koophandel 
te Dinant, wederkerige schulden be
stonden, te weten achterstallige 
huur en ontbindingsvergoeding ten 
laste van Sommelette en teruggave 
van de huurwaarborg ten laste van 
eiseres; 

Overwegende dat de rechtbank 
bijgevolg niet naar recht beslist dat 
de voorwaarden voor de wettelijke 
schuldvergelijking v66r het faillisse
ment niet waren vervuld; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder het eerste 
en het tweede onderdeel te moeten 
onderzoeken, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak 
doet over de vordering van verweer
ster qualitate qua tot het bekomen 
van de teruggave van de huurwaar
borg ten belope van 175.998 frank in 
handen van eiseres en over de des
betreffende schuldvergelijking; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verklaart dit arrest 
bindend voor de partij Kerkhof; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel, zitting houdende in hoger be
roep. 

26 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Geinger. 
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Nr. 755 

1 • KAMER - 26 november 1992 

CHEQUE - VERHAALSVORDERINGEN -
VERJARING - ART. 52BIS CHEQUEWET -
RECHTSVORDERING TEGEN DE TREKKER OF 
DE ENDOSSANT - AARD. 

De bij art. 52bis Chequewet ingestelde 
rechtsvordering tegen de trekker die 
geen fonds heeft bezorgd, en tegen een 
trekker of een endossant die zich on
rechtmatig mocht hebben verrijkt, is 
een gemeenrechtelijke rechtsvorde
ring; nu die rechtsvordering niet onder 
toepassing van het wisselrecht valt, 
dient de uitoefening ervan op de oor
spronkelijke rechtsverhouding te zijn 
gegrond. (Art. 52bis Chequewet.) 

(CHARLES T. VAN KEER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9403) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 13 juni 1989 en 25 
februari 1991 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 52bis van de wet van 1 maart 
1961 betreffende de invoering in de na
tionale wetgeving van de eenvormige 
wet op de cheque en de inwerkingtre
ding van deze wet, 

doordat het hof van beroep in zijn ar
rest van 13 juni 1989 heeft geoordeeld 
dat « (eiser) toegeeft dat de cheque bij 
zijn aanbieding verjaard was; dat hij op 
grond van artikel 52bis van de eenvormi
ge wet betoogt dat hij een rechtsvorde
ring tegen (verweerder) behoudt aange
zien hij aantoont dat laatstgenoemde 
geen fonds had bezorgd; dat hij evenwel 
over het hoofd ziet dat die rechtsvorde
ring, niettegenstaande dat artikel, niet 
meer onder toepassing van het wissel
recht valt, zodat hij om de betaling van 
het betwiste bedrag te bekomen, thans 
op de oorspronkelijke overeenkomst 
dient te steunen »; dat het hof van be
roep, in zijn arrest van 25 februari 1991, 
erop wijst dat « het arrest van het hof 
van 13 juni 1989 inzonderheid heeft be
slist dat de op artikel 52bis van de een-

vormige Chequewet gegronde rechtsvor
dering niet meer onder de toepassing 
van het wisselrecht valt » en daaraan 
toevoegt dat << die mening overeenstemt 
met de leer van Van Ryn en Heenen (d. 
III, uitg. 1981, nrs. 623 en 624) », 

terwijl de rechtsvordering die, volgens 
de in het middel aangewezen wetsbepa
ling in geval van verjaring blijft bestaan 
tegen de trekker die geen fonds bezorgd 
heeft, onder toepassing van het Wissel
recht valt; daaruit volgt dat het hof van 
beroep niet, zonder schending van die 
wetsbepaling, eiser kon verplichten op 
de oorspronkelijke overeenkomst te steu
nen om zijn rechtsvordering te doen aan
nemen: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de dekking van ver
weerders rekening ontoereikend 
was voor de betaling van de aan ei
ser afgegeven cheque van 500.000 
frank, en dat van 7 december 1982, 
datum van zijn uitgifte, tot 17 au
gustus 1983, datum waarop hij ter 
betaling is aangeboden; 

Overwegende dat artikel 52bis van 
de wet van 1 maart 1961 betreffende 
de invoering in de nationale wetge
ving van de eenvormige wet op de 
cheque en de inwerkingtreding van 
deze wet, bepaalt dat in geval van 
verjaring een rechtsvordering blijft 
bestaan tegen de trekker die geen 
fonds bezorgd heeft, en tegen een 
trekker of een endossant die zich 
onrechtmatig mocht hebben verrijkt; 

Dat de bij die wetsbepaling inge
stelde rechtsvordering een rechts
vordering van gemeen recht is; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest van 13 juni 1989 bijgevolg ar
tikel 52bis niet schendt door te be
slissen dat de door eiser uitgeoefen
de rechtsvordering niet onder toe
passing van het wisselrecht valt, 
zodat de uitoefening ervan op de on
derliggende rechtsverhouding ge
grond dient te zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

26 november 1992- 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Van Ommeslaghe en Simont. 

Nr. 756 

1 • KAMER - 27 november 1992 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
PENSIOENEN - VERGOEDINGEN WEGENS BE
ROEPSZIEKTE - BELASTBAARSTELLING 
VEREISTE. 

Art. 32bis, eerste lid, juncto art. 20, 5", 
W.I.B. (1), bedoelt als bedrijfsinkom
sten belastbaai' te stellen, onder meer, 
de vergoedingen die aan werknemers 
toekomen wegens een beroepsziekte; 
voor de belastbaarheid is niet vereist 
dat de belastingplichtige in de belast
bare periode, vergeleken met zijn vroe
ger loon, werkelijk een Ioonverlies ten 
gevolge van de beroepsziekte heeft ge
leden (2). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN 
T. BENOY E.A.) 

Advocaat-generaal Goeminne heeft in 
substantie gezegd: 

Verweerder is tewerkgesteld bij het 
Provinciebestuur Antwerpen en liep er 
in 1970 een beroepsziekte op. 

(1) Thans art. 34, § 1, 1•, W.I.B. 1992. 

(2) Cass., 15 mei 1987, A.R. nr. F 1317 N 
(A.C., 1986-87, nr. 542); Cass., 13 jan. 1989, A.R. 
nr. F 1411 N (A.C., 1988-89, nr. 285); Cass., 26 
maart 1991, A.R. nr. 4399 (A.C., 1990-91, nr. 
401); Cass., 14 mei 1992, A.R. nr. F 1149 F 
(A.C., 1991-92, r-r. 480). 

De eruit volgende werkongeschiktheid 
werd vastgesteld op 15 %. Hij bekwam 
hiervoor een rente waarvan het definitief 
bedrag in 1987 bepaald werd op een te 
indexeren bedrag van 23.419 fr. per jaar. 

In juli 1987 werd dit bedrag meer de 
achterstallen voor de voorgaande jaren 
uitbetaald (725.009 fr. meer de interes
ten) : hierop werd hij belast. 

Zijn bezwaar werd bij directoriale be
slissing (Antwerpen 1, d.d. 5 februari 
1990) grotendeels afgewezen. 

Bij arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 17 februari 1992 werd 
zijn voorziening tegen deze directoriale 
beslissing gegrond verklaard, werd de 
aanslag, in zoverre de toegekende be
roepsziektevergoeding in het belastbaar 
inkomen werd opgenomen, tenietgedaan 
en werd de herberekening van de aan
slag bevolen met terugbetaling van het 
teveel betaalde meer de interesten. 

Huidige voorziening is tegen dit arrest 
gericht en voert schending aan van de 
artikelen 20, 5°, en 32bis van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen. 

* 
* * 

De kern van de betwisting betreft de 
interpretatie van art. 32bis, eerste lid en 
1• W.I.B. (thans art. 34, § 1 en 1•, W.I.B. 
92°). 

Volgens de fiscus is het voldoende dat 
de ontvangen vergoedingen - hoe men 
ze ook noemt - rechtstreeks betrekking 
hebben op een in art. 20, 1° tot 3° bedoelde 
beroepswerkzaamheid - dus op bedrijfs
inkomsten- ofhet geheel of gedeeltelijk 
herstel uitmaken van een bestendige der
ving van winsten, bezoldigingen of baten, 
zonder dat hierbij vereist is dat de betrok
kene effectief enige derving van winsten, 
bezoldigingen of baten heeft geleden, 
m.a.w. zijn bedoelde vergoedingen, in die 
stelling, belastbaar zelfs al heeft de be
trokkene zijn normale activiteiten verder
gezet en is hij hiervoor a 100 % betaald ge
bleven. 

Verweerder daarentegen is de mening 
toegedaan dat de vergoedingen slechts 
belastbaar zijn voor zover zij in de 
plaats komen van een effectief loonver
lies. 

Het bestreden arrest heeft de zienswij
ze van verweerder gevolgd, steunend 
enerzijds op de wetsgeschiedenis van 
art. 32bis W.I.B. en anderzijds op een ar-
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rest van uw Hof van 15 jan. 1986 zonder 
dit evenwel te vermelden en zonder mel
ding te maken van de navolgende arres
ten van uw Hof waarbij deze stelling 
verworpen werd. 

Het enig middel van de voorziening 
laat terecht gelden dat het bestreden ar
rest de artt. 20, 5° en 32bis W.I.B. 
schendt. De tekst van art. 32bis W.I.B. is 
immers op zichzelf duidelijk, waar hij 
stelt dat tot de in art. 20, 5° bedoelde in
komsten behoren - << de pensioenen en 
de lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede 
de als zodanig geldende toelagen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrek
king hebben op een in art. 20, 1° tot 3° 
bedoelde beroepswerkzaamheid of die 
het gehele of gedeeltelijke herstel van 
een bestendige derving van winsten, be
zoldigingen of baten uitmaken ». 

De wetgever heeft dus alleen als voor
waarde gesteld dat de ontvangen bedra
gen hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op een beroepswerk
zaamheid hetzij geheel of gedeeltelijk in 
de plaats komen van een bestendige der
ving van winsten, bezoldigingen of ba
ten. 

Het stellen van dit alternatief is reeds 
op zichzelf voldoende om eruit a£ te lei
den dat het niet noodzakelijk is dat de 
ontvangen bedragen in de plaats zouden 
komen van een effectief geleden inkom
stenverlies. 

Kritiek van de rechtsleer: 

Voormeld tekstargument wordt naar 
mijn mening niet op de helling gezet 
door de kritiek van de rechtsleer, waar
onder St. Gijsen die na het arrest van 
uw Hof van 15 feb. 1986 in verband met 
een gemeenrechtelijke vergoeding inge
volge een ongeval te hebben toegejuicht, 
(<< De belastingheffing op vergoedingen 
voor schade aan personen zonder onmid
dellijke bedrijfsinkomstenderving », 
R. W., 1986-87, 215 e.v.) het arrest van uw 
Hof van 15 mei 1987 in verband met de 
belastbaarheid van een sociaal vervan
gingsinkomen van een arbeidsongeval, 
waarin duidelijk gesteld werd dat het 
<< voor de toepassing van art. 32bis niet 
vereist is dat de belastingplichtige in de 
belastbare periode, vergelek€m met zijn 
vroeger loon, werkelijk een loonverlies 
ten gevolge van de opgelopen arbeidson
geschiktheid heeft opgelopen » in vrij 
scherpe termen kritikeerde (<< De inkom
stenbelasting als verkapte vermogensbe
lasting », R. W., 1987-88, 330 e.v.). 

Bedoeld tekstargument wordt even
eens aangevochten door J. Thilmany 
(<< Indemnites d'incapacite permanente "• 
R.G.F. mars 1988, 80 e.v., en << Le traite
ment fiscal des prestations de source bel
ge accordees aux victimes d'une incapa
cite permanente » blz. 117 e.v. Bruylant 
1986) en door M. Baltus, << Note d'obser
vations » onder Cour d'appel de Bruxel
les 20 november 1990, J.D.F. 1991, blz. 
53-54), die hoofdzakelijk laten gelden dat, 
wanneer geen werkelijk inkomstenver
lies geleden wordt, aldus niet een be
drijfsinkomen wordt belast maar wel de 
vermindering van de werkcapaciteit van 
een individu, m.a.w. de vermindering 
van de inkomstenproducent belastbaar 
wordt gesteld. 

Voor deze stelling wordt dan steun ge
zocht in de filosofie van het belasting
recht of in de voorbereidende werkzaam
heid van de wet van 5 jan. 1976 die art. 
32bis invoerde. 

Parlementaire werken: 

Het nazicht van de parlementaire wer
ken leert echter dat deze problematiek 
aldaar slechts eenmaal ter sprake kwam 
en nl. wanneer in de Senaat sommige le
den, in verband met de omvang en de 
wijze van berekenen van de verschillen
de soorten van vervangingsinkomens, de 
mening vooropstelden dat in feite een 
onderscheid zou moeten gemaakt wor
den tussen de vergoedingen welke alleen 
het inkomen vervangen en deze welke 
tegelijk een vergoeding betekenen voor 
het verlies van de fysieke integriteit. Val
gens het antwoord van de minister van 
Financien zouden de vervangingsinko
mens - en dit zonder enige beperking 
- op gelijke voet worden gesteld in de 
toekomst, ongeacht de reden of de oor
sprong van de uitkering ervan (Senaat 
742/1975-76, nr. 2, blz. 18) hetgeen er lijkt 
op te wijzen dat het naar zijn mening 
zonder belang is of een inkomstender
ving al dan niet aan de basis van de uit
gekeerde bedragen lag. 

De rechtspraak: 

De hoven van beroep reageren ver
deeld : aldus bvb. Antwerpen doorgaans 
tegen de belastbaarheid, Luik voor de 
belastbaarheid; bovendien verandert een 
zelfde Hof van beroep soms van stelling, 
zoals bvb. Antwerpen dat na een arrest 
van 10 sept. 1985 (FJF 1986, 152) waarin 
het tot de niet-belastbaarheid besloot als 
de belastingplichtige geen loonverlies 
lijdt, in 1990 stelde (23 jan. 1990, Bull., 
Bel., 1991, 89) dat het irrelevant is of er 
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al dan niet een werkelijk loonverlies was 
tijdens de geviseerde belastbare periode, 
en thans blijkbaar op deze stelling terug
komt. 

Uw Hoi ten slotte heeft, in verband 
met de belastbaarheid van toegekende 
sociaalrechtelijke vergoedingen wegens 
arbeidsongevallen herhaaldelijk zeer dui
delijk gesteld dat het « voor de toepas
sing van art. 32bis niet is vereist dat de 
belastingplichtige, in de belastbare perio
de, vergeleken met zijn vroeger loon, 
werkelijk een loonverlies ten gevolge 
van de opgelopen arbeidsongeschiktheid 
heeft geleden (Cass., 15 mei 1987, R. W., 
1987-88, 329; Cass., 13 jan. 1989, R. W., 
1988-89, 1087; Cass., 26 maart 1991, A.R. 
nr. 4389, A.C., nr. 401; Cass., 14 mei 1992, 
A.R. nr. F 1149 F). 

In een recent arrest (A.R. nr. F 1187 
F), van 2 juni 1992, R. W., 14 nov. 1992, 
374, dat in noot verwijst naar Cass., 13 
feb. 1992, R. W. 1992-93, 123) heeft uw Hof 
ten slotte zijn stelling verduidelijkt en 
benadrukt door te stellen dat een vergoe
ding, betaald ingevolge een verzekerings
overeenkomst tot dekking van een fysi
ologische en/of economische invaliditeit, 
niet belastbaar is wanneer die overeen
komst niet verwijst naar de door de ver
zekerde ontvangen bezoldigingen en die 
vergoedingen niet betaald worden we
gens een beroepswerkzaamheid maar, 
los van elke beroepswerkzaamheid de 
vergoeding beogen van een fysiologische 
en/of economische invaliditeit en de mo
gelijke gevolgen daarvan, ongeacht de 
werkelijke gevolgen voor de be
roepswerkzaamheid en de bezoldigingen, 
baten of winsten van de verzekerde. 

Het accent bij dit arrest ligt dus duide
lijk in de zinsnede « los van elke be
roepswerkzaamheid , of m.a.w. een ver
goeding die geen betrekking heeft, noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks, op een 
beroepswerkzaamheid, en ongeacht het 
feit of er al dan niet loonderving is ge
weest. 

Ik zie geen reden om deze stelling van 
uw Hof, die art. 32bis op een logische en 
met de termen ervan overeenstemmende 
wijze interpreteert, te wijzigen. 

Besluit : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. F 1985 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1992 door 

het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 20, 5° en 
32bis van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, 

doordat de bestreden arresten, na te 
hebben vastgesteld dat aan eerste appel
lant (toekomstige eerste verweerder) 
door het provinciebestuur van Antwer
pen een vergoeding wegens beroepsziek
te werd uitgekeerd die in zijn belastbare 
inkomsten werd opgenomen en dat niet 
betwist is dat eerste appellant (toekoms
tige eerste verweerder) geen loon heeft 
gederfd en zijn beroepswerkzaamheid 
heeft verdergezet, beslissen dat de wets
geschiedenis (voorbereiding van de wet 
van 5 januari 1976 waarin art. 32bis 
W.I.B. is opgenomen) aantoont dat de 
wetgever met art. 32bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen beoogt als 
bebrijfsinkomsten belastbaar te stellen, 
onder meer, de vergoedingen die als so
ciaal vervangingsinkomen aan werkne
mers toekomen wegens een beroepsziek
te, dat deze wetsbepaling, voortgaande 
op de parlementaire voorbereiding, tot 
doel had de belastbaarstelling van de be
lastbare vervangingsinkomsten (wette
lijke en bovenwettelijke rust- en overle
vingspensioenen en de civielrechtelijke 
vergoeding voor het herstel van bedrijfs
inkomstenderving) uit te breiden tot de 
andere sociale vervangingsinkomsten 
(o.m. arbeidsongevallen- en beroepsziek
tenuitkeringen) terwijl niets werd gewij
zigd aan de eerste, bij de voorbereiding 
van het W.I.B., aangenomen noodzaak 
van een effectieve derving van bedrijfs
inkomsten m.b.t. de belastbaarheid, dat, 
zoals hierboven reeds vermeld, de be
roepsziekte, waarvoor aan appellant (toe
komstig eerste verweerder) een vergoe
ding werd toegekend, voor deze niet een 
loonver lies tot gevolg heeft gehad, dat 
die vergoeding derhalve niet een geheel 
of gedeeltelijk herstel van een bestendi
ge derving van winsten, bezoldigingen of 
baten uitmaakt en derhalve evenmin een 
(sociaal) vervangingsinkomen, dat uit de 
omstandigheid dat in casu het bedrag 
van de vergoeding die dient tot herstel 
van de schade, die een andere is dan een 
bedrijfsinkomstenderving, berekend 
wordt in functie van de bezoldiging, 
weliswaar kan worden afgeleid dat de 
vergoeding rechtstreeks of onrecht
streeks betrekking heeft op de be
roepswerkzaamheid doch dit niet bete
kent dat deze toegekende vergoeding in 
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de zin van de aangehaalde wetsbepaling 
geldt als pensioen, lijfrente of tijdelijke 
rente, of als zodanig geldende ter zake, 
die rechtstreeks of onrechtstreeks be
trekking heeft op een beroepswerkzaam
heid, en dienvolgens de aanslagen teniet
doen in de mate dat de aan eerste 
appellant (toekomstig eerste verweerder) 
toegekende beroepsziektevergoeding in 
de belastbare grondslag werd opgeno
men, 

terwijl het onbetwiste feit dat aan toe
komstige eerste verweerder een vergoe
ding wegens beroepsziekte werd toege
kend impliceert dat door het Provincie
bestuur van Antwerpen werd erkend dat 
toekomstig eerste verweerder aan een 
beroepsziekte leed en dienvolgens dat de 
arbeidsongeschiktheid waarvoor de ver
goeding werd toegekend voortvloeit uit 
de door hem uitgeoefende beroepswerk
zaamheid en, zoals het arrest trouwens 
aanstipt « rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking heeft op die beroepswerk
zaamheid », zodat het arrest, eenmaal 
die vaststellingen gedaan, onmogelijk tot 
de niet-belastbaarheid van de aan toe
komstige eerste verweerder toegekende 
vergoeding kan besluiten nu artikel 
32bis, eerste lid, juncto artikel 20, so van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen niet enkel aan de belasting onder
werpt, de pensioenen, de lijfrenten of tij
delijke renten alsmede de als zodanig 
geldende toelagen die het geheel of ge
deeltelijk herstel van een bestendige der
ving van winsten, bezoldigingen of baten 
uitmaken, maar eveneens de pensioenen, 
de lijfrenten of tijdelijke renten alsmede 
de als zodanig geldende toelagen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrek
king hebben op een in artikel 20, 1" tot 3° 
bedoelde beroepswerkzaamheid waarbij, 
voor wat betreft de laatstbedoelde cate
gorie van pensioenen, renten of toelagen, 
waartoe de aan toekomstige eerste ver
weerder toegekende sommen ontegen
sprekelijk behoren, enkel een recht
streeks of onrechtstreekse band met de 
uitgeoefende beroepswerkzaamheid ver
eist is, maar geenszins dat de verkrijger 
ten gevolge van de opgelopen beroepsziek
te en de eruit voortvloeiende arbeidson
bekwaamheid werkelijk een loonverlies 
in vergelijking met zijn vroeger loon 
heeft geleden, zodat het arrest, door te 
beslissen dat de litigieuze vergoeding 
van inkomstenbelasting is vrijgesteld zo
wel de draagwijdte van artikel 20, so als 
van artikel 32bis van het Wetboek van 

de lnkomstenbelastingen heeft miskend 
en dienvolgens deze wetsbepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : 1. eiser, in dienst van het 
provinciebestuur Antwerpen, sinds 1 
oktober 1970 aan een beroepsziekte 
leed waarvoor hem een vergoeding 
werd toegekend die hem in het jaar 
1987 werd uitbetaald; 2. eiser door 
zijn beroepsziekte geen loon heeft 
gederfd en zijn beroepsactiviteit 
heeft verder gezet; 

Dat het arrest oordeelt dat de toe
gekende vergoeding niet « een ge
heel of gedeeltelijk herstel van een 
bestendige derving van winsten, be
zoldigingen of baten uitmaakt »; dat 
het voorts oordeelt dat « deze toege
kende vergoeding in de zin van (ar
tikel 32bis, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen) 
(niet) geldt als pensioen, lijfrente of 
tijdelijke rente, of als zodanig gel
dende terzake, die rechstreeks of 
onrechtstreeks betrekking heeft op 
een beroepswerkzaamheid »; 

Overwegende dat de genoemde 
wetsbepaling luidt : « Tot de in arti
kel 20, so, bedoelde inkomsten beho
ren, ongeacht de schuldenaar, de 
verkrijger, de benaming en de wijze 
waarop ze worden toegekend, de 
pensioenen en de lijfrenten of tijde
lijke renten, alsmede de als zodanig 
geldende toelagen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks betrekking heb
ben op een in artikel 20, 1° tot 3°, be-

·!doelde beroepswerkzaamheid of die 
het gehele of gedeeltelijke herstel 
van een bestendige derving van win
sten, bezoldigingen of baten uitma
ken »; 

Dat de wetgever met die wetsbe
paling, juncto artikel 20, so, van het
zelfde wetbboek, beoogt als bedrijfs
inkomsten belastbaar te stellen, on
der meer, de vergoedingen die aan 
de werknemers toekomen wegens 
een beroepsziekte; 

Dat voor de toepassing van artikel 
32bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen ter zake niet is 
vereist dat de belastingplichtige in 
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de belastbare periode, vergeleken 
met zijn vroeger loon, werkelijk een 
loonverlies ten gevolge van de be
roepsziekte heeft geleden; 

Overwegende dat het arrest, dat 
op grond van de afwezigheid van 
loonverlies uitsluit dat de vergoedin
gen zouden worden belast, de in het 
middel aangevoerde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

27 november 1992 - 1e kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Verougstraete - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Goeminne, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. H. Dubois en L. 
Verlinden, Antwerpen. 

Nr. 757 

1 e KAMER - 27 november 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - ONMOGE
LIJKHEID VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE OM 
HET BEZW AARSCHRIFT TE MOTIVEREN -
GELDIGHEID VAN HET DOSSIER DOOR DE 
STAAT GELEGD BESLAG. 

2° BESLAG - INKOMSTENBELASTINGEN 
BEZWAAR- ONMOGELIJKHE!D VOOR DE BE
LASTINGPLICHTIGE OM HET BEZWAAR
SCHRIFT TE MOTIVEREN- GELDIGHEID VAN 
HET DOOR DE STAAT GELEGD BESLAG. 

1° en 2° De enkele omstandigheid dat 
een belastingplichtige niet over de ver
eiste gegevens beschikt om zijn be
zwaarschrift tegen bepaalde aanslagen 
gericht te motiveren, kan de nietigheid 
van het beslag gelegd door het bestuur 
op grand van de niet betwiste aansla
gen niet tot gevolg hebben. 

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

ARREST 

(A.R. nr. 7706) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 75, par. I, 2°, 
267, zoals ingevoerd bij K.B. van 26 fe
bruari 1964 tot coordinatie van de wets
bepalingen betreffende de Inkomstenbe
lasting, en zoals gewijzigd bij artikel 30 
van de wet van 19 juli 1979, 272, zoals in
gevoerd bij artikel 5, par. 5, van het K.B. 
nr. 9 van 18 april 1967, 294, par. 2, zoals 
ingevoerd bij K.B. van 26 februari 1964 
en van kracht tot inwerkingtreding van 
de wet van 10 februari 1981, 295, par. 1, 
zoals gewijzigd door artikel 22 van de 
wet van 10 februari 1981, en 300, zoals 
gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 
30 mei 1972, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, en van artikel 1414, 
par. I, en 1440, alinea 1, van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben aangenomen dat de in betwisting 
zijnde belastingen werden gevestigd 
vooraleer de huwelijksgemeenschap tus
sen verweerster en haar voormalige 
echtgenoot, de heer X., was ontbonden, 
bij bevestiging van het vonnis a quo, het 
door eiser ten nadele van verweerster 
onder derden gelegde beslag nietig ver
klaart, de handlichting ervan beveelt en 

· eiser tot de kosten van beide aanleggen 
veroordeelt, om reden dat : « ... op grond 
van art. 6 W.I.B. het belastbaar inkomen 
wordt gevormd door de gezamenlijke 
netto-inkomsten van : inkomsten uit on
roerende goederen, inkomsten en op
brengsten van roerende goederen en ka
pitalen, bedrijfsinkomsten en diverse in
komsten; dat op grond van art. 73 W.I.B 
de belastbare inkomsten van de echtge-
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noten worden samengevoegd, ongeacht 
het aangenomen huwelijksvermogens
stelsel, dat echter op grond van art. 75, 
par. 1, 2° W.I.B. de door iedere echtge
noot verschuldigde belasting afzonderlijk 
wordt vastgesteld en op ieders naam ge
vestigd vanaf het jaar dat volgt op datge
ne waarin de feitelijke scheiding plaats
greep, dat ten deze de feitelijke schei
ding dagtekende vanaf 1977 en de belas
tingsschulden waarvoor beslag werd ge
legd betrekking hadden op de inkomsten 
1978, 1979 en 1980 en op een verkeersbe
lasting van 1979; ... dat de aanslagbiljet
ten enkel naar de echtgenoot van eerste 
(verweerster) werden verstuurd, dat hij 
in gebreke bleef te betalen; dat slechts 
nadien (eiser) zich tegen eerste (verweer
ster) keerde (dwangbevel op 7 augustus 
1984 betekend), dat zelfs indien zij nog 
tijdig een bezwaarschrift had kunnen in
dienen zij niet over de vereiste gegevens 
kan of kon beschikken om het bezwaar
schrift te motiveren zoals art. 272 W.I.B. 
voorschrijft; dat met de bestreden be
schikking wordt aanvaard dat reeds op 
grond van het algemeen beginsel van het 
recht van een belastingsplichtige om zich 
tegen een aanslag te verweren het be
slag zou moeten opgeheven worden; ... 
dat het dan ook overbodig is om te on
derzoeken in welke mate op grond van 
het Burgerlijk Wetboek eerste (verweer
ster) nog met haar vermogen verbonden 
zou kunnen zijn », 

terwijl de omstandigheid dat de in be
twisting zijnde belastingen, bij toepas
sing van artikel 75 W.I.B. gevestigd wer
den op naam van de echtgenoot van 
verweerster, niet tot gevolg heeft dat de 
inkomsten die tot de belastingen aanlei
ding hebben gegeven niet tot het aktief 
van de huwgemeenschap tussen verweer
ster en haar echtgenoot moeten worden 
gerekend; de belastingen met betrekking 
tot inkomsten die de huwgemeenschap 
ten goede komen, een aan beide echtge
noten gemeenschappelijke schuld uitma
ken; krachtens artikel 1414, al. I, van het 
Burgerlijk Wetboek, gemeenschappelijke 
schulden verhaald kunnen worden zowel 
op het eigen vermogen van elk der echt
genoten, als op het gemeenschappelijk 
vermogen, en elk der echtgenoten krach
tens artikel 1440, al. 1, van het Burger
lijk Wetboek, met al zijn goederen in
staat voor de gemeenschappelijke schul
den die overblijven na de verdeling van 
de huwgemeenschap; krachtens artikel 
295, par. 1, W.I.B., in de versie van toe
passing op het ogenblik van de betwiste 
inbeslagname, elk gedeelte van de belas-

ting in verband met de onderscheiden in
komsten van de echtgenoten alsook de 
voorheffing op naam van een van hen, 
ongeacht het aangenomen huwelijksver
mogensstelsel, mag worden vervolgd op 
al de eigen en de gemeenschappelijke 
goederen van beide echtgenoten; uit de 
tekst van artikel 294, par. 2, W.I.B. zowel 
in de versie van het K.B. van 26 februari 
1964, van toepassing op de in betwisting 
zijnde belastingen, als in de latere ver
sie, moet worden afgeleid dat in de mate 
waarin belastingen gevestigd op naam 
van een van beide echtgenoten, ten laste 
van de andere echtgenoot kunnen wor
den ingevorderd, deze laatste de hoeda
nigheid heeft van belastingplichtige; arti
kel 267 W.I.B. bepaalt dat de belasting
plichtige een bezwaarschrift kan indie
nen tegen de omvang van de belasting 
die te zijnen laste wordt gevestigd; de 
bestreden beslissing aldus niet kon voor
houden dat verweerster het recht niet 
had zich te verdedigingen tegen de aan
slag zonder daarbij na te gaan of de in 
betwisting zijnde belastingen ten haren 
laste konden worden ge!nd op grond van 
het Burgerlijk Wetboek en of, bij wijze 
van gevolg, verweerster aldus zelf ook 
als belastingplichtige moest worden aan
zien; de beschouwing dat verweerster 
niet over de noodzakelijke elementen 
kon beschikken om op gemotiveerde wij
ze - zoals is opgelegd door artikel 272 
W.I.B. - een bezwaarschrift te formule
ren, zonder pertinentie is; verweerster, 
van zodra zij het recht heeft bezwaar te 
maken tegen het innen ten haren laste 
van belastingen gevestigd in hoofde van 
haar voormalige echtgenoot en zij van 
dat recht gebruik wenst te maken om 
het bedrag of de inning ten haren laste 
van de belastingen te betwisten, zelf de 
nodige stavingselementen moet verzame
len en formuleren ter indiening van haar 
bezwaarschrift; artikel 300 W.I.B. trou
wens uitdrukkelijk bepaalt dat het indie
nen van dergelijk bezwaar geen hinder
paal vormt voor een beslag, noch voor 
andere maatregelen welke ertoe strek
ken de invordering te waarborgen van 
de betwiste belasting en accessoria; het 
aldus voor de geldigheid van het betwis
te beslag zonder belang was of verweer
ster a! dan niet in de gelegenheid is ge
weest een bezwaarschrift in te dienen 
tegen de destijds op naam van haar echt
genoot gevestigde aanslag; er ten slotte 
en ten overvloede geen algemeen rechts
beginsel bestaat dat de belastingplichtige 
het recht waarborgt zich in alle omstan
digheden te verweren tegen een aanslag 



Nr. 758 HOF VAN CASSATIE 1361 

van de fiskale administratie; zodat het 
bestreden arrest niet wettig het door ei
ser ten nadele van verweerster gelegde 
beslag nietig heeft verklaard en evenmin 
wettig de handlichting ervan heeft bevo
len, om reden dat verweerster niet het 
recht heeft gehad tegen de aanslag die 
op het beslag heeft geleid, een bezwaar
schrift in te dienen of niet over de nood
zakelijke feitelijke elementen heeft kun
nen beschikken om een dergelijk be
zwaarschrift met redenen omkleed 
(schending van de aangehaalde wette
lijke bepalingen) : 

Overwegende dat de appelrechter, 
na erop te hebben gewezen dat « op 
grand van art. 75, § 1, 2°, W.I.B. de 
door iedere echtgenoot verschuldig
de belasting afzonderlijk wordt vast
gesteld en op ieders naam gevestigd 
vanaf het jaar dat volgt op datgene 
waarin de feitelijke scheiding 
plaatsgreep », constateert dat de eer
ste verweerster sedert het einde van 
het jaar 1977 van haar echtgenoot 
feitelijk gescheiden leefde, dat de 
aanslagbiljetten voor de aanslagja
ren 1979, 1980 en 1981 aileen naar 
haar echtgenoot werden verstuurd, 
dat deze laatste in gebreke bleef te 
betalen, dat eiser op 8 mei 1985 uit
voerend beslag onder derden heeft 
gelegd in de handen van de N.V. 
Combori op grand van een aantal 
dwangbevelen met betrekking tot 
achterstallige belastingen voor die 
aanslagjaren en tot de verkeersbe
lasting van 1979 en dat de eerste 
verweerster tegen de aanslagen 
geen bezwaar aantekende; 

Dat het arrest oordeelt dat de eer
ste verweerder, aan wie het dwang
bevel op 7 augustus 1984 werd bete
kend, « zelfs indien zij nog tijdig 
een bezwaarschrift had kunnen in
dienen, ( ... ) niet over de vereiste ge
gevens kan of kon beschikken om 
het bezwaarschrift te motiveren » en 
dat « het beslag zou moeten opgehe
ven worden ,, « op grand van het al
gemeen beginsel van het recht van 
een belastingplichtige om zich tegen 
een aanslag te verweren »; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat een belastingplichti-

ge niet over de vereiste gegevens 
beschikt om zijn bezwaarschrift te
gen bepaalde aanslagen gericht te 
motiveren, niet tot gevolg kan heb
ben dat het beslag gelegd door het 
bestuur op grand van de niet betwis
te aanslagen nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 

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

27 november 1992- 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Verougstraete - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Goeminne, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 758 

1 • KAMER - 27 november 1992 

1° RECHTERLIJKE MACHT - ONGE
OORLOOFDE SCHENDING VAN EEN SUB
JECTIEF RECHT DOOR DE BESTUURSOVER
HEID - VOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN 
DIE SCHENDING - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT. 

2° KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BE
STUURSHANDELING - OGENSCHIJNLIJK FOU
TIEVE AANTASTING VAN SUBJECTIEVE RECH
TEN. 
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1° De Rechterlijke Macht is bevoegd om, 
zonder de opportuniteit van een maat
regel van de bestuursoverheid te be
oordelen, de nodige maatregelen te be
velen om een ogenschijnlijk foutieve 
krenking van een subjectief recht te 
doen beeindigen of te voorkomen. (Art. 
584 Ger.W.) (1). 

2° De rechter in kart geding is bevoegd 
om dringende en voorlopige maatrege
len te bevelen als een bestuurshande
ling een ogenschijnlijk foutieve aantas
ting van burgerlijke rechten inhoudt 
(2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. ADRIAANSEN· CURATOR VAN HET FAILLISSE
MENT VISSERS DOUANE-EXPEDITEURS B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7972) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 september 1991 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

Over het middel: 

Overwegende dat de rechter in 
kort geding bevoegd is om, zonder 
de opportuniteit van een maatregel 
van de administratieve overheid te 
beoordelen, de dringende en voorlo
pige maatregelen te bevelen die no
dig zijn om een einde te stellen aan 
een ogenschijnlijk foutieve krenking 
van een subjectief recht door een 
overheidsmaatregel of om dergelijke 
krenking te voorkomen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de betwiste ministeriele be
slissing de B.V.B.A. Vissers Douane-

{1) Cass., 20 sept. 1990, A.R. nr. 8631 (A.C., 
1990-91, nr. 33); Cass., 1 juni 1992, A.R. nr. 
7649 (A.C., 1991-92, nr. 511). 

{2) Cass., 20 sept. 1990, A.R. nr. 8631 (A.C., 
1990-91, nr. 33); Cass., 2 maart 1992, A.R. nr. 
7732 (A.C., 1991-92, nr. 347). 

Expediteurs niet aileen in de onmo
gelijkheid stelt haar handelsactivi
teit gedurende zes maanden nor
maal uit te oefenen maar daarenbo
ven het risico doet lopen haar 
activiteiten na verloop van die ter
mijn niet te kunnen hervatten; dat 
het voorts vaststelt dat die B.V.B.A. 
niet werd gehoord door de minister 
alvorens de beslissing werd gena
men en daaruit afleidt dat haar 
recht van verdediging ogenschijnlijk 
werd geschonden en dat de ministe
riele beslissing een onrechtmatige 
krenking uitmaakt van haar recht 
om vrijelijk aan het handelsverkeer 
deel te nemen; dat de appelrechter 
op die grand beslist dat de uitwer
king van de ministeriele beslissing 
zal worden opgeschort totdat de 
Raad van State uitspraak zal heb
ben gedaan op het verzoek tot nie
tigver klaring; 

Overwegende dat het arrest geen 
beoordeling inhoudt van de opportu
niteit van de betwiste ministeriEHe 
beslissing; dat het evenmin beslist 
omtrent de regelmatigheid ervan 
maar aileen een schijn van onregel
matigheid vaststelt; dat het zodoen
de de perken van de bevoegdheid 
van de rechter in kort geding niet 
overschrijdt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 november 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
De Baets - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Claeys Bou:uaert. 
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Nr. 759 

3° KAMER - 30 november 1992 

1 o LOON - BESCHERMING - RENTE · OP
ZEGGINGSVERGOEDING - UITWINNINGSVER
GOEDING. 

2° LOON- BESCHERMING- AARD VAN DE 
WETSBEPALING - ART. 10 WET BESCHER

MING LOON. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - AARD 
VAN DE WET - ART. 102 ARBEIDSOVEREEN
KOMSTENWET - RENTE. 

4° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID
DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - DWINGENDE 
WETSBEPAL!NG - DWINGEND TEN VOORDE
LE VAN DE TEGENPARTIJ. 

1" Art. 10 Wet Bescherming Loon, lui
dens hetwelk voor het loon van rechts
wege rente verschuldigd is met ingang 
van het tijdstip waarop het eisbaar 
wordt, is toepasselijk op de opzeg
gingsvergoeding en op de uitwinnings
vergoeding (1). 

2° Art. 10 Wet Bescherming Loon val
gens hetwelk op het loon van rechts
wege rente verschuldigd is vanaf het 
tijdstip waarop het eisbaar wordt, is 
een dwingende bepaling ten voordele 
van de werlmemer, niet van de werk
gever (2). 

3° Art. 102 Arbeidsovereenkomstenwet, 
volgens hetwelk de opzeggingsvergoe
ding en de uitwinningsvergoeding van 
de handelsvertegenwoordiger van 
rechtswege rente opbrengen vanaf de 
datum van het einde van de arbeids
overeenkomst, is een dwingende wets
bepaling ten voordele van de werkne
mer, niet van de werkgever. 

4° Een middel uit schending van een 
dwingende wetsbepaling ten voordele 

(1) Cass., 1 april 1985, A.R. nr. 4612 (A.C., 
1984-85, nr. 461); 12 sept. 1988, A.R. nr. 6218 
(A.C., 1988-89, nr. 22). 

(2) Cass., 12 sept. 1988, vermeld in voetnoot 
1; 25 maart 1991, A.R. nr. 9053 (A.C., 1990-91, 
nr. 396). 

van de tegenpartij kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden aangevoerd 
(3). 

(JACK'S AUTO LIGHT B.V.B.A. T. KARSMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8038) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1991 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het derde middel: 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de vergoedingen van 
1.241.378 fr. als opzeggingsvergoe
ding en van 413.791 fr. als uitwin
ningsvergoeding, tot betaling waar
van het arrest eiseres veroordeelt, 
brutobedragen zijn, dat de werkne
mer tegenover de werkgever geen 
recht of vordering kan doen gelden 
tot uitbetaling in zijn handen van de 
bijdragen voor sociale zekerheid en 
de bedrijfsvoorheffing die van de op
zeggings- en de uitwinningsvergoe
ding worden afgehouden en die door 
de werkgever aan de bevoegde in
stellingen worden overgemaakt, en 
dat het arrest de in het middel aan
gevoerde wetsbepalingen schendt 
door aan verweerder rente toe te 
kennen op de bedrijfsvoorheffing en 
de bijdragen voor sociale zekerheid 
vervat in voornoemde bedra
gen; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiseres veroordeelt tot beta
ling aan verweerder van 1.241.378 fr. 
als opzeggingsvergoeding en de som 
van 413.971 fr. als uitwinningsvergoe
ding en haar eveneens veroordeelt 
tot betaling van << de wettelijke inte
resten op deze bedragen van 2/9/1986 
tot 20/11/1986 en de gerechtelijke in
tresten van 21/11/1986 tot de dag van 
de betaling »; 

(3) Cass., 25 maart 1991, vermeld in voetnoot 
2. Zie Cass., 12 sept. 1988, vermeld in voetnoot 
1. 
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Dat het arrest het beroepen von
nis bevestigt; 

Overwegende dat de opzeggings
vergoeding en de uitwinningsvergoe
ding loon zijn in de zin van artikel 
10 van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het 
loon van de werknemers; dat, lui
dens dit artikel, voor het loon van 
rechtswege rente verschuldigd is 
met de ingang van het tijdstip waar
op het eisbaar wordt; 

Dat artikel 102 van de Arbeids
overeenkomstenwet bepaalt dat de 
opzeggingsvergoeding en de vergoe
ding wegens uitwinning van rechts
wege rente opbrengen vanaf de da
tum van het einde van de overeen
komst; 

Dat die beide bepalingen dwin
gend zijn ten voordele van de werk
nemer, niet ten voordele van de 
werkgever; 

Overwegende dat eiseres voor de 
appelrechters niet heeft aangevoerd 
dat de bij het beroepen vonnis toe
gekende rente geheel of gedeeltelijk 
onrechtmatig werd toegekend; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

30 november 1992 - 3• kamer - Vaar
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Wauters - Ge
lijkluidende canclusie van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Hautekier. 

Nr. 760 

3• KAMER - 30 november 1992 

SOCIALE ZEKERHEID - SOCIAAL STA
TUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN- BIJDRAGE
PLICHT - VRIJSTELLING - UITOEFENING 

VAN EEN ANDERE BEROEPSBEZIGHEID -
VOORWAARDE. 

De zelfstandige wiens bedrijfsinkamsten 
als zelfstandige niet een bepaalde sam 
bedragen, is aileen dan vrijgesteld van 
betaling van saciale-zekerheidsbijdra
gen als zelfstandige ap grand dat hij 
naast de beroepsbezigheid als zelfstan
dige gewaanlijk en hoafdzakelijk een 
andere beraepsbezigheid uitaefent, 
wanneer aan Iaatstbedaelde beraepsbe
zigheid een Belgisch pensiaenstelstel 
is verbanden (1). (Art. 35, § 1, K.B. 19 
dec. 1967.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. STENDAHL, 

PHARMACIA BIOSYSTEMS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8046) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1991 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat artikel 12, § 2, 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 bepaalt dat de zelfstan
dige wiens bedrijfsinkomsten een 
bepaald bedrag niet bereiken, geen 
bijdrage verschuldigd is indien hij 
« naast de bezigheid die aanleiding 
geeft tot onderwerping aan dit be
sluit, gewoonlijk en hoofdzakelijk 
een andere beroepsbezigheid uitoe
fent » en dat « de Koning bepaalt 

(1) Cass., 23 jan. 1989, A.R. nr. 7916 (A.C., 
1988-89, nr. 301). Zie wat betreft de zelfstandi
gen die een andere beroepsbezigheid in een 
Lid-Staat van de E.G. uitoefenen : Cass., 21 
nov. 1988, A.R. nr. 5599 (AC., 1988-89, nr. 167) 
met noot 1, alsmede het voormelde arrest van 
23 jan. 1989. 
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wat, voor de toepassing van deze pa
ragraaf, dient verstaan onder gewo
ne en hoofdzakelijke tewerkstelling 
en wat daarmee gelijk gesteld kan 
worden >>; 

Dat artikel 35, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 19 december 
1967 bepaalt dat voor de toepassing 
van artikel 12, § 2, van voornoemd 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 « de onderworpene geacht 
(wordt}, benevens de beroepsbezig
heid als zelfstandige, gewoonlijk en 
hoofdzakelijk, een andere be
roepsbezigheid uit te oefenen gedu
rende het jaar waarvoor de bijdra
gen verschuldigd zijn : a) wanneer 
zijn bezigheid als arbeider, bedien
de, mijnwerker of onder Belgische 
vlag varend zeeman beantwoordt 
aan het begrip gewoonlijke en 
hoofdzakelijke tewerkstelling in de 
zin van het op deze werknemers 
toepasselijk pensioenstelsel; b) wan
neer, indien zijn bezigheid behoort 
tot een ander pensioenstelsel geves
tigd door of krachtens een wet, een 
provinciaal reglement of door deNa
tionale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, deze bezigheid gedu
rende het j aar loopt over ten minste 
acht maanden of 200 dagen ... >>; 

Overwegende dat uit de voormel
de bepalingen, inzonderheid uit arti
kel 35, § 1, van voornoemd konink
lijk besluit van 19 december 1967 
volgt dat de zelfstandige wiens be
drijfsinkomsten als zelfstandige niet 

· een bepaalde som bedragen, aileen 
dan geen bijdrage in de sociale ze
kerheid van zelfstandigen verschul
digd is op grond dat hij naast de be
roepsbezigheid als zelfstandige ge
woonlijk en hoofdzakelijk een ande
re beroepsbezigheid uitoefent, wan
neer aan laatstbedoelde beroepsbe
zigheid een Belgisch pensioenstelsel 
is verbonden; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat verweerder bij verweer
ster een onbeloonde zelfstandige be
roepsbezigheid uitoefende, bijkom
stig aan een gewoonlijke en hoofd
zakelijke tewerkstelling in Zweden 
die onder een Zweeds pensioenstel-

sel valt, en op grand van die vast
stelling de vordering van eiseres tot 
betaling door de verweerders van 
bijdragen over het eerste kwartaal 
1980 tot en met het eerste kwartaal 
1983 voor die zelfstandige be
roepsbezigheid afwijst, de in het 
middel vermelde wettelijke bepalin
gen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

30 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Wauters - Ge
Iijkluidende conclusie van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Verbist. 

Nr. 761 

3• KAMER - 30 november 1992 

1° ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDER
WIJS - GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE IN
STELLING - PERSONEEL BEDOELD IN ART. 41 
WET 27 JULI 1971 - AARD VAN DE DIENSTBE
TREKKING. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP - GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE IN
STELLING - PERSONEEL BEDOELD IN ART. 41 
WET 27 JULI 1971 - AARD VAN DE D!ENSTBE
TREKKING. 
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3° ONDERWIJS UNIVERSITAIR ONDER-
WIJS - GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE IN
STELLING - BIJDRAGEPLICHT TEGENOVER 
DE SOCIALE-ZEKERHEIDSINSTELLING - PER
SONEEL BEDOELD IN ART. 41 WET 27 JULI 
1971. 

4° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - BIJDRAGEPLICHT - GESUBSID!EER
DE UNIVERSITAIRE INSTELLING - PERSO
NEEL BEDOELD IN ART. 41 WET 27 JULI 1971. 

5° ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDER
WIJS - GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE IN-
STELLING PERSONEELSSTATUUT 
DRAAGWIJDTE. 

1° en 2° De door de Staat gesubsidieerde 
universitaire instelling is met het per
soneel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 
1971 verbonden door een arbeidsover
eenkomst, ook al heeft zij overeenkom
stig dit artikel een statuut voor dat 
personeel opgemaakt (1). 

3° en 4° De door de Staat gesubsidieerde 
universitaire instelling is verplicht de 
aan de sociale-zekerheidsinstelling ver
schuldigde bijdragen te betalen voor 
het personeel bedoeld in art. 41 wet 27 
juli 1971, ook al heeft zij overeenkom
stig dit artikel een statuut voor dat 
personeel opgemaakt (2). 

5° Het statuut van het in art. 41 wet 27 
juli 1971 bedoelde personeel van de 
door de Staat gesubsidieerde universi
taire instelling mag afwijken van de 
sociale wetten die de rechtsbetrekkin
gen tussen beide partijen regelen, in 
zoverre die afwijkingen nodig zijn om 
de wettelijk vereiste gelijkwaardigheid 
te bereiken (3); het kan niet afwijken 
van de dwingende wetsbepalingen die 
de verplichtingen van de universitaire 
instelling tegenover de sociale-zeker
heidsinstelling regelen (4). 

(1), (2) en (4) Zie cone!. O.M. 

(3) Zie Cass., 11 okt. 1982, A.R. nr. 3440 
(A. C., 1982-83, nr. 105) met cone!. O.M. in R. W:, 
1982-83, 1625; Cass., 13 mei 1991, A.R. nr. 8932 
(A.C., 1990-91, nr. 468), Cass., 7 sept. 1992, A.R. 
nr. 7825, supra nr. 592, 

(VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL T. RIJKSDIENST 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID, VLAAMSE GEMEEN

SCHAP) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Volgens de rechtspraak van het Hof 
(5) mag het statuut dat de vrije universi
taire instellingen met toepassing van ar
tikel 41 van de wet van 27 juli 1971 voor 
hun personeel moeten opmaken, afwij
ken van de sociale wetgeving « in zover
re die afwijkingen nodig zijn om de wet
telijk vereiste gelijkwaardigheid te berei
ken ». 

In de arresten van 11 oktober 1982 en 
13 mei 1991 ging het om afwijkingen van 
de arbeidsovereenkomstenwetgeving; in 
het arrest van 7 september 1992 betrof 
het het recht van personeelsleden op va
kantiegeld met toepassing van de Vakan
tiewet. 

In onderhavige zaak rijst de vraag of 
de vrije universiteiten vrijgesteld zijn 
van hun bijdrageplicht tegenover de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor 
die takken van de sociale zekerheid 
waarvan het personeel de voordelen niet 
kan genieten ingevolge hun statuut. 

De voormelde rechtspraak geldt niet 
voor de oplossing van deze betwisting. 

Het personeelsstatuut bepaalt uiter
aard de rechten en plichten van het per
soneel, regelt de betrekkingen tussen de 
universiteit en haar personeel. Het kan 
dus afwijken van de wetsbepalingen die 
de arbeidsverhouding tussen werkgever 
en werknemer regelen, m.a.w. die de 
rechten en plichten van deze laatste be
palen. Het heeft daarentegen niets te 
maken met de verplichtingen die de uni
versiteit tegenover anderen dan de per
soneelsleden heeft, zoals de bijdrage
plicht tegenover de R.S.Z. Het kan de 
universiteit van deze verplichtingen niet 
ontslaan. De bijdrageplicht tegenover de 
R.S.Z. regelen kan aileen de sociale-ze
kerheidswetgeving. 

Wanneer het statuut tot gevolg heeft 
dat het personeel het voordeel van be
paalde sociale-zekerheidstakken niet ge
niet, zoals werkloosheidsverzekering en 
vakantieregeling, is het niet logisch dat 

(5) Cass., 11 okt. 1982, A.R. nr. 3440 (A.C., 
1982-83, nr. 105) met cone!. O.M. in R. W:, 
1982-83, 1625; Cass., 13 mei 1991, A.R. nr. 8932 
(A.C., 1990-91, nr. 468); Cass., 7 sept. 1992, A.R. 
nr. 7825, supra, nr. 592. 
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daarvoor bijdragen worden betaald. 
Maar dat moet door de sociale-zeker
heidswetgeving worden geregeld. De So
ciale-Zekerheidswet Werknemers van 27 
juni 1969 biedt die mogelijkheid. Krach
tens artikel 2, § 1, 2° en 3°, kan de Ko
ning voor zekere categorieen van werk
nemers die Hij bepaalt de toepassing 
van de wet tot een of meer van de vijf 
takken van sociale zekerheid beperken 
of bijzondere toepassingsmodaliteiten 
vastleggen, waarbij van zekere bepalin
gen van de wet wordt afgeweken. 

Van deze mogelijkheid is o.m. gebruik 
gemaakt wat het academisch personeel 
van de vrije universiteiten betreft. 
Krach tens artikel 7, § 3, van het konink
lijk besluit van 28 november 1969 is de 
toepassing van de sociale zekerheid, wat 
hen betreft, beperkt tot de ziektekosten
verzekering. Die beperking gold oor
spronkelijk ook voor het wetenschappe
lijk personeel, maar zij is bij koninklijk 
besluit van 16 februari 1971 opgeheven. 

Indien men de bijdrageplicht van de 
universiteiten ook wil beperken wat be
treft het personeel bedoeld in artikel 41 
van de wet van 27 juli 1971, volstaat het 
dat bij koninklijk besluit te regelen. Dat 
kan niet door het personeelsstatuut op
gemaakt met toepassing van voormeld 
artikel 41. 

* 

* * 

Eiseres meent dat zij van bijdrage
plicht is ontslagen, omdat het betrokken 
personeel onder een « statutaire rege
ling » valt en op die grond niet valt on
der de Arbeidsovereenkomstenwet en 
derhalve ook niet onder « de bijdragere
gelingen inzake vakantiegeld, educatief 
verlof of werkloosheid ''· 

Allereerst dient te worden opgemerkt 
dat uit de vaststelling dat de Arbeids
overeenkomstenwet geen toepassing 
vindt, niet volgt dat die bijdrageregelin
gen niet toepasselijk zijn. De werkings
sfeer van die regelingen wordt bepaald 
door het bestaan van een arbeidsover
eenkomst, niet door de toepasselijkheid 
van de Arbeidsovereenkomstenwet. Er 
kan een arbeidsovereenkomst bestaan 
welke niet onder die wet valt. 

Vervolgens wordt ook tevergeefs 
schending aangevoerd van de Vakantie
wet. Volgens het arrest van 7 september 
1992 is deze inderdaad niet toepasselijk 
op het personeel dat onder het statuut 

valt. De bijdrageplicht vindt haar rechts
grond echter niet in die wet, maar in de 
Sociale-Zekerheidswet. En deze bevat 
niet de overeenkomstige bepaling van ar
tikel 1, tweede lid, 2°, van de Vakantie
wet volgens welke zij niet toepasselijk is 
« op de categorieen van personen die 
met een andere wettelijke jaarlijkse va
kantieregeling zijn begunstigd ''· Vrijstel
ling van bijdrageplicht kan dus niet vol
gen uit de niet-toepasselijkheid van de 
Vakantiewet. 

* 

* * 
Blijft dan de vraag of de betrokken 

bijdrageregelingen geen toepassing vin
den omdat het personeel een statuut 
heeft. 

Ik heb reeds de gelegenheid gehad in 
een noot onder het arrest van 13 juni 
1973 (6) en in mijn conclusie bij het ar
rest van 25 juni 1979 (7), als mijn me
ning te kennen te geven dat er een on
derscheid bestaat tussen « een statuut 
hebben » en « een statutaire dienstbe
trekking hebben ». 

Dat onderscheid ligt overigens beslo
ten in de overweging van bet voormelde 
arrest van 13 juni 1973 « dat de dienstbe
trekking tussen eiser en verweerster ( ... ) 
werd geregeld door algemene en onper
soonlijke bepalingen, die op de partijen 
toepasselijk zijn geworden door een een
zijdige aanstelling door de overbeid en 
niet ingevolge een overeenkomst ». 

Een statuut is een gebeel van algeme
ne en onpersoonlijke bepalingen die de 
recbten en verplicbtingen van het perso
neel regelen. Dat een statuut is opge
maakt, wil nog niet zeggen dat de dienst
betrekking statutair is geregeld. Hiertoe 
is vereist dat de dienstbetrekking tot 
stand is gekomen door een eenzijdige 
recbtsbandeling van de daartoe bevoeg
de instantie. Is de dienstbetrekking ont
staan door een arbeidsovereenkomst, 
dan is zij niet statutair, ook al beeft bet 
personeel een statuut. De dienstbetrek
king is dus al dan niet statutair, niet 
naargelang het personeel al dan niet een 
statuut heeft, maar, indien een statuut 
bestaat, naargelang dit door een eenzij
dige aanstelling of ingevolge een arbeids
overeenkomst op het personeel toepasse
lijk is. 

(6) A.C., 1973, 995. 

(7) R. W., 1979-80, 184. 
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Voor het overheidspersoneel is de een
zijdige aanstelling en dus het statutair 
dienstverband de regel, de contractuele 
indienstneming de uitzondering. 

In de particuliere sector daarentegen 
is de contractuele dienstbetrekking de 
regel, omdat een particulier - wat de 
overheid in het algemeen belang wel kan 
- een ander particulier niet door een 
eenzijdige handeling en zonder de in
stemming van deze laatste tot het ver
richten van arbeid kan verplichten. Tus
sen particulieren kan een dienstbetrek
king in de regel aileen ontstaan door een 
wilsovereenstemming tussen beide par
tijen, dus ingevolge een arbeidsovereen
komst. Hierop kan aileen uitzondering 
worden gemaakt door een wettelijke re
geling. De wet kan een particuliere in
stelling machtigen personeel door een 
eenzijdige rechtshandeling in dienst te 
nemen. Aileen dan is het dienstverband 
tussen particulieren statutair. Is dat niet 
het geval, dan is de dienstbetrekking 
contractueel, zijn partijen dus door een 
arbeidsovereenkomst gebonden, ook al 
heeft de werkgever voor het personeel 
een wettelijk statuut opgemaakt. 

De gesubsidieerde universitaire instel
lingen, zoals eiseres, zijn geen overheids
instellingen, maar particuliere instellin
gen. Artikel 41 van de wet van 27 juli 
1g72 verplicht ze wei een statuut voor 
hun personeel op te maken. Maar het 
machtigt ze niet, evenmin overigens als 
enige andere wetsbepaling, het personeel 
door een eenzijdige rechtshandeling in 
dienst te nemen. 

Derhalve zijn de universiteit en haar 
personeelsleden bedoeld in voormeld ar
tikel 41 door een arbeidsovereenkomst 
verbonden. Wat voor de universiteit vol
staat om bijdrageplichtig te zijn met toe
passing van de sociale-zekerheidswetge
ving en artikel 122 van de Herstelwet 
van 22 januari 1g35. 

* 

* * 

Beide middelen falen naar recht. 

Daarbij komt nog dat het tweede mid
del niet ontvankelijk is, omdat de erin 
bestreden beslissing behoudens de aan
gehaalde motivering, ook steunt op een 
tweede reden, waartegen het middel niet 
opkomt, namelijk dat de bijdragen in elk 
geval verschuldigd zijn omdat de perso-

neelsleden een vergoeding boven hun 
normaal loon hebben ontvangen en deze 
ook onder de betrokken wetgeving valt. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8055) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 5 december 1991 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikelen 1, inzon
derheid § 1, eerste lid, 14, 17, inzonder
heid eerste lid, § 1, 1°, c, 2°, c, § 2, 1°, c 
en 2°, c van de wet van 27 juni 1g6g tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1g44 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders - artikel 
17 zoals vervangen bij artikel 2, res
pectievelijk 2°, 5°, 7° en 11 o van de wet 
van 24 december 1g74, en gewijzigd bij 
artikel 1, 1° en 3° van het koninklijk be
sluit van 24 december 1g3o -, van arti
kelen 1, inzonderheid § 1, 2, inzonderheid 
§ 1, 23, 38, §§ 1, 2, 3° en 3, 3° en go, en 3g 
van de wet van 2g juni 1g31 houdende al
gemene beginselen van de sociale zeker
heid voor werknemers - in werking ge
treden, overeenkomstig artikel 41 van de 
wet, op de data door de Koning bepaald, 
d.w.z., voor artikel 23 : op 1 januari 1g33 
- K.B. 7 december 1g31 -; voor artikel 
38 : op 1 oktober 1g32 - K.B. nr. g6 van 
28 september 1g32 - en 1 januari 1g34 
- K.B. nr. 214 van 30 september 1g33 -
en voor artikel 3g : vanaf het vakantie
dienstjaar 1g33 - K.B. nr. 214 van 30 
september 1g33 - gewijzigd, wat artikel 
38 betreft : in zijn geheel bij artikel 1 
van het koninklijk besluit nummer g6 
van 28 september 1g82; wat § 3, 3° be
treft: zoals van kracht tijdens het eerste 
kwartaal 1g86 tot en met het eerste 
kwartaal 1g37, d.w.z. na de wijziging bij 
koninklijk besluit nummer g6 van 28 
september 1g32 en v66r de wijziging bij 
artikel 136 van de wet van 30 december 
1g88; wat § 3, go betreft : zoals toegevoegd 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit 
nummer 214 van 30 september 1g33 en 
aangevuld bij artikel 3 van het konink
lijk besluit nummer 287 van 31 maart 
1g34; wat artikel 3g betreft: zoals van 
kracht tijdens het eerste kwartaal van 
1g86 tot en met het eerste kwartaal 1g37, 
dat wil zeggen na de invoeging bij arti
kel 2 van het koninklijk besluit nummer 
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214 van 30 september 1983 en de wijzi
ging bij koninklijk besluit van 29 maart 
1985 -, van artikelen 1 en 18 van de bij 
koninklijk besluit van 28 juni 1971 aan
gepaste en gecoordineerde wetsbepalin
gen betreffende de jaarlijkse vakantie 
der werknemers, van artikelen 122 van 
de Herstelwet van 22 januari 1985 hou
dende sociale bepalingen en 19 van het 
koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uit
voering van afdeling 6 - toekenning van 
betaald educatief verlof in het kader van 
de voortdurende vorming van de werkne
mers - van hoofdstuk IV van de Her
stelwet van 22 januari 1985 houdende so
ciale bepalingen, zoals van kracht v66r 
de wijziging bij artikel 1 van het konink
lijk besluit van 29 december 1988, van 
artikelen 1, 2 en 3 van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978, en van 
artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op 
de financiering en de controle van de 
universitaire instellingen, gewijzigd bij 
artikel 4 van het koninklijk besluit num
mer 434 van 5 augustus 1986 tot wijzi
ging van de wetgeving op de financiering 
en de controle van de universitaire in
stellingen (overeenkomstig artikel 10 van 
dit besluit in werking op 1 januari 1972; 
dit koninklijk besluit werd bekrachtigd 
bij artikel 7, 4° van de wet van 15 decem
ber 1986, B.St., 19 december 1986), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing met betrekking tot de " alge
mene toepasselijkheid R.S.Z. en jaar
lijkse vakantiewetgeving" oordeelt dat 
"zowel de wetgeving inzake jaarlijkse 
vakantie geldend voor de privesector, als 
de Algemene Beginselenwet Sociale Ze
kerheid en de R.S.Z.-wet (uitgezonderd 
afdeling II Bepalingen betreffende de 
personen die in de openbare sector te
werkgesteld worden) derhalve van toe
passing (zijn) op de personeelsleden 
waarover het gaat en de V.U.B." en eise
res' vorderingen in terugbetaling van 
over het eerste kwartaal 1986 tot en met 
het eerste kwartaal 1987 betaalde bijdra
gen inzake jaarlijkse vakantie, werkloos
heid en educatief verlof, afwijst, op vol
gende gronden : " De gecoordineerde wet
ten van 28 juni 1971 betreffende de 
jaarlijkse vakantie voor werknemers zijn 
luidens artikel 1, 1° van toepassing op de 
personen die onderworpen zijn aan de 
sociale zekerheidsregeling voor werkne
mers; artikel 1, § 1 van de wet van 27 ju
ni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders bepaalt het toepassingsgebied op de 
werknemers en de werkgevers die door 

een arbeidsovereenkomst verbonden zijn 
( ... ); (eerste verweerder) beroept zich op 
de algemene geldingskracht van de wet, 
om reden dat de personeelsleden waar
over het gaat en de V.U.B. "door een ar
beidsovereenkomst verbonden zijn ", ook 
al is die inhoudelijk bepaald door een 
" statuut" dat om de gelijkwaardigheid 
met dit van het rijkspersoneel te beko
men, afwijkt van de arbeidsovereenkom
stenwet; het arbeidshof kan deze stelling 
involgen; immers, en in tegenstelling tot 
hetgeen (eiseres) voorhoudt, is de V.U.B. 
een private instelling die weliswaar als 
openbare overheid optreedt bij het ver
vullen van haar wettelijke opdracht di
ploma's uit te reiken aan het bezit waar
van in het algemeen belang de bevoegd
heid verbonden is om bepaalde beroepen 
uit te oefenen, doch hierdoor nochtans 
geen "openbare overheid" wordt wat het 
geheel van haar werkzaamheden betreft, 
zelfs niet als die, zoals het personeelsbe
leid, een verband hebben met eerstge
noemde opdracht; zij blijft een particulie
re werkgever (R. Aerden en B. Mergits, 
V.U.B. Het personeelsstatuut van de 
vrije universitaire instellingen: een 
nieuw soort arbeidsovereenkomst?, in 
R.T. W. 1983-1984, kol. 1621); het "sta
tuut" dat " gelijkwaardig is aan het sta
tuut gesteld door de wetten en reglemen
ten voor het personeel van de universi
taire instellingen van de Staat", tot het 
uitvaardigen waarvan artikel 41 van de 
wet van 27 juli 1971 op de financiering 
en de controle van de universitaire in
stellingen, zoals met retroactieve wer
king beperkt bij koninklijk besluit nr. 
434 van 5 augustus 1986, de raad van be
beer van de vrije universiteiten belast 
heeft, dit namelijk " voor hun personeel 
bezoldigd ten laste van de werkingstoela
gen bepaald bij artikel 25" kan derhalve 
geen " statuut" zijn in de zin van alge
mene en onpersoonlijke bepalingen die 
op de partijen toepasselijk zijn geworden 
door een eenzijdige aanstelling door de 
overheid maar wei een geheel van bepa
lingen, ook al zijn die algemeen en on
persoonlijk, die ingevolge een overeen
komst tussen twee particuliere personen 
van toepassing geworden zijn : het ar
beidsrecht wordt overigens meer en 
meer door dwingende bepalingen, zoals 
de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, en zoals de C.A.O.'s, beheerst, wat 
niet wegneemt, dat de verhouding tussen 
werkgever en werknemer conctractueel 
blijft (id.); de personeelsleden waarover 
het in casu gaat, die namelijk bezoldigd 
zijn ten laste van de werkingstoelagen 
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en die behoren tot respectievelijk het ad
ministratief en technisch personeel en 
het (tijdelijk) wetenschappelijk personeel 
zijn derhalve met de V.U.B. door een ar
beidsovereenkomst verbonden, ook al 
zijn de arbeidsvoorwaarden bepaald in 
een " statuut " hetwelk respectievelijk op 
5 juli 1g83 en op 17 januari 1g78 door de 
raad van beheer werd goedgekeurd en 
door de minister van Onderwijs als ge
lijkwaardig aan dit van het personeel 
van de universitaire instellingen van de 
Staat werd aanvaard ". (arrest pp. 6 en 
7), 

terwijl overeenkomstig artikel 1, § 1 
van de wet van 27 juni 1g6g tot herzie
ning van de besluitwet van 28 december 
1g44 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, deze wet toepas
sing vindt op "de werknemers en de 
werkgevers die door een arbeidsovereen
komst zijn verbonden "; luidens artikel 
14, § 1 van dezelfde wet de bijdragen 
voor de sociale zekerheid worden bere
kend op grond van het loon van de werk
nemer; artikel17 van deze wet de bijdra
gevoeten en de loongrenzen bepaalt voor 
de onderscheiden bijdragen, zoals de 
werknemersbijdrage bestemd voor de re
geling inzake arbeidsvoorzieningen en 
werkloosheid (eerste lid, § 1, 1°, c - ar
beiders - en 2°, c, - bedienden -) en 
de desbetreffende werkgeversbijdragen 
(eerste lid,§ 2, 1°, c- arbeiders - en 2°, 
c - bedienden - ); deze bijdragen 
slechts verschuldigd zijn voor zover de 
persoon of instelling die tewerkstelt en 
de tewerkgestelde verbonden zijn door 
een arbeidsovereenkomst, dit is een 
overeenkomst waarbij de werknemer 
zich verbindt, tegen loon, onder gezag 
van een werkgever, arbeid te verrichten; 
naar luid van artikel 2, § 1, van de wet 
van 2g juni 1g81 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers deze wet van toepassing is 
op de werknemers en de werkgevers, dit 
zijn, blijkens artikel 1 van deze wet de 
personen die met een werkgever door 
een arbeidsovereenkomst verbonden 
zijn, respectievelijk, de natuurlijke per
soon of de rechtspersoon die ingevolge 
een arbeidsovereenkomst een of meer 
werknemers in dienst heeft; overeen
komstig artikel 23 van dezelfde wet de 
sociale zekerheidsbijdragen berekend 
worden op basis van het loon van de 
werknemer; artikel 38 van deze wet de 
bijdragevoet van de werknemersbijdrage 
bepaalt, zoals inzake arbeidsvoorziening 
en werkloosheid (§ 2, 3°) evenals de bij
dragevoet van de werkgeversbijdrage, 

zoals inzake arbeidsvoorziening en werk
loosheid (§ 3, 3° en go); deze bijdragen 
slechts verschuldigd zijn voor zover de 
persoon of de instelling die tewerkstelt 
en de tewerkgestelde verbonden zijn 
door een arbeidsovereenkomst, dit is een 
overeenkomst waarbij de werknemer 
zich verbindt tegen loon, onder gezag 
van een werkgever, arbeid te verrichten, 
en, wat de bijdrage bedoeld bij artikel 
38, § 3, go betreft, met betrekking tot de 
werknemers voor wie de werkgever on
der de toepassing van de wetten betref
fende de jaarlijkse vakantie der werkne
mers, gecoordineerd op 28 juni 1971, valt; 
artikel 3g van deze wet een inhouding 
oplegt op het gedeelte van het wettelijk 
vakantiegeld dat niet overeenstemt met 
het normale loon voor de vakantiedagen, 
gelijk aan het totaal van de in artikel 38, 
§ 2 vastgestelde bijdragevoeten; ook deze 
inhouding derhalve slechts verschuldigd 
is voor zover de persoon of de instelling 
die tewerkstelt en de tewerkgestelde ver
bonden zijn door een arbeidsovereen
komst, dit is een overeenkomst waarbij 
de werknemer zich verbindt tegen loon 
onder gezag van een werkgever, arbeid 
te verrichten; overeenkomstig artikel 1 
van de bij koninklijk besluit van 28 juni 
1g71 aangepaste en gecoordineerde wets
bepalingen betreffende de jaarlijkse va
kantie van de werknemers deze wetten 
toepasselijk zijn op de personen die on
derworpen zijn aan de sociale zeker
heidsregelingen voor (onder andere) 
werknemers (eerste lid, 1°); deze wetsbe
palingen evenwel niet toepasselijk zijn 
op de categorieen van personen die met 
een andere wettelijke jaarlijkse vakan
tieregeling begunstigd zijn (tweede lid, 
2°); overeenkomstig artikel 18 van deze 
wet het vakantiegeld in beginsel wordt 
gefinancierd door werkgeversbijdragen 
in het raam van de sociale zekerheid, be
halve voor hoofdarbeiders ( ... ); aldus, 
door de verwijzing naar het toepassings
gebied van de sociale zekerheidsregeling 
voor werknemers, deze gecoordineerde 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
slechts toepasselijk zijn voor zover tus
sen de personen of de instelling die te
werkstelt en de tewerkgestelde een ar
beidsovereenkomst bestaat, dit is, een 
overeenkomst waarbij de werknemer er 
zich toe verbindt tegen loon, onder gezag 
van een werkgever, arbeid te verrichten, 
en voor zover geen andere wettelijke 
jaarlijkse-vakantieregeling op deze per
sonen toepasselijk is; overeenkomstig ar
tikel 122 van de Herstelwet van 22 ja
nuari 1g35 houdende sociale bepalingen, 
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inzake het educatief verlof, de Koning, 
met het oog op de financiering van het 
deel van de lonen en de sociale bijdra
gen dat voor rekening komt van de 
werkgevers, aan de werkgevers een bij
drage kan opleggen waarvan hij het be
drag vaststelt; aldus bij artikel 19 van 
het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot 
uitvoering van afdeling 6 - toekenning 
van betaald educatief verlof in het kader 
van de voortdurende vorming van de 
werknemers - van hoofdstuk IV van de 
Herstelwet van 22 januari 1985 houdende 
sociale bepalingen, zoals van kracht v66r 
de wijziging bij koninklijk besluit van 29 
december 1988 voor de werknemers ( ... ) 
die bijdrageplichtig zijn aan een van de 
sociale zekerheidsstelsels, vermeld in ar
tikel 122 van de wet, de werkgevers een 
bijdrage verschuldigd waren van 0,03 
pet. van de lonen die in aanmerking wor
den genomen voor de berekening van de 
bijdragen voor sociale zekerheid; aldus 
ook voor deze bijdrageverplichting ver
eist is dat de persoon of instelling die te
werkstelt en de tewerkgestelde door een 
arbeidsovereenkomst verbonden zijn, dit 
is een overeenkomst waarbij de werkne
mer er zich toe verbindt, tegen loon, on
der het gezag van een werkgever, arbeid 
te verrichten; en terwijl overeenkomstig 
het bij artikel 4 van het koninklijk be
sluit onder nr. 434 van 5 augustus 1986, 
tot wijziging van de wetgeving op de fi
nanciering en de controle van de univer
sitaire instellingen, gewijzigde artikel 41 
van de wet van 27 juli 1971 op de finan
ciering en de controle van de universitai
re instellingen, de door de Staat gesubsi
dieerde universitaire instellingen voor 
hun personeel bezoldigd ten laste van de 
werkingstoelagen, bepaald bij artikel 25, 
een statuut dienen vast te stellen dat ge
lijkwaardig is aan het statuut vastge
steld door de wetten en reglementen 
voor het personeel van de universitaire 
instellingen van de staat, welke bepaling, 
krachtens artikel 10 van het koninklijk 
besluit nummer 434 retroactief geldt van
a£ 1 januari 1972; aldus voor de ten laste 
van de werkingstoelagen bezoldigde per
soneelsleden globaal de grootst moge
lijke gelijkheid ten opzichte van het 
overeenstemmend personeel van de uni
versitaire instellingen van de staat, dien
de te worden nagestreefd op het vlak 
van de aanwerving, tewerkstelling en 
vastheid van betrekking, en rekening 
houdende met alle samenstellende ele
menten van de bezoldigingsregeling; ei
seres aldus aanvoerde, en noch de ande
re partijen, noch de rechter betwistte, 

dat haar raad van beheer op 17 januari 
1978 een statuut voor het wetenschappe
lijk personeel had goedgekeurd en op 5 
juli 1983 een statuut voor het administra
tief personeel, hetwelk door de minister 
van Onderwijs bij brief van 2 september 
1985 als gelijkwaardig met het statuut 
van het personeel van de rijksuniversi
teiten werd erkend; aldus een geheel van 
regels geldt met betrekking tot de aan
werving, tewerkstelling, promotie, bezol
diging, beiHndiging van de overeen
komst, ... die het globaal " statuut" van 
het wetenschappelijk, respectievelijk ad
ministratief en technisch personeel vor
men; het geheel van regels, vormende 
het personeelsstatuut, de arbeidsrechte
lijke verhouding tussen de tewerkstellen
de universitaire instelling en de tewerk
gestelde personen regelen; deze regels 
eenzijdig werden geconcipieerd en opge
legd en eventueel kunnen worden gewij
zigd door de raad van beheer van eise
res, en als dusdanig, zonder mogelijk
heid tot individuele andersluidende ver
bintenissen, aan elk personeelslid tegen
stelbaar zijn; deze regels algemene en 
onpersoonlijke bepalingen vormen die 
weliswaar op de partijen, en meer in het 
bijzonder op het personeelslid, slechts 
toepasselijk worden nadat zij een over
eenkomst hebben gesloten inzake de te
werkstelling, dat wil zeggen een overeen
·komst inzake o.m. het toepasselijk ver
klaren van die algemene onpersoonlijke 
bepalingen, doch dit geenszins betekent 
dat zij zouden kunnen een (afwijkende) 
overeenkomst sluiten over de bepalin
gen, die hen integendeel eenzijdig wor
den opgelegd door de raad van beheer 
van de universitaire instelling, hiertoe 
wettelijk verplicht; de arbeidsrechtelijke 
verhoudingen tussen eiseres en haar per
soneelsleden bezoldigd lastens de wer
kingstoelagen derhalve niet samenvallen 
met de verhouding krachtens arbeids
overeenkomst bedoeld in artikelen 2 of 3 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, doch veeleer 
moeten worden opgevat als een statutai
re regeling, in de zin van artikel 1, twee
de lid van deze Arbeidsovereenkomsten
wet, waardoor deze wet niet toepasselijk 
is op de bedoelde rechtsbetrekkingen; al
dus derhalve evenmin de bijdrageregel
ingen inzake vakantiegeld, educatief ver
lof of werkloosheid, zoals hiervoren om
schreven, toepasselijk zijn op eiseres en 
de voor het eerste kwartaal 1986 tot en 
met het eerste kwartaal 1987 gedane be
talingen, voorwerp van de terugvorde
ring, als onverschuldigde betalingen 
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moeten worden opgevat; zodat het ar
beidshof niet zonder miskenning van de 
in de aanhef van dit middel opgenomen 
wetsbepalingen, kon stellen dat de wet
geving inzake de jaarlijkse vakantie, en 
de "Algemene Beginselenwet S.Z. " en 
de " R.S.Z.-wet " op eiseres toepasselijk 
waren en haar vordering tot terugvorde
ring van gestorte bijdragen voor jaar
lijkse vakantie, educatief verlof en werk
loosheid, ongegrond verklaren (scherr
ding van alle in de aanhef van het 
middel aangehaalde wetsbepalingen) » : 

Overwegende dat artikel 41 van 
de wet van 27 juli 1971 aan de door 
de Staat gesubsidieerde universitai
re instellingen de verplichting oplegt 
voor hun personeel, bezoldigd ten 
Iaste van de werkingstoelagen be
paald in artikel 25 van die wet, bij 
beslissing van hun raad van beheer 
een statuut vast te stellen dat gelijk
waardig is aan het statuut vastge
steld door de wetten en reglementen 
voor het personeel van de universi
taire instellingen van de Staat; 

Dat dit statuut weliswaar de ar
beidsverhouding tussen de universi
taire instelling en haar personeel re
gelt door algemene en onpersoon
lijke bepalingen; dat deze bepalin
gen evenwel niet toepasselijk wor
den ingevolge een eenzijdige aan
stelling door een bestuursorgaan 
van de instellingen, maar ingevolge 
een tussen beide partijen gesloten 
arbeidsovereenkomst; 

Dat de universitaire instelling en 
het personeel bedoeld in artikel 41 
van de wet van 27 juli 1971 door een 
arbeidsovereenkomst verbonden 
blijven, ook als het in dit artikel be
doelde statuut is opgemaakt; dat de 
wetten die toepasselijk zijn op de 
door een arbeidsovereenkomst ver
bonden werkgevers en werknemers, 
derhalve in beginsel toepasselijk 
zijn op de instelling en haar perso
neel; 

Overwegende dat de werkgevers 
voor het personeel waarmee zij door 
een arbeidsovereenkomst verbonden 
zijn, verplicht zijn tot betaling van 
bijdragen verschuldigd krachtens de 
sociale-zekerheidswetgeving, inzon-

derheid de wetten van 27 juni 1969 
en 29 juni 1981, en ter uitvoering 
van artikel 122 van de Herstelwet 
van 22 januari 1985; 

Dat de gesubsidieerde universitai
re instelling van die bijdrageplicht 
niet is vrijgesteld op de enkele 
grond dat zij voor haar personeel 
een statuut heeft opgemaakt ter uit
voering van artikel 41 van de wet 
van 27 juli 1971; 

Dat dit statuut de rechten en 
plichten van het personeel tegen
over de universitaire instelling be
paalt en als zodanig kan afwijken 
van de sociale wetten die de rechts
betrekkingen tussen beide partijen 
regelen, in zoverre die afwijkingen 
nodig zijn om de wettelijk vereiste 
gelijkwaardigheid te bereiken; dat 
het statuut evenwel niet kan afwij
ken van de dwingende wetsbepalin
gen die de verplichtingen van de 
universitaire instellingen tegenover 
de sociale-zekerheidsinstelling rege
len; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

30 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, procureur-generaal - Advocaten : 
mrs. Geinger, De Bruyn en Delahaye. 

Nr. 762 

3• KAMER - 30 november 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - TOEPAS

SINGSSFEER - HUISARBEIDERS. 
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De Arbeidsovereenkomstenwet is niet 
toepasselijk op de arbeidsovereen
komst voor huisarbeiders (1). (Art. 1 
Arbeidsovereenkomstwet.) 

(HOORNAERT T. PHILIPS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8056) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over bet middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 1 2 39 § 1 
47 en 59, van de wet van 3 juli i97B be: 
tr~.ff~nde . ~e arbeidsovereenkomsten, ge
WlJZlgd blJ de wet van 17 juli 1985, 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging de vordering van eiseres tegen 
verweerster tot het bekomen van de for
faitaire schadevergoeding van 39.053 fr., 
gesteund op de wet van 3 juli 1978 niet 
gegrond verklaart en de eis tot veroorde
ling van verweerster tot regularisatie 
van de bijdragen aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid voor de gehele 
periode der prestaties niet toelaatbaar 
verklaart op de volgende gronden: " (Ei
seres) vo~rt aan dat zij voor (verweer
ster) arbe1dsprestaties leverde als huisar
beidster. Huisarbeidsters zijn personen 
die tegen betaling van loon handarbeid 
verrichten op een plaats d~or hen zelf 
gekozen overeenkomstig de richtlijnen 
verstrekt door hun werkgever. Het ver
richten van arbeid onder het gezag van 
de werkgever is een essentieel element 
van de arbeidsovereenkomst voor huisar
beiders, zoals van elke arbeidsovereen
komst. De uitoefening van gezag houdt 
de bev~egdheid in om leiding te geven 
en toez1eht te houden; ten aanzien van 
de arbeidsovereenkomst voor huisarbei
ders is het gezag van de werkgever en 
derhalve zijn leiding en toezicht welis
waar beperkt, maar niet uitgesloten 
doordat de huisarbeider arbeid verricht 
op een plaats die niet door de werkgever 
werd aangewezen ... De werkwijze was 
zo strikt omschreven en de kontrole zo 
ingericht dat (eiseres) moet geacht wor-

(1} Zie Cass., 2? sept. 1973 (A.C., 1974, 93} 
met cone!. O.M. m J.T.T., 1974, 11; Cass., 6 
nov. 1974 (A.C., 1975, 308}. 

den tewerkgesteld te zijn geweest onder 
het gezag van (verweerster). Vermits zij 
het werk niet uitvoerde op een plaats 
aangewezen door de werkgever dient er 
aanvaard dat zij een huisarbeidster was. 
De wet van 3 juli 1978 is grotendeels een 
coordinatie van de vroeger bestaande 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komsten ... Daarbuiten bleven een aantal 
arbeidsverhoudingen geregeld door af
zonderlijke wetten: ... huisarbeid: gere
geld door de algemene beginselen van 
het Burgerlijk Wetboek. Daarbuiten be
s~aat thans geen specifieke wetgeving 
d1e het statuut van de huisarbeider re
gelt. Zij vielen onder de toepassing van 
het koninklijk besluit van 5 april 1952 tot 
~rdening van de wetten houdende rege
lmg van de huisarbeid op gebied van lo
nen en hygiene. Deze specifieke regeling 
werd echter opgeheven door de wet 5 de
cember 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comites in zijn artikel 68.3°. Uit de voor
bereidende werken van deze wet blijkt 
dat het de bedoeling was een afzonderlijk 
nationaal paritair comite voor de huisar
beid op te richten, wat nooit gebeurd is. 
Bij het tot stand komen van de wet van 
3 juli 1978 is daarin geen verandering 
gekomen : zowel uit de memo
rie van toelichting op de wet als uit 
het Senaatsverslag ... blijkt dat de 
huisarbeiders niet gelijk te stellen zijn 
met de andere · arbeiders, vermits de 
werkgever normaliter geen toegang heeft 
tot hun werkplaats die zij zelf kiezen. 
Ook bij de bespreking in de Senaat stel
de de Minister uitdrukkelijk dat de huis
arbe~ders niet vallen onder de gewone 
a~bmdsovereenkomst, terwijl ook het ad
v~es van de Raad van State uitdrukkelijk 
mteenzet dat niet opgenomen zijn en 
ook niet vermeld in de memorie van toe
lichting de bepalingen die de huisarbei
ders ... betreffen. Ook bij de wijziging 
van artikelen 2, 3 en 5 van de wet van 3 
juli 1978 door de wet van 17 juli 1985 

'werd daar geen wijziging in gebracht. 
T~vens onderstreept de N.A.R. in zijn ad
Vles nr. 696 van 2 juni 1981 dat het 
schrappen van de noties " leiding en toe
zicht " geen enkele weerslag heeft op het 
statuut van de huisarbeiders waaraan de 
Raad in een later stadium een onderzoek 
zou wijden om voor hen beschermende 
maatregelen te nemen. Inhoudelijk wijdt 
de wet van 3 juli 1978 geen enkele bepa
ling aan de arbeidsovereenkomst van de 
huisarbeiders ... Tegenover de uitdrukke
li~ke wil d~or de wetgever herhaaldelijk 
mtgedrukt m de verschillende fasen van 
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de voorbereidende werken van de wet 
van 3 juli 1978 dat deze wet niet toepas
selijk was op de huisarbeiders en tegen
over het afwezig zijn van enige wetsbe
paling in deze wet aan hen gewijd, waar 
dit in andere wetten wel het geval is, 
kan enkel besloten worden dat deze wet 
niet toepasselijk is op de huisarbeiders. 
Bijgevolg kan (eiseres) geen aanspraak 
maken op een opzeggingsvergoeding 
voorzien in deze wet", 

terwijl de arbeidsovereenkomsten voor 
werklieden geregeld worden door de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten; dat het bestreden ar
rest beslist dat eiseres moet geacht wor
den tewerkgesteld te zijn geweest onder 
het gezag van verweerster als huisar
beidster; dat eiseres derhalve gebonden 
was door een arbeidsovereenkomst voor 
huisarbeiders; dat de wet van 3 juli 1978 
bijgevolg van toepassing is op deze ar
beidsovereenkomst, behoudens de bepa
lingen van die wet welke, gelet op ~et 
specifiek karakter van de tewerkstellmg 
als huisarbeider, er onverenigbaar mee 
zijn; dat de verplichting van de partij, 
die een voor onbepaalde tijd gesloten ar
beidsovereenkomst beeindigt zonder 
dringende reden of zonder inachtneming 
van de opzeggingstermijn, om aan de an
dere partij een opzeggingsvergoeding te 
betalen niet onverenigbaar is met het 
specifiek karakter van de tewerkstelling 
als huisarbeider; dat het bestreden ar
rest dan ook ten onrechte beslist heeft 
dat de wet van 3 juli 1978 niet toepasse
lijk is op eiseres (schending van de arti
kelen 1, 2 en 47, wet 3 juli 1978) en der
halve eveneens ten onrechte beslist heeft 
dat eiseres geen aanspraak kan maken 
op de in die wet voorziene opzeggings
vergoeding (schending van art. 39, § 1 en 
59, wet 3 juli 1978) » : 

Overwegende dat, hoewel een 
huisarbeider, die tegen loon onder 
het gezag van de werkgever arbeid 
verricht, door een arbeidsovereen
komst gebonden is, zoals te dezen 
door de appelrechters aanvaard, die 
arbeidsovereenkomst niet geregeld 
is door de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te oordelen dat « (eiseres) 
geen aanspraak kan rnaken op een 
opzeggingsvergoeding voorzien in de 
wet (van 3 juli 1978) » orndat « deze 
wet niet toepasselijk is op de huisar-

beiders », hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat het rniddel faalt naar recht; 

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

30 november 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten : mrs. 
Houtekier en Geinger. 

Nr. 763 

2• KAMER - 1 december 1992 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 
- ART. 39 - DRAAGWIJDTE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1 o De be paling van art. 39 Wegverkeers
reglement brengt mee dat de autobus
of trolleybusbestuurder, die zich in de 
in dat artikel vermelde omstandighe
den bevindt, geen voorrang moet verle
nen aan de andere bestuurders die de
zelfde richting volgen op voorwaarde 
dat hij zijn voornemen om zijn halte
plaats te verlaten tijdig heeft kenbaar 
gemaakt door middel van zijn richting
aanwijzers. 

2° Hij die voor de strafrechter een bur
gerlijke vordering heeft ingesteld wel
ke gegrond is op de schade ten gevolge 
van een lout van de verweerder of van 
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een persoon waarvoor die verweerder 
aansprakelijk is, moet het bewijs Ieve
ren van die tout of van dat feit (1). 

(DE BACKER T. BOGAERTS, N.M.B.S.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5559) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 maart 1991 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen de verweerders in
gestelde civielrechtelijke vorderin
gen; 

Over het middel van eisers ver
zoekschrift waarvan een door de griffier 
van het Hof voor eensluidend verklaarde 
kopie aan dit arrest is gehecht en daar
van deel uitmaakt : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd wegens overtreding van artikel 
39 van het Algemeen Wegverkeers
reglement en een rechtstreekse dag
vaarding liet betekenen aan de ver
weerders op grond van overtreding 
door de eerste verweerder van arti
kel 12.4 van dit reglement; 

Dat het bestreden vonnis, na de 
strafvordering vervallen door verja
ring te hebben verklaard, de civiel
rechtelijke vordering van eiser te
gen de verweerders als ongegrond 
afwijst; 

Dat de appelrechters hierbij vast
stellen « dat uit de verklaring van 
(eiser) blijkt dat wanneer hij opzij 
van de autobus kwam gereden, deze 
zijn richtingsaanwijzer ontstak en 
vertrok, terwijl de autobusbestuur
der in zijn verklaring aan de verba
lisanten voorhoudt zijn richtingslich
ten in werking te hebben gesteld, 
ruim v66r zijn standplaats te heb
ben verlaten terwijl het voertuig 

(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 626). 

van (eiser) zich nog op ± 100 meter 
van de autobushalte verwijderd be
vond »; 

Dat de rechters hieraan toevoegen 
« dat de ongevalsversies tegenstrij
dig zijn », « dat de schadelocalisatie 
aan beide voertuigen niet toelaat de 
ene of andere versie op aanneemba
re wijze uit te sluiten of bij te tre
den » en « dat evenmin uit de eigen 
verklaring van (eiser) af te leiden is 
dat de autobusbestuurder het veda
ten van zijn halteplaats tijdig ge
noeg heeft aangekondigd ... »; 

Dat zij besluiten « dat bij gebreke 
aan objectieve gegevens de recht
bank niet vermag de aansprakelijk
heid voor het ongeval en zijn scha
delijke gevolgen ten laste van de 
ene of de andere bestuurder te leg
gen »; 

Overwegende dat artikel 39 van 
het Algemeen Wegverkeersregle
ment bepaalt : « Binnen de bebouw
de kommen moet elke bestuurder 
die dezelfde richting volgt als een 
autobus of een trolleybus, die auto
bus- of trolleybusbestuurder gele
genheid laten zijn halteplaats te ver
laten wanneer hij met de richtings
aanwijzers zijn voornemen kenbaar 
heeft gemaakt zijn voertuig opnieuw 
in beweging te brengen. Daartoe 
moet hij vertragen en, zo nodig, 
stoppen; in dit geval en in afwijking 
van de bepalingen van artikel 12.4, 
moeten de autobus- en trolleybusbe
stuurder geen voorrang vedenen 
aan de andere bestuurders die de
zelfde richting volgen »; 

Dat krachtens die bepaling de au
tabus- of trolleybusbestuurder, die 
zich in de in dit artikel vermelde 
omstandigheden bevindt, geen voor
rang moet verlenen aan de andere 
bestuurders die dezelfde richting 
volgen op voorwaarde dat hij zijn 
inzicht om zijn halteplaats te veda
ten tijdig heeft kenbaar gemaakt 
door middel van zijn richtingaanwij
zers; 

Dat bij ontstentenis van het ver
vullen van die voorwaarden, de re
gel neergelegd in artikel 12.4 van 
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het Algemeen Wegverkeersregle
ment wel geldt, wat meebrengt dat 
de autobus- of trolleybusbestuurder 
alsdan voorrang dient te verlenen 
aan de andere bestuurders die de
zelfde richting volgen; 

Overwegende dat de rechters be
slissen dat << bij gebreke aan ob
jectieve gegevens de rechtbank niet 
vermag de aansprakelijkheid voor 
het ongeval en zijn schadelijke ge
volgen ten laste van de ene of de 
andere bestuurder te leggen »; 

Dat de rechters zodoende vaststel
len dat eiser faalt in de op hem rus
tende bewijslast; 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer zoals te dezen de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
de rechter op onaantastbare wijze 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
hem regelmatig overgelegde gege
vens waarover de partijen tegen
spraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun redengeving, waarin zij de 
aanwezige bewijsmiddelen, waaron
der de verklaringen van partijen en 
getuigen, bespreken, het onmogelijk 
achten uit te maken of eiser of ver
weerder het verkeersongeval heb
ben veroorzaakt; 

Dat zij aldus het in het middel be
doelde verweer van eiser verwerpen, 
zodoende zijn desbetreffende conclu
sie beantwoorden en hun beslissing 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. R. Mertens, Antwerpen. 

Nr. 764 

2e KAMER - 2 december 1992 

1° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
O.C.M.W. - UITOEFENING DOOR O.C.M.W. 
VAN HET EIGEN RECHT, ALS BEDOELD IN 
ART. 98, § 2, O.C.M.W.-WET - GEEN « BENA
DEELDE » IN DE ZIN VAN ART. 1 W.A.M.-WET. 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - « BENADEELDE » IN DE ZIN VAN ART. 
1 W.A.M.-WET - BEGRIP. 

1° en 2° Wanneer het O.C.M.W. het eigen 
recht uitoefent dat hem is verleend bij 
art. 98, § 2, O.C.M. W.-wet, is het geen 
« benadeelde » in de zin van art. 1 
WA.M.-wet; die wetsbepalingen wor
den door de rechter derhalve niet ge
schonden wanneer hij, op een bur
gerlijke rechtsvordering van een 
O.C.M. W. die strekt tot terugbetaling 
van de kosten van de aan het slachtof
fer van een verkeersongeval verstrekte 
ziekenhuisverpleging en maatschappe
lijke dienstverlening en die zowel is 
ingesteld tegen de voor het ongeval 
aansprakelijke beklaagde als tegen de 
verzekeraar van diens burgerrechte
Jijke aansprakelijkheid, de rechtsvor
dering van het centrum tegen de be
klaagde toewijst, maar de rechtsvorde
ring van het centrum tegen de verze
keraar afwijst, op grand dat het cen
trum geen « benadeelde » is, in de zin 
van art. 1 W.A.M.-wet, aangezien het, 
verre van schade te lijden, enkel zijn 
verplichtingen nakomt in het kader 
van zijn opdracht (1). 

(O.C.M.W. ELSENE T. PORRE, GROEP JOSI N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7737) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 juni 1989 in hager 

(1) Zie Ben.GH., 16 april 1992, zaak A 90/2, 
Ben.Jur., met cone!. Janssens de Bisthoven, 
toen adv.-gen. bij dat Hof, alsmede de verwij
zingen in die cone!. 
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beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 21 februari 1990 (2); 

Gelet op het arrest van 16 april 
1992 van het Benelux-Gerechtshof 
(3); 

In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door ei
ser tegen verweerster, naamloze 
vennootschap Groep J osi, vrijwillig 
tussengekomen partij, ingestelde ci
vielrechtelijke vordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 98, § 2, van de wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, 1, 6 en 9 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank de civielrechte
lijke vordering van eiser die strekt tot 
terugbetaling van de hospitalisatiekosten 
en de kosten van de aan het slachtoffer 
van een verkeersongeval verstrekte 
maatschappelijke dienstverlening en die 
zowel is ingesteld tegen de voor het on
geval verantwoordelijke beklaagde als 
tegen de naamloze vennootschap Groep 
Josi, W.A.M.-verzekeraar van de beklaag
de (hierna verweerster genoemd), afwijst 
in zoverre ze tegen verweerster is ge
richt, op grond dat « artikel 98, § 2, van 
de wet van 8 juli 1976 aan het O.C.M.W. 
een eigen recht toekent om de kosten te 
verhalen op degenen die verantwoorde
lijk zijn voor de verwonding of ziekte die 
het verstrekken van de hulpverlening 
noodzakelijk heeft gemaakt; ( ... ) dat het 
O.C.M.W., hoewel het over een eigen 
recht beschikt ten aanzien van degenen 
die voor de verwondingen verantwoorde
lijk is, in dat opzicht geen gebruik kan 
maken van de rechtstreekse vordering 
die is ingevoerd bij artikel 6 van de wet 
van 1 juli 1956; dat die rechtstreekse vor
dering enkel toekomt aan de benadeelde 
in de zin van artikel 1 van de wet van 1 

(2) Cass., 21 feb. 1990, A.R. nr. 7737 (A.C., 
1989-90, nr. 378). 

(3) Ben.GH., 16 april 1992, zaak A 90/2, 
Ben.Jur. 

juli 1956; dat de O.C.M.W.'s in werkelijk
heid geen benadeelden blijken te zijn in 
de zin van die wet, aangezien zij, verre 
van schade te lijden, niet meer doen dan 
hun verplichtingen nakomen in het ka
der van hun opdracht », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 98, 
§ 2 van die wet van 8 juli 1976 bepaalt 
dat « de kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening eveneens krachtens een 
eigen recht door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn wordt ver
haald ( ... ) op degenen die aansprakelijk 
zijn voor de verwonding of ziekte die het 
verstrekken van de hulpverlening nood
zakelijk heeft gemaakt. Wanneer de ver
wonding of ziekte het gevolg is van een 
misdrijf, kan de vordering terzelfder tijd 
en voor dezelfde rechters als de publieke 
vordering worden ingesteld »; uit de par
lementaire voorbereiding van de wet van 
23 juni 1960 tot wijziging van artikel 30 
van de wet van 27 november 1891 op de 
openbare onderstand - de wet van 1960 
ligt aan de o·orsprong van voormeld arti
kel 98, § 2 - blijkt dat de wetgever, door 
aan de commissies van openbare onder
stand een « eigen recht » te verlenen te
gen « degenen die aansprakelijk zijn 
voor de verwonding of ziekte die het ver
strekken van de hulpverlening noodzake
lijk heeft gemaakt "• aan die commissies 
de mogelijkheid willen bieden om de ver
goeding van een eigen schade te vorde
ren overeenkomstig de regels van de 
aquiliaanse aansprakelijkheid; de Raad 
van State in zijn advies over het rege
ringsamendement bij het oorspronkelijk 
wetsvoorstel, welk amendement aan de 
basis ligt van de tekst van de wet van 23 
juni 1960, onderstreepte dat blijkens dat 
amendement en de eraan gegeven ver
antwoording « de commissies van open
bare onderstand voor de rechtbanken 
kunnen optreden alsof zij benadeelde 
derden waren en de rechten en de 
rechtsvorderingen die de benadeelde der
de bezit op grond van de regels van de 
delictuele en quasi-delictuele aansprake
lijkheid konden uitoefenen >>; het in de 
Kamer namens de commissie voor volks
gezondheid en gezin uitgebrachte verslag 
preciseert dat « de tekst, door de com
missie van openbare onderstand in staat 
te stellen als benadeelde op te treden, 
haar het recht toekent zich te beroepen 
op de wet van 1 juli 1956 >>; die verkla
ring niet is tegengesproken tijdens de 
parlementaire voorbereiding en geens
zins onverenigbaar is met de bewoordin
gen van de wet van 23 juni 1960; zij dus 
moet worden gevolgd bij de uitlegging 
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van die wet van 8 juli 1976 die de be
woordingen ervan bijna letterlijk over
neemt; daaruit blijkt dat het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn 
wei degelijk een « benadeelde >> is in de 
zin van artikel 1 van de wet van 1 juli 
1956; het bestreden vonnis bijgevolg, 
door de door eiser tegen verweerster in
gestelde rechtsvordering tot terugbeta
ling van de kosten van de aan het slacht
offer van het ongeval verstrekte maat
schappelijke dienstverlening af te wijzen 
op grond dat eiser geen « benadeelde " is 
in de zin van artikel 1 van de wet van 1 
juli 1956, aile in het middel vermelde be
palingen (met uitzondering van de arti
kelen 1382 en 1338 vl,in het Burgerlijk 
Wetboek) schendt; 

tweede onderdeel (subsidiair), het 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn krachtens artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, de kosten van de 
maatschappelijke dienstverlening kan 
verhalen op de persoon die aansprake
lijk is voor de verwonding die het ver
strekken van de hulpverlening noodzake
lijk heeft gemaakt; het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn welis
waar door de verstrekking van die 
hulpverlening handelt in het kader van 
zijn wettelijke opdracht; de uitvoering 
van een wettelijke opdracht evenwel een 
krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek vergoedbare schade is, wanneer 
de wet die aan een overheid een bepaal
de taak oplegt, uitdrukkelijk bepaalt dat 
de daaruit voortvloeiende kosten door 
haar kunnen worden verhaald op de per
soon wiens fout het optreden van de 
overheid noodzakelijk heeft gemaakt; ar
tikel 98, § 2, van de wet van 8 juli 1976 
inzake maatschappelijke hulpverlening 
een derdelijke regel bevat; het bestreden 
vonnis bijgevolg, door de rechtsvordering 
van eiser tegen verweerster tot terugbe
taling van de kosten van de aan het 
slachtoffer van het ongeval verstrekte 
maatschappelijke dienstverlening af te 
wijzen op grond dat eiser geen « bena
deelde " is in de zin van artikel 1 van de 
wet van 1 juli 1956, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en de 
overige in het middel vermelde bepalin
gen schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof in zijn antwoord op de bij 
het arrest van 21 februari 1990 ge
stelde vraag, in zijn arrest van 16 

april 1992 voor recht verklaart dat 
« de vraag of het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, wan
neer dit het eigen recht uitoefent, 
dat hem is toegekend in artikel 98, 
paragraaf 2, van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk 
welzijn benadeelde is in de zin van 
de artikelen 1, 6 en 9 van de Ge
meenschappelijke Bepalingen, moet 
worden beantwoord volgens de na
tionale wet die de burgerlijke aan
sprakelijkheid voor de door het mo
torrijtuig veroorzaakte schade be
heerst »; 

Overwegende dat volgens artikel 1 
van de Gemeenschappelijke Bepa
lingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst, betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, voor de 
toepassing van genoemde bepalin
gen onder benadeelden worden ver
staan : « zij die schade hebben gele
den welke grond oplevert voor toe
passing van deze wet, alsmede hun 
rechtverkrijgenden »; 

Dat de Gemeenschappelijke Toe
lichting op bovengenoemd artikel 
verduidelijkt dat onder benadeelde 
wordt verstaan een ieder die schade 
heeft geleden welke grond oplevert 
voor toepassing van de wet, van wel
ke aard die schade ook is, onver
schillig of het schade aan personen 
of goederen betreft, en voorts dat 
niet alleen eronder valt de persoon 
die rechtstreeks schade heeft opge
lopen door het ongeval, doch een ie
der die krachtens de toepasselijke 
wet hetzij uit eigen hoofde, hetzij 
uit hoofde van zijn betrekking tot 
het slachtoffer, beroep kan doen op 
een recht; 

Overwegende dat evenwel uit de 
verduidelijkingen van de bovenge
noemde toelichting niet blijkt dat de 
commentatoren aan het begrip « be
nadeelde " een ruimere omschrij
ving hebben willen geven dan de op
gegevene, namelijk « een ieder die 
schade heeft geleden welke grond 
oplevert voor toepassing van deze 
wet»; 
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Dat het begrip " benadeelde » 
moet worden uitgelegd overeenkom
stig het doel van de bovengenoemde 
overeenkomst en de daarbij beho
rende Gemeenschappelijke Bepalin
gen, namelijk de bijzondere bescher
ming van degene die een krachtens 
de regels van de aquiliaanse aan
sprakelijkheid vergoedbare schade 
heeft geleden; 

Overwegende dat het openbaar 
centrum voor maatschappelijk wel
zijn geen dergelijke schade lijdt; dat 
het aan het centrum toekomende ei
gen recht tegen de voor het ongeval 
aansprakelijke persoon bestaat in 
het recht om de kosten van de ver
strekte maatschappelijke dienstver
lening te verhalen; 

Overwegende dat uit de boven 
staande overwegingen volgt dat het 
bestreden vonnis, door de civielrech
telijke vordering van eiser tegen 
verweerster af te wijzen op de in 
het middel weergegeven gronden, 
noch artikel 98, § 2, van de organie
ke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn, noch de artikelen 6 
en 9 van de wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen schendt; 

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

op het eerste onderdeel van het mid
del blijkt dat eiser niet kan worden 
aangemerkt als een benadeelde in 
de zin van de artikelen 1, 6 en 9 van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen; 

Dat het bestreden vonnis, na te
recht te hebben overwogen dat eiser 
geen << benadeelde >> was, zonder de 
bovengenoemde wetsbepalingen en 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden 
heeft kunnen beslissen dat het de 
rechtsvordering van eiser tegen ver
weerster niet kon toewijzen, onver
schillig de aan die rechtsvordering 
gegeven wettelijke grondslag; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Van Ommeslaghe. 

Nr. 765 

2• KAMER - 2 december 1992 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - ALLERLEI - EEN ENKEL 
STRAFBAAR OPZET. 

2° STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - TERMIJNEN VOOR CASSATIE
BEROEP - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - EINDBESLISSING - BESLISSING 
WAARBIJ AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ AL
LES WORDT TOEGEKEND WAT ZIJ VORDERDE 
EN DE ZAAK NAAR DE EERSTE RECHTER 
WORDT VERWEZEN - MIDDEL W AARIN VOOR 
HET HOF UITDRUKKELIJK DE VRAAG WORDT 
OPGEWORPEN NAAR HET AL DAN NIET DEFI
NITIEF KARAKTER VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING - GEVOLG. 

1 o en 2° Het arrest dat, in zijn redenen, 
i.v.m. de verjaring van de strafvorde
ring, vermeldt dat de aan de kennisne
ming van de appelrechters onderwor
pen misdrijven voortkomen uit een 
enkel strafbaar opzet, kan de beklaag
de wegens die misdrijven niet wettig 
tot afzonderlijke straffen veroordelen. 
(Art. 65 Sw.) 

3° Wanneer in een middel voor het Hof 
uitdrukkelijk de vraag wordt opgewor
pen over het al dan niet definitief ka
rakter van een beslissing van het hof 
van beroep waarbij de beklaagde 
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wordt veroordeeld om aan de burger
Jijke partij een frank te betalen, bij 
voorraad op een vordering die op een 
hager bedrag is geraamd en aldus aan 
die partij alles wordt wordt toegekend 
wat zij vorderde, beslist het Hoi dat, 
nu het hoi van beroep zijn rechts
macht volledig heeft uitgeoefend, de 
bestreden beslissing een eindbeslissing 
is in de zin van art. 416 Sv., oak al om
schrijft het de toegekende geldsom als 
« provisioneel » en verwijst het de 
zaak naar de correctionele rechtbank 
« voor uitspraak over de overige pun
ten van de vordering van de burger
lijke partij » (1). 

(NICOLAS E.A. T. WARICHETE E.A.) 

ARREST ( vertaJin{/) 

(A.R. nr. 9673) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1991 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

I. Op de voorziening van Rene Ni
colas, beklaagde : 

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

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 65 en 
100 van het Rtrafwetboek, 105bis van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, 

doordat het bestreden arrest eiser we
gens de telastleggingen 1, 2 en 3 samen 
veroordeelt tot een geldboete van 50 
frank, die op 3.000 frank is gebracht en 
vermenigvuldigd met acht, hem wegens 
de telastlegging 4 veroordeelt tot 67 geld
boeten van 50 frank, die op 3.000 frank 
zijn gebracht, en hem, wegens de telast
legging 5, veroordeelt tot een geldboete 
van 100 frank, die op 6.000 frank is ge
bracht, waarbij het voor de helft van die 
straffen uitstel verleent gedurende drie 
jaar, 

(1) Zie cone!. O.M., bij Cass., 4 april 1984, 
A.R. nr. 3379 (Bull. en Pas., 1984, I, nr. 449, 
inz. §§ 24-27, blz. 974-976). 

terwijl, 
tweede onderdeel, het bestreden arrest 

een tegenstrijdigheid tussen de motive
ring en het strafrechtelijk dictum bevat; 
het tegenstrijdig is, enerzijds, vast te 
stellen dat de aan de kennisneming van 
het hof van beroep onderworpen misdrij
ven voortkomen uit een enkel strafbaar 
opzet, in die zin dat aan de tewerkstel
ling van arbeiders zonder inachtneming 
van de wettelijke voorschriften een en
kel oogmerk aan de zijde van eiser ten 
grondslag lag, en, anderzijds, eiser tot 
afzonderlijke straffen te veroordelen we
gens de misdrijven 1, 2 en 3 samen en 4 
en 5; het bestreden arrest bijgevolg we
gens die tegenstrijdigheid niet naar 
recht is verantwoord (schending van alle 
in het middel vermelde bepalingen) of al
thans niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

het vierde : schending van de artikelen 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, en 416 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest, na eiser 
tot cassatie te hebben veroordeeld tot be
taling van een voorschot van een frank 
aan de burgerlijke partijen Warichet, 
van een voorschot van een frank aan de 
burgerlijke partij Gauthier, van een 
voorschot van een frank aan de burger
lijke partij Pattyn en van tweemaal een 
voorschot van een frank aan de Rijks
dienst voor Maatschappelijke Zekerheid, 
de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Namen verwijst voor uitspraak 
over het overige van de aanspraken van 
de burgerlijke partijen, 

terwijl artikel 4 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 
dat de benadeelde het recht geeft zijn 
burgerlijke rechtsvordering in te stellen 
voor de strafgerechten, veronderstelt dat 
de burgerlijke rechtsvordering terzelfder 
tijd als de strafvordering wordt ingesteld 
of dat de strafgerechten hun rechts
macht, om uitspraak te doen over de 
burgerlijke rechtsvordering, nog niet vol
ledig hebben uitgeoefend; het bestreden 
arrest te dezen uitspraak heeft gedaan 
over alle punten van de vordering van ie
dere burgerlijke partij, en aan ieder van 
hen het gevorderde voorschot van een 
frank heeft toegekend; het bestreden ar
rest geen enkele onderzoeksmaatregel 
heeft bevolen en aldus zijn rechtsmacht 
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om uitspraak te doen over de rechtsvor
deringen van die burgerlijke partijen vol
ledig heeft uitgeoefend; het bestreden ar
rest, in zoverre het uitspraak doet op 
burgerlijk gebied, een eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; het hof (van be
roep) derhalve, door de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Namen te 
verwijzen voor uitspraak over de overige 
punten van de vorderingen van de bur
gerlijke partijen, de artikelen 4 van de 
wet van 17 april 1878 en 416 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
schendt: 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat krachtens het te 
dezen toepasselijke artikel 65 van 
het Strafwetboek, wanneer verschei
dene misdrijven met een en hetzelf
de opzet worden gepleegd, zij een 
enkel strafbaar feit opleveren waar
voor, krachtens het in het bovenge
noemde artikel vastgelegde beginsel, 
slechts een enkele straf mag worden 
uitgesproken, namelijk de zwaarste; 

Overwegende dat het arrest in 
verband met de verjaring vermeldt 
dat « de aan de kennisneming van 
het hof (van beroep) onderworpen 
misdrijven ... voortkomen uit een 
enkel strafbaar opzet : eiser stelde 
met een enkel opzet arbeiders te 
werk . zonder inachtneming van de 
wettelijke voorschriften »; 

Dat het arrest evenwel in het 
dictum eiser tot afzonderlijke straf
fen veroordeelt wegens respectieve
lijk de telastleggingen 1, 2 en 3 sa
men, de telastleggingen 4 en de 
telastlegging 5; 

Dat de motivering van het arrest 
waarin de eenheid van opzet wordt 
vastgesteld, onverenigbaar is met 
het dictum dat aldus afzonderlijke 
straffen uitspreekt; 

Dat het tweede onderdeel gegrond 
is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die te
gen eiser zijn ingesteld: 

a) door de verweerders Francis 
Bolland, Roger Collart en Luc Bous
sifet: 

Overwegende dat eiser er geen be
lang bij heeft om zich in cassatie te 
voorzien tegen het arrest dat die 
rechtsvorderingen niet ontvankelijk 
verklaart; 

Dat, in zoverre, de voorziening 
niet ontvankelijk is; 

b) door de verweerders Claude 
Warichet, Daniel Gauthier en Pa
trick Pattyn: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening op grond 
dat die beslissingen geen eindbeslis
singen zijn; 

Overwegende dat eiser nochtans 
in zijn vierde middel voor het Hof 
de vraag opwerpt over het al dan 
niet definitief karakter van die be
slissingen; 

Overwegende dat het arrest eiser, 
met bevestiging van het beroepen 
vonnis, veroordeelt om aan iedere 
verweerder « een voorschot van een 
frank te betalen op een rechtsvorde
ring die geraamd is op ... (een hoger 
bedrag) », en aldus aan ieder van 
hen het gevorderde toekent; 

Dat het hof van beroep aldus zijn 
rechtsmacht volledig heeft uitgeoe
fend, ook al omschrijft het de toege
kende geldsom als << voorschot , en 
ook al verwijst het de zaak naar de 
correctionele rechtbank << voor uit
spraak over de overige punten van 
de aanspraken van de burgerlijke 
partijen »; 

Dat die beslissingen dus eindbe
slissingen zijn en er geen grond be
staat om akte te verlenen van de af
stand, die immers op dwaling blijkt 
te berusten; 

Overwegende dat de hierna op de 
niet beperkte voorziening van eiser 
uit te spreken vernietiging van de 
beslissing op de tegen hem ingestel
de strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de eindbeslissingen 
op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, die er het 
gevolg van zijn; 
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Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het eerste middel 
en ongeacht het tweede en derde, 
door eiser aangevoerde middel, die 
niet kunnen leiden tot ruimere cas
satie of tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het uitspraak doet over 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring, alsmede over de door de ver
weerders Claude Warichet, Daniel 
Gauthier en Patrick Pattyn tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen; zegt dat de beslissin
gen waarbij eiseres burgerrechtelijk 
aansprakelijk verklaard wordt voor 
de tegen eiser uitgesproken straf
rechtelijke en burgerrechtelijke ver
oordelingen geen bestaansreden 
meer hebben; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser en eiseres, ieder, in een vierde 
van de kosten en laat het overige 
gedeelte ervan ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

2 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Simonet - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 766 

2• KAMER - 2 december 1992 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

2° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTEL
LING VAN HET HOF EN VAN DE JURY- MA· 
GISTRAAT DIE AAN EEN LID VAN HET HOF 
VAN BEROEP OPDRACHT HEEFT GEGEVEN OM 
HET HOF VAN ASSISEN VOOR TE ZITTEN -
MAGISTRAAT DIE DEEL HEEFT UITGEMAAKT 

VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING BIJ EEN UITSPRAAK OVER DE HANDHA· 
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ART. 6.1 E.V.R.M. - RECHT OP EEN ONPAR· 
TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BE· 
GRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN - AARD -
STRAFZAKEN - MIDDEL GEGROND OP BEWE
RINGEN DIE DOOR DE AUTHENTIEKE VAST
STELLINGEN VAN EEN PROCES-VERBAAL 
WORDEN TEGENGESPROKEN - NIET VAN 
VALSHEID BETICHT STUK- GEVOLG. 

4° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING - PROCES-VERBAAL VAN DE 
VRAGEN DIE ZIJN GESTELD EN OVERHAN
DIGD AAN DE JURY - MIDDEL GEGROND OP 
BEWERINGEN DIE WORDEN TEGENGESPRO
KEN DOOR DE AUTHENTIEKE VASTSTELLIN· 
GEN VAN HET PROCES-VERBAAL- NIET VAN 
VALSHEID BETICHT PROCES-VERBAAL - GE· 
VOLG. 

5° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTEL· 
LING VAN HET HOF EN VAN DE JURY- PRO· 
CES-VERBAAL VAN DE VERRICHTINGEN TOT 
SAMENSTELLING VAN DE JURY- MIDDEL GE
GROND OP BEWERINGEN DIE WORDEN TE
GENGESPROKEN DOOR DE AUTHENTIEKE 
VASTSTELLINGEN VAN HET PROCES-VERBAAL 
- NIET VAN VALSHEID BETICHT PROCES-VER· 
BAAL - GEVOLG. 

1° en zo Geen schending van art. 6.1 
E. V.R.M. valt ai te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de magistraat die, 
overeenkomstig art. 117 Ger. W., aan 
een lid van het hoi van beroep op
dracht heeit gegeven om het hoi van 
assisen voor te zitten maar tijdens de 
zitting noch aan de behandeling, noch 
aan de berechting van de zaak van de 
beschuldigde deel heeit genomen, dee] 
heeit uitgemaakt van de kamer van in
beschuldigingstelling die uitspraak 
heeit gedaan over de handhaving van 
diens voorlopige hechtenis. 

3°, 4° en 5° Niet ontvankelijk is het mid· 
del dat gegrond is op beweringen die 
worden tegengesproken door de au
thentieke vaststellingen van het pro
ces-verbaal van de aan de jury gestel-
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de en overhandigde vragen of van het 
proces-verbaal van de verrichtingen tot 
samenstelling van de jury, als de eiser 
die stukken niet van valsheid heeft be
ticht (1). 

(NICITRA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 271) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 september 1992 ge
wezen door het Hof van Assisen van 
de provincie Henegouwen; 

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

Over het eerste middel: 

Overwegende dat geen schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de magistraat die 
overeenkomstig artikel 117 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan een lid 
van het hof van beroep opdracht 
heeft gegeven om het hof van assi
sen voor te zitten, maar die tijdens 
de zitting noch aan de behandeling 
noch aan de berechting van eisers 
zaak heeft deelgenomen, deel heeft 
uitgemaakt van de kamer van inbe
schuldigingstelling, die uitspraak ge
daan heeft over de handhaving van 
diens voorlopige hechtenis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat de door het mid
del bekritiseerde toevoeging geen 
tussen de regels geschreven woor
den, doorhaling of verwijzing is; 

Dat, in zoverre, het middel feite
lijke grondslag mist; 

(1) Zie Cass., 7 mei 1990, A.R. nr. M 519 F 
(A.C., 1989-90, nr. 520). 

Overwegende voor het overige dat 
het door de voorzitter van het hof 
van assisen ondertekende proces
verbaal van de vragen, die zijn ge
steld en overhandigd aan de jury en 
door de jury zijn beantwoord, bewijs 
oplevert van de inhoud zolang het 
niet van valsheid is beticht; 

Dat eiser dat stuk niet van vals
heid heeft beticht, zodat het middel 
in zoverre niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel: 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de verrichtingen tot 
samenstelling van de jury bewijs 
oplevert van de inhoud zolang het 
niet van valsheid wordt beticht; 

Dat eiser dat stuk niet van vals
heid heeft beticht, zodat het middel 
niet ontvankelijk is; 

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. 

2 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ph. 
Mayence, Charleroi. 

Nr. 767 

1 e KAMER - 3 december 1992 

1° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN 
ORDE VAN APOTHEKERS - BESLISSING VAN 
DE PROVINCIALE RAAD - HOGER BEROEP -
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RAAD VAN BEROEP ~ RECHTSPLEGING ~ AK
TE VAN HOGER BEROEP ~ VORM ~ ONRE
GELMATIGHEID ~ GEVOLG ~ ONTVANKE
LlJKHEID. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN ~ ORDE 
VAN APOTHEKERS ~ BESLISSING VAN DE 
PROVINCIALE RAAD ~ HOGER BEROEP ~ 
RAAD VAN BEROEP ~ RECHTSPLEGING ~ AK
TE VAN HOGER BEROEP ~ VORM ~ ONRE
GELMATIGHEID ~ GEVOLG ~ ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 o en 2° Het naleven van de regel val
gens welke het beroep tegen een be
slissing van de provinciale raad van de 
Orde van Apothekers bij aangetekende 
brief wordt gestuurd aan de voorzitter 
van de provinciale raad, die de beslis
sing heeft gewezen, is een voorwaarde 
voor de ontvankelijkheid van het be
roep; het beroep dat bij aangetekende 
brief aan de raad van beroep wordt ge
stuurd is bijgevolg niet ontvankelijk 
(1). (Art. 32, K.B. 29 mei 1970) 

{B ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9474) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 januari 1992 
door de raad van beroep met het 
Frans als voertaal van de Orde van 
Apothekers gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 2 en 860 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 32 van het ko
ninklijk besluit van 29 mei 1970 tot rege
ling van de organisatie en de werking 
der raden van de Orde van Apothekers, 

doordat de bestreden beslissing eisers 
beroep tegen de bes!issing van de pro
vinciale raad van Brabant met het Frans 
als voertaal van 15 oktober 1991 niet ont
vankelijk verklaart, welk beroep is inge
steld bij aangetekende brief gestuurd 

(1) Zie m.b.t. de ontvankelijkheid van de 
voorziening in cassatie : Cass., 26 nov. 1981, 
A.R. nr. 6387 (A.C., 1981-82, nr. 205); zie oak, 
m.b.t. het onderscheid tussen de nietigheid 
van de proceshandelingen en de ontvankelijk
heidsvereisten van de beroepen : Cass., 11 juni 
1982, A.R. nrs. 3068, 3291 en 3441 (ibid., 
1981-82, nr. 605); 9 nov. 1992, A.R. nr. 9508, su
pra, nr. 722. 

aan de raad van beroep met het Frans 
als voertaal, op grond dat het beroep 
diende te worden ingesteld bij aangete
kende brief gestuurd aan de voorzitter 
van de provinciale raad, die de beslissing 
heeft gewezen; dat de artikelen 860 en 
861 van het Gerechtelijk Wetboek te de
zen niet van toepassing zijn; « dat de 
proceshandelingen niet mogen worden 
verward met de eigenlijke rechtspleging; 
dat het te dezen vaststaat dat de akte van 
hoger beroep niet is gestuurd aan de 
persoon die gemachtigd is om die akte in 
ontvangst te nemen; dat de akte van ha
ger beroep door die vergissing wordt ge
acht niet te zijn gestuurd aan de in de 
wet bepaalde bestemmeling; ( ... ) dat een 
dergelijk beroep overeenkomstig de vige
rende teksten niet kan worden aangeno
men; dat de rechter het midden moet 
houden tussen een ouderwets formalis
me en een laksheid die tot willekeur kan 
leiden; dat de regels inzake de rechts
middelen tegen vonnissen en arresten 
strikt dienen te worden nageleefd WQn
neer zij de plaats waar zij dienen te wor
den uitgeoefend en de personen die ge
machtigd zijn om ze in ontvangst te 
nemen, bepalen », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 32 van 
het koninklijk besluit van 29 mei 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde van Apo
thekers bepaalt dat het beroep tegen de 
beslissingen van de provinciale raad bij 
aangetekende brief wordt gestuurd aan 
de voorzitter van de provinciale raad, die 
de bestreden beslissing heeft gewezen; 
die bepaling niet op straffe van nietig
heid is voorgeschreven; naar luid van ar
tikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek 
« wat de verzuimde of onregelmatig ver
richte vorm ook zij, geen proceshande
ling nietig kan worden verklaard, indien 
de wet de nietigheid ervan niet uitdruk
kelijk heeft bevolen »; de proceshande
ling in de zin van artikel 860 van het Ge
rechtelijk Wetboek evenzeer betrekking 
heeft op de geschreven elementen van 
de rechtspleging als op vormen van de 
procesvoering (schending van de artike
len 2 en 860 van het Gerechtelijk Wet
boek en 32 van het koninklijk besluit 
van 29 mei 1970); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 32 van 
het koninklijk besluit van 29 mei 
1970 tot regeling van de organisatie 
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en de werking der raden van de Or
de van Apothekers bepaalt dat « het 
beroep bij aangetekende brief wordt 
gestuurd aan de voorzitter van de 
provinciale raad, die de beslissing 
heeft gewezen »; 

Dat het naleven van die wettelijke 
bepaling een voorwaarde is voor de 
ontvankelijkheid van het beroep; 

Overwegende dat het in het mid
del aangewezen artikel 860 van het 
Gerechtelijk Wetboek betrekking 
heeft op de nietigheid van de pro
ceshandelingen wegens het verzuim 
of de onregelmatigheid van een wet
telijke vorm; dat het geen betrek
king heeft op de ontvankelijkheids
vereisten van de rechtsmiddelen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, die vaststelt dat eiser be
roep heeft ingesteld bij aangeteken
de brief gestuurd aan de « Orde van 
Apothekers-raad van beroep met het 
Frans als voertaal », dat beroep 
naar recht niet ontvankelijk ver
klaart; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

3 december 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 768 

1 e KAMER - 4 december 1992 

1° AFSTAND- BURGERLIJKE ZAKEN- AF
STAND VAN HOGER BEROEP - GEVOLG 

2° GERECHTSKOSTEN Bl:RGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECH
TER - ONTEIGENING - KOSTEN TEN LASTE 
VAN DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ. 

1° Wanneer de afstand van het hager be
roep rechtsgeldig is gedaan en de te
genpartij deze aanvaardt, geeft de 
rechter er akte van en kan hij geen 
uitspraak meer doen over het hager 
beroep. (Artt. 822, 825, 826 en 1042 
Ger.W.) 

2° De regel van art. 1017, eerste lid, 
Ger. W. dat de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten wordt veroordeeld, 
vindt toepassing op de procedure van 
herziening inzake onteigening bepaald 
in art. 16 Onteigeningswet (1). 

(MOYSON, DE LEY T. STAD ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7725) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1990 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 820, 
821, 822, 823, 824, 825, 826, 1042 en 1138, 
2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat, het bestreden arrest, bij her
vorming van het vonnis a quo, « de ontei
geningsvergoeding (bepaalt) op 3.771.000 
frank '' en dientengevolge beide eisers 
veroordeelt om aan verweerster << terug 
te betalen, de som van 3.388.150 frank ... 
te vermeerderen met : - de intresten 
door de Deposito- en consignatiekas ... 
betaald op dit bedrag vanaf de dag van 
de consignatie tot op de dag van de te
rugtrekking door de onteigende; - de 
compensatoire intresten tegen de wette
lijke intrestvoet vanaf de dag van de te
rugtrekking tot op de dag van de eis in 
rechte, zijnde 18 oktober 1977; - de ge
rechtelijke intresten vanaf de inleidende 
dagvaarding, zijnde 18 oktober 1977 ''• 

terwijl, uit het proces-verbaal van de 
openbare terechtzittingen van het Hof 

(1) Zie Cass., 28 juni 1855 (Bull. en Pas., 
1855, I, 292); 9 nov.~ 1899 (ibid., 1900, I, 29); 24 
apnl 1978 (A.C., 1918, 965), 14 JUlll 1990, A.R. 
nr. 8556 (ibid., 1989-90, nr. 594). 
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van Beroep te Antwerpen hetreffende de 
zaak, die leidde tot het hestreden arrest, 
hlijkt dat ter terechtzitting van de vijf
tiende kamer van 29 januari 1990 werd 
geakteerd dat « 2e (eiseres), Rosine De
ley, vertegenwoordigd door Mr. K. Mul, 
... afstand (doet) van hoger heroep, en 
(verweerster) aanvaardt de afstand »; dat 
de heroepsrechters, ingevolge de aldus 
door tweede eiseres gedane en door ver
weerster aanvaarde afstand van haar ho
ger heroep, waarvan de geldigheid niet 
werd hetwist, nog enkel vermochten en 
gehouden waren akte te verlenen van ge
zegde afstand, zodat het hestreden ar
rest, door niettemin, hij hervorming van 
het vonnis a quo, tevens tweede eiseres 
te veroordelen tot terughetaling aan ver
weerster van 3.388.150 BF. in hoofdsom, 
meer de intresten, weigert aan de rechts
geldig gedane afstand de daaraan door 
de wet gehechte gevolgen toe te kennen 
(schending van de artikelen 822, 825, 826 
en 1042 en voor zoveel nodig 820, 821, 
823 en 824 van het Gerechtelijk Wet
hoek), dusdoende ook uitspraak doet 
over niet gevorderde zaken (schending 
van artikel 1138-2° van het Ger.W.) en na
laat akte te verlenen van de gedane, aan
vaarde en niet hetwiste afstand (schen
ding van artikel 1138-3° van het Ger.W.) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiseres afstand 
heeft gedaan van haar hoger beroep 
en dat verweerster die afsand had 
aangenomen; 

Overwegende dat, als de afstand 
rechtsgeldig is en de tegenpartij de 
afstand aanneemt, de rechter hier
van akte verleent; 

Dat te dezen de appelrechter, die 
ondanks de gedane afstand het be
roepen vonnis hervormt en eiseres 
veroordeelt tot terugbetaling van 
3.388.150 fr. en de interest, de in het 
middel aangevoerde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 1017 
van het Gerechtelijk Wethoek, 11 en 97 
van de Grondwet, 

doordat, het hestreden arrest, hij he
vestiging van het vonnis a quo, eisers 
verwijst in de kosten van de procedure 
in graad van eerste aanleg, hegroot in 

hoofde van verweerster op 236.380 BF., 
om de motieven « dat de procedure van 
herziening inzake onteigening onderwor
pen is aan artikel 1017 gerechtelijk wet
hoek waarhij de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten wordt verwezen >>, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, zo artikel 1017 van 

het Gerechtelijk Wethoek weliswaar he
paalt dat de in het ongelijk gestelde par
tij wordt verwezen in de kosten, dan is 
dit heginsel voorzien onder voorhehoud 
van een andere hepaling daaromtrent, 
vervat in hijzondere wetten; dat, zoals 
door eisers werd aangevoerd in he
roepshesluiten, te dezen een afwijkende 
hepaling is voorzien in artikel 11 van de 
Grondwet, dat de integrale vergoeding 
van de onteigende voorschrijft, zodat het 
hestreden arrest, door aan te nemen dat 
hij toepassing van artikel 1017 van het 
Gerechtelijk Wethoek, de kosten zonder 
meer ten laste komen van de (in) het on
gelijk gestelde partij gezegd artikel 1017 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt en 
door daarmee gepaard gaande eisers te 
verwijzen in de kosten van de procedure 
in eerste aanleg, hen dusdoende een in
tegrale vergoeding ontzegt en artikel 11 
van de Grondwet miskent : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in de regel, 
krachtens artikel 1017 van het Ge
rechtelijk Wetboek, tenzij bijzondere 
wetten anders bepalen, ieder eind
vonnis, zelfs ambtshalve, de in het 
ongelijk gestelde partij in de kosten 
verwijst; 

Dat de wet van 26 juli 1962 in be
ginsel een bijzondere wettelijke be
paling is krachtens welke de kosten 
ten laste kunnen worden gelegd van 
de partij door wier toedoen zij zijn 
veroorzaakt, zelfs indien de andere 
partij in het ongelijk is gesteld, als 
dit nodig is om de onteigende te ver
goeden voor de gedwongen afstand 
van zijn goed; 

Dat er evenwel geen reden be
staat om de vordering in herziening, 
die volgens artikel 16, tweede lid, 
van de genoemde wet behandeld 
wordt overeenkomstig de regels van 
het Gerechtelijk Wetboek en geen 
noodzakelijk gevolg is van de beslis-
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sing te onteigenen, te onttrekken 
aan de kostenregeling van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat de appelrechter, 
die zulks beslist, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing over het hoger be
roep van eiseres vernietiging mee
brengt van de beslissing over de 
kosten van hoger beroep, die het ge
volg is van eerstbedoelde beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot terugbetaling van de 
som van 3.388.150 frank en de inte
rest en uitspraak doet over de kos
ten van hoger beroep, behalve, wat 
die laatste betreft, in zoverre het ei
ser veroordeelt tot minstens een zes
de van die 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 Hof van Beroep te Brussel. 

4 december 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Verougstraete - Andersluidende conclu
sie (2) van de h. Lenaerts, procureur-ge
neraal - Advocaten : mrs. Dassesse en 
De Gryse. 

(2) Ret O.M. was van mening dat, zoals het 
arrest van 28 juni 1855 heeft beslist, de regel 
van art. 1017, eerste lid, Ger.W. geen toepas
sing vindt, omdat de onteigende die de krach
tens art. 11 Ger.W. verschuldigde schadeloos
stelling verkrijgt, geen in het ongelijk gestelde 
partij is, oak al is de toegekende vergoeding 
lager dan de gevraagde. 

Nr. 769 

1 e KAMER - 4 december 1992 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS

LAST - VORDERING GEGROND OP EEN MIS
DRIJF - RECHTVAARDIGINGSGROND. 

In burgerlijke zaken moet de partij die 
een op een misdrijf gegronde vorde
ring heeft ingesteld, het bewijs leveren 
dat een door de verweerder aangevoer
de rechtvaardigingsgrond niet bestaat, 
voor zover aan die aanvoering enig ge
Joof kan worden gehecht (1). (Artt. 870 
Ger.W. en 1315 B.W.) 

(DE STAERCKE T. LE FOYER N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8018) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het middel: 

Overwegende dat eiser tegen ver
weerder een vordering heeft inge
steld strekkende tot het verkrijgen 
van een vergoeding voor schade ge
leden bij een verkeersongeval dat 
volgens eiser werd veroorzaakt door 
de bestuurster Tondeurs, die de 
voorrang van rechts, waarvan eiser 
genoot, heeft miskend en die verze
kerd is bij verweerster; 

Overwegende dat verweerster 
voor de feitenrechter aanvoerde dat 
eiser weliswaar van rechts kwam 
ten aanzien van de bestuurster Ton
deurs doch dat hij zijn voorrang had 
verloren omdat hij vooraleer het 
kruispunt op te rijden, had stilge
staan; dat zij bij tegeneis vergoe
ding vorderde voor de uitkering die 

(1) Cass., 23 jan. 1981, A.R. nr. 2897 (A.C., 
1980-81, nr. 302). 
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zij deed voor de schade aan het 
door haar verzekerde bestuurde 
voertuig, terwijl de eigenaar van dit 
voertuig, de verweerder Jacques Du
bois, in de zaak tussenkwam en 
eveneens vergoeding vorderde voor 
dat deel van de schade dat niet ver
goed werd door verweerster; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis verweerster veroordeelde tot 
betaling van schadevergoeding aan 
eiser en de vorderingen van ver
weerster en van verweerder afwees 
als ongegrond, en verweerster ver
oordeelde in de kosten; dat het ar
rest het beroepen vonnis teniet doet 
in zoverre het uitspraak deed over 
de vordering van eiser en over de 
kosten; dat het de vordering van ei
ser ongegrond verklaart en eiser en 
verweerster veroordeelt elk in de 
helft van de kosten; dat het deze be
slissing laat steunen op de in het 
middel weergegeven gronden : 

Overwegende dat in burgerlijke 
zaken de partij die een op een mis
drijf gegronde vordering heeft inge
steld, het bewijs moet leveren dat 
de bestanddelen van dat misdrijf 
aanwezig zijn, dat het misdrijf aan 
de verweerder te wijten is en dat de 
eventueel door deze laatste aange
voerde rechtsvaardigingsgrond niet 
bestaat, voor zover althans aan die 
aanvoering enig geloof kan worden 
gehecht; 

Overwegende dat het oordeel van 
de appelrechter « dat de verklarin
gen van beide partijen op dit stuk 
volstrekt tegenstrijdig zijn en er 
geen objectieve beoordelingselemen
ten toelaten aan de ene versie meer 
geloof te hechten dan aan de ande
re, zodat wat dit twistpunt betreft, 
geen der partijen voldoet aan de op 
haar rustende bewijslast », de vast
stelling impliceert dat de versie van 
de bestuurster Tondeurs niet van ai
le grond ontbloot is; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

4 december 1992 - 1 e kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
De Baets - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
Advocaat; mr. De Gryse. 

Nrs. 770 en 770bis 

3e KAMER - 7 december 1992 

1o MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
CONCESSIONARIS VAN EEN MIJN - HERSTEL 
VAN DE SCHADE - ALGEMEEN KENMERK 
VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AAN
SPRAKELIJKHEID - BURENHINDER - VER
PLICHTING TOT VERGOEDING VAN DE ABNOR
MALE BURENHINDER - VOORWAARDEN -
BEG RIP. 

1° De concessionaris van een mijn is, in 
de regel, van rechtswege gehouden tot 
vergoeding van elke schade, zonder 
onderscheid, die is veroorzaakt door de 
in de mijn uitgevoerde werken (1). 
(Art. 58 Gec.W. van 15 sept. 1919.) 

2° Iemand kan tot vergoeding van de 
aangeklaagde abnormale burenhinder 
gehouden zijn van het ogenblik af dat 
hij zelf of door een tussenpersoon, 
door een daad, een nalatigheid of door 
enige gedraging die burenhinder heeft 
veroorzaakt (2). (Art. 544 B.W.) 

(1) Zie Cass., 5 feb. 1925 (Bull. en Pas., 1925, 
I, 125); 15 okt. 1925 (ibid., 1926, I, 15); 25 mei 
1992, A.R. nrs. 9173, 9245 en 9350 (ibid., 1992, I, 
nr. 500) met de noot J.F.L. 

(2) Zie Cass., 5 maart 1981, A.R. nr. 6320 
(A.C., 1980-81, nr. 393) met cone!. proc.-gen. 
Duman bij dat arrest, in Bull. en Pas., 1981, I, 
728, inz. biz. 731. 



Nr. 771 HOF VAN CASSATIE 1389 

(« LES ACIERES DE LA MEUSE , N.V. 
T. " CHARBONNAGES DU HASARD ' N.V. IN VER

EFFENING E.A.) 

(A.R. nrs. 9243 en 9489) 

7 december 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Van Ommeslaghe, Simont, Kirkpatrick, 
Draps en Houtekier. 

Nr. 771 

3• KAMER - 7 december 1992 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING

ALLERLEI - UITOEFENING VAN DE UIT DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET VOORTVLOEIENDE 
RECHTEN - RECHTSVORDERING TOT BETA
LING VAN DE BIJ DIE WET BEPAALDE VER
GOEDINGEN - VERJARING - STUITING -
VORDERING GESTEUND OP EEN ANDERE 
RECHTSGROND - RECHTSVORDERING TEGEN 
DE WERKGEVER. 

2° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-

GING - VERJARING - STUITING - RECHTS
VORDERING TOT BETALING VAN DE BIJ DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET BEPAALDE VER
GOEDINGEN - VROEGERE VORDERING GE
STEUND OP EEN ANDERE RECHTSGROND -
RECHTSVORDERING TEGEN DE WERKGEVER. 

3° VER.JARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - ARBEIDSONGEVAL - RECHTS
VORDERING TOT BETALING VAN DE BIJ DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET BEPAALDE VER
GOEDINGEN - VROEGERE VORDERING GE
STEUND OP EEN ANDERE RECHTSGROND -
RECHTSVORDERING TEGEN DE WERKGEVER. 

4° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-

GING - KOSTEN - RECHTSVORDERING VAN 
DE GETROFFENE OF DE RECHTHEBBENDE TE
GEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVAL
LEN. 

5° GERECHTSKOSTEN BURGERLIJKE 

ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - AR
BEIDSONGEVAL - RECHTSVORDERING VAN 
DE GETROFFENE OF DE RECHTHEBBENDE TE
GEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVAL
LEN. 

1°, 2° en 3° Krachtens de Arbeidsongeval
lenwet kunnen de uit die wet voort
vloeiende rechten weliswaar niet tegen 
de werkgever van de getroffene wor
den uitgeoefend, maar daaruit volgt 
niet dat de verjaring van de rechtsvor
dering tot betaling van de bij die wet 
bepaalde vergoedingen niet kan wor
den gestuit door een op een andere 
rechtsgrond gesteunde rechtsvordering 
tot betaling wegens het arbeidsonge
val, die door de getroffene of de recht
hebbende tegen de werkgever is inge
steld (1). (Artt. 70, tweede zin, en 73, 
Arbeidsongevallenwet.) 

4° en 5° Art. 68 Arbeidsongevallenwet, 
Juidens hetwelk, behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is, de kosten 
van alle vorderingen gesteund op deze 
wet, ten laste vallen van de verzeke
raar, is toepasselijk op de rechtsvorde
ring van een getroffene of de recht
hebbende tegen het Fonds voor Ar
beidsongevallen (2). 

(LURQUIN E.A. 
T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9433) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1990 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

(1) Zie Cass., 23 feb. 1939 (Bull. en Pas., 
1939, I, 94); 16 nov. 1963 (ibid., 1964, I, 281); 12 
mei 1976 (A.C., 1976, 1017); 20 mei 1985, A.R. 
nr. 4738 (ibid., 1984-85, nr. 563) met cone!. 
proc.-gen. Lenaerts, toen adv.-gen., in R. W., 
1985-1986, kol. 2688; 6 mei 1991, A.R. nrs. 7200 
en 7323 (ibid., 1990-91, nr. 459) met cone!. 
proc.-gen. Lenaerts; P. DENIS, Droit de la secu
rite sociale, 5de uitg., Brussel, 1986, nr. 292, 
blz. 251. 

(2) Cass., 7 sept. 1981, A.R. nr. 3236 (A.C., 
1981-82, nr. 13); zie Cass., 22 mei 1989, A.R. nr. 
8432 (ibid., 1988-89, nr. 539). 
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W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat ingevolge arti

kel 70 van de Arbeidsongevallenwet, 
tweede zin, de verj aringen bepaald 
bij artikel 69 bovendien kunnen 
worden gestuit, onder meer door 
een rechtsvordering tot betaling we
gens het arbeidsongeval, gesteund 
op een andere rechtsgrond; 

Dat luidens artikel 73 van dezelf
de wet, de getroffene of de rechtheb
bende en de persoon die de begrafe
niskosten, de medische, farmaceu
tische, heelkundige en verplegings
kosten heeft gedragen, een recht
streekse vordering hebben tegen de 
verzekeraar of tegen het Fonds voor 
arbeidsongevallen, indien de werk
gever geen verzekeringscontract 
heeft afgesloten of indien de verze
keraar zijn verplichtingen niet na
komt; 

Overwegende dat zo, krachtens 
die laatstvermelde bepaling, de door 
de wet toegekende rechten niet te
gen de werkgever van de getroffene 
kunnen worden uitgeoefend, daaruit 
echter niet volgt dat de verjaring 
van de rechtsvordering tot betaling 
van de bij de wet bepaalde vergoe
dingen niet kan worden gestuit door 
een op een andere rechtsgrond ge
steunde rechtsvordering tot betaling 
wegens het arbeidsongeval die door 
de getroffene of zijn rechthebbende 
tegen de werkgever is ingesteld; 

Dat het arrest dat oordeelt dat 
« de dagvaarding van 12 juli 1976 
niet als een handeling van stuiting 
kan worden beschouwd » op grond 
dat << ingevolge artikel 73 van de wet 
van 10 april 1971 de werkgever niet 
meer voor een wettelijke en forfai
taire schadeloosstelling kan worden 
aangesproken » zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de wet 
van 10 april 1971, veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

7 december 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier -
Grotendeels gelijkluidende conclusie (3) 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 772 

3• KAMER - 7 december 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - VORM 
- ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BE
PAALDE TIJD - SCHRIFTELIJKE VASTSTEL
LING - TIJDSTIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - VORM 
- ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BE
PAALDE TIJD - SCHRIFTELIJKE VASTSTEL
LING - DWINGENDE WETSBEPALING - BE
SCHERMING - AFSTAND VAN DIE BESCHER
MING - TIJDSTIP. 

3° OVEREENKOMST - BEGRIP, VEREIS
TEN - VORM - ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR EEN BEPAALDE TIJD - SCHRIFTELIJKE 
VASTSTELLING - DWINGENDE WETSBEPA
LING- BESCHERMING- AFSTAND VAN DIE 
BESCHERMING - TIJDSTIP. 

Overwegende dat de vernietiging l'-----------------

van de door het derde onderdeel van 
het middel bekritiseerde beslissing 
vernietiging meebrengt van de door 
het tweede onderdeel bekritiseerde 
beslissing, die daarvan het gevolg is; 

Noot arrest nr. 771 : 

(3) Op grand van een andere interpretatie 
van het bestreden arrest, was het O.M. de me
ning toegedaan dat het tweede, niet gepubli
ceerde onderdeel had moeten worden beant
woord. 
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4° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - BEGR!PPEN -
DWINGENDE WET - ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR EEN BEPAALDE TIJD - BEGRIP. 

1° De schriftelijke vaststelling van een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaal
de tijd moet worden gedaan voordat de 
uitvoering van die overeenkomst een 
aanvang neemt; zij kan worden ge
daan tijdens de uitvoering van een vo
rige, tussen dezelfde partijen gesloten 
overeenkomst (1), maar niet na de 
door de partijen overeengekomen da
tum voor de aanvang van de uitoefe
ning van de arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd. (Art. 9 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

2° 3° en 4° Art. 9 Arbeidsovereenkom
'stenwet is een dwingende bepaling 
waarin ten gunste van de werknemer 
een bescherming is gevestigd waarvan 
hij, zolang de bestaansreden ervan 
aanwezig is, geen afstand kan doen, de 
werknemer kan daarvan inzonderheid 
geen afstand doen op het tijdstip waar
op de arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd schriftelijk wordt vastge
steld (2). (Art. 6 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

(UREEL T. FOREM) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9546) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1991 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1108, 1°, van het Burgerlijk Wet
hoek, 6 en 9 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978, 

(1) Cass., 5 dec. 1988, A.R. m. 634~ (A. C., 
1988-89, nr. 197) met de verwlJzmgen m voet
noot 1. 

(2) Zie Cass., 22 mei 1978 (A.C., 1978, 1115); 
11 feb. 1980 (ibid., 1979-80, m. 3!J5); X. J?I~~· 
" Le contrat : instrument et obJet de d1n~1s
me? ,, in Les obligations contractuelles, U1tg. 
Jeune Barreau, Brussel, 1984, biz. 272 en 273; 
P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de jurispruden
ce (1974 tot 1982), Les obligations », R.C.J.B., 
1986, m. 38, biz. 98 e.v. 

doordat het arrest beslist dat de over
eenkomst die « voor een bepaalde taak » 
tussen eiser en verweerder op 8 april 
1986 is gesloten, diende te worden om
schreven als een overeenkomst voor on
bepaalde tijd, waarbij de partijen bi~~e
volg op 6 mei 1988 door een dergehJke 
overeenkomst waren verbonden, en dat 
verweerder in zijn brief van 6 mei « die 
overeenkomst op onwettige wijze in een 
overeenkomst voor een bepaalde tijd had 
willen omvormen, terwijl dat soort over
eenkomst voor iedere werknemer schrif
telijk moet worden vastgesteld, uiterli~k 
op het tijdstip waarop de werknemer ~~ 
dienst treedt >>, en vervolgens toch afwlJ
zend beschikt op eisers vordering tot be
taling van een compensatoire . opz~g
gingsvergoeding, op gro~d dat « d1e. bnef 
van 6 mei 1988 door (e~ser) mede 1s on
dertekend en hij daarop met de hand 
heeft geschreven "voor akkoord "; (dat) 
dit akkoord weliswaar betrekking heeft 
op een tekst die doelloos is, maar toch is 
gegeven ( ... ); (dat) de. nietigheid w~gens 
niet naleving van dwmgende bepalmgen 
in dit geval aileen een betrekkelijke nie
tigheid is, nu de werknemer het onsa
menhangend en nietig karakter :-,an dat 
geschrift kan aanvoeren; (dat) hiJ. zul_ks 
thans doet, na zijn onvoorwaard~hJke m
stemming te hebben betuigd, d1e al~us 
definitief is en inzonderheid betrekkmg 
heeft op de be(Hndiging van de overeen
komst op 31 december 1988 », 

terwijl, ingevolge artikel 9 va!l ~e Ar
beidsovereenkomstenwet van 3 JUh 1978, 
de arbeidsovereenkomst voor een bepaal
de tijd of voor een duidelijk omschreven 
werk voor iedere werknemer afzonder
lijk schriftelijk moet worden vastgesteld, 
uiterlijk op het tijdstip ~aarop de w~rk
nemer in dienst treedt; mgevolge arh~el 
6 van dezelfde wet aile met. de bep~h~
gen van de wet strijdige bedmgen met1g 
zijn voor zover zij ertoe strekken de 
rechten van de werknemer in te korten; 

eerste onderdeel, de partij in wier 
voordeel de nietigverklaring wordt uitge
sproken weliswaar door bevestiging van 
de nietige akte van de ge~oden bes?~er
ming kan afzien, maar d1e beveshgmg 
ten vroegste kan gebeuren op h~t ogen
blik dat de wettelijke beschermmg zon
der voorwerp is geworden; artikel 9 van 
de wet van 3 juli 1978 de werknemer het 
recht geeft ervan uit te gaan dat hij ver
bonden is door een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd en hem dus be
schermt tot de datum van de be(Hndiging 
van die overeenkomst, zodat hij pas op 
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dat ogenblik de nietige akte kan bevesti
gen; het arrest dat aanneemt dat de par
tijen op 6 mei 1988 geen wettige overeen
komst voor een bepaalde tijd konden 
sluiten, maar tach oordeelt dat eisers ak
koord op het geschrift van 6 mei 1988 
hem het recht ontzegt later de nietigheid 
ervan aan te voeren, bijgevolg de artike
len 6 en 9 van de wet van 3 juli 1978 
schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat verweerder eiser op 8 
april 1986 in dienst had genomen 
<< voor een bepaalde taak (vorming 
van bedienden van de werkloos
heidsdiensten van betalingsinstellin
gen) met ingang op 5 mei 1986 ( ... »; 
dat verweerder op 6 mei 1988 de 
overeenkomst wijzigde in een over
eenkomst << voor een bepaalde tijd 
met ingang op 5 mei 1986 en die van 
rechtswege eindigt op 31 december 
1988 » en dat eiser zijn onderteke
ning liet voorafgaan door de vermel
ding << voor akkoord »; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat << het voorwerp van de 
overeenkomst ( ... ) (eiser) niet de mo
gelijkheid bood bij benadering de 
duur van zijn tewerkstelling te 
schatten ( ... ) » en daaruit afleidt dat 
<< de overeenkomst van 8 april 1986 
moet worden aanzien als een over
eenkomst voor onbepaalde tijd »; 

Overwegende dat de uit de ar
beidsovereenkomsten voortspruiten
de verbintenissen een einde kunnen 
nemen overeenkomstig de algemene 
wijzen waarop de verbintenissen te
niet gaan; dat in beginsel voor de 
partijen bij die overeenkomsten 
geen verbod bestaat om die overeen
komsten in gemeen overleg tijdens 
hun uitvoering te vervangen door 
nieuwe en andere arbeidsovereen
komsten, zonder rekening te houden 
met de formaliteiten die nageleefd 
moeten worden bij eenzijdige beein
diging van de overeenkomst; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 9 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978, de arbeids
overeenkomst voor een bepaalde 
tijd of voor een duidelijk omschre-

ven werk voor iedere werknemer af
zonderlijk schriftelijk moet worden 
vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip 
waarop de werknemer in dienst 
treedt; dat die wetsbepaling aileen 
betekent dat de schriftelijke vast
stelling moet worden gedaan voor
dat de uitvoering van de arbeids
overeenkomst voor een bepaalde 
tijd een aanvang neemt; dat die 
vaststelling dus kan worden gedaan 
tijdens de uitvoering van een vorige 
tussen de partijen gesloten arbeids
overeenkomst, maar niet na de door 
de partijen overeengekomen datum 
voor de aanvang van de uitoefening 
van de arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd; 

Overwegende dat artikel 9 van de 
wet van 3 jujli 1978 een dwingende 
bepaling is; dat zij ten gunste van 
de werknemer een bescherming ves
tigt waarvan hij, zolang de be
staansreden ervan aanwezig is, geen 
afstand kan doen; dat de werknemer 
daarvan inzonderheid geen afstand 
kan doen op het tijdstip waarop de 
arbeidsovereenkomst voor een be
paalde tijd schriftelijk wordt vastge
steld, anders zou hij die bescher
ming niet genieten; 

Overwegende dat het arbeidshof 
bijgevolg niet naar recht heeft kun
nen beslissen dat eiser geldig had 
ingestemd met een overeenkomst 
voor een bepaalde tijd met verweer
der; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het hoger beroep aanneemt; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Luik. 
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7 december 1992 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Simont. 

Nr. 773 

2e KAMER - 8 december 1992 

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - WEG
VERKEER - MANEUVER - NIET VOORZIEN
BARE HINDERNIS. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE· 
GLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 
- ART. 12.4 - MANEUVER - BEGRIP - NIET 
VOORZIENBARE HINDERNIS. 

1 o De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of een maneuver, inge
volge de omstandigheden waarin het 
gebeurt, een niet voorzienbare hinder
nis kan vormen (1). 

2° De voorranghebbende bestuurder kan 
bij samenloop van wegen door de on
voorzienbaarheid van een door hem 
uitgevoerd verkeersmaneuver de ande
re bestuurders dermate in hun ver
wachtingen verschalken dat hij door 
dat maneuver aan die andere wegge
bruikers voorrang verschuldigd is (2). 

(1) Cass., 29 mei 1991, A.R. nr. 8819 (A.C., 
1990-91, nr. 498). 

(2) Zie Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 
173), 15 okt. 1985, A.R. nr. 9380 (ibid., 1985-86, 
nr. 92), en 5 juni 1991, A.R. nr. 8699 (ibid., 
1990-91, nr. 516). 

(VROMAN T. MAERTENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5874) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juli 1991 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

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

Over de beide voorzieningen en 
de twee aangevoerde middelen sa
men: 

Overwegende dat een maneuver, 
ingevolge de omstandigheden waar
in het gebeurt, een onvoorzienbare 
hindernis kan vormen; dat de feiten
rechter op onaantastbare wijze be
oordeelt of dit in concreto het geval 
is; 

Overwegende dat de rechter wet
tig vermag te beslissen dat een bij 
samenloop van wegen voorrang heb
bende bestuurder door de onvoor
zienbaarheid van een door hem uit
gevoerd verkeersmaneuver de ande
re bestuurders dermate in hun ver
wachtingen kan verschalken dat hij 
door dit maneuver aan die andere 
weggebruikers voorrang verschul
digd is; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de eiser Vroman ach
teruit rijdend op de hoofdbaan ver
weerder die het kruispunt opreed in 
zijn normale verwachtingen heeft 
verschalkt en aldus voor deze laat
ste een onvoorzienbare hindernis 
heeft gevormd; 

Dat de appelrechters vaststellen 
dat verweerder er, in functie van de 
door hem voorzienbare verkeersom
standigheden, normaal mocht van 
uitgaan dat hij zonder gevaar het 
kruispunt kon oprijden; 

Dat zij door hun motivering hun 
beslissing dat verweerder geen fout 
heeft begaan in verband met het on-
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geval en/of de schadelijke gevolgen 
daarvan naar recht verantwoorden; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering betreft, 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. 

8 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Lahousse - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. D. De Jaegere, 
Kortrijk. 

Nr. 774 

2e KAMER - 8 december 1992 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- BESL!SS!NG WAARBIJ DE 
BERECHT!NG VAN DE ZAAK WORDT U!TGE
STELD - LATERE BESL!SS!NG OVER DE 
GROND VAN DE ZAAK. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - NIEUWE KWAL!FICATIE 
VAN DE FElTEN - VERE!STEN. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIEU
WE KWAL!FICATIE VAN DE FElTEN - HER
OPENING DER DEBATTEN. 

4° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN 

- TOEDIENING VAN STOFFEN DIE DE DOOD 
KUNNEN TEWEEGBRENGEN OF DE GEZOND
HE!D ZWAAR KUNNEN SCHADEN- BEGRIP. 

1° De beslissing waarbij de berechting 
van de zaak wordt uitgesteld, en de Ja
tere beslissing over de zaak zelf behoe
ven niet door dezelfde rechters te wor
den gewezen (1). 

2° In correctionele- of politiezaken 
maakt de door een onderzoeksgerecht 
gewezen beschikking tot verwijzing of 
de dagvaarding om voor het vonnisge
recht te verschijnen niet de daarin ver
vatte kwalificatie bij de vonnisgerech
ten aanhangig, doch de feiten zoals ze 
blijken uit de stukken van het onder
zoek of het opsporingsonderzoek en 
die aan de beschikking of de dagvaar
ding ten grande liggen; die kwalificatie 
is voorlopig en het vonnisgerecht heeft 
de plicht om, mits het recht van verde
diging wordt geeerbiedigd, aan de ten 
Jaste gelegde feiten hun juiste om
schrijving te geven, zelfs indien de 
nieuwe omschrijving het bestaan in
houdt van andere rechtsbestanddelen 
dan die welke de oorspronkelijke om
schrijving inhield {2). 

3° Het recht van verdediging van de be
klaagde wordt niet miskend wanneer 
de rechter de debatten heropent om de 
partijen de mogelijkheid te bieden hun 
verweermiddelen voor te brengen in 
verband met de nieuwe omschrijving 
van de feiten {3). 

4° Art. 421 Sw. kent aan het begrip 
« stoffen » geen beperkte draagwijdte 
toe, zodat met therapeutische doelein
den toegediende radioactieve stralen 
hiervan niet uitgesloten zijn {4). 

{1) Cass., 2 april 1985, A.R. nr. 8973 (A.C., 
1984-85, nr. 467). 

{2) Cass., 5 old. 1982, A.R. nr. 7264 {A.C., 
1982-83, nr. 85, met noot R.D.); 27 mei 1986, 
A.R. nr. 359 (ibid., 1985-86, nr. 598), en 17 dec. 
1991, A.R. nr. 4789 (ibid., 1991-92, nr. 204). 

{3) Zie Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 686 (A.C., 
1986-87, nr. 346). 

{4) Zie Cass., 3 sept. 1986, A.R. nr. 5040 
(A.C., 1986-87, nr. 6). 
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(DECLERCK T. BOOGAARD) 

ARREST 

(A.R. nr. 5908) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 29 januari 1990, 
24 september 1990, 12 november 
1990, 12 februari 1991 en 25 juni 
1991 door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 779, eerste lid, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 408 en 413 van het 
Wetboek van Strafvordering, van het al
gemeen rechtsbeginsel dat de eer~i~di
ging van de rechten van de ve::dedigmg 
voorschrijft, en van artikel 6, mzonder
heid lid 1, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat het Hof van Beroep te Gent, 
nadat met de behandeling van de zaak 
een aanvang was genomen op de zittin
gen van 19 januari 1990 en 9 april 1990, 
voor de 6de Kamer van het hof van be
roep samengesteld uit de raadsheren De
corte, Lefebvre en Desmet, op welke zit
tingen verslag werd uitgebracht door de 
raadsheer-verslaggever, door het open
baar ministerie werd gevorderd en door 
de partijen werd gepleit, de zaak vervol
gens in voortzetting werd behandeld op 
de zitting van 24 september 1990 voor 
een anders samengestelde 6de kamer 
van het hof van beroep, samengesteld 
onder meer uit raadsheer Schoonjans 
welke niet had deelgenomen aan de vori
ge zittingen, de zaak op deze zittin~ vo?r 
de anders samengestelde kamer met m 
haar geheel werd hernomen, het hof van 
beroep tijdens de zitting van 24 septem
ber 1990 niettemin beslist, enerzijds, dat 
de zaak in zijn oorspronkelijke samen
stelling van de kamer zal worden verder
gezet op maandag 12 november 1990, en 
verder beslist dat wordt ingegaan op het 
verzoek van de verdediging van eiser tot 
het horen van de getuigendeskundigen 
in de volgorde zoals bepaald op het zit
tingsblad en de zaak vervolgens in voort
zetting wordt uitgesteld tot een latere 
zitting; dat het hof van beroep, 6de ka-

mer, samengesteld uit de raadsheren De
corte, Lefebvre en Desmet de zaak in 
voortzetting behandelt op de zittingen 
van 12 november 1990 voormiddag, 12 
november 1990 namiddag en 17 decem
ber 1990 voormiddag, waarop onder meer 
de getuigen worden gehoord, het open
baar ministerie vordert en de raadslie
den van de beklaagden en van de bur
gerlijke partij worden gehoord, zonder 
dat de zaak in haar geheel werd herno
men; het hof van beroep, samengesteld 
uit de raadsheren Decorte, Lefebvre en 
Desmet vervolgens bij tussenarrest van 
12 februari 1991 de beroepen ontvanke
lijk verklaart en vooraleer er over te be
slissen de heropening van de debatten 
beveelt en partijen ter kennis brengt dat 
het hof zich het recht voorbehoudt de 
feiten te heromschrijven en de zaak voor 
voortzetting wordt uitgesteld naar een la
tere zitting, de zaak vervolgens in voort
zetting wordt behandeld op de zitting 
van 23 april 1991 voor de 6de kamer sa
mengesteld uit de raadsheren Decorte, 
Lefebvre en Desmet, op welke zitting de 
zaak evenwel niet in haar geheel werd 
hernomen en het hof van beroep ten 
slotte, samengesteld uit de raadsheren 
Decorte, Lefebvre en Desmet bij arrest 
van 25 juni 1991 de hogere beroepen te
gen de tussenvonnissen afwijst, uit
spraak doende op penaal gebied, eiser 
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf 
en tot een boete en op het burgerlijk ge
bied eiser veroordeelt tot een provisie, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens de ar
tikelen 779, eerste lid, en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, welke eveneens 
van toepassing zijn op strafzaken, een 
vonnis op straffe van nietigheid enkel 
kan gewezen worden door het voorge
schreven aantal rechters die alle zittin
gen over de zaak moeten hebben bijge
woond; dat deze wettelijke regeling me
debrengt dat de debatten volledig moe
ten worden overgedaan op of vanaf de 
zitting waarop het rechtscollege anders 
is samengesteld dan op de vorige zittin
gen; dat nu de behandeling van de zaak 
werd aangevangen op de zittingen van 
29 januari 1990 en 9 april 1990 waarop 
verslag was uitgebracht door de raads
heer-verslaggever, door het openbaar mi
nisterie was gevorderd, en door de partij
en was gepleit en conclusies werden 
ingediend, en de 6de kamer op die zittin
gen was samengesteld uit de raadsheren 
Decorte, Lefebvre en Desmet, het hof 
van beroep, 6de kamer, op de ziting van 
24 september 1990 de zaak niet verder 
kon behandelen zonder de zaak in haar 
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geheel te hebben hernomen nu dit 
rechtscollege onder meer was samenge
steld uit raadsheer Schoonjans welke 
niet had deelgenomen aan de voorgaan
de zittingen; daaruit voortvloeit dat zo
wel de behandeling van de zaak op 24 
september 1990 als de beslissingen ver
vat in het zittingsblad van 24 september 
1990 waarbij werd beslist om de zaak 
verder te behandelen in zijn oorspronke
lijke samenstelling en waarop verder 
werd beslist om de getuigen te horen 
door nietigheid zijn aangetast (misken
ning artikelen 779 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging 
en 6 E.V.R.M.); dat daaruit verder voort
vloeit dat de verdere behandeling van de 
zaak op de zittingen van 12 november 
1990 in de voor- en in de namiddag als
ook het tussenarrest van 12 februari 
1991 en het eindarrest van 25 juni 1991 
die steunen op de nietige beslissingen 
van 24 september 1990 eveneens door 
nietigheid zijn aangetast (miskenning ar
tikelen 408 en 413 van het Wetboek van 
Strafvordering); 

tweede onderdeel, luidens artikel 779, 
eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek een vonnis, op straffe van nie
tigheid, enkel kan gewezen worden door 
het voorgeschreven aantal rechters die 
alle zittingen over de zaak moeten heb
ben bijgewoond; dat uit deze wettelijke 
regeling voortvloeit dat, nu de zaak op 
de zitting van 24 september 1990 werd 
behandeld voor een kamer samengesteld 
uit de raadsheren Decorte, Desmet en 
Schoonjans, de zaak op de zittingen van 
12 november 1990 in de voor- en in de 
namiddag waarop de 6de kamer was sa
mengesteld uit de raadsheren Decorte, 
Lefebvre en Desmet niet in voortzetting 
kon worden behandeld zonder in haar 
geheel te worden hernomen, hetgeen te 
dezen evenwel niet gebeurde; dat daaruit 
voortvloeit dat het tussenarrest van 12 
februari 1991 alsook b,et eindarrest van 
25 juni 1991 gewezen werden door rech
ters die niet alle zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond, zowel het tussenar
rest van 12 februari 1991 alsook het eind
arrest van 25 juni 1991 derhalve de in 
het middel aangeduide wetsartikelen en 
algemeen rechtsbeginsel schenden: 

Overwegende dat de zaak van ei
ser niet werd behandeld ter terecht
zitting van het hof van beroep van 
24 september 1990; dat de behande
ling van de zaak op een latere da-

tum werd uitgesteld omdat eiser 
zich ertegen verzette dat de behan
deling der zaak in haar geheel zou 
worden hernomen; dat daaraan geen 
afbreuk doet de omstandigheid dat 
tezelfder tijd het uur werd bepaald 
waarop de getuigen op de volgende 
terechtzitting zouden verschijnen en 
gehoord worden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 145, 147, 182 van het 
Wetboek van Strafvordering, 418 en 421 
van het Strafwetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel dat de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging voor
schrijft, 

doordat het Hof van Beroep te Gent, 
na het beroep van eiser ontvankelijk ver
klaard te hebben, de tenlastelegging las
tens eiser heromschrijft als een inbreuk 
op artikel 421 van het Strafwetboek, het 
heromschreven misdrijf bewezen ver
klaart en dienvolgens eiser veroordeelt 
tot een hoofdgevangenisstraf van 2 
maanden en een geldboete van 200 frank 
op grond van de redengeving dat : 
« Reeds ter terechtzitting van 29 januari 
1990 (zie zittingsblad) werd aan de verde
diging expliciet gevraagd zich te verdedi
gen op artikel 421 S.W.B. Bij tussenar
rest van het (hof van beroep) van 12 
februari 1991 werden de feiten her
omschreven als zijnde mogelijks een in
breuk op de artikelen 418-421 S.W.B., en 
namelijk: « de eerste (Declerck Alfons); 
de tweede (Hermans Jan); te Brugge, op 
een niet nader te bepalen datum tussen 
11 februari 1986 en 16 februari 1986, on
opzettelijk bij een ander, in casu Anny 
Maasdam, een ziekte of ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke ar
beid veroorzaakt te hebben, door haar 
stoffen te hebben toegediend die de dood 
kunnen teweegbrengen of de gezondheid 
zwaar kunnen schaden ". Deze her
omschrijving betreft dezelfde feiten als 
deze die voorzien waren in de aanvanke
lijke kwalificatie. Het blijft gaan over 
het oorzakelijk verband tussen de be
stralingssessies en de beschadiging van 
het ruggemerg van Maasdam Anny en 
over de vraag wie verantwoordelijkheid 
hiervoor draagt. Het (hof van beroep) 
had dan ook de plicht eraan (aan de fei
ten) hun juiste strafrechtelijk karakter 
toe te wijzen zoals dit dan ook in het 
tussenarrest gebeurd is. Het (hof van be-
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roep) had die plicht zelfs indien, zoals dit 
thans het geval is, de nieuwe omschrij
ving het bestaan inhoudt van andere 
rechtsbestanddelen dan deze welke de 
oorspronkelijke omschrijving inhield. De 
beschouwingen omtrent de verschillen 
die er bestaan tussen de misdrijven 
voorzien door de artikelen 418-420 S.W.B. 
en dit voorzien door artikel 421 S.W.B., 
zoals Declerck A. deze in zijn ter terecht
zitting van het (hof van beroep) van 23 
april 1991 neergelegde besluiten naar 
voor brengt (zie bladzijde 7) zijn derhal
ve irrelevant » (arrest van 25 juni 1991, 
blad vijftien), 

terwijl, ingevolge de beschikking van 
de raadkamer en de daaropvolgende dag
vaarding slechts het feit, dat omschreven 
werd als « door gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, maar zonder het oog
merk om de persoon van een ander aan 
te randen, onopzettelijk slagen of ver
wondingen te hebben toegebracht aan 
Maasdam Anny, te Brugge in 1985 », 
aanhangig was gemaakt bij de correctio
nele rechtbank; dat dit feit, namelijk het 
toebrengen van onopzettelijke slagen of 
verwondingen aan Maasdam Anny in 
1985 verschillend is van het feit waar
voor eiser door het hof van beroep wordt 
veroordeeld, namelijk « op niet nader 
te bepalen datum tussen 11 februari 1986 
en 16 februari 1986, onopzettelijk bij een 
ander een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid 
veroorzaakt te hebben door haar stoffen 
te hebben toegediend die de dood kun
nen teweegbrengen of de gezondheid 
zwaar kunnen schaden >>; dat het eerste 
feit bovendien plaats vond in 1985 terwijl 
het feit zich zou hebben voorgedaan in 
1986, het hof van beroep derhalve door 
eiser te veroordelen wegens feiten die 
niet op regelmatige wijze bij de correc
tionele rechtbank in eerste aanleg aan
hangig waren gemaakt, alle in het mid
del aangeduide wetsartikelen en het 
algemeen rechtsbeginsel schendt: 

Overwegende dat in correctionele 
of politiezaken de door een onder
zoeksgerecht gewezen beschikking 
tot verwijzing of de dagvaarding om 
voor het vonnisgerecht te verschij
nen niet de daarin vervatte kwalifi
catie . bij de vonnisgerechten aan
hangig maakt, doch de feiten zoals 
ze blijken uit de stukken van het 
onderzoek of het opsporingsonder
zoek en die aan de beschikking of 

de dagvaarding ten grondslag lig
gen; dat die kwalificatie in wezen 
voorlopig is en dat het vonnisge
recht de plicht heeft om, mits het 
recht van verdediging wordt geeer
biedigd, aan de ten laste gelegde fei
ten hun juiste omschrijving te ge
ven, zelfs indien de nieuwe om
schrijving het bestaan inhoudt van 
andere rechtsbestanddelen dan die 
welke de oorspronkelijke omschrij
ving inhield; 

Overwegende dat de vaststelling 
die het hof van beroep doet dat de 
feiten voor dewelke eiser naar de 
correctionele rechtbank werd verwe
zen en die waarvoor het hof van be
roep eiser verzocht zijn verweer 
voor te dragen en waarvoor het ver
oordeelt dezelfde zijn, berust op een. 
onaantastbare beoordeling van fei·· 
ten; dat het met name vaststelt dat 
het « blijft gaan om het oorzakelijk 
verband tussen de bestralingssessies 
en de beschadiging van het rugge
merg van Maasdam Anny »; 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep bij tussenarrest van 12 fe
bruari 1991 de debatten heropende 
om de partijen toe te laten hun ver
dere verweermiddelen voor te bren
gen in verband met de nieuwe om
schrijving van de feiten, eisers recht 
van verdediging niet werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 421 van het Strafwetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Gent, 
na het beroep van eiser ontvankelijk ver
klaard te hebben, de tenlastelegging las
tens eiser heromschrijft, het her
omschreven misdrijf bewezen verklaart 
en dienvolgens eiser veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstraf van twee maanden 
en een geldboete van 200 frank, op grand 
van de redengeving dat radioactieve ko
baltstralen moeten worden beschouwd 
als stoffen in de zin van artikel 421 van 
het Strafwetboek (arrest van 25 juni 
1991, blad 23, onder kleine b. stoffen), 

terwijl luidens artikel 421 van het 
Strafwetboek strafbaar wordt gesteld hij 
die opzettelijk bij een ander een ziekte 
of ongeschiktheid tot het verrichten van 
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persoonlijke arbeid veroorzaakt door 
hem stoffen toe te dienen, die de dood 
kunnen teweegbrengen of de gezondheid 
zwaar kunnen schaden, dat artikel 421 
van het Strafwetboek aldus aile vrijwilli
ge handelingen bestraft waardoor een 
persoon door een ander persoon op om 
het even welke manier een schadelijke 
zelfstandigheid doet of laat innemen; dat 
radiotherapeutische stralen, zijnde de 
door een energiebron uitgezonden tril
lingsverschijnselen in de ruimte niet 
kunnen beschouwd worden als stoffen in 
de zin van artikel 421 van het Strafwet
boek nu dergelijke stralen geen zelfstan
digheid uitmaken, het hof van beroep 
derhalve, door te oordelen dat radioactie
ve stralen moeten worden beschouwd als 
stoffen in de zin van artikel 421 van het 
Strafwetboek en door op die grondslag 
eiser te veroordelen, het wettelijk begrip 
stoffen van artikel 421 van het Strafwet
boek schendt : 

Overwegende dat artikel 421 van 
het Strafwetboek geen beperkte 
draagwijdte toekent aan het begrtip 
« stoffen »; dat met therapeutische 
doeleinden toegediende radioactieve 
stralen niet zijn uitgesloten; 

Overwegende dat het hof van be
roep considereert : << zonder zich te 
willen mengen in polemieken om-

. trent het al dan niet " zelfstandig
heid " zijn van radioaktieve kobalt
stralen is het hof van oordeel dat 
deze stralen moeten worden be
schouwd als stoffen in de zin van 
artikel 421 van het Strafwetboek. 
Het hoeft geen betoog dat het aan
wenden in de medische wereld van 
radioactieve stralen bij het behande
len van ziekteverschijnselen een re
latief recente therapie is die hele
maal niet hestand noch kon voor
zien worden op het ogenblik dat de 
wetgever artikel 421 S.W.B. gelibel
leerd heeft (8 juni 1867}. Met artikel 
421 S.W.B. bedoelde de wetgever 
" vooral dokters en apothekers straf
baar te kunnen stellen die door een 
onoplettendheid of nalatigheid bij 
hun patienten of klienten een ziekte 
of een blijvende ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke ar
beid veroorzaakten door het gebruik 
maken van stoffen die de dood kon
den veroorzaken of de gezondheid 

zwaar konden schaden" (zie Memo
rie van Toelichting, Nijpels en Ser
vais, Code Penal Interprete, bladzij
de 120, nr. 3}. Gevolg aan deze ratio 
legis van artikel 421 S.W.B., erin be
staande geneesheren te kunnen be
straffen wegens hun nalatigheid, on
kunde of onbekwaamheid bij de 
behandeling van patienten via het 
toedienen van stoffen, is het hof van 
oordeel dat het bij het tot stand ko
men van deze strafbepaling ondub
belzinnig de wil van de wetgever ge
weest is het foutieve toedienen van 
om het even welk middel - dus ook 
radioaktieve kobaltstralen - straf
baar te stellen. De overweging van 
(eiser) in zijn beroepsbesluiten van 
23 april 1991 (bladzijde 13} als zou
den kobaltstralen genezend zijn en 
derhalve in se niet schadelijk, sluit 
de toepassing van artikel 421 S.W.B. 
niet uit nu de bewoordingen zelf 
van het artikel 421 S.W.B. niet verei
sen dat de stof in se schadelijk is 
maar enkel vereisen dat de stoffen 
" de dood kunnen teweegbrengen of 
de gezondheid zwaar kunnen scha
den ". Een genezend middel in te ho
ge hoeveelheid toegebracht valt ze
ker onder deze bedoelde " stoffen " >>; 

Dat het zodoende een juiste toe
passing maakt van het artikel 421 
van het Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

8 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'haenens - Verslaggever: 
de h. De Baets - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal -:- Advocaat: mr. Verbist. 
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2• KAMER - 8 december 1992 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET -
WETSBEPALINGEN, ART. 38 - VERVALLEN
VERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG 
TE BESTUREN - HERSTEL IN HET RECHT TOT 
STUREN AFHANKELIJK VAN HET SLAGEN 
VOOR BEPAALDE ONDERZOEKEN - UITWIS
SING VAN DE VEROORDELING - GEVOLGEN. 

De omstandigheid dat de rechter het 
herstel in het recht tot sturen afhanke
Jijk heeft gemaakt van het slagen voor 
een of meerdere onderzoeken, verhin
dert niet dat de veroordeling wordt uit
gewist, maar die uitwissing heeft niet 
tot gevolg dat de betrokkene vrijge
steld wordt van de opgelegde onder
zoeken, zodat hij kan worden veroor
deeld om een voertuig te hebben 
bestuurd zonder met goed gevolg de 
hem opgelegde onderzoeken te hebben 
ondergaan (1). 

(DE RAEYMAEKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 5983) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 augustus 1991 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 619, 620, 634 van het Wetboek van 
Strafvordering zoals gewijzigd door de 
wet van 9 januari 1991 betreffende de 
uitwissing van veroordelingen en het 
herstel in eer en rechten in strafzaken, 
47, 48.2 en 38.2 van het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 tot coordinatie van de 
wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, voor de wijziging door de 
wet van 18 juli 1990, 

doordat de correctionele rechtbank in 
haar vonnis van 16 augustus 1991 oor
deelt dat de tenlastelegging aan eiser be
wezen gebleven is als inbreuk op de in 
het bestreden vonnis aangehaalde wets-

(1) Zie Cass., 7 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 82). 

bepalingen, dat de uitgesproken straffen 
wettelijk zijn en door de eerste rechter 
oordeelkundig werden bepaald en dat 
het vonnis waartegen beroep in al zijn 
beschikkingen bevestigd wordt behalve 
dat de gedaagde alleen de verplichting 
tot een theoretisch en een psychotech
nisch examen wordt opgelegd, 

terwijl, eerste onderdeel, door het in 
werking treden van de wet van 9 januari 
1991 betreffende de uitwissing van ver
oordelingen en het herstel in eer en 
rechten in strafzaken, de straffen van ei
ser opgelegd bij vonnis van 21 januari 
1985 uitgewist waren, wat voor gevolg 
heeft dat alle gevolgen van de veroorde
ling van 21 januari 1985 opgehouden wa
ren waardoor eiser niet wettig kon ver
oordeeld worden voor het rijden zonder 
de aan hem bij vonnis van 21 januari 
1985 opgelegde proeven ondergaan te 
hebben; 

tweede onderdeel, door het vonnis van 
de Politierechtbank te Brussel van 18 ju
li 1991 tegensprekelijk bepaald werd dat 
alle straffen, opgelegd bij vonnis van 21 
januari 1985 uitgewist waren overeen
komstig de wet van 9 januari 1991, waar
door eiser op 16 augustus 1991 niet wet
tig kon veroordeeld worden voor het 
rijden zonder de hem bij vonnis van 21 
januari 1985 opgelegde proeven onder
gaan te hebben; 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, indien de om
standigheid dat de rechter het her
stel in het recht tot sturen afhanke
lijk gemaakt heeft van het slagen 
voor een of meerdere onderzoeken 
(artikel 38, § 3, van de Wegverkeers
wet) niet verhindert dat de veroor
deling wordt uitgewist, uit de uitwis
sing van deze veroordeling geens
zins volgt dat de betrokkene vrijge
steld zou worden van opgelegde 
onderzoeken; uit de beslissing van 
de rechter vloeit immers voort dat 
de betrokkene zich op dat ogenblik 
niet meer in de voorwaarden be
vindt om een voertuig te besturen 
totdat hij met goed gevolg de onder
zoeken heeft ondergaan; 

Dat de uitwissing van de vroegere 
veroordeling aldus niet belet dat de 
betrokkene wordt veroordeeld om 
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een voertuig te hebben bestuurd 
zonder met goed gevolg de hem op
gelegde onderzoeken te hebben on
dergaan; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht; 

8 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. K. Everaet, Brus
sel. 

Nr. 776 

2• KAMER - 8 december 1992 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - EISERS - STRAFVORDERING 
- VEROORDELEND ARREST - BEVEL TOT ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING - ONTVANKE
LIJKHEIDSVOORW AARDEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- E.V.R.M., 
ART. 6.1 - I.V.B.P.R., ART. 14 - RECHT OP TOE
GANG TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN VAN DE 

VOORZIE:oli:-IG IN CASSATIE. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS ON-
MIDDELLIJKE AANHOUDING - BEGRIP. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - AFSTAND - STRAFVORDE
RING - VERKEERDE PREMISS£ VAN VROEG
TIJDIGHEID VAN VOORZIENING - GEVOLG. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSD/GEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERI:\G 
- GE:v!IS AAN BESTAA!\SREDE:'l - VERWER
PI:-IG VAN DE VOORZIEXING TEGE:-1 DE VER-

OORDELENDE BESLISSING CASSATIEBE-
ROEP TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDEL
LIJKE AANHOUDING. 

1° Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen het arrest waarbij hij tot een 
vrijheidsstraf is veroordeeld en waar
bij zijn onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen, is niet ontvankelijk als 
niet blijkt dat de beklaagde zich wer
kelijk in hechtenis bevond op het 
ogenblik dat hij het cassatieberoep in
stelde (1). (Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 
feb. 1866.) 

2° De regel dat het cassatieberoep dat 
ingesteld wordt door een beklaagde te
gen het arrest, waarbij hij tot een vrij
heidsstraf is veroordeeld en waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding is bevo
len, slechts ontvankelijk is indien hij 
die zich voorziet, zich effectief in hech
tenis bevindt, houdt geen miskenning 
in van de artt. 6.1, E. V.R.M. en 14 
L V.B.P.R., nu het recht op toegang tot 
een rechterlijke instantie daardoor 
niet wordt ontzegd, maar enkel een 
bijkomende redelijke vereiste is, ge
steld om een cassatievoorziening regel
matig te kunnen instellen (2). 

3° Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding dat samengaat met een strafrech
telijke veroordeling is geen beslissing 
die los staat van de veroordelende be
slissing zelf, doch vormt daarmee een 
geheel en maakt een titel van voorlopi
ge hechtenis uit die de uitvoering van 
de veroordeling, vooraleer zij definitief 
is, moet waarborgen (3). 

4° Geen akte van afstand van de voorzie
ning in cassatie kan worden verleend 
wanneer de afstand op een verkeerde 
premisse van vroegtijdigheid van de 
voorziening steunt (4). 

(1) Cass., 5 mei 1992, A.R. nr. 6494 (A.C., 
1991-92, nr. 463). 

(2) Zie Cone!. adv.-gen. Piret, bij Cass., 25 
nov. 1987, A.R. nr. 6205 (Bull. en Pas., 1988, I, 
nr. 191). 

{3) Cass., 5 mei 1992, A.R. nr. 6494 (A.C., 
1991-92, nr. 463). 

(4) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 338 (A.C., 
1986-87, nr. 4 en noot R.D.). 
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5° Wanneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, 
heeft de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen re
den van bestaan meer {5). 

(MODEST T. A.G. 1830 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6639) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor 
eensluidend verklaarde kopie aan 
dit arrest is gehecht en daarvan 
deel uitmaakt: 

Overwegende dat eiser op 4 fe
bruari 1992 cassatieberoep instelde 
tegen alle hem betreffende beschik
kingen van het bestreden arrest; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
waarbij eiser tot straf wordt veroor
deeld: 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser veroordelen tot een « hoofdge
vangenisstraf van drie jaar met uit
stel van tenuitvoerlegging geduren
de een termijn van vijf jaar wat 
betreft een jaar van deze hoofdge
vangenisstraf van drie jaar » en de 
onmiddellijke aanhouding van eiser 
bevelen; 

Overwegende dat het bevel tot on
middellijke aanhouding een titel van 
voorlopige hechtenis is die de uit
voering van de veroordeling, voora
leer zij definitief is, moet waarbor
gen; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866, het cassatieberoep 
dat ingesteld wordt door een be-

(5) Cass., 27 sept. 1989, A.R. nr. 7795 (A.C., 
1989-90, nr. 61). 

klaagde tegen het veroordelend ar
rest, waarbij hij tot een vrijheids
straf is veroordeeld en waarbij zijn 
onmiddellijke aanhouding is bevo
len, slechts ontvankelijk is indien 
hij die zich voorziet, zich effectief in 
hechtenis bevindt; dat immers uit de 
voorbereiding van de wet van 10 fe
bruari 1866 blijkt dat, ook al zijn de 
veroordeelden waartegen geen 
maatregel van voorlopige hechtenis 
bevolen werd, voortaan ontslagen 
van de verplichting zich gevangen te 
geven om een ontvankelijke voorzie
ning te kunnen instellen, zulks niet 
het geval is voor hem die wel het 
voorwerp is van dergelijke maatre
gel, en aan wie de voorlopige invrij
heidstelling niet is verleend; 

Overwegende dat deze regel geen 
miskenning inhoudt van de artike
len 6.1 van het E.V.R.M. en 14 van 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten 
van 19 december 1966, nu het recht 
op toegang tot een rechterlijke in
stantie daardoor niet wordt ontzegd, 
maar enkel een bijkomende rede
lijke vereiste is, gesteld om een cas
satievoorziening regelmatig te kun
nen instellen; 

Overwegende dat aan deze regel 
evenmin afbreuk doet het feit dat de 
appelrechters de onmiddellijke aan
houding uitspreken in een « bij
gaand arrest », aansluitend aan de 
beslissing waarbij zij de beklaagde 
tot straf veroordelen en waarin zij 
op vordering van het openbaar mi
nisterie strekkende tot de onmiddel
lijke aanhouding naar dit « bijgaand 
arrest » verwijzen; 

Dat het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding dat samengaat met een 
strafrechtelijke veroordeling geen 
beslissing is die los kan staan van 
de veroordelende beslissing zelf; dat 
het met deze beslissing een geheel 
vormt, mitsdien een arrest uitmaakt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, tegen wie 
een bevel tot onmiddellijke aanhou-
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ding werd uitgevaardigd, ingevolge 
dat bevel werkelijk werd aangehou
den; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat Mr. L. De Gry
se, advocaat bij het Hof van Cassa
tie, bij akte, ter griffie van het Hof 
neergelegd op 21 mei 1992, verklaart 
in naam van eiser afstand zonder 
berusting te doen van de voorzie
ning; dat « de afstand wordt gedaan 
omdat en in de mate dat de voorzie
ning van eiser op grond van de arti
kelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866 vroegtijdig, derhal
ve niet ontvankelijk zou zijn »; 

Overwegende dat het Hof (lees : 
vaststelt dat) de afstand op een ver
keerde premisse van vroegtijdigheid 
van de voorziening steunt; dat er 
geen grond is om akte van de af
stand te verlenen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
waarbij eisers onmiddellijke aan
houding wordt bevolen : 

Overwegende dat de veroordelen
de beslissing ten gevolge van de 
hierna uit te spreken verwerping 
van de voorziening die tegen die be
slissing is ingesteld, in kracht van 
gewijsde gaat; 

Dat de voorziening derhalve geen 
bestaansreden meer heeft; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser door verweerster ingestel
de civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de middelen die niet de 
ontvankelijkheid van de voorziening 

betreffen, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

8 december 1992 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. De Peuter, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Boes - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nrs. 777 en 777bis 

2• KAMER - 8 december 1992 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN VONNISGERECHTEN 
- BEKLAAGDE BIJ AFZONDERLIJKE BE· 
SCHIKKINGEN WEGENS VERSCHILLENDE FEI· 
TEN VERWEZEN NAAR CORRECTIONELE 
RECHTBANKEN DIE NIET RESSORTEREN ON· 
DER HET RECHTSGEBIED VAN HETZELFDE 
HOF VAN BEROEP - VERZOEK TOT REGE· 
LING VAN RECHTSGEBIED GEGROND OP SA· 
MENHANG - VERZOEKSCHRIFT VAN DE BE· 
KLAAGDE - BEOORDELING DOOR HET HOF. 

Wanneer een beklaagde, die bij twee af
zonderlijke beschikkingen wegens ver
schillende feiten is verwezen naar cor
rectionele rechtbanken die niet ressor
teren onder het rechtsgebied van het
zelfde hoi van beroep, tot staving van 
een verzoek tot regeling van rechtsge
bied aanvoert dat er een positief con
flict van rechtsmacht is ontstaan we
gens samenhang tussen de misdrijven 
waarvoor hij werd verwezen, gaat het 
Hoi na, nadat het heeft vastgesteld dat 
tegen de bovengenoemde beschikkin
gen vooralsnog geen rechtsmiddel 
openstaat, of uit de processtukken 
blijkt dat er tussen de misdrijven een 
verband van zodanige aard lijkt te be
staan dat een goede rechtsbedeling de 
gezamenlijke berechting ervan door 
een zelfde rechter vereist; in bevesti
gend geval regelt het Hoi het rechtsge
bied door een van de beschikkingen 
van het onderzoeksgerecht te vernieti
gen in zoverre zij het vonnisgerecht 
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heeft aangewezen en verwijst die zaak 
naar de andere correctionele recht
bank (1). (Art. 526 Sv.) 

(TSOUMPOULIS) 

ARREST 

(A.R. nrs. 7087 en 7108) 

HET HOF; ... 
Overwegende dat de raadkamer 

van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Mechelen, bij beschikking van 
7 april 1992, na aanneming van ver
zachtende omstandigheden, verzoe
ker naar de correctionele rechtbank 
te Mechelen verwezen heeft ter za
ke dat hij in het gerechtelijk arron
dissement Mechelen en bij samen
hang elders in het Rijk, in de 
periode van 1 januari 1990 tot 31 au
gustus 1991, tal van inbreuken zou 
hebben gepleegd op : a) het konink
lijk besluit van 31 december 1930 
omtrent de handel in slaap- en ver
dovende middelen, strafbaar gesteld 
door de wet van 24 februari 1921 be
treffende het verhandelen van gift
stoffen, slaapmiddelen en verdoven
de middelen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica (telastleggingen A en D), 
b) het koninklijk besluit van 2 de
cember 1988 tot reglementering van 
sommige psychotrope stoffen, straf
baar gesteld door de voornoemde 
wet van 24 februari 1921 (telastleg
gingen B en E), c) de voornoemde 
wet van 24 februari 1921 (telastleg
gingen C, F en G); 

Dat de Correctionele Rechtbank 
te Mechelen, waarnaar die zaak 
door de voornoemde beschikking 
van de raadkamer werd verwezen, 
de behandeling van de zaak op on
bepaalde datum heeft verdaagd; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, bij beschikking van 

(1) Cass., 18 okt. 1971 (A.C., 1972, 173), 8 juni 
1983, A.R. nr. 2901 (ibid., 1982-83, nr. 560), en 
25 nov. 1987, A.R. nr. 6273 {ibid., 1987-88, nr. 
188). 

19 juni 1992, verzoeker naar de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk 
verwezen heeft ter zake van overtre
ding van het koninklijk besluit van 
2 december 1988 tot reglementering 
van sommige psychotrope stoffen, 
strafbaar gesteld door de voornoem
de wet van 24 februari 1921, meer 
bepaald om, met samenhang, te Aal
ter in december 1991 20 gr. Speed 
en 25 XTC-pillen afgeleverd en ver
kocht te hebben aan Stefan Dierckx; 

Dat de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk, waarnaar die zaak door 
de voormelde beschikking van de 
raadkamer van 19 juni 1992 werd 
verwezen, de zaak nog niet in be
handeling heeft genomen; 

Overwegende dat tegen de boven
genoemde beschikkingen vooralsnog 
geen rechtsmiddel openstaat; 

Overwegende dat de misdrijven 
waarvoor verzoeker bij de beschik
kingen respectievelijk naar de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen 
en de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk is verwezen, in een zodanig 
onderling verband schijnen te staan 
dat de gezamenlijke behandeling er
van door een en dezelfde rechter 
vereist lijkt in het belang van een 
goede rechtsbedeling; 

Dat er derhalve grond bestaat tot 
regeling van rechtsgebied overeen
komstig artikel 526 van het W etboek 
van Strafvordering; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 19 juni 1992 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk, in zoverre zij bij de uit
spraak inzake de verzoeker Thierry 
Tsoumpoulis de Correctionele Recht
bank te Kortrijk aangewezen heeft 
als vonnisgerecht; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beschikking; ver-
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wijst de aldus beperkte zaak waar
bij eiser door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk naar de correctionele recht
bank werd verwezen, naar de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen. 

8 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. R. Janssens, Me
chelen. 

Nr. 778 

2• KAMER - 8 december 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING - TWEEDE BEVEL 
TOT AANHOUDING VERLEEND WEGENS ANDE
RE FElTEN - WETTIGHEID - VEREISTEN. 

Art. 28 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
vindt geen toepassing wanneer, in de 
loop van hetzelfde gerechtelijk onder
zoek, na de voorlopige invrijheidstel
ling van de verdachte, een tweede be
vel tot aanhouding, op grand van 
andere feiten dan die van het eerste 
bevel, ten laste van die verdachte 
wordt verleend, zelfs zo die feiten al 
eerder bekend waren (1). 

(GONZALES-NUNEZ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7217) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

(1) Cass., 7 jan. 1986, A.R. nr. 82 (A.C., 
1985-86, nr. 295); zie Cass., 8 jan. 1991, A.R. 
nr. 5198 (ibid., 1990-91, nr. 231). 

Gelet op eisers memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over de twee onderdelen van het eer
ste middel samen : 

Overwegende dat het onderzoek 
in het kader waarvan eiser werd 
aangehouden inderdaad het onder
zoek betreft dat door de procureur 
des Konings te Brussel op 10 sep
tember 1992 werd gevorderd wegens 
feiten gekwalificeerd als << heling, 
als dader/mededader »; dat uit de 
vordering van de procureur des Ko
nings blijkt dat de als heling gekwa
lificeerde feiten wellicht niet vreemd 
zij n a an overtredingen van de wet
geving inzake verdovende middelen; 
dat, zoals blijkt uit het tweede on
derdeel van het middel, door eiser 
niet wordt betwist dat de feiten die 
ten grondslag liggen aan het bevel 
tot aanhouding van 31 oktober 1992 
behoren tot de gehele activiteit die 
de procureur des Konings in zijn 
vordering bedoelde; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de feiten die aan het 
thans bestreden aanhoudingsbevel 
ten grondslag liggen, niet bekend 
waren aan de kamer van inbeschul
digingstelling op het ogenblik van 
de beoordeling die tot haar beslis
sing van 30 oktober 1992 met eisers 
invrijheidstelling leidde; dat aldus 
het tweede bevel tot aanhouding 
van 31 oktober 1992 geenszins be
trekking heeft op de feiten waarvoor 
eiser door de kamer van inbeschul
digingstelling op 30 oktober 1992 in 
vrijheid werd gesteld, wat betekent 
dat eiser op 31 oktober 1992 onder 
aanhoudingsmandaat werd geplaatst 
voor andere feiten dan die waarvoor 
hij reeds op 11 september 1992 werd 
aangehouden; 

Dat mitsdien artikel 28 van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis te dezen geen 
toepassing vindt; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering eisers verweer 
verwerpen, zodoende zijn desbetref-
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fende conclusie beantwoorden, en 
hun beslissing naar recht verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

8 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens- Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal- Advocaat: mr. E. Boutmans, Ant
werpen. 

Nr. 779 

2• KAMER - 8 december 1992 

GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN -
VERDOVENDE MIDDELEN - WET 24 FEB. 1921, 
ART. 6 - VRIJSTELLING OF VERMINDERING 
VAN STRAFFEN - ONTHULLING AAN DE 
OVERHEID - BEGRIP. 

De door de rechter in acht te nemen ant
hulling, bepaald in art. 6 Drugwet, 
dient een oprechte en volledige aangif
te te zijn, op grand waarvan de over-
heid vervolgingen kan instellen (1). 

(1) Cass., 8 sept. 1987, A.R. nr. 1703 (A.C., 
1987-88, nr. 14). 

(CAUWENBERGHS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7226) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Gelet op de namens eiser inge
diende memorie, waarvan een door 
de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest 
is gehecht en daarvan deel uit
maakt; 

Over de twee middelen samen: 

Overwegende dat beide middelen 
stoelen op de toepassing van artikel 
6, vierde lid, van de wet van 24 fe
bruari 1921 betreffende het verhan
delen van de giftstoffen, slaapmidde
len en verdovende middelen, ont
smettingsstoffen en antiseptica, in
gevolge door eiser aan de overheid 
gedane onthullingen omtrent de 
identiteit van onbekend gebleven 
daders; 

Overwegende dat de door de rech
ter in acht te nemen onthulling een 
oprechte en volledige aangifte dient 
te zijn, op grond waarvan de over
heid vervolgingen kan instellen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, met vrije beoordeling van de 
bewijswaarde van de hun regelma
tig overgelegde gegevens van de 
zaak, waaronder de verklaringen 
van eiser, vaststellen in feite « dat 
in de huidige stand van het onder
zoek de strafverminderende ver
schoningsgrond van artikel 6 van de 
drugwet niet aanvaardbaar wordt 
gemaakt om reden dat de beweerde 
onthullingen van eiser nog op hun 
oprechtheid dienen te worden ge
toetst; dat meer bepaald de voor
noemde K.W .... formeel ontkent en 
aandringt op een confrontatie ter
wijl de andere vernoemde personen 
zelfs nog dienen te worden ver
hoord »; dat zij aldus vaststellen dat 
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voor hun beoordeling de verklarin
gen van eiser niet de nodige waar
achtigheid opleveren; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering hun beslissing 
naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

8 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. I. Van Mellaert, 
Antwerpen. 

Nr. 780 

2• KAMER - 9 december 1992 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN - BEGRIP. 

De uitoefening, door een wegens vals
heid in geschriften vervolgde persoon, 
van een burgerlijke rechtsvordering 
die op de van valsheid betichte akte is 
gegrond, is geen verweermiddel tegen 
de ten laste van die persoon ingestelde 

strafvordering wegens valsheid, maar 
een gebruik van de van valsheid be
tichte akte (1). (Artt. 196 en 197 Sw.) 

(KEMP T. BIDOUL E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

{A.R. nr. 3) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van Frangois 
Kemp, beklaagde : 

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

Over het tweede middel: schending 
van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging, van de artikelen 21 en 
22 van het Wetboek van Strafvordering, 
196 en 197 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest beslist dat de feiten 
die de telastlegging 1 van zaak I, opleve
ren, namelijk telastlegging van valsheid 
en gebruik van valse stukken, niet ver
jaard zijn, op grond dat de eerste rechter 
terecht de tijdsspanne van het misdrijf 
uitgebreid heeft, aangezien het gebruik 
van valse stukken blijft voortduren zo
lang de beklaagde zich op het litigieuze 
stuk beroept; dat het beroepen vonnis, 
naar de motivering waarvan het bestre
den arrest aldus verwijst, dienaangaande 
had beslist << dat, nu de aan (eiser) ten 
laste gelegde feiten niet enkel bestonden 
in de uitvoering van het eigenhandig tes
tament, dat dagtekende van 15 januari 
1980, maar ook in het gebruik van dat 
stuk de verjaring van de strafvordering 
zowel wat de valsheid als wat het ge
bruik van het valse stuk betreft eerst be
gint te !open vanaf het laatste gebruik 
van dat testament ( ... ); dat uit de stukken 
van de rechtspleging en de door (eiser) 
aangewende verweermiddelen blijkt dat 
hij zonder onderbreking rekende op de 
normale voordelen van het eigenhandig 

(1) Zie Cass., 23 juni 1941 (A.C., 1941-44, 144) 
met noot L.C.; 18 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 
451) en 16 juni 1987, A.R. nr. 9839 (ibid., 
1986-87, nr. 628). 
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testament - dat door het openbaar mi
nisterie en de burgerlijke partij van vals
heid wordt beticht - en dat hij op 4 juni 
1990 (lees : 1980) aan de notaris Brohee 
bezorgde; dat hij trouwens duidelijk in 
die houding volhardde door op 11 augus
tus 1980 de inbezitstelling te vragen, de 
vereffening van de nalatenschap voort te 
zetten en, onlangs, door op 24 februari 
1982 een burgerlijke rechtsvordering in 
te stellen door neerlegging van een con
clusie in de zaak II; dat derhalve de 
strafvordering thans in geen geval ver
jaard is, aangezien het valse stuk verder 
werd gebruikt op de dag waarop de zaak 
in beraad werd genomen; dat dus moet 
worden vastgesteld dat de feiten niet 
zijn gei:Hndigd op 21 maart 1991 zoals tij
dens het debat was opgeworpen », 

terwijl niet als een gebruik van een 
valse akte in de zin van de artikelen 196 
en 197 van het Strafwetboek kan worden 
aangemerkt de omstandigheid dat de 
verweermiddelen van de vervolgde per
soon impliceerden dat hij zonder onder
breking rekende op de voordelen van het 
van valsheid betichte testament en even
min de omstandigheid dat hij in de bur
gerlijke rechtsvordering betreffende de 
klacht die hij zelf tegen de verweerders 
had ingediend een conclusie had geno
men met dezelfde strekking als op de te
gen hem ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat het arrest, met 
aanneming van de motivering van 
de eerste rechter, erop wijst « dat 
uit de stukken van de rechtspleging 
en de door (eiser) aangewende ver
weermiddelen blijkt dat hij zonder 
onderbreking rekende op de norma
le voordelen van het eigenhandig 
testament - dat door het openbaar 
ministerie en de burgerlijke partij 
van valsheid wordt beticht - en dat 
hij op 4 juni 1980 aan de notaris 
Brohee bezorgde; dat hij trouwens 
duidelijk in die houding volhardde 
door op 11 augustus 1980 de inbezit
stelling te vragen, de vereffening 
van de nalatenschap voort te zetten 
en, onlangs, door op 24 februari 1982 
een burgerlijke rechtsvordering in 
te stellen door neerlegging van een 
conclusie in de zaak II »; 

Overwegende dat het hof van be
roep op grand van die gegevens, 
zonder de artikelen 196 en 197 van 

het Strafwetboek te schenden, heeft 
beslist dat de uitoefening door eiser, 
van een burgerlijke rechtsvordering, 
die op het van valsheid betichte tes
tament is gegrond, naar aanleiding 
van tegen de verweerders wegens 
diefstallen, verduisteringen en he
ling van goederen van de nalaten
schap van Joseph Kemp ingestelde 
vervolgingen, geen verweermiddel 
tegen de strafvordering ten laste 
van eiser, ingesteld wegens valsheid 
was, maar een gebruik van de van 
valsheid betichte akte; 

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 van zijn voorziening. 

9 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-genraal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Draps. 

Nr. 781 

2e KAMER - 9 december 1992 

STEDEBQUW - HERSTEL - BEVOEGDE AD· 
MINISTRATIEVE OVERHEID - VORDERING -
VORM. 

Ingevolge art. 65 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw oordeelt de ge
machtigde ambtenaar of het college 
van burgemeester en schepenen of 



1408 HOF VAN CASSATIE Nr. 782 

herstel van de plaats in de vorige staat 
voor de strafrechter moet worden ge
vorderd; geen enkele wetsbepaling on
derwerpt die vordering aan bijzondere 
vormen; het is voldoende dat een van 
de beide wettelijk bevoegde adminis
tratieve overheden haar wil duidelijk 
te kennen heeft gegeven (1). 

(DELPATURE, KERCKHOVE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 186) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 65 van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke or
dening en van de stedebouw, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
het door de correctionele rechtbank ge
geven bevel tot herstel van de litigieuze 
plaats in de vorige staat alsook de daar
op volgende maatregelen bevestigt, 

terwijl het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente Jette 
zulks niet had gevorderd voor de rechter 
overeenkomstig artikel 65 van de boven
genoemde wet : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 65 van de wet van 29 maart 1962 
de gemachtigde ambtenaar of het 
college van burgemeester en schepe
nen oordeelt of het herstel in de vo
rige staat voor de strafrechter moet 
worden gevorderd; dat geen enkele 
wetsbepaling die vordering aan bij
zondere vormen onderwerpt; dat het 
voldoende is dat een van de beide 
wettelijke bevoegde administratieve 
overheden haar wil duidelijk te ken
nen heeft gegeven; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt « dat alle twijfel uitge
sloten is omtrent de beslissing van 
de gemachtigde ambtenaar om het 
herstel van de plaats in de vorige 
staat te vorderen, aangezien hij in 

(1) Zie Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 2227 
(A.C., 1989-90, nr. 157); zie ook Cass., 21 okt. 
1992, A.R. nr. 9783 (A.C., 1993, supra, nr. 677). 

een later schrijven van het bestuur 
aan de procureur des Konings -
brief van 26 oktober 1989 (stuk 18) 

- preciseerde dat bij ontstentenis 
van nieuwe stedebouwkundige gege
vens, het op 18 september 1987 ge
vorderde herstel in de vorige staat 
niet kan gewijzigd worden », de be
slissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

9 december 1992 - ze kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 

· - Verslaggever: de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
M. Preumont, Namen. 

Nr. 782 

2e KAMER - 9 december 1992 

1° VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBERO
VING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE 
MACHT - VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - TERMIJN VAN CASSATIEBE
ROEP - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBE
ROVING. 
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1° en 2° Wanneer een vreemdeling die 
het voorwerp is van een maatregel van 
vrijheidsberoving, zich in cassatie 
voorziet tegen het arrest dat die maat
regel handhaaft, gelden ten aanzien 
van dat cassatieberoep, oak na de in
werkingtreding van de nieuwe wetsbe
palingen betreffende de voorlopige 
hechtenis, de bepalingen van het Wet
boek van Strafvordering; derhalve is 
niet vereist dat het cassatieberoep 
wordt ingesteld binnen vierentwintig 
uur, te rekenen van de betekening van 
het bestreden arrest. (Art. 373 Sv.; art. 
72 Vreemdelingenwet, art. 31 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(BONDEMBE NKANDA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 361) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest aan 
eiseres is betekend op 20 november 
1992 en dat zij op 25 november 1992 
heeft verklaard zich in cassatie te 
voorzien tegen dat arrest « waarbij 
de voorlopige hechtenis wordt ge
handhaafd »; 

Overwegende dat luidens artikel 
31, § 2, van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis 
het cassatieberoep tegen een arrest 
van het hof van beroep waardoor de 
voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd, moet worden ingesteld uiter
lijk binnen een termijn van vieren
twintig uren vanaf de dag waarop 
het arrest aan verdachte wordt bete
kend; dat derhalve, gesteld dat het 
arrest de voorlopige hechtenis van 
eiseres handhaaft, de voorziening 
laattijdig zou zijn; 

Overwegende evenwel dat het ar
rest niet is gewezen inzake voorlopi
ge hechtenis, maar dat het overeen
komstig artikel 72 van de wet van 
15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijde-

ring van vreemdelingen, de maatre
gel van vrijheidsberoving handhaaft 
waarvan eiseres, vreemdelinge, het 
voorwerp is; 

Overwegende dat weliswaar lui
dens het vermelde artikel 72, behou
dens de uitzonderingen die het op
somt, er << wordt gehandeld overeen
komstig de wettelijke bepalingen op 
de voorlopige hechtenis »; dat ge
noemd artikel waarin geen gewag 
wordt gemaakt van het cassatiebe
roep, enerzijds, enkel betrekking 
heeft op het onderzoek van de erin 
vermelde beroepen bij de Rechter
lijke Macht waarover de raadkamer, 
en, in hager beroep, de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak 
doen, anderzijds, noodzakelijker
wijze verwijst naar de wet betref
fende de voorlopige hechtenis die 
van kracht was ten tijde van de af
kondiging van de wet van 15 decem
ber 1980, namelijk de wet van 20 
april 1874 die geen enkele bepaling 
bevatte over het cassatieberoep, dat 
werd ingesteld overeenkomstig de 
regels van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis, die een bijzonder hoofd
stuk wijdt aan het cassatieberoep, 
artikel 72 van de wet van 15 decem
ber 1980 niet heeft gewijzigd; dat 
derhalve, zelfs na de inwerkingtre
ding van de nieuwe wetsbepalingen 
betreffende de voorlopige hechtenis, 
genoemd artikel 72 niet van toepas
sing is op het cassatieberoep en dat 
het cassatieberoep van de vreemde
ling, die het voorwerp is van een 
maatregel van vrijheidsberoving, te
gen het arrest dat die maatregel 
handhaaft, onderworpen blijft aan 
de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat bijgevolg het cassatieberoep 
van eiseres ontvankelijk is; 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

9 december 1992 - 2 • kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Simonet - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal. 

Nr. 783 

1 e KAMER - 10 december 1992 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - TUCHT
ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - APOTHE
KER - ORDE VAN APOTHEKERS - PROVIN
CIALE RAAD - TUCHTVERVOLGING. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - TUCHT
ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - APOTHE
KER - ORDE VAN APOTHEKERS - PROVIN
CIALE RAAD- ONTTREKKING VAN DE ZAAK 
AAN DE PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE 
VAN APOTHEKERS- VERWIJZING. 

1" Wanneer voor de provinciale raad van 
de Orde van Apothekers tegen een 
apotheker een tuchtvervolging is inge
steld, kan de omstandigheid dat de 
klager, als lid van de raad van de Orde 
en oak al heeft hij niet deelgenomen 
aan de beslissingen, verscheidene zit
tingen heeft bijgewoond tijdens welke 
de zaak is onderzocht, met name die 
waarop de feiten aan de vervolgde apo
theker werden ten laste gelegd, bij de
ze en bij derden wettige verdenking 
doen ontstaan omtrent de strikte ob
jectiviteit en onpartijdigheid van de 
raad (1). (Artt. 648, 2°, en 650 Ger.W.) 

(1) en (2) Zie Cass., 30 april 1990, A.R. nr. 
7164 (A.C., 1989-90, nr. 514); 27 jan. 1992, A.R. 
nr 921<'. (ibid., 1991-92, nr. 273). 

2° Wanneer het Hoi een tuchtrechtelijke 
vervolging ten laste van een apothe
ker, wegens wettige verdenking, aan 
de provinciale raad van de Orde van 
Apothekers onttrekt, beveelt het dat 
de zaak naar de raad van een andere 
provincie wordt verwezen (2). (Art. 658 
Ger.W.) 

(M ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9611) 

RET HOF; - Gelet op het met re
denen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift dat op 14 september 
1992 door mr. Draps, advocaat bij 
het Hof, is ingediend en waarbij 
verzoeker vordert dat de tegen hem 
ingestelde tuchtvervolging zou wor
den onttrokken aan de provinciale 
raad van de Orde van Apothekers 
van Brabant, met het Frans als 
voertaal; 

Overwegende dat de vordering ge
grond is op het feit dat « als de raad 
die uitspraak zal doen over de ge
grondheid van de vervolging niet is 
samengesteld uit de personen die de 
zaak hebben onderzocht, hij een uit
vloeisel is van dezelfde provinciale 
raad die, in strijd met het recht van 
verdediging van verzoeker en met 
de verplichting tot onpartijdigheid, 
aan het onderzoek een klager heeft 
doen of laten deelnemen die zelf in 
zijn klacht aanvoerde dat hij van 
oordeel was dat het aan verzoeker 
verweten gedrag hem persoonlijk 
nadeel berokkende »; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de klager, lid van 
de raad van de Orde, ook al heeft 
hij niet deelgenomen aan de beslis
singen, verscheidene zittingen heeft 
bijgewoond tijdens welke de zaak is 
onderzocht, met name die waarop 
de feiten aan verzoeker werden ten 
laste gelegd; 

Dat die gegevens bij verzoeker en 
bij derden wettige verdenking kun
nen doen ontstaan omtrent de strik-
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te objectiviteit en onpartijdigheid 
van die raad; 

Dat de vordering tot verwijzing 
derhalve client te worden aangeno
men; 

Om die redenen, onttrekt de zaak 
aan de provinciale raad van de Orde 
van Apothekers van Brabant met 
het Frans als voertaal; beveelt de 
verwijzing van de zaak naar de pro
vinciale raad van de Orde van Apo
thekers van Henegrouwen; veroor
deelt de Orde van Apothekers in de 
kosten. 

10 december 1992 - 1° kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Draps. 

Nr. 784 

1 e KAMER - 10 december 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN EXCEPI'IE 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN - VERMELDING VAN DE GE
SCHONDEN WETSBEPALINGEN - GEWIJZIGDE 
WETSBEPALINGEN - ONTVANKELIJKHEID -
VEREISTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE 
AANSLAGEN - B!JZONDERE AANSLAG -
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN - VERDE
LING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN VEN-
NOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE 
AANSLAGEN - OPSLORPING - MAATSCHAP
PEL!JK VERMOGEN - LATERE VERDELING -
BEG RIP. 

1 o Het middel dat als geschonden wets
bepalingen artikelen van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen ver
meldt, terwijl de inhoud van die arti
kelen door een latere wet werd gewij
zigd, is ontvankelijk wanneer uit de 
tekst van het middel duidelijk blijkt 
dat het geen betrekking heeft op de 
wetsbepalingen zoals deze zijn gewij
zigd (1). 

2° Art. 118 W.I.B. waarbij, in zijn versie 
doordat het werd vervangen bij de wet 
van 22 dec. 1989 (art. 283), ten name 
van de erin bedoelde vennootschap, in 
geval van verdeling van het maat
schappelijk vermogen, een bijzondere 
aanslag wordt gevestigd op het ver
schil in meer tussen de uitkeringen in 
specien, in effecten of in enige andere 
vorm en het nag terugbetaalbaar wer
kelijk gestorte maatschappelijk kapi
taal, geldt alleen voor een volledige ver
deling van het maatschappelijk vermo
gen (2). 

3° De na opslorping verrichte kapitaals
vermindering van een vennootschap 
door terugbetaling aan de aandeelhou
ders, kan niet worden beschouwd als 
een vorm van Jatere verdeling van het 
maatschappelijk kapitaal, in de zin 
van art. 124, § 3, W.I.B. (3). 

(1) Zie Cass., 7 sept. 1987, A.R. nr. 5694 
(A.C., 1987-88, nr. 5). 

(2) en (3) Zie I. CLAEYS-BOlJUAERT, .Principes 
de J'imposition des societes en Belg1que, Lar
cier 1970, blz. 189, nr. 5.2.1. en blz. 191, nr. 
5.2.5.; E. DE BAENST, Le remboursement de ca-
pital en dmit fiscal beige et franr;ais, Bruylant 
1976, blz. 25 tot 32; J. COUGNON, « La preten
due neutralite fiscale des fusions immu
nises d'imp6t et les discriminations qu'elle 
permet », R.G.F., 1975, blzn. 235 tot 238; 

J. WILMART, « Commentaire des dispositions 
de la loi du 20 novembre 1962 portant reforme 
des imp6ts sur les revenus, relatives a l'imp6t 
des societes », Journ. prat. dr. fisc., 1962, blz. 
417; noot M.B. bij Cass., 2 april 1971, Journ. 
prat. dr. fisc., blz. 88. 
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(FINNCONTACT N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1210 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 1991 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen (nr. 467 /87); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 11, 1°, 12, 19, 
inzonderheid 2°, 98, 118, 119, 120, 122, 2° 
en 3°, 124, § 3, en 164, 1°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat, - op het beroep van eiseres 
tegen een beslissing van de gewestelijk 
directeur der belastingen van 23 novem
ber 1987 houdende afwijzing van het be
zwaar van eiseres tegen een aanslag in 
de roerende voorheffing over het aan
slagjaar 1983, na in hoofdzaak te hebben 
vastgesteld : a. dat eiseres op 22 decem
ber 1967 als een p.v.b.a. werd opgericht 
met een kapitaal van 1.000.000 frank, dat 
gedeeltelijk bij de oprichting en gedeel
telijk daarna werd volgestort; dat, bij 
twee akten van 29 september 1978, het 
kapitaal van eiseres door opneming van 
reserves werd verhoogd tot 1.250.000 
frank en de p.v.b.a. in een naamloze ven
nootschap werd omgezet; b. dat, bij een 
derde akte van 29 september 1978, eise
res een andere vennootschap heeft over
genomen met inbreng van heel het maat
schappelijk vermogen van die vennoot
schap, zulks met vrijstelling van belas
ting, als bedoeld in artikel 124 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
en dat zij, wegens die inbreng, haar ka
pitaal met 10 miljoen frank heeft ver
hoogd en het aldus van 1.250.000 frank 
op 11.250.000 frank heeft gebracht; c. dat 
door een algemene vergadering van haar 
aandeelhouders van 23 maart 1983 het 
kapitaal van eiseres met 6.800.200 frank 
is verminderd en van 11.250.000 frank op 
4.449.800 frank is gebracht, door terugbe
taling van 12.364 frank voor elk van de 
bestaande aandelen; dat in die akte niet 
wordt gezegd op welk gedeelte van het 
kapitaal van eiseres die terugbetaling 
wordt aangerekend; d. dat de controleur 
in zijn bericht van wijziging van oordeel 
was dat het werkelijk gestorte kapitaal 
dat in aanmerking moest worden gene
men, voor de toepassing van artikel 12 
van dat wetboek op die kapitaalsvermin
dering, krachtens artikel 124, § 3, van 

dat wetboek, moest worden vastgesteld 
alsof de opslorping niet had plaatsgehad, 
zodat hij rekening heeft gehouden met 
een werkelijk gestorte kapitaal van eise
res vlak v66r de opslorping (1.000.000 
frank) en met het werkelijk gestorte ka
pitaal van de opgeslorpte vennootschap 
vlak v66r de opslorping (2.250.000 frank), 
dit is in totaal met het werkelijk gestort 
kapitaal van 3.250.000 frank; dat de con
troleur bijgevolg heeft geoordeeld dat de 
kapitaalsvermindering evenredig op dat 
gestorte kapitaal moest worden aangere
kend ten belope van : 3.250.000 frank x 
(6.800.200/11.250.000) = 1.964.502 frank, 
zodat door de terugbetaling van het kapi
taal aan de aandeelhouders van eiseres 
een nettodividend van 6.800.200 frank -
1.964.502 frank = 4.835.698 frank werd 
uitgekeerd; e. dat overeenkomstig artikel 
172 van dat wetboek, de ten kohiere ge
brachte roerende voorheffing werd bere
kend op 100/80ste van dat bedrag, te we
ten 6.044.622 frank, - het hof van 
beroep de betwiste aanslag in de roeren
de voorheffing enkel heeft vernietigd 
« in zoverre toepassing is gemaakt van 
artikel 172 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen », dat wil zeggen 
voor zover de roerende voorheffing van 
20 pet. niet op basis van 4.835.698 frank 
(supra c) (lees d), maar wei op basis van 
6.044.622 frank (supra d) (lees e) is bere
kend, en het beroep van eiseres voor het 
overige heeft verworpen, op grond 
« 1. dat het geschil betrekking heeft op 
de vaststelling van het werkelijk gestor
te maatschappelijk kapitaal van een op
slorpende vennootschap na opslorping 
van een andere vennootschap; dat in ca
su, de opslorpende vennootschap na de 
opslorping haar kapitaal heeft vermin
derd door terugbetaling aan de aandeel
houders; dat uit de vaststelling van het 
werkelijk gestorte kapitaal dus zal moe
ten worden opgemaakt, enerzijds, welk 
deel van de terugbetaling als opbrengst 
van het kapitaal zal worden aangemerkt 
en dat als roerend inkomen zal worden 
belast, en anderzijds, welk deel, a con
trario, moet worden beschouwd als de te
rugbetaling van de werkelijke inbreng 
van de aandeelhouder (het werkelijk ge
storte kapitaal) en die niet zal worden 
belast; 2. dat de administratie zich be
roept op de bepalingen van artikel 124, 
§ 3, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen volgens welke, in geval van 
opslorping overeenkomstig de vereisten 
van de eerste paragraaf van voormeld 
artikel (wat te dezen niet wordt beslist), 
het maatschappelijk kapitaal dat in aan-



Nr. 784 HOF VAN CASSATIE 1413 

merking komt bij de latere verdeling van 
het maatschappelijk vermogen van de 
opslorpende vennootschap, wordt be
paald also£ de fusie niet had plaatsge
vonden; dat ingevolge dat beginsel dat 
vaak " het beginsel van de fiscale neutra
liteit van de van belasting vrijgestelde 
opslorpingen" wordt genoemd, de admi
nistratie, na de opslorping, bepaalt welk 
deel van het kapitaal als werkelijk ge
stort kapitaal moet worden beschouwd, 
door bij het werkelijk gestorte nominaal 
kapitaal van de opslorpende vennoot
schap v66r de opslorping (te dezen 
1.000.000 frank) het werkelijk gestorte 
nominaal kapitaal van de opgeslorpte 
vennootschap (te dezen 2.250.000 frank) 
te voegen; dat zij inzonderheid geen re
kening houdt met de werkelijke waarde 
van de inbreng door de opgeslorpte ven
nootschap van haar volledig maatschap
pelijk vermogen, dat bij de opslorping op 
10.000.000 frank was vastgesteld; dat val
gens de administratie, het vrijgestelde 
deel van de vermindering van het maat
schappelijk kapitaal door terugbetaling 
van de aandeelhouders, die door eiseres 
na de opslorping is uitgevoerd, dus niet 
meer mag bedragen dan 3.250.000 frank 
(eigenlijk gaat het niet om een loutere 
vrijstelling tot beloop van het werkelijk 
gestorte kapitaal, maar om een propor
tionele toerekening van de vermindering, 
enerzijds, op het werkelijk gestorte kapi
taal, en anderzijds, op het deel van het 
niet gestorte kapitaal. De algemene ver
gadering die tot de vermindering van het 
kapitaal besloot, immers, geen bijzonde
re beslissing heeft genomen waarbij de 
vermindering eerst op het werkelijk ge
storte kapitaal wordt toegerekend. Dat 
bijzonder aspect van de kapitaalsvermin
dering echter niet wordt betwist en de 
oplossing van het geschil niet bei:n
vloedt); 3. dat (eiseres) de toepassing van 
artikel 124, § 3, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen betwist; dat zij 
aanvoert dat de litigieuze verrichting 
geen (volledige of gedeeltelijke) verde
ling van het maatschappelijk vermogen 
is, volgens de regels van de artikelen 
118, 119 en 131 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, maar een kapi
taalsvermindering, volgens de regels van 
artikel 12 van dat wetboek; dat niet 
wordt of niet kan worden betwist dat 
« het in artikel 124, § 3, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen neergeleg
de beginsel van de " neutraliteit" "• 
slechts van toepassing is op de in dat ar
tikel bedoelde gevallen en dat artikel 110 
van de Grondwet eraan in de weg staat 

dat dit beginsel naar analogie wordt toe
gepast op gevallen die het niet beoogt; 4. 
dat de enige pertinente vraag en het ech
te punt van de discussie derhalve is of 
de kapitaalsvermindering door terugbe
taling aan de aandeelhouders na de op
slorping neerkomt op een vorm van " la
tere verdeling van het maatschappelijk 
vermogen ", in de zin van artikel 124, § 3 
(stelling van de administratie) of inte
gendeel een andere verrichting is dan 
die van de latere verdeling van het kapi
taal, als bedoeld in dat artikel; dat het 
geen twijfel lijdt dat buiten elke fiscale 
context, de kapitaalsvermindering door 
terugbetaling aan de aandeelhouders een 
gedeeltelijke verdeling van het kapitaal 
is; dat ... niet anders kan worden beslist 
in belastingrecht in het algemeen en in
zake fusie en opslorping van vennoot
schappen in het bijzonder; dat immers, 
de afdeling V (bijzondere aanslag) van ti
tel III (vennootschapsbelasting) van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
hoofdstuk 2 (grondslag van de belasting), 
in onderafdeling II, betrekking heeft op 
de " verdeling van het maatschappelijk 
vermogen " in het algemeen en de verde
ling van het maatschappelijk vermogen 
beoogt" ten gevolge van ontbinding of 
om enige andere reden" (zie artikel 118) 
en uitdrukkelijk spreekt over de gedeel
telijke verdeling, nu eens als zodanig ge
noemd (zie de artikelen 120 en 121), dan 
weer als een " kapitaalsvermindering " of 
een " verde ling van het maatschappelijk 
vermogen ... trapsgewijze ... " (zie artikel 
122, 2° en 3°); 5. (eiseres) in dat opzicht 
niet kan worden gevolgd wanneer zij be
toogt dat de gedeeltelijke verdeling van 
het maatschappelijk vermogen aileen 
wordt geregeld in artikel 120 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
" welke bepaling enkel betrekking heeft 
op de personenvennootschappen, bedoeld 
in artikel 100 "; dat artikel 120 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
aileen betrekking heeft op een bijzonder 
geval van verdeling van het maatschap
pelijk vermogen, dat wil zeggen de ver
deling "ten gevolge van overlijden, ont
-slag of uitsluiting van een vennoot" van 
een in artikel 100 bedoelde vennoot
schap; dat er in dit artikel 120 geen spra
ke van is dat de gevallen van gedeelte
lijke verdeling van het maatschappelijk 
vermogen van een vennootschap op aan
delen, als bedoeld in artikel 98 van het
zelfde wetboek, worden uitgesloten uit 
de gevallen van verdeling van het maat
schappelijk vermogen om enige reden 
(artikel 118); dat het dus niet juist is te 
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beweren, zoals (eiseres) doet, "dat het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
niet spreekt van gedeeltelijke verdeling 
van een vennootschap op aandelen ", dat 
wil zeggen de gedeeltelijke verdeling 
door terugbetaling aan de aandeelhou
ders; dat er anders over beslissen erop 
zou neerkomen dat bij een gedeeltelijke 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen van een in artikel 100 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bedoelde vennootschap, de bijzondere 
aanslag waarvan sprake is in artikel 118, 
niet zou verschuldigd zijn; 6. dat (eise
res) tot verdere staving van haar stel
ling, volgens welke de regeling in de ar
tikelen 118 en volgende (onderafdeling 
" verdeling van het maatschappelijk ver
mogen ") geen betrekking heeft op de ka
pitaalsvermindering door terugbetaling 
aan de aandeelhouders, tevens, maar ten 
onrechte en in strijd met de bewering 
"dat er in het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen geen sprake is van een 
gedeeltelijke verdeling van een vennoot
schap op aandelen ", aanvoert dat die 
verdeling wordt geregeld volgens artikel 
12 van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen; dat immers, artikel 12 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
geen verband houdt met vennoot
schapsbelasting, maar wei met de in
komsten uit aandelen van aandeelhou
ders; dat bovendien het daarin bedoelde 
geval anders is dan het onderhavige, 
waarin er sprake is van een gedeelte
lijke terugbetaling van het maatschappe
lijk kapitaal, ter uitvoering van een re
gelmatige beslissing overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 72 van de gecoi:ir
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen; dat ingevolge artikel 12 van 
het W etboek van de lnkomstenbelastin
gen dus aileen maar kan worden vastge
steld dat, wat de personenbelasting be
treft, de " anders " uitgevoerde (volledige 
of gedeeltelijke) terugbetaling van het 
maatschappelijk kapitaal tot de belastba
re inkomsten van de aandeelhouders be
horen; dat daaruit echter niet kan wor
de~ afgeleid dat de gedeeltelijke terugbe
talmgen van het maatschappelijk kapi
taal overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 72 van de gecoi:irdineerde wetten 
niet vallen onder de toepassing van de 
onderafdeling die, inzake vennoot
schapsbelasting, handelt over de verde
ling van het maatschappelijk vermogen 
in het algemeen, door, in de regel en be
houdens de in die onderafdeling bedoel
de uitzonderingen, een bijzondere aan
slag te heffen van het dee! van de 

terugbetaling dat grater is dan de terug
betaling van de werkelijke - eventueel 
gerevaloriseerde - inbreng van de aan
deelhouder of van de vennoot; 7. dat (ei
seres) evenzo steunt op de in artikel 119 
van dat wetboek bepaalde revalorisatie
coefficienten van het werkelijk gestorte 
kapitaal, ter opvanging van de gevolgen 
van de muntontwaarding, waarvan toe
passing wordt gemaakt in geval van ver
deling van het maatschappelijk vermo
gen, in geval van een kapitaalsverminde
ring niet toepasselijk zijn (en trouwens 
te dezen niet zijn toegepast door de ad
ministratie, die echter oordeelt dat de 
verrichting een verdeling van het maat
schappelijk vermogen is); dat noch die 
bewering, noch de stelling van de admi
nistratie juist blijken te zijn; dat artikel 
119 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen immers de bepaling beoogt 
van het gerevaloriseerde bedrag van het 
nog terugbetaalbaar werkelijk gestorte 
kapitaal en zulks teneinde het verschil 
in meer tussen de uitkeringen en het ka
pitaal te kunnen berekenen, ingeval het 
maatschappelijk vermogen wordt ver
deeld ten gevolge van ontbinding of om 
enige andere reden (artikel 118 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen); 
dat, zoals door het Hof van Cassatie 
reeds was beslist onder de vroegere re
gelingen van v66r de belastinghervor
ming van 1962, de bewering dat de ge
deeltelijke (of volledige) terugbetaling 
van het maatschappelijk kapitaal door 
een vennootschap op aandelen die niet 
in vereffening is gesteld, niet als een in 
artikel 118 bedoelde verdeling van het 
maatschappelijk vermogen mag worden 
beschouwd en dat de revalorisatiescoeffi
cienten, waarvan sprake is in artikel 119 
van het W etboek van de lnkomstenbelas
tingen, daarop niet van toepassing zijn, 
in strijd is met de tekst van de in zeer 
algemene bewoordingen gestelde wet : 
" ingeval het maatschappelijk vermogen 
wordt verdeeld ten gevolge van ontbin
ding of om enige andere reden "; dat de 
artikelen 118 en 119 van toepassing zijn, 
zodra het maatschappelijk vermogen vol
ledig of gedeeltelijk wordt verdeeld, on
geacht de oorzaak ervan, en dus ook in
geval het maatschappelijk kapitaal wordt 
verminderd door terugbetaling aan de 
aandeelhouders (zie Cass., 2 april 1971, 
A.C., 1971, 732); 8. dat aldus is aange
toond dat, zoals door de administratie te
recht wordt gezegd, artikel 124, § 3, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen ook van toepassing is ingeval het 
maatschappelijk vermogen gedeeltelijk 
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wordt verdeeld door terugbetaling aan de 
aandeelhouders, waartoe de algemene 
vergadering van verzoekster op 29 maart 
1983 heeft beslist (sic) •, 

terwijl, ... 

derde onderdeel, artikel 118 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
slechts van toepassing is, ingeval het 
maatschappelijk vermogen van een ven
nootschap, als bedoeld in artikel 98 (ven
nootschap op aandelen) of in artikel 100 
(andere vi:mnootschappen dan op aande
len) volledig wordt verdeeld ten gevolge 
van ontbinding, terwijl artikel 120 van 
het wetboek slechts van toepassing is in 
geval een in artikel 100 bedoelde ven
nootschap (andere vennootschap dan op 
aandelen) gedeeltelijk wordt verdeeld om 
de erin vermelde redenen, waaronder 
geen ontbinding van de vennootschap 
voortkomt (overlijden, ontslag of uitslui
ting van een vennoot); zo artikel 118 van 
voormeld wetboek, voortvloeiend uit arti
kel 29, § 1, van de wet van 20 november 
1962, betrekking heeft op « de verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van 
een vennootschap ... ten gevolge van ant
binding of om enige andere reden », 
zulks te wijten is aan een onachtzaam
heid van de stellers van de wet van 20 
november 1962; zij de tekst van artikel 
15, § 2, van de oude gecoi:irdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
als voorbeeld hebben genomen, dat be
trekking had op het « geval van verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
zelfs ten dele, ten gevolge van liquidatie 
of om enige andere reden >>; in die vroe
gere bepaling, de verwijzing naar « enige 
andere reden » (dan de liquidatie of ant
binding) hierdoor werd verantwoord dat 
de bepaling niet alleen betrekking had 
op de volledige verdeling van het maat
schappelijk vermogen (met een noodza
kelijke ontbinding tot gevolg), maar oak 
op de gedeeltelijke verdeling (wegens an
dere redenen); anders dan het arrest 
zegt (supra 4), uit de woorden « of om 
enige andere reden >> in artikel 118 van 
dat wetboek dus niet kan worden afge
leid dat dit artikel oak de gevallen van 
gedeeltelijke verdeling beoogde, waar
door het geval van een vermindering van 
kapitaal door aflossing van aande-len; uit 
de voorbereiding van de wet van 20 no
vember 1962 duidelijk blijkt dat de wet
gever in artikel 29, § 1, van die wet 
(waaruit artikel 118 van dat wetboek 
voortvloeit) enkel « de volledige verde
ling van het maatschappelijk vermogen >> 

heeft beoogd (Memorie van toelichting 

op het antwerp, Pasin., 1962, blz. 1342, 
kol. 1); bovendien, een amendement tot 
uitbreiding van artikel 29, § 2, van de 
wet (waaruit artikel 120 van het wetboek 
voortvloeit) tot de gedeeltelijke terugbe
taling van het kapitaal van een vennoot
schap op aandelen ten gevolge van een 
kapitaalsvermindering is verworpen door 
de kamercommissie voor de Financien, 
onder meer omdat « een vennootschap 
door de " horizon tale " vermindering van 
haar gerevaloriseerd kapitaal zou kun
nen terugbetaling in plaats van haar re
serves uit te keren » (verslag, Pasin., 
1962, blz. 1476); het dan oak geen twijfel 
laat dat, sinds de belastinghervorming in 
1962, in tegenstelling met wat het arrest 
(supra 7) beslist, de in artikel 119 van 
het Wetboek bedoelde revalorisatiecoeffi
cienten voor het bepalen van de in de ar
tikelen 118 en 120 bepaalde bijzondere 
aanslag niet van toepassing zijn op de 
vaststelling van de belastbare grondslag 
in geval van vermindering van het kapi
taal van een vennootschap op aandelen 
v66r de ontbinding ervan met het oog op 
een gedeeltelijke aflossing van de aande
len (belastbare grondslag waarvan overi
gens geen bijzondere aanslag wordt ge
heven, maar wel de roerende voorheffing 
en, in voorkomend geval, de personenbe
lasting; luidens artikel 122, 3°, van het 
wetboek >> wanneer de verdeling van het 
maatschappelijk vermogen trapsgewijze 
plaatsvindt, er aanleiding bestaat tot be
lastingheffing telkens wanneer een ver
deling het verschil overtreft tussen, eens
deels, het bedrag van het bij de ontbin
ding nag terugbetaalbaar werkelijk ge
storte maatschappelijk kapitaal, gereva
loriseerd ... , en anderdeels, de vroegere 
verdelingen na revalorisatie hiervan 
••• >>; anders dan wat het arrest verklaart 
(supra 4), voormeld artikel naar de be
woordingen zelf, enkel de verdelingen 
beoogt na ontbinding en geenszins de te
rugbetalingen v66r de ontbinding krach
tens een kapitaalsvermindering; zo al in 
de artikelen 119 en 122, 2°, sprake is van 
de kapitaalsvermindering, zulks hieraan 
is te wijten dat de artikelen 118 en 120 
de belastbare grondslag voor de bijzon
dere aanslag in de vennootschapsbelas
ting bepalen op grand van het « nag te
rug te betalen >>, eventueel gerevalori
seerd werkelijk gestorte maatschappelijk 
kapitaal; daaruit volgt dat het eventueel 
gerevaloriseerd werkelijk gestorte maat
schappelijk kapitaal moet worden ver
minderd met eventueel gerevaloriseerde 
kapitaalsverminderingen (artikel 119); ar
tikel 122, 2°, bepaalt dat, in geval van in-



1416 HOF VAN CASSATIE Nr. 784 

koop van aandelen voor de ontbinding 
van de vennootschap, het gedeelte van 
het kapitaal dat door de ingekochte aan
delen wordt vertegenwoordigd « als een 
kapitaalsvermindering wordt beschouwd 
op het ogenblik dat de inkoop plaats
heeft »; die artikelen 119 en 122, 2° en 3°, 
derhalve, in tegenstelling met wat het 
arrest oordeelt (supra 4), geenszins bete
kenen dat de vermindering van het kapi
taal van een naamloze vennootschap 
door aflossing van aandelen onderwor
pen is aan de bijzondere aanslag van ar
tikel 118 van voormeld wetboek; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
de kapitaalsvermindering door gedeelte
lijke aflossing van de aandelen door eise
res, een verdeling van het maatschappe
lijk vermogen is, in de zin van de 
artikelen 118 en 124, § 3, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen en 
zulks op grond van de artikelen 119, 120 
en 122, 2° en 3°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, aile voormelde 
wetsbepalingen schendt; 

Over de door verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid: eiseres 
vermeldt wetsbepalingen die geen be
trekking hebben op het onderhavige ge
val: 

Overwegende dat verweerder be
toogt dat het middel, wanneer het 
de artikelen 19, 2°, 98, 118, 120, 122, 
2°, en 124, § 3, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen als ge
schonden bepalingen vermeldt, ter
wijl die bepalingen door een latere 
wet zijn gewijzigd, betrekking heeft 
op de bepalingen, zoals zij zijn ge
wijzigd; dat laatstbedoelde artikelen 
geen betrekking hebben op de zaak 
voor het hof van beroep en op de 
grieven vermeld in het middel; 

Overwegende dat het middel be
paalt dat het beroep van eiseres ge
richt was tegen een beslissing van 
de gewestelijke directeur der belas
tingen betreffende de roerende voor
heffing over het aanslagjaar 1983, 
dat het lange uittreksels uit het ar
rest aanhaalt, waarin duidelijk toe
passing wordt gemaakt van voor~ 
melde artikelen, zoals zij luidden 
v66r de wijziging ervan, en uitdruk
kelijk schending aanvoert van arti
kel 118, in zoverre het een bijzonde-

re aanslag vaststelt, ingeval het 
maatschappelijk vermogen wordt 
verdeeld, wat erop wijst dat het gaat 
om de tekst van v66r de wet van 22 
december 1989, waardoor die bijzon
dere aanslag is opgeheven; 

Dat uit het voorgaande duidelijk 
blijkt dat het middel geen betrek
king heeft op de wetsbepalingen, zo
als zij zijn gewijzigd; 

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

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 118 

en 120 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, zoals zij toen 
van kracht waren, beide een bijzon
dere aanslag vestigen, het eerste 
wanneer het maatschappelijk ver
mogen van een in de artikelen 98 en 
of 100 bedoelde vennootschap wordt 
verdeeld ten gevolge van ontbinding 
of om enige andere reden, het 
tweede, ingeval het maatschappelijk 
vermogen van een in artikel 100 be
doelde vennootschap gedeeltelijk 
wordt verdeeld ten gevolge van 
overlijden, ontslag of uitsluiting van 
een vennoot; 

Overwegende dat uit de vergelij
king van die beide teksten valt af te 
leiden dat artikel 118 alleen betrek
king heeft op de volledige verdeling 
van het maatschappelijk vermogen, 
welke stelling wort bevestigd in de 
voorgeschiedenis van de wet van 20 
november 1962; 

Dat de woorden « ten gevolge van 
ontbinding of om enige andere re
den » in dat artikel niet betekenen 
dat de tekst betrekking heeft op het 
geval van gedeeltelijke verdeling 
van het maatschappelijk kapitaal, 
maar erop wijzen dat het vermogen 
v66r of na de ontbinding volledig kan 
worden uitgekeerd, door welke han
deling of welk feit een einde wordt 
gemaakt aan de rechtspersoonlijk
heid van de vennootschap; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat voormeld artikel 118 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin-
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gen betrekking heeft op het geval 
van de gedeeltelijke verdeling van 
het maatschappelijk kapitaal en dat 
dientengevolge « de kapitaalsver
mindering door terugbetaling aan de 
aandeelhouders na de opslorping 
neerkomt op een vorm van latere 
verdeling van het maatschappelijk 
vermogen, in de zin van artikel 124, 
§ 3 », om te beslissen dat de belast
bare grondslag in de roerende voor
heffing 4.835.698 frank bedraagt, de 
voormelde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het beslist dat verweerder te dezen 
geen toepassing kan maken van ar
tikel172 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Luik. 

10 december 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 785 

1 e KAMER - 11 december 1992 

1° GEMEENSCHAP, GEWEST 
RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE 
GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN- ART. 61, 
§ 1, EERSTE LID, FINANCIERINGSWET 16 JAN. 
1989 - DRAAGWIJDTE. 

2° GEMEENSCHAP, GEWEST - GEHOU

DENHEID VAN DE STAAT VOOR DE IN ART. 61, 
§ 1, ZESDE LID, TWEEDE DEEL, VAN DE FINAN
CIERINGSWET VAN 16 JAN. 1989 BEDOELDE 
• ANDERE SCHULDEN • - VASTSTAAND KA
RAKTER VAN DIE SCHULDEN - TIJDSTIP. 

1° De in art. 61, § 1, eerste lid, Financie
ringswet 16 jan. 1989 bepaalde rechts
opvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten is volledig 
in die zin dat ze geldt zowel op verbin
tenisrechtelijk als op procesrechtelijk 
vlak. 

2° Het vaststaand karakter van de in 
art. 61, § 1, zesde lid, tweede deel, van 
de Financieringswet van 16 jan. 1989 
bedoelde « andere schulden » die ten 
laste blijven van de Staat, dient beoor
deeld te worden op de datum van 31 
dec. 1988. 

(VLAAMS GEWEST T. KEMBO N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7886) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1991 op ver
wijzing gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 mei 1980 (1); 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van artikelen 57, §§ 1 
en 7, 61, § 1, leden 1, 6 en 8 van de bij
zondere wet van 16 januari 1989 betref
fende de financiering van de gemeen
schappen en gewesten, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming voor recht zegt dat eiser in cas
satie het Vlaamse Gewest, als rechtsop
volger van tweede verweerder, de Belgi
sche Staat, het geding verder zet; aan 
N.V. Kembo, eerste verweerster, akte 
verleent dat zij zich niet verzet tegen de 
buiten zake stelling van de Belgische 
Staat inzoverre het geding hernomen 
wordt door het Vlaamse Gewest, veroor
deelt het Vlaamse Gewest tot betaling 
aan N.V. Kembo van de som van 
1.008.064,66 F en de vordering in vrijwa
ring van het Vlaamse Gewest tegen de 

( 1) Niet gepubliceerd. 
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Belgische Staat ontvankelijk doch onge
grond verklaart op de volgende gronden : 
dat het Vlaamse Gewest ingevolge arti
kel 57, § 5, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en gewesten in 
de plaats is getreden van de Belgische 
Staat, zowel procesrechtelijk als verbin
tenisrechtelijk; dat het onderscheid dat 
het Vlaamse Gewest meent te mogen 
maken tussen procesrechtelijke rechtsop
volging enerzijds en verbintenisrechte
lijke rechtsopvolging anderzijds, geen 
wettelijke grand heeft; dat de wetgever 
de rechtsopvolging zo algemeen als mo
gelijk heeft geformuleerd; dat, voor het 
geval dat de uitzonderingen die hij heeft 
bepaald, van toepassing zouden zijn -
quod non in onderhavig geval - dit ge
woon betekent dat er geen rechtsopvol
ging is, noch processueel noch verbinte
nisrechtelijk; ( ... ) dat het Vlaamse Ge
west een vordering in vrijwaring tegen 
de Belgische Staat kan inleiden, zelfs in 
graad van beroep; dat artikel 57 van de 
wet van 16 januari 1989 immers bepaalt 
dat, in geval van geschil, de gemeen
schappen en gewesten steeds de Belgi
sche Staat inzake kunnen roepen; dat 
het Vlaamse Gewest evenwel aan artikel 
61, § 1, van de wet van 16 januari 1989 
een draagwijdte geeft die dit artikel niet 
heeft; dat inderdaad, wat andere uitga
ven betreft dan deze die beoogd worden 
in artikel 61, § 1, al. 2, 3 en 4, de Staat 
eveneens gebonden blijft door de be
staande verplichtingen op 31 december 
1988; - hetzij wanneer de betaling ervan 
verschuldigd is op deze datum als het 
gaat over vaste uitgaven waarvoor geen 
betalingsaanvraag moet voorgelegd wor
den; - hetzij voor de andere sc~ulden, 
wanneer ze vaststaan en de betalmg er
van op regelmatige wijze werd aange
vraagd op dezelfde datum in overeen
stemming met geldende wetten en regle
menten; dat de verantwoording van het 
opnemen van dit zesde lid van artikel 61, 
§ 1, ingevolge het amendement nr. 730 
van de regering erop wijst dat in het ge
val van de schuldvorderingen die moeten 
worden ingediend de schuld moet vast
staan (maar niet het bedrag dat afhangt 
van de vereffening van de schuldvorde
ring) en de betaling ervan regelmatig 
wordt gevraagd onder meer overeenkom
stig de regels betreffende de rijkscomp
tabiliteit, de openbare aanbestedingen 
en de betrokken subsidies of tegemoet
komingen; dat uit deze verantwoording 
duidelijk blijkt dat de schuld moet vast
staan, niet in de gebruikelijke zin noch 

in de zin dat de schuld zeker moet zijn, 
maar in de betekenis dat het verschul
digd zijn van de schuld door de overheid 
volgens de principes van de rijksbegro
ting vaststaat; dat nu de door het Vlaam
se Gewest bedoelde contractuele verbin
tenissen niet als uitzondering op de 
algemene regel kunnen worden be
schouwd, de vordering in vrijwaring on
gegrond dient te worden verklaard, 

terwijl, eerste onderdeel, de bij artikel 
61, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 aan het Vlaamse Ge
west opgelegde verplichting de rechten 
en verplichtingen van de Staat die be
trekking hebben op de bevoegdheden die 
het werden toegekend bij de wet van 8 
augustus 1988, over te nemen, I?et. inbe
grip van de rechten en verphchtmgen 
die voortkomen uit hangende en toe
komstige procedures, beperkt wordt bij 
artikel 61, § 1, zesde lid van dezelfde bij
zondere wet van 16 januari 1989, volgens 
hetwelk de Staat, voor andere uitgaven 
dan die beoogd in de leden 2, 3 en 4 van 
deze bepaling, gebonden blijft door de 
bestaande verplichtingen op 31 december 
1988, - hetzij wanneer de betaling er
van verschuldigd is op deze datum als 
het gaat over vaste uitgaven of uitgaven 
waarvoor geen betalingsaanvraag moet 
voorgelegd worden, - hetzij voor de an
dere schulden, wanneer ze vaststaan en 
de betaling ervan op regelmatige wijze 
werd aangevraagd op dezelfde datum in 
overeenstemming met geldende wetten 
en reglementen; dat door dit zesde lid 
van artikel 61, § 1, van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 de gebondenheid van 
de Staat voor de in deze bepaling bedoel
de uitgaven behouden blijft, ondanks het 
feit dat het Vlaamse Gewest in de han
gende of toekomstige gerechtelijke pro
cedure de Staat opgevolgd is, zodat het 
bestreden arrest ten onrechte heeft ge
oordeeld dat het door eiser gemaakte on
derscheid tussen procesrechtelijke en 
verbintenisrechtelijke procedure geen 
wettelijke grand zou hebben (schending 
van artikel 61, § 1, leden 1, 6 en 8, van de 
wet van 16 januari 1989), dat de wette
lijke grand van het onderscheid tussen 
de proces- en de verbintenisrechtelijke 
opvolging eveneens blijkt uit artikel 61, 
§ 1, lid 8, van de bijzondere wet van 16 
januari 1989, dat stelt dat in geval van 
geschil de gemeenschap of het gewest 
steeds de Staat bij de zaak kan betrek
ken en dat de Staat steeds in de zaak 
kan tussenkomen; dat deze bepaling im
mers inhoudt dat de Staat, alhoewel hij 
als procespartij uit deze gedingen ver-
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dwenen is, nog steeds in het geding kan 
betrokken worden als partij die gebon
den blijft door de ter zake bestaande 
verbintenissen; dat artikel 57, § 7, van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989 een 
zelfde betrekking of tussenkomst van de 
Staat voorziet en dus eveneens hetzelfde 
onderscheid tussen processuele en ver
bintenisrechtelijke opvolging weerhoudt 
(schending van artikelen 57, §§ 5 en 7, 
61, § 1, leden 1, 6 en 8 van de bijzondere 
wet van 16 januari 1989); 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
ten onrechte beslist dat de door eerste 
verweerster gevorderde betaling van 
1.008.064,66 F geen contractuele schuld is 
die ten laste blijft van de Staat, omdat, 
volgens de parlementaire voorbereiding, 
de wet het vaststaan van de schuld op 31 
december 1988 niet in de gebruikelijke 
zin noch in de zin dat de schuld zeker 
moet zijn, dient begrepen te worden, 
maar in de betekenis dat het verschul
digd zijn door de overheid volgens de 
principes van de rijksbegroting vaststaat; 
dat immers enerzijds uit deze parlemen
taire voorbereiding blijkt dat het begrip 
« vaststaan » van de schuld geenszins be
perkt is tot het geval waarin de schuld 
in de rijksbegroting werd vastgesteld 
maar integendeel dient ge1nterpreteerd 
te worden volgens de begrippen van het 
burgerlijk recht, zodat de door eerste 
verweerster gevorderde schuldvordering 
die voldeed aan de voorwaarde gesteld 
bij artikel 16 B van de algemene contrac
tuele bepalingen van het lastenkohier 
van de Staat, vaststaand was, ook al was 
het bedrag zelf nog niet juist bepaald en 
al was de schuld niet opgenomen in de 
rijksbegroting; dat anderzijds de schuld, 
waarvan de betaling bij middel van een 
exploot was gevorderd, ook regelmatig 
was aangevraagd, zodat het bestreden 
arrest ten onrechte de vordering tot vrij
waring van eiser tegen tweede verweer
der heeft afgewezen (schending van arti
kel 61, § 1, 6 en 8 van de wet van 16 
januari 1989) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat artikel 61, § 1, 
eerste lid, van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de 
financiering van de gemeenschap
pen en de gewesten, bepaalt : << Ten
zij in deze wet anders wordt be
paald, nemen de Gemeenschappen 

en Gewesten de rechten en verplich
tingen van de Staat over die betrek
king hebben op de bevoegdheden 
die hen worden 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 rech
ten en verplichtingen die voortko
men uit hangende en toekomstige 
gerechtelijke procedures »; dat, naar 
luid van artikel 61, § 1, achtste lid, 
in geval van geschil, de gemeen
schap of het gewest de Staat steeds 
bij de zaak kan betrekken en de 
Staat steeds in de zaak kan tussen
komen; 

Overwegende dat, nu die bepalin
gen geen onderscheid maken tussen 
de verbintenisrechtelijke en de pro
cesrechtelijke rechtsopvolging, die 
rechtsopvolging volledig is en der
halve geldt zowel op het verbintenis
rechtelijk vlak als op het proces
rechtelijk vlak; 

Dat artikel 57, § 5 en § 7, van die
zelfde wet, geen andere oplossing 
verantwoordt; 

Overwegende dat het arrest be
slist « dat het onderscheid dat (ei
ser) meent te mogen maken tussen 
de procesrechtelijke rechtsopvolging 
enerzijds en verbintenisrechtelijke 
rechtsopvolging anderzijds, geen 
wettelijke grond heeft »; dat het zo
doende de in het onderdeel aange
voerde wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat een schuld vaststaat, in de zin 
van artikel 61, § 1, zesde lid, van de 
bijzondere wet van 16 januari 1989 
betreffende de financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten, 
als hij aan de vereisten voldoet van 
een vaststaande schuld volgens de 
begrippen van het burgerlijk recht; 
dat hij daaruit afleidt dat de schuld
vordering van verweerster, << die vol
deed aan de voorwaarde gesteld bij 
artikel 16 B van de algemene con-
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tractuele bepalingen van het lasten
kohier van de Staat, vaststaand was, 
ook al was het bedrag zelf nog niet 
juist bepaald en al was de schuld 
niet opgenomen in de rijksbegro
ting »; 

Overwegende dat volgens artikel 
16 B van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 aangaande de 
administratieve en technische con
tractuele bepalingen die het alge
meen lastenkohier van de overeen
komsten van de Staat uitmaken de 
aannemer een herziening van de 
aannemingsovereenkomst kan ver
krijgen indien hij een belangrijk na
deel heeft geleden, door omstandig
heden te doen gelden die hij bij het 
indienen van de inschrijving of bij 
het sluiten van de overeenkomst re
delijkerwijze niet kon voorzien, die 
hij evenmin kon ontwijken en waar
van hij de gevolgen niet kon verhel
pen hoewel hij al het nodige daar
voor heeft gedaan; dat artikel 18 van 
dat algemeen lastenkohier aan de 
aannemer de mogelijkheid biedt om, 
indien het niet tot een akkoord met 
de overheid komt, de zaak bij de 
rechtbank aanhangig te maken; 

Overwegende dat aldus bij die ar
tikelen 16 Ben 18 aan de aannemer, 
in geval van betwisting, het recht 
wordt toegekend zijn vraag tot her
ziening van de overeenkomst aan 
het oordeel van de rechter te onder
werpen, dit wil zeggen door de rech
ter te doen onderzoeken of de aan
nemer een belangrijk nadeel heeft 
geleden wegens de in artikel 16 B 
vermelde omstandigheden; 

Overwegende dat te dezen de ver
vulling van voormelde voorwaarden 
pas bij de uitspraak van het bestre
den arrest, dit is op 18 juni 1991, 
werd vastgesteld, ook al is het recht 
van de verweerster om in bepaalde 
omstandigheden de herziening van 
de overeenkomst te vragen een con
tractueel recht dat overeenstemt 

Dat, nu het vaststaand karakter 
van de schuld in het kader van arti
kel 61, § 1, zesde lid, van de voor
melde wet dient te worden beoor
deeld op de datum van 31 december 
1988, het onderdeel, ook al ware het 
gegrond, niet tot cassatie kan leiden 
en derhalve, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is; 

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

11 december 1992 - 1 • kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Farrier - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Houtekier, De Gryse en 
Van Heeke. 

Nr. 786 

1 e KAMER - 11 december 1992 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - EINDE - OPZEGGING - ART. 3, VIJF
DE LID, HANDELSHUURWET - TOEPASSINGS
VEREISTEN. 

Wil de verhuurder aanspraak kunnen 
maken op het in art. 3, vijfde lid, Han
delshuurwet bepaalde voordeel om bij 
het verstrijken van elke driejarige pe
riode aan de huurder opzegging te 
doen, moet het huurcontract de in die 
wetsbepaling bedoelde vereisten ver
melden (1). 

met de verbintenis van het bestuur I 
om, zo die omstandigheden aanwe- ( ) ( 1 Cass., 5 dec. 1991, A.R. nr. 7262 A.C., 
zig zijn, de overeenkomst te herzien; 1990-91, nr. 186). 
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(VERBRUGGEN T. SAFIR) 

ARREST 

(A.R. nr. 7888) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 maart 1991 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis vaststelt : 1. dat verweerster 
aan eiser een deel van het eigendom 
Vestingstraat 51, te Antwerpen in 
huur heeft gegeven « voor een ter
mijn van 9 jaren, ingaande op 1 
april 1984 om te eindigen op 31 
maart 1993, en dit met het oog op de 
uitbating van een drankgelegen
heid »; 2. dat in de huurovereen
komst is bepaald « elke partij heeft 
het recht tegen het einde van het 
derde of zesde huurjaar een einde 
(aan de huur) te stellen mits de an
dere partij er per aangetekend 
schrijven van te verwittigen »; 

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

Overwegende dat opdat de ver
huurder van het voordeel van de in 
artikel 3, vijfde lid, van de Handels
huurwet bepaalde beeindiging van 
de huur zou kunnen genieten, het 
huurcontract de in die wetsbepaling 
bedoelde vereisten moet vermelden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de door verweerster aan ei
ser op 1 maart 1989 gegeven opzeg
ging, geldig verklaart op grand dat 
artikel 2 van het huurcontract een 

beding bevat dat aan de verhuurder 
toelaat op te zeggen tegen het einde 
van elke driejarige periode, en dat 
het volstaat dat de opzegging zelf 
voldoet aan de in artikel 3, vijfde 
lid, van de Handelshuurwet bepaal
de vereisten; 

Dat het derhalve artikel 3, vijfde 
lid, van de Handelshuurwet schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de 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 Meche
len, zitting houdende in hager be
roep. 

11 december 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Wauters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Gerard en De Gryse. 

Nr. 787 

1 e KAMER - 11 december 1992 

GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECH
TER - NA CASSATIE MET VERWIJZING -
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. 

Het eindvonnis dat, na cassatie, op ver
wijzing is gewezen en de in het onge
lijk gestelde partij veroordeelt in een 
gedeelte van de kosten, kan dit doen 
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met inbegrip van de rechtsplegingsver
goedingen verschuldigd voor de rechts
pleging in een eerste aanleg en voor 
de beide aanleggen in hager beroep 
(1). (Art. 1017, eerste en derde lid, 
Ger.W.) 

(M ... T.V ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7900) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 juni 1991 op ver
wijzing in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 29 mei 1989 (2); 

Over het zevende middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 1017 
en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis veroor
deelt tot de kosten, daarin begrepen de 
kosten van de behandeling der zaak voor 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Has
selt, zetelend in hoger beroep (na cassa
tie) {m de kosten van de behandeling der 
zaak voor de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Tongeren, zetelend in hoger be
roep, 

terwijl de behandeling van een zaak 
na cassatie geen nieuwe instantie uit
maakt welke aanleiding zou kunnen ge
ven tot betaling van gerechtskosten an
dere dan deze verbonden aan het aan
hangig maken der zaak (schending van 
de aangehaalde wetsbepalingen): 

Overwegende dat artikel 1110 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat ingeval cassatie wordt uitgespro
ken met verwijzing, de zaak voor 
het aangewezen gerecht aanhangig 
gemaakt wordt zoals een gewone 
zaak; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op verwijzing is gewezen en 
een eindvonnis is dat eiseres in het 
ongelijk stelt; 

(1) Zie artt. 1018, 6", 1022 en 1110, tweede lid, 
Ger.W. 

(2) Niet gepubliceerd. 

Dat derhalve het vonnis, door ei
seres te veroordelen tot een gedeelte 
van de kosten met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding voor de 
rechtspleging in eerste aanleg en in 
hoger beroep voor de Rechtbanken 
van Eerste Aanleg te Tongeren en 
te Hasselt, een juiste toepassing 
maakt van artikel 1017, eerste en 
derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten behalve de kosten van de 
memorie van wederantwoord die ten 
laste zijn van verweerder. 

11 december 1992 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever: mevr. Baete
Swinnen, waarnemend voorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont en Van 
Heeke. 

Nrs. 788 en 789 

3° KAMER - 14 december 1992 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN - INKOMEN - WIJZIGING V66R DE IN
GANGSDATUM - INKOMEN VAN HET JAAR 
VAN DE INGANGSDATUM. 

Krachtens art. 9 KB. 6 juli 1987 kan het 
in aanmerking te nemen inkomen voor 
de berekening van de tegemoetkomin
gen aan gehandicapten worden aange
past, wanneer gegevens betreffende 
het inkomen zijn gewijzigd v66r de in
gangsdatum van de tegemoetkoming; 
voor de toepassing van deze bepaling 
kan geen rekening worden gehouden 
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met een vermindering van het inko
men van het jaar van de ingangsda
tum van de tegemoetkoming (1). 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het recht op sociale bijstand - ge
waarborgd inkomen voor bejaarden, ge
waarborgde gezinsbijslag, bestaansmini
mum, tegemoetkoming aan gehandicap
ten - wordt mede bepaald door de 
bestaansmiddelen van de gerechtigde. 
Dat was vroeger ook het geval voor het 
werknemerspensioen en thans nog eni
germate voor het pensioen van zelfstan
digen. 

Opzet van die regelingen is alle moge
lijke en zelfs vermoedelijke bestandde
len van het inkomen in aanmerking te 
nemen. Zo wordt bijvoorbeeld vermoed 
dat de gerechtigde op het ogenblik van 
de aanvraag nog een inkomen geniet als 
gevolg van de overdracht van roerende 
en onroerende goederen die in de loop 
van de tien voorafgaande jaren is ge
beurd. Dat vermoeden is onweerlegbaar, 
zodat het zelfs geldt wanneer de gerech
tigde het goed om niet heeft afgestaan. 

De desbetreffende wetgeving is erg in
gewikkeld en leidt tot een omslachtige 
administratieve rompslomp, grote vertra
ging bij het onderzoek van de aanvragen 
en vele betwistingen omtrent de bereke
ning van de bestaansmiddelen. 

De gehandicaptenwetgeving van 1987 
heeft met dat systeem resoluut gebro
ken. De wet zelf stelt weliswaar aileen 
het beginsel vast en laat de concrete re
geling over aan de Koning. Maar de be
doeling van de wetgever wordt tijdens de 
parlementaire voorbereiding duidelijk 
omschreven. 

In de memorie van toelichting wordt 
deze als volgt geformuleerd : 

« In tegenstelling tot de huidige rege
ling zijn het ( ... ) niet alle bestaansmidde
len die in aanmerking worden genomen, 
maar worden enkel de rei:He inkomsten 
in aanmerking genomen, die ook in aan
merking komen voor de inkomstenbelas
ting. 

( ... ) Een tweede vereenvoudiging be
treft de aanrekening van het inkomen 
i.p.v. de bestaansmiddelen. Deze maatre-

(1) Zie concl. O.M. Zie ook het volgende ar
rest, A.R. nr. 8017, van dezelfde datum, infra 
nr. 790. 

gel zal eveneens de snelle behandeling 
van de aanvragen bevorderen >> (2). 

« Het is de bedoeling enkel rekening 
te houden met de inkomsten die ook in 
aanmerking komen voor de personenbe
lastingen. In de bestaande regeling wor
den de bestaansmiddelen in rekening ge
bracht volgens hun aard » (3). 

Dat opzet wordt tijdens de behande
ling van het wetsontwerp zowel in de 
commissies als in de openbare vergade
ringen van Kamer en Senaat herhaalde
lijk bevestigd (4). 

In de Kamercommissie preciseerde de 
staatssecretaris dat de vereenvoudiging 
zal worden gerealiseerd doordat « het in
komen zal ( ... ) worden vastgesteld op ba
sis van een document betreffende de in
komstenbelastingen >> (5), wat zij nog
maals bevestigde in de openbare verga
dering (6). Voorts wees zij in de commis
sie erop dat de vertraging bij de behan
deling van de aanvragen vooral werd 
veroorzaakt door het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen (7). 

Dat het inkomen wordt bepaald op 
grond van het belastbaar inkomen zoals 
dit is vastgesteld in het aanslagbiljet, is 
in de opvatting van de wetgever dus 
geen bijkomstig procedurevoorschrift. 
Het is een fundamentele innovatie, die 
wordt geacht essentieel te zijn voor de 
vereenvoudiging van de wetgeving en 
voor een spoedige afhandeling van de 
aanvragen. 

Daarom meen ik dat, in zoverre het 
koninklijk besluit daarop een uitzonde
ring maakt, deze strikt moet worden ge-
interpreteerd. 

Artikel 8 van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987 neemt het belastbaar in
komen van het tweede jaar v66r de aan
vraag in aanmerking, omdat het dan ze
ker is vastgesteld en gekend, wanneer 
de aanvraag moet worden onderzocht. 

Laat artikel 9 daarop een uitzondering 
toe, dan moet het gaan om vaste gege-

(2) Gedr.St., Kamer, 1985-86, nr. 448/1, 3. 

(3) Id., biz. 6. 

(4) Ibid., nr. 448/4, 3 en 9; Gedr.St., Senaat, 
1986-87, nr. 335/2, 6 en 16; Hand. Senaat, 
1986-87, 10 feb. 1987, 1037. 

(5) Gedr.St., Kamer, 1985-86, nr. 448/4, 11. 

(6) Hand. Kamer, 1985-86, 9 juli 1986, 1401. 

(7) Gedr. St., Kamer, 1985-86, nr. 448/4, 23. 
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vens die zich v66r de ingangsdatum heb
ben voorgedaan. Gaat het om een wijzi
ging van het inkomen zelf, dan kan het 
inkomen van het jaar van de aanvraag 
niet in aanmerking komen, omdat op het 
ogenblik van de aanvraag nog geen be
Iastbaar inkomen voor dat jaar is vastge
steid. 

Artikei 9 spreekt weliswaar niet van 
een wijziging van het inkomen, maar 
van een « gegeven inzake inkomen ». 
Maar wat kan dat anders zijn dan dat 
het bedrag van het inkomen gewijzigd 
is ? Het kan toch niet voistaan dat men 
ais gegeven inzake inkomen aileen be
schouwt dat de gerechtigde bijvoorbeeid 
werkioos of arbeidsongeschikt is gewor
den. Uit dat enkeie feit kan niet worden 
afgeieid dat het inkomen gewijzigd is. 
Daaraan moet een bedrag worden ver
bonden. En dat bedrag moet vergelijk
baar zijn met dat van twee jaar v66r de 
aanvraag. Dus moet het ook een beiast
baar inkomen zijn. En dat kan maar 
worden vastgesteid nadat het jaar ver
streken is en blijkt uit het aansiagbiljet. 

Neemt men het beiastbaar bedrag niet 
in aanmerking, dan moet men noodge
dwongen rekening houden met het ver
moedelijke inkomen afgeieid uit het wer
keiijk inkomen van de maanden v66r de 
aanvraag. 

Zo de tegemoetkoming op het einde 
van het jaar wordt aangevraagd, kan de 
administratie misschien het beiastbaar 
inkomen nog kennen tijdens het onder
zoek en vooraieer zij over de aanvraag 
beslist. Maar dat is niet het gevai wan
neer de aanvraag in het begin van het 
jaar wordt ingediend. Dan beschikt zij 
aileen over een gedeeltelijk - werkelijk 
of vermoedelijk - inkomen. Zo vervait 
men opnieuw in het oude systeem van 
ondoorzichtige berekeningen en de daar
uit voortvioeiende mogelijke betwistin
gen. Dan staat men ver af van de door 
de wetgever beoogde vereenvoudiging 
het inkomen vast te steilen op grond van 
het aansiagbiljet. 

In gevai van betwisting kan het beiast
baar inkom en van het j aar van de aan
vraag misschien wei gekend zijn op het 
ogenblik dat de arbeidsgerechten uit
spraak doen. Maar daarmee mag de 
rechter geen rekening houden, wanneer 
de administratie dat inkomen niet kende 
en zijn beslissing daarop niet heeft Iaten 
steunen. Zoniet doet de rechter meer 
dan onderzoeken of die beslissing wettig 
is. Dan stelt hij zich in de piaats van het 
bestuur en herziet het diens beslissing 

met miskenning van de desbetreffende 
wettelijke voorschriften, met name arti
kei 8 van de wet van 27 februari 1987 en 
de artikeien 20 tot 23 van het koninklijk 
besiuit van 6 juli 1987. 

In meen derhaive dat het beiastbaar 
ink omen van het tweede j aar v66r de 
aanvraag aileen kan worden vervangen 
door een ander beiastbaar inkomen dat 
v66r de aanvangsdatum van de tege
moetkoming is vastgesteid en gekend 
door een aanslagbiljet. 

Derhaive kan geen rekening worden 
gehouden met het inkomen van het jaar 
van de ingangsdatum van de tegemoet
koming. 

Wil de aanvrager dat wei in aanmer
king doen nemen, dan moet hij de her
ziening van de beslissing vragen, zoais 
in de zaak 8104 is gebeurd. Dat kan na
deiiger zijn, omdat dan een andere in
gangsdatum in aanmerking komt. Maar 
omgekeerd kan de voorgesteide regei 
ook in het voordeei van de gerechtigde 
speien, wanneer zijn inkomen is ver
hoogd. Dan is de administratie verplicht 
de oorspronkelijke beslissing zo nodig 
ambtshaive te herzien en de tegemoetko
ming te verminderen. Ook die verminde
ring mag maar worden toegepast op 
grond van het beiastbaar inkomen vast
gesteid in het aansiagbiljet en, krachtens 
artikei 23, § 2, van het koninklijk besiuit 
van 6 juli 1987, met ingang van de eerste 
van de maand die voigt op de vaststei
ling. 

In meen dat het middei aangevoerd in 
de zaak 7922 faait naar recht, en conclu
deer dus tot de verwerping van die voor
ziening. 

Het tweede onderdeei van het middei 
aangevoerd in de zaak 8104 lijkt mij 
daarentegen gegrond te zijn en derhaive 
concludeer ik tot de vernietiging van het 
door deze voorziening bestreden arrest. 

(Eerste zaak) 

(PAPLEUT T. BELGISCHE STAAT - STAATSSE
CRETARIS VOOR VOLKSGEZONDHEID EN GE

HANDICAPTENBELEID) 

ARREST 

(A.R. nr. 7922) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juni 1990 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 2, inzonder
heid §§ 1 en 2, 6 (waarvan § 3 v66r de 
wijziging bij wet van 22 december 
1989)en 7 (v66r de wijziging bij wet van 
22 december 1989) van de wet van 27 fe
bruari 1987 betreffende de tegemoetko
mingen aan gehandicapten, 4, 5 en 6 (v6-
6r hun wijziging bij koninklijke beslui
ten van 17 november 1989, 5 maart 1990 
of 20 november 1990) en 8, 9 en 19 van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 be
treffende de inkomensvervangende tege
moetkoming en integratietegemoetko
ming, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing eiseres' aanspraken op een in
komensvervangende tegemoetkoming en 
een integratietegemoetkoming afwijst op 
volgende gronden: "Artikel 8, § 1, twee
de lid van het K.B. van 6 juli 1987 betref
fende de inkomensvervangende tege
moetkoming en de integratietegemoetko
ming bepaalt dat in aanmerking te 
nemen gegevens inzake inkomen, deze 
zijn welke betrekking hebben op het 
tweede jaar voorafgaand aan dat in de 
loop waarvan de aanvraag om tegemoet
koming wordt ingediend. De aanvraag 
om tegemoetkoming werd hier ingediend 
op 24 november 1987. Bij deze aanvraag 
werd ook een fotocopie gevoegd van het 
aanslagbiljet van de inkomstenbelastin
gen van het aanslagjaar 1986-inkomsten 
1985. Deze fotocopie werd voor eenslui
dend verklaard met het origineel. (Ver
weerder) heeft overeenkomstig het voor
noemd artikel 8, p. 1, tweede lid, reke
ning gehouden met het inkomen van het 
jaar 1985. Artikel 9 van voornoemd K.B. 
van 6 juli 1987 bepaalt echter dat, wan
neer v66r de ingangsdatum van de tege
moetkoming, de gegevens inzake de bur
gerlijke staat, samenstelling van het 
gezin, samenwoning of inkomen, welke 
tot grondslag hebben gediend voor de be
paling van het bedrag van het op het 
aanslagbiljet voorkomend inkomen, ge
wijzigd zijn, rekening wordt gehouden 
met de nieuwe toestand en het bedrag 
van het inkomen wordt desgevallend 
aangepast, voor zover de wijziging van 
dit inkomen minstens 20 % bedraagt. De 
ingangsdatum van de tegemoetkoming 
was hier 1 december 1987 in toepassing 
van artikel 19 van voornoemd K.B. van 6 
juli 1987. Als er zich in 1986 een wijzi
ging van de inkomsten van minstens 20 
% heeft voorgedaan, dient hiermede dus 
rekening te worden gehouden overeen
komstig het voornoemd artikel 9 van het 
K.B. van 6 juli 1987. Het betreft immers 

een wijziging van de inkomsten v66r de 
ingangsdatum van het recht op tege
moetkoming die op 1 december 1987 is. 
Het is niet bewezen dat de wijziging van 
het inkomen over het jaar 1986 minstens 
20 % bedraagt met het inkomen over het 
jaar 1985. Het inkomen over het jaar 
1986 kan hier dus niet in aanmerking 
worden genomen. N a het nemen van de 
beslissing op 30 juni 1988 is (eiseres) tot 
de vaststelling gekomen dat haar inko
men over het jaar 1987, zijnde het jaar 
waarin zij haar aanvraag heeft inge
diend, voor minstens 20 % is gewijzigd 
ten aanzien van het jaar 1985. Haar in
komen over het jaar 1987, bestaande uit 
werkloosheids- en ongeschiktheidsuitke
ringen, zou maximaal 296.136 fr. kunnen 
bedragen. De eerste rechter heeft hier 
ten onrechte gesteld dat er toepassing 
dient te worden gemaakt van het artikel 
9 van het voornoemd K.B. van 6 juli 
1987, zodat (verweerder) met deze nieu
we toestand rekening moet houden en 
een nieuwe beslissing moet treffen. De 
wijziging van het inkomen over het jaar 
1987 heeft zich hier niet voorgedaan v66r 
de ingangsdatum van de tegemoetko
ming die 1 december 1987 is. Het inko
men dient immers in toepassing van ar
tikel 8, p. 1 en p. 3 van voornoemd K.B. 
van 6 juli 1987 steeds op jaarbasis te 
worden vastgesteld, hetzij van 1 januari 
tot 31 december van ieder jaar. In par. 3 
wordt duidelijk gesteld dat voor de aan
vrager die betreffende het in par. 1, der
de lid, vermelde j aar geen afgifte in de 
personenbelasting heeft gedaan, de 
Dienst voor Tegemoetkomingen aan ge
handicapten, ter vervanging van het niet 
medegedeelde inkomen, voor dat be
schouwde jaar het werkelijk inkomen 
zelf vaststelt. Het werkelijk inkomen 
over het jaar 1987 kan slechts vastge
steld worden vanaf 1 januari 1983 (lees: 
1988). Dit inkomen kan derhalve enkel 
met het inkomen van het jaar 1985 wor" 
den vergeleken voor de aanvragen die 
werden ingediend in de loop van van het 
jaar 1983 (lees : 1988). Het artikel 9 van 
voornoemd K.B. van 6 juli 1987 laat niet 
toe het inkomen van het jaar 1987 reeds 
als vergelijkingspunt te nemen. Aange
zien de ingangsdatum van de tegemoet
koming hier 1 december 1987 is, kan en
kel het inkomen van het jaar 1986 
worden vergeleken met dat van het jaar 
1985. Er kan weliswaar geen recht op te
gemoetkoming toegekend worden voor 
periodes die dateren van v66r de aan
vraag. Artil~el 8, p. 1, vijfde lid van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de 
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tegemoetkoming aan ge!1andicapten be
paalt enkel dat een meuwe aanvraag 
mag worden ingediend wanneer er zich 
volgens de aanvrager wijzigingen voor
doen welke de toekenning of verhoging 
van de tegemoetkomingen rechtvaardi
gen. In casu kan geenszins worden ge
steld dat (verweerder) op basis van de 
aanvraag d.d. 24 november 1987 een 
nieuwe administratieve beslissing dient 
te treffen, rekening houdende met het 
inkomen over het jaar 1987 :" (arrest blz. 
5 tot 8), 

terwijl de inkomstenvervangende tege
moetkomingen en de integratietegemoet
koming, bedoeld bij artikelen 2, 6 en 7 
van de wet van 27 februari 1987 betref
fende de tegemoetkoming aan gehandi
capten, en waarvan het bedrag wordt 
vastgesteld bij artikelen 4, 5 en 6 van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref
fende de inkomensvervangende tege
moetkoming en de integratietegemoetko
ming, overeenkomstig artikel 8, § 1 van 
hetzelfde koninklijk besluit wordt toege
kend in functie van het resultaat van 
een onderzoek naar de inkomsten, dat 
wil zeggen, luidens artikel 8, § 2 van dit 
besluit, deze welke betrekking hebben 
op het tweede jaar voorafgaand aan dat 
in de loop waarvan de aanvraag op tege
moetkoming wordt ingediend, vastge
steld op het aanslagbiljet der directe be
lastingen; te dezen geen betwisting be
stond over het feit dat, nu de aanvraag 
ingediend werd op 24 november 1987, in 
beginsel de inkomsten van het jaar 1985 
dienden te worden in acht genomen; 
overeenkomstig artikel 9 van hetzelfde 
koninklijk besluit echter, wanneer v66r 
de ingangsdatum van de tegemoetko
ming, dat wil zeggen, overeenkomstig ar
tikel 19 van het besluit de eerste dag van 
de maand volgend op die in de loop 
waarvan de aanvrager voldoet aan de 
voorwaarden bepaald bij de wet en ten 
vroegste de eerste dag van de maand die 
volgt op de datum van de indiening van 
de aanvraag, de gegevens inzake, bij
voorbeeld, het inkomen welke tot grond
slag hebben gediend voor de bepaling 
van het bedrag van het op het aanslag
biljet voorkomend inkomen, gewijzigd 
zijn, rekening wordt gehouden met de 
nieuwe toestand en het bedrag van het 
inkomen desgevallend wordt aangepast, 
voor zover de wijziging van dit inkomen 
minstens 20 % bedraagt; te dezen welis
waar niet bleek dat het inkomen voor 
1986 meer dan eem vijfde zou zijn ge
daald ten opzichte van het in acht te ne
men bedrag voor het jaar 1985, doch op 

het ogenblik van de aanvraag reeds kon · 
worden vastgesteld dat de gegevens inza
ke het inkomen in de loop van 1987 wa
ren gewijzigd en op het ogenblik van de 
vaststelling van het recht op de vergoe
dingen had kunnen worden vastgesteld, 
zoals door eiseres aangevoerd en door 
partijen noch door het hof betwist, dat 
het inkomen van het jaar 1987 met meer 
dan 20 % was gedaald ten opzichte van 
het inkomen van het jaar 1985; artikel 9 
van hogergenoemd besluit geenszins ver
eist, opdat met een gewijzigde toestand 
inzake inkomen zou kunnen worden re
kening gehouden, dat de gewijzigde toe
stand zich uitstrekt over een volledig 
aanslagjaar voorafgaand aan de ingangs
datum van de tegemoetkoming, doch 
slechts vereist dat de wijziging in de in
komenstandaard zou aangevangen zijn 
v66r de ingangsdatum van de tegemoet
koming; de omstandigheid dat de inkom
stenvergelijking dient te geschieden op 
jaarbasis geenszins tot gevolg heeft dat 
de gewijzigde vermogenstoestand zich 
reeds over een volledig aanslagjaar zou 
dienen uit te strekken v66r de ingangs
datum van de tegemoetkoming; zodat het 
arbeidshof niet zonder miskenning van 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen kon oordelen dat het te dezen niet 
toegelaten was, gelet op de datum van 
de aanvraag tot het bekomen van de te
gemoetkomingen, het inkomen van het 
jaar 1987 reeds als vergelijkingspunt te 
nemen en dat slechts het inkomen van 
het jaar 1986 kon vergeleken worden 
met dat van 1985 (schending van alle in 
de aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, artikelen 8 en 9 van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref
fende de inkomensvervangende tege
moetkoming en de integratietegemoetko
ming in het bijzonder) >>: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 8, § 1, van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987, voor de toekenning 
van de inkomensvervangende tege
moetkoming en de integratietege
moetkoming als inkomen in aan
merking komt het in het eerste lid 
van die paragraaf omschreven be
lastbaar inkomen van het tweede 
jaar dat aan het jaar voorafgaat in 
de loop waarvan de aanvraag wordt 
ingediend; dat dit inkomen voor
komt op het aanslagbiljet dat wordt 
afgeleverd door de Administratie 
der Directe Belastingen; 
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Dat artikel 9 van hetzelfde ko
ninklijk besluit bepaalt dat, wan
neer voor de ingangsdatum van de 
tegemoetkoming, de gegevens inza
ke burgerlijke staat, de samenstel
ling van het gezin, samenwoning of 
inkomen, welke tot grondslag heb
ben gediend voor de bepaling van 
het bedrag van het op het aanslag
biljet voorkomend inkomen, gewij
zigd zijn, rekening wordt gehouden 
met de nieuwe toestand en het be
drag van het inkomen desgevallend 
wordt aangepast, voor zover de wij
ziging van dit inkomen minstens 20 
pet. bedraagt; 

Overwegende dat het belastbaar 
inkomen van het jaar van de aan
vraag om tegemoetkoming pas na 
het verstrijken van dat jaar kan 
worden vastgesteld en kan worden 
vergeleken met het belastbaar inko
men van twee jaar voor dat van de 
aanvraag; dat het inkomen van het 
jaar waarin de tegemoetkoming in
gaat, de in voormeld artikel 9 be
doelde gegevens inzake het inkomen 
niet kan wijzigen v66r de ingangs
datum van de tegemoetkoming; 

Dat voor de toepassing van dit ar
tikel 9 geen rekening kan worden 
gehouden met een vermindering van 
het inkomen van het jaar van de in
gangsdatum van de tegemoetko
ming; 

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. 

14 december 1992 - 3• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, procureur-ge
neraal - Advocaten: mrs. Biitzler en 
van Heeke. 

(Tweede zaak) 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN SOCIALE 
ZAKEN T. SELLESLAGHS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8104) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1991 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel, gesteld als volgt : « schending 
van de artikelen ( ... ) 9 ( ... ), 19 ( ... ) van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref
fende de inkomensvervangende tege
moetkoming en de integratietegemoetko
ming, 

doordat het bestreden arrest, recht 
sprekende over een op 25 april 1988 inge
diende aanvraag tot tegemoetkoming, na 
vastgesteld te hebben dat het gezamen
lijk belastbaar inkomen van de echtge
noot van verweerster in het jaar 1986 
634.359 F. en in het jaar 1988 431.915 F. 
bedroeg, beslist dat " per 1 mei 1988 
moet rekening gehouden worden met 
een 'inkomen' van 431.915 F. ... ten 
einde het recht van (verweerster) op de 
tegemoetkomingen te beoordelen " en de
ze beslissing steunt op de overwegingen 
dat "de tekst (van artikel 9 van het ko
ninklijk besluit) ... beoogt ... dadelijk, 
d.z.w. op de ingangsdatum, rekening te 
houden met de nieuwe toestand en niet 
na verloop van het kalenderjaar" en dat 
" in het stadium van de betwisting van 
een beslissing over een aanvraag - voor 
de arbeidsgerechten - dienen deze reke
ning te houden met alle pertinente gege
vens die worden voorgelegd in de loop 
van het geding ", 

terwijl, met een daling van het inko
men met minstens 20 % enkel rekening 
mag worden gehouden wanneer die wij
ziging is ingetreden voor de ingangsda
tum van de tegemoetkoming, zodat het 
inkomen van het jaar 1988, dat pas op 
het einde van het jaar zal gekend zijn, 
niet is een gegeven dat ingetreden is 
voor de ingangsdatum van 1 mei 1988 
zijnde de eerste dag van de maand die 
volgt op de datum van de indiening van 
de aanvraag (schending van de artikelen 
9 en 19 van het koninklijk besluit) ": 
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Overwegende dat, krachtens arti
kel 8, § 1, van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987, voor de toekenning 
van de inkomensvervangende tege
moetkoming en de integratietege
moetkoming als inkomen in aan
merking komt het in het eerste lid 
van die paragraaf omschreven be
lastbaar inkomen van het tweede 
jaar dat aan het jaar voorafgaat in 
de loop waarvan de aanvraag wordt 
ingediend; dat dit inkomen voor
komt op het aanslagbiljet dat wordt 
afgeleverd door de Administratie 
der Directe Belastingen; 

Dat artikel 9 van hetzelfde ko
ninklijk besluit bepaalt dat, wan
neer voor de ingangsdatum van de 
tegemoetkoming, de gegevens inza
ke burgerlijke staat, de samenstel
ling van het gezin, samenwoning of 
inkomen, welke tot grondslag heb
ben gediend voor de bepaling van 
het bedrag van het op het aanslag
biljet voorkomend inkomen, gewij
zigd zijn, rekening wordt gehouden 
met de nieuwe toestand en het be
drag van het inkomen desgevallend 
wordt aangepast, voor zover de wij
ziging van dit inkomen minstens 20 
% bedraagt; 

Overwegende dat het belastbaar 
inkomen van het jaar van de aan
vraag om tegemoetkoming pas na 
het verstrijken van dat jaar kan 
worden vastgesteld en kan worden 
vergeleken met het belastbaar inko
men van twee jaar voor dat de aan
vraag; dat het inkomen van het jaar 
waarin de tegemoetkoming ingaat, 
de in voormeld artikel 9 bedoelde 
gegevens inzake het inkomen niet 
kan wijzigen v66r de ingangsdatum 
van de tegemoetkoming; 

Dat voor de toepassing van dit ar
tikel 9 geen rekening kan worden 
gehouden met een vermindering van 
het inkomen van het jaar van de in
gangsdatum van de tegemoetko
ming; 

Overwegende dat het arbeidshof 
artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987 schendt door het in
komen van 1988 in aanmerking te 

nemen voor de toekenning van de 
tegemoetkomingen die op 1 mei 
1988 ingaan; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

14 december 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Wauters -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, procureur-generaal - Advocaat : 
mr. van Heeke. 

Nr. 790 

3• KAMER - 14 december 1992 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN - INKOMEN - WIJZIGING - INGANGS
DATUM VAN DE BESLISSING OVER DE AAN
VRAAG. 

Voor de vaststelling van het bedrag van 
de tegemoetkoming aan gehandicapten 
wordt slechts rekening gehouden met 
een wijziging van het inkomen van de 
gehandicapte welke is ingetreden v66r 
de datum waarop de administratieve 
beslissing over de aanvraag ingaat (1). 
(Artt. 8, § 1, tweede lid, en 9, eerste lid, 
K.B. 6 juli 1987.) 

(1) Zie cone!. O.M. Zie oak de vorige arres
ten van dezelfde datum A.R. nrs. 7922 en 8104, 
supra, nrs. 788 en 789. 



Nr. 790 HOF VAN CASSATIE 1429 

(BELG!SCHE STAAT STAATSSECRETARIS 
VOOR VOLKSGEZONDHEID EN GEHANDICAPI'EN

BELEID T. DE WILDE) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Eiser komt op tegen de beslissing van 
het arbeidshof dat voor de vaststelling . 
van het bedrag van de tegemoetkoming 
aan gehandicapten rekening mag wor
den gehouden met een wijziging van het 
inkomen die is ingetreden na de datum 
waarop de administratieve beslissing 
over de aanvraag ingaat. 

Onder de gelding van de vroegere Min
der-Validenwet van 1969 heeft het Hof 
bij arrest van 22 mei 1978 (2) geoordeeld 
dat het arbeidsgerecht, met toepassing 
van de artikelen 807 en 808 van het Ge
rechtelijk Wetboek, « rekening moet hou
den met omstandigheden die zich heb
ben voorgedaan na de ( ... ) administratie
ve beslissing, wanneer die elementen ( ... ) 
van aard zijn om (de) rechten op tege
moetkomingen te verhogen >>. 

Ik betwijfel of die uitspraak juist is. 
Maar hoe dan ook, onder de gelding van 
de huidige wetgeving kan zij in deze 
zaak geen toepassing vinden. 

W elk inkomen van de gehandicapte in 
aanmerking moet worden genomen, hoe 
en aan de hand van welke stukken dat 
inkomen wordt vastgesteld, wordt zeer 
precies geregeld door artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987. En 
even nauwkeurig en uitvoerig bepaalt ar
tikel 9 van hetzelfde besluit onder welke 
voorwaarden rekening mag worden ge
houden met een wijziging van het inko
men. Vereist is, volgens dat artikel, dat 
de wijziging is ingetreden « v66r de in
gangsdatum van de tegemoetkoming >>. 

Dit vereiste aileen al sluit uit dat reke
ning wordt gehouden met wijzigingen na 
de aanvraag. Want het recht op tege
moetkoming kan, volgens artikel 19, in 
geen geval ingaan v66r de aanvraag. 

Wijzigingen van het inkomen die intre
den na de aanvraag, kunnen weliswaar 
tot een wijziging van het recht of het be
drag van de tegemoetkoming leiden. 
Maar dat moet, krachtens de artikelen 8 
en 10 van de wet van 27 februari 1987, 
gebeuren als gevolg van een nieuwe aan
vraag van de betrokkene of ambtshalve 
overeenkomstig de artikelen 20 tot 23 
van het koninklijk besluit. 

(2) A.C., 1978, 1113. 

Over de toekenning van de tegemoet
koming moet in elk geval worden beslist 
door het bestuur, zowel na een aanvraag 
als ingevolge een ambtshalve herziening. 
Het recht op tegemoetkoming ontstaat 
door de administratieve beslissing. Be
twisting over het recht kan pas na de be
slissing ontstaan en kan aileen betrek
king hebben op de wettigheid van de 
beslissing. 

Daarom bepaalt artikel 582, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek dat de arbeids
rechtbank kennis neemt, niet van ge
schillen over het recht op tegemoetko
ming, maar << van de beroepen tegen 
beslissingen van de minister ten aanzien 
van tegemoetkomingen voor minder-vali
den >>. 

De rechter kan dus aileen oordelen of 
de minister overeenkomstig de wette
lijke voorschriften over het recht op te
gemoetkoming heeft beslist. Dat houdt 
in dat hij ook aileen die gegevens in aan
merking kan nemen op grond waarvan 
de minister heeft beslist of had moeten 
beslissen. 

De gehandicapte kan voor de rechter 
geen aanspraak maken op rechten die 
hij niet voor het bestuur heeft doen gel
den. Hij kan zijn vordering derhalve niet 
uitbreiden tot aanspraken die buiten de 
ministeriiHe beslissing vallen, of zijn vor
dering wijzigen in aanspraken die aan 
het bestuur niet zijn overgelegd. 

In het systeem van de gehandicapten
wetgeving van 1987 is geen plaats voor 
toepassing van artikel 807 van het Ge
rechtelijk Wetboek. De gehandicapte kan 
zijn vordering aileen uitbreiden of wijzi
gen binnen het raam van de gehandicap
tenwetgeving; bijvoorbeeld door nieuwe 
gegevens in zake het inkomen aan te 
voeren in zover artikel 9 van het konink
lijk besluit daarin voorziet. Maar dat ar
tikel laat niet toe rekening te houden 
met wijzigingen die na de ingangsdatum 
van de administratieve beslissing zijn in
getreden. 

Het eerste en het tweede onderdeel 
van het middel zijn gegrond. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 8017) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1991 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 
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Over het eerste en het tweede onder
dee] van het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 8 van de wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoet
koming aan gehandicapten en de artike
len 8, 9 ( ... ) van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987 betreffende de inkomens
vervangende tegemoetkoming en de inte
gratietegemoetkoming, 

doordat het bestreden arrest, recht 
sprekende over het recht op de inko
mensvervangende tegemoetkoming aan 
gehandicapten, na vastgesteld te hebben 
dat de aanvraag van verweerster op 5 ju
li 1988 werd gedaan en dat de inkomsten 
van verweerster met minstens 20 % wa
ren verminderd daar zij met ingang van 
1 april 1989 een rustpensioen van 93.349 
F. geniet, beslist dat " aangezien het in
komen van (verweerster) vanaf 1 april 
1989 meer dan 20 % gedaald is tegenover 
het inkomen van het tweede jaar v66r 
het jaar waarin de (verweerster) de aan
vraag tot het bekomen van de tegemoet
koming indiende, heeft de eerste rechter 
terecht rekening gehouden met dit ver
minderd inkomen en dientengevolge een 
inkomensvervangende tegemoetkoming 
toegekend vanaf 1 mei 1989 ", 

terwijl, eerste onderdeel, het inkomen 
van verweerster dat in aanmerking moet 
worden genomen om de inkomensver
vangende tegemoetkoming op 1 augustus 
1988 te bepalen niet is het vanaf 1 april 
1989 ontvangen rustpensioen maar wel 
het inkomen van 1986 zijnde het tweede 
jaar voorafgaand aan de datum van de 
aanvraag (schending van artikel 8 van 
het koninklijk besluit), 

tweede onderdeel, met een daling van 
het inkomen met minstens 20 % enkel 
rekening mag worden gehouden wan
neer die wijziging ingetreden is v66r de 
ingangsdatum van de tegemoetkoming, 
zodat een wijziging die na de ingangsda
tum van de tegemoetkoming is ingetre
den enkel mag aanleiding geven tot het 
indienen van een nieuwe aanvraag 
(schending van artikel 8 van de wet en 
artikel 9 van het koninklijk besluit) >> : 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat : verweerster op 5 juli 
1988 een aanvraag heeft gedaan met 
het oog op het bepalen van een 
inkomensvervangende tegemoetko
ming; eiser op 12 juni 1989 besliste, 
met ingang van 1 augustus 1988, de 
inkomensvervangende tegemoetko-

ming niet toe te kennen wegens te 
hoge bestaansmiddelen; de inkom
sten van verweerster met ingang 
van 1 april 1989 met meer dan 20 
pet. waren verminderd, zodat zij 
vanaf 1 mei 1989 aan de inkomsten
vereisten voldeed voor het toeken
nen van de tegemoetkoming; 

Overwegende dat, luidens artikel 
8, § 1, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 betreffende 
de inkomensvervangende tegemoet
koming en de integratietegemoetko
ming, « de in aanmerking te nemen 
gegevens inzake inkomen zijn deze 
welke betrekking hebben op het 
tweede jaar voorafgaand aan dat in 
de loop waarvan de aanvraag om te
gemoetkoming wordt ingediend »; 
dat, kraehtens artikel 9 van dit be
sluit, wanneer voor de ingangsda
tum van de tegemoetkoming de ge
gevens onder andere inzake het 
inkomen gewijzigd zijn, rekening 
wordt gehouden met de nieuwe toe
stand en het bedrag van het inko
men desgevallend wordt aangepast, 
voor zover de wijziging van dit inko
men minstens 20 pet. bedraagt; 

Dat uit de samenhang van die be
palingen volgt dat met een wijziging 
van het inkomen sleehts rekening 
mag worden gehouden in zoverre de 
wijziging is ingetreden voor de da
tum waarop de administratieve be
slissing over de aanvraag ingaat; 

Dat het arrest derhalve, door re
kening te houden met een wijziging 
in het inkomen die ingetreden is na
dat de beslissing tot verwerping van 
de aanvraag inging, de voormelde 
bepalingen sehendt; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over het reeht van ver
weerster op de inkomensvervangen
de tegemoetkoming; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte-
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lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel 1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

14 december 1992 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, procureur-ge
neraal - Advocaat: mr. van Heeke. 

Nr. 791 

3• KAMER - 14 december 1992 

1° HERROEPING VAN HET GEWIJS
DE - HOGER BEROEP. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSINGEN - HERROEPING VAN 
HET GEWIJSDE. 

1 o en 2° Tegen een beslissing over een 
verzoek tot herroeping van het gewijs
de staat hager beroep open, behoudens 
wanneer het verzoek werd ingediend 
tegen een beslissing waartegen geen 
hager beroep openstaat (1). (Artt. 619, 
1050, 1134 en 1139 Ger.W.) 

(AXA, GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGS

KAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, T. LEUNENS, 
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI-

TEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8065) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1992 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 24 mei 1991, A.R. nrs. 7216 en 7217 
(A.C., 1990-91, nr. 491) met cone!. O.M. 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 616, 1046, 
1050, 1132, 1134 en 1139 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof eiseres' hager 
beroep ontoelaatbaar verklaart op vol
gende gronden : " Zoals reeds gezegd in 
het arrest a quo voorziet artikel 1132 van 
het Gerechtelijk Wetboek evenmin in de 
mogelijkheid om hoger beroep in te stel
len tegen een beslissing gewezen inge
volge een vordering tot herroeping van 
het gewijsde; Noch uit de bepalingen van 
artikel 1132, noch uit enige andere bepa
ling van het Gerechtelijk Wetboek kan 
afgeleid worden dat een beroep tegen 
een vonnis inzake herroeping van het ge
wijsde toelaatbaar is; De redenering van 
(eiseres) als zou artikel 616 van het Ge
rechtelijk Wetboek, waarbij bepaald 
wordt dat elk vonnis vatbaar is voor ho
ger beroep, behalve indien de wet er an
ders over beschikt, algemeen geldend 
zijn, kan niet gevolgd worden; Artikel 
616 van het Gerechtelijk Wetboek regelt 
de aanleg terwijl artikel 1132 van het 
Gerechtelijk Wetboek de mogelijkheid 
tot herroeping van het gewijsde voorziet, 
die een procedure is die niet door artikel 
616 geregeld wordt ", 

terwijl krachtens artikel 1050 van het 
Gerechtelijk Wetboek, in aile zaken ho
ger beroep kan worden ingesteld zodra 
het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit 
een beslissing alvorens recht te doen of 
een verstekvonnis; artikel 616 van het
zelfde wetboek bepaalt dat tegen ieder 
vonnis hoger beroep kan worden inge
steld, tenzij de wet anders bepaalt, doch 
geen enkele wetsbepaling de mogelijk
heid om hager beroep in te stellen tegen 
een beslissing over een verzoek tot her
roeping van het gewijsde uitsluit, die 
geen beslissing of maatregel van inwen
dige aard, noch een vonnis waarbij 
wordt bevolen dat partijen in persoon 
moeten verschijnen vormt in de zin van 
artikel 1046 van het Gerechtelijk Wet
hoek; hoewel krachtens artikel 1134 van 
dit wetboek, het verzoek tot herroeping 
van het gewijsde geen middel is tot wij
ziging maar tot intrekking van de bestre
den beslissing, de rechter bij wie dit ver
zoek aanhangig is gemaakt, luidens de 
bepalingen van artikel 1139 van hetzelf
de wetboek, kennis neemt en van de tot 
herroeping van het gewijsde opgegeven 
redenen en, ingeval hij het verzoek toe
laat, van de zaak zelf en aldus een ge
schil aanhangig wordt gemaakt dat nog 
niet voor een ander gerecht werd ge-
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bracht, zodat het instellen van hoger be
roep tegen de uitspraak hierover niet uit
gesloten (is), althans wanneer - zoals te 
dezen - het verzoek tot herroeping van 
het gewijsde werd ingediend tegen een 
beslissing gewezen door een gerecht in 
eerste aanleg; het feit dat artikel 1132 
van het Gerechtelijk Wetboek niet uit
drukkelijk voorziet in de mogelijk om 
hoger beroep in te stellen hieraan geen 
afbreuk doet, 

zodat het bestreden arrest niet wettig 
eiseres' hoger beroep ontoelaatbaar ver
klaart (schending van alle in het middel 
aangeduide wetsbepalingen) » : 

Overwegende dat het verzoek tot 
herroeping van het gewijsde, dat 
krachtens artikel 1134 van het Ge
rechtelijk W etboek, op straffe van 
nietigheid, moet worden gebracht 
voor het gerecht dat de bestreden 
beslissing heeft gewezen, geen mid
del is tot wijziging maar tot intrek
king van die beslissing; 

Dat, krachtens de bepalingen van 
artikel 1139 van hetzelfde wetboek, 
de rechter bij wie het verzoek aan
hangig is gemaakt, kennis neemt en 
van de tot herroeping van het ge
wijsde opgegeven reden en, ingeval 
bij het verzoek toestaat, van de 
zaak zelf; 

Overwegende dat het debat over 
de toelaatbaarheid van het verzoek 
tot herroeping van het gewijsde, bij 
het gerecht waarvoor het is ge
bracht, een geschil aanhangig 
maakt dat nog niet voor een ander 
gerecht werd gebracht; dat, behou
dens wanneer het verzoek tot her
roeping van het gewijsde werd inge
diend tegen een beslissing waarte
gen geen beroep openstaat, overeen
komstig de artikelen 616 en 1050 
van het Gerechtelijk Wetboek hoger 
beroep openstaat tegen een beslis
sing over een verzoek tot herroeping 
van het gewijsde; 

Overwegende dat het arrest dat 
beslist dat het hoger beroep tegen 
de beslissing door de arbeidsrecht
bank, waarbij het verzoek tot her
roeping van het gewijsde van een in 
eerste aanleg gewezen vonnis onge-

grond wordt verklaard, niet toelaat
baar is, de artikelen 616 en 1050 van 
het Gerechtelijk Wetboek 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 68 van de Ar
beidsongevallenwet, veroordeelt ei
seres in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

14 december 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Biizler. 

Nr. 792 

3• KAMER - 14 december 1992 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING - NIETIGHEID - GEVOLG 
T.A.V. DE GELDIGHEID VAN HET ONTSLAG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ALLERLEI - ONTSLAG - VORM. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGING - NIETIGHEID - GEVOLG 
T.A.V. DE DATUM VAN HET ONTSLAG. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ALLERLE! - OVEREENKOMST BETREFFEN
DE ONTSLAGREGELING - GELDIGHEID. 

5° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- OPZEGGING - NIETIGHEID - GEVOLG 
T.A.V. DE OVEREENKOMST. 
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1° De nietigheid van de opzegging tast 
de geldigheid van het ontslag niet aan 
(1). (Art. 37 (2) Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

2° Geen enkele wetsbepaling maakt de 
geldigheid van het ontslag afhankelijk 
van welbepaalde vormen (3). 

3° Wanneer de opzegging nietig is, is de 
arbeidsovereenkomst onmiddellij k 
beiiindigd (4). 

4° Vanaf het ogenblik dat de werknemer 
ontslagen is, kan hij alle overeen
komsten omtrent zijn ontslagregeling 
sluiten (5). 

5° Nietigheid van de opzegging heeft 
niet tot gevolg dat de vermelding in de 
opzeggingsbrief omtrent de tijdelijke 
voortzetting van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst als niet bestaan
de moet worden beschouwd (6). 

(DE VADERLANDSCHE N.V. T. DE VRIENDT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8077) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het tweede en het derde onder
dee] van het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen ( ... ) 32, 3°, 
37 (4" lid zoals gewijzigd door art. 73 wet 
7 november 1987), 39, par. 1, 42 en 82 
par. 3 en 4, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelde tot betaling aan verweerder 
van een saldo verbrekingsvergoeding ge-

(1) Cass., 26 sept. 1973 (A.C., 1974, 96), 23 
maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 419). 

(2) Thans art. 37, § 1. 

(3) Cass., 11 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 514). 

(4) Cass., 23 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
419). Zie Cass., 1 april 1983, A.R. nr. 2716 (A.C., 
1982-83, nr. 437). 

(5) Zie Cass., 11 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
354). 

(6) Zie Cass., 28 dec. 1987, A.R. nr. 5788 
(A.C., 1987-88, nr. 259). 

lijk aan het loon van 9 maanden of 
774.306,- fr. bruto, meer de wettelijke en 
gerechtelijke intresten, alsook de ge
dingskosten van beide aanleggen, op 
grond van volgende overwegingen : "An
ders dan de eerste rechter, en in strijd 
met wat ook (eiseres) voorhoudt is het 
arbeidshof van oordeel dat het schrijven 
van 10 maart 1988 naar zijn inhoud be
doeld was als opzeggingsschrijven en 
niet als verbrekings- of ontslag schrij
ven. Het loutere feit dat dit schrijven 
niet uitdrukkelijk de begindatum van de 
opzeggingstermijn bevat, is terzake niet 
relevant, nu de begindatum van de voor
opgestelde opzeggingstermijn impliciet 
uit de opzeggingsbrief blijkt. De verwij
zing naar de datum vanaf de welke geen 
prestaties meer verlangd worden van ap
pellant, namelijk 1 april 1988, doet im
mers op duidelijke en ondubbelzinnige 
wijze blijken van de datum waarop de 
partij die opzegging wil geven, het begin 
ervan heeft willen vaststellen ( ... ). Het 
geschrift van 10 maart 1988, dat (ver
weerder) voor akkoord ondertekende op 
11 maart 1988 bevat dus de uitdrukking 
van de wil van (eiseres) de arbeidsover
eenkomst te beEHndigen door toekenning 
van een "normale opzegtermijn" (dus 
geen verbrekingsvergoeding) van 21 maan
den, aanvangend op 1 april 1988. De ken
nisgeving van deze opzegging, die uit
ging van de werkgever en gebeurde door 
afgifte van een geschrift van de werkne
mer, was echter nietig krachtens artikel 
37 vierde lid Arbeidsovereenkomstenwet, 
zoals gewijzigd door artikel 73 Wet 7 no
vember 1987, en deze nietigheid kon niet 
worden gedekt door de werknemer. Der
halve is er geen opzegging gegeven, en 
kon er op 11 maart 1988 ook geen ak
koord zijn over de opzeggingstermijn, 
evenmin als over de vrijstelling van 
prestaties vanaf 1 april 1988, daar beide 
met elkaar onlosmakelijk verbonden 
zijn. Men kan in casu het geschrift van 
10 maart 1988 evenmin weerhouden als 
minstens geldend als ontslag of als een
zijdige verbreking der arbeidsovereen
komstig, o.m. omdat - in strijd met wat 
de eerste rechter impliciet aanneemt -
partijen zich zonder voorbehoud tot 
einde maart 1988 zijn blijven stellen op 
de basis van de geldende arbeidsover
eenkomst. (Eiseres) heeft dit klaarblijke
lijk ook zo begrepen aangezien zij op 14 
maart 1988 andermaal en thans op de 
wijze voorzien in artikel 37 Arbeidsover
eenkomstenwet een opzegging heeft be
tekend aan (verweerder), met een libelle
ring identiek aan deze van de brief van 
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10 maart 1988. Nu (eiseres) na ontvangst 
van deze rechtsgeldige opzeggingsbrief 
- afgezien van zijn impliciete instem
ming met de vrijstelling van prestaties 
vanaf 1 april 1988 - geen akkoord heeft 
betuigd met de vermelde opzeggingster
mijn, was hij wei degelijk gerechtigd om 
met toepassing van artikel 82 Arbeids
overeenkomstenwet de vaststelling van 
de opzeggingstermijn door de rechter te 
vragen ", 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkom
stig artikel 32, 3° van de arbeidsovereen
komstenwet een partij bij een voor onbe
paalde tijd gesloten arbeidsovereen
komst, aan de daaruit voortspruitende 
verbintenissen, door eenzijdige wilsui
ting een einde kan stellen; de opzegging 
een ontslag is dat aan de formele en in
houdelijke vereisten van art. 37 van de 
wet op de arbeidsovereenkomsten vol
doet; overeenkomstig het vierde lid van 
voormelde wetsbepaling de kennisgeving 
van de opzegging uitgaande van de 
werkgever, op straffe van nietigheid, bij 
ter post aangetekend schrijven of door 
middel van gerechtsdeurwaardersexploot 
dient te geschieden; het bestreden arrest, 
op grond van de vaststelling dat de be
weerde opzegbrief aan verweerder ter 
kennis gebracht werd door overhandi
ging op 11 maart 1988, de nietigheid van 
de kennisgeving van de beweerde opzeg
ging heeft uitgesproken; de nietigheid 
van de opzegging wegens het niet nale
ven van de wettelijke voorschriften inza
ke de wijze waarop de kennisgeving 
dient te geschieden nochtans de geldig
heid van het ontslag, zijnde de eenzijdi
ge rechtshandeling waarmede een partij 
haar beslissing de arbeidsovereenkomst 
te beiHndigen ter kennis brengt, niet 
aantast; deze rechtshandeling immers 
aan geen specifieke vormvereisten on
derworpen is; de vaststelling van het be
streden arrest dat partijen tot einde 
maart 1988 de arbeidsovereenkomst ver
der hebben uitgevoerd, hieraan geen af
breuk doet; het ontslag immers niet 
noodzakelijk samenvalt met het einde 
van de arbeidsovereenkomst; de ontslag
gevende partij - zoals in casu - aan 
het onslag een tijdsbepaling kan verbin
den; het arbeidshof door te beslissen dat 
het geschrift van 10 maart 1988 evenmin 
als ontslag of als eenzijdige verbreking 
van de arbeidsovereenkomst beschouwd 
kan worden de artikelen 32, 3° en 37 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten geschonden heeft; 

terwijl, derde onderdeel, de geldigheid 
van het ontslag dat krachtens het in het 
tweede onderdeel vermelde artikel 32, 3° 
door eenzijdige wilsuiting kan gegeven 
worden, en aan geen vormvereiste onder
worpen is niet wordt aangetast door de 
nietigheid van de opzegging wegens 
overhandiging van een geschrift door de 
werkgever, in strijd met het voorschrift 
van artikel 37, vierde lid van de arbeids
overeenkomstenwet; overeenkomstig art. 
82, par. 3 van de arbeidsovereenkomsten
wet de werknemer, vanaf de kennisname 
van de nietige opzegging, rechtsgeldig 
een overeenkomst kon sluiten over de 
duur van de opzeggingstermijn waarvoor 
een vergoeding zou worden betaald door 
de werkgever en tevens - impliciet -
afstand doen van zijn recht de opzeg
gingstermijn door de rechter te laten be
palen; de kennisgeving van de opzegging 
door overhandiging van het geschrift aan 
de werknemer weliswaar strijdig is met 
art. 37, vierde lid van de arbeidsovereen
komstenwet, doch niet belet dat het ak
koord over de vergoeding op het opzeg
gingsschrijven zelf gesteld wordt; het 
bestreden arrest derhalve niet wettig 
heeft kunnen oordelen dat er op 11 
maart 1988 geen geldig akkoord over de 
opzeggingstermijn waarvoor vergoeding 
door eiseres zou uitgekeerd worden was 
tot stand gekomen (schending van de ar
tikelen 32, 3°, 37, 39, par. 1, 42 en 82, par. 
3 en 4 van de Arbeidsovereenkomsten
wet) »: 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat de brief van 10 maart 
1988 << de uitdrukking van de wil 
van (eiseres) (bevat) de arbeidsover
eenkomst te beeindigen door toe
kenning van een " normale opzegter
mijn" ( ... ) van 21 maanden, aanvan
gend op 1 april 1988 », maar dat << de 
kennisgeving van deze opzegging 
( ... ) nietig (was) krachtens artikel 37 
vierde lid Arbeidsovereenkomsten
wet »; dat het arbeidshof voorts 
vaststelt dat verweerder de ontslag
brief van 10 maart 1988 op 11 maart 
1988 voor akkoord heeft onderte
kend; 

Overwegende dat de nietigheid 
van de opzegging de geldigheid van 
het ontslag niet aantast; dat geen 
enkele wetsbepaling de geldigheid 
van het ontslag afhankelijk maakt 
van welbepaalde vormen; 
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Overwegende dat, wanneer de op
zegging nietig is, het ontslag geen 
geldige tijdsbepaling bevat, zodat de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk is 
beeindigd, ook al vermeldt de ont
slagbrief een latere datum; 

Overwegende dat de werknemer 
vanaf het ontslag alle overeen
komsten omtrent de ontslagregeling 
mag sluiten en onder meer zich er
mee akkoord mag verklaren dat de 
arbeidsovereenkomst nog tot een be
paalde datum wordt uitgevoerd; 

Dat de nietigheid van de opzeg
ging niet tot gevolg heeft dat de ver
melding van dat akkoord in de op
zeggingsbrief als niet bestaande 
moet worden beschouwd; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het door verweerder gegeven ak
koord als niet bestaande beschouwt, 
nu er geen geldige opzegging is ge
geven; dat het voorts oordeelt dat de 
ontslagbrief van 10 maart 1988 niet 
kan gelden « als ontslag of als een
zijdige verbreking der arbeidsover
eenkomst », nu partijen overeenge
komen zijn de arbeidsovereenkomst 
nog tot einde maart 1988 te blijven 
uitvoeren; dat het aldus de in de on
derdelen vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

De de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

14 december 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 793 

3• KAMER - 14 december 1992 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OPZEGGING - KENNISGEVING - VERMEL
DINGEN- EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREEN
KOMST. 

De opzegging is nietig, wanneer de ken
nisgeving alleen de datum vermeldt 
waarop de arbeidsovereenkomst ein
digt (1). (Art. 37 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

(HUYGEN T. KONINKLIJK BALLET VAN VLAAN
DEREN V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8078) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1991 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 32, 3°, 37, 
39, § 1, 82, §§ 1 en 3, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, gewijzigd bij bet koninklijk be
sluit van 14 december 1984 en v66r de 
wijziging bij de wet van 7 november 
1987, 

doordat bet bestreden arrest van her
vorming de vordering van eiseres ten 
einde verweerster te veroordelen om aan 
haar een opzeggingsvergoeding te beta
len van 373.812 fr., ongegrond verklaart 
op de volgende gronden : (Eiseres) 
" kwam in dienst als balletdanseres sinds 
13 augustus 1981 met een overeenkomst 
van onbepaalde duur. Op 4 december 
1985 betekent verweerster volgende 
brief : ' ... Ingevolge art. 12 van de alge
mene voorwaarden van Uw contract de
len wij U mede dat wij na 31.7.1986 geen 
verder gebruik meer zullen maken van 
Uw diensten en dat U dus per 1.8.1986 
vrij kan beschikken ... ' ... dat bet ontslag 
een handeling is waardoor een partij aan 
een andere partij ter kennis brengt dat 

(1) Zie Cass., 12 feb. 1970 (A.C, 1970, 538), 17 
sept. 1975 (ibid., 1976, 80), 17 april 1978 (ibid., 
1978, 941), 27 feb. 1989, A.R. nr. 6473 (ibid., 
1988-89, nr. 361). 
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zij besloten heeft de arbeidsovereen
komst welke tussen haar en haar perso
neel bestaat, te beilindigen; dat de brief 
van 4 december 1985 ongetwijfeld de 
'ontslag-intentie ' inhield die, onvermin
derd de contractueel vastgestelde opzeg
gingsverplichting, in ieder geval en v66r 
een bepaalde datum {15 december) tij
dens het lopende speeljaar diende gege
ven te worden overeenkomstig de Alge
mene Werkvoorwaarden; dat de opzeg
ging daarentegen de voorafgaandelijke 
mededeling van de datum is waarop de 
overeenkomst een einde moet nemen; 
dat het de werkgever vrij stand de ont
slagintentiebrief ofwel te gepasten tijde 
te laten volgen door een opzeggingsbrief, 
dan wei op ondubbelzinnige manier de 
ontslagbrief te laten samengaan met een 
opzegging, dan wei een schadevergoe
ding overeenstemmend met een gepaste 
opzeggingsvergoeding uit te betalen bij 
het einde van het seizoen, in casu 31 juli 
1986; dat in casu het duidelijk de bedoe
ling was in de ontslagbrief een opzeg
ging te voorzien; dat de datum waarop 
de overeenkomst een einde nam vermeld 
werd; dat art. 82, § 1; A.O.W. de bepaling 
inhoudt van het tijdstip waarop een nor
male opzeggingsperiode begint te !open; 
dat de bepalingen van art. 37 A.O.W. niet 
miskend werden ", 

terwijl de kennisgeving van de opzeg
ging op straffe van nietigheid geschiedt 
door afgifte aan de andere partij van een 
geschrift waarin het begin en de duur 
van de opzeggingstermijn zijn aangege
ven; dat de vermelding van de duur van 
de opzeggingstermijn weliswaar impli
ciet kan voortvloeien uit de nauwkeurige 
vermelding van de data waarop de ter
mijn aanvangt en verstrijkt; dat wanneer 
die aanvangsdatum echter niet vermeld 
werd, dan kan deze evenmin afgeleid 
worden uit art. 82, § 1, wet 3 juli 1978; 
dat dit artikel immers enkel voorschrijft 
dat de opzeggingstermijn ten vroegste 
begint te !open op de eerste dag van de 
maand volgend op de kennisgeving van 
de opzegging; dat dit artikel dan ook 
geenszins inhoudt dat die aanvangsda
tum daadwerkelijk in de kennisgeving 
aangegeven werd of dat de werkgever de 
opzeggingstermijn in feite op die datum 
heeft doen ingaan; dat het bestreden ar
rest !outer op grand van dit artikel niet 
wettelijk kon aannemen dat de kennisge
ving van de opzegging door verweerster 
bij brief van 4 december 1985 het begin 
van de opzeggingstermijn aangaf, noch 
op welke datum verweerster de opzeg
gingstermijn in feite heeft doen ingaan 

(schending van art. 82, § 1, wet 3 juli 
1978); dat het bestreden arrest uit het 
feit aileen dat de einddatum van de over
eenkomst wei in die kennisgeving ver
meld werd, niet wettelijk kon afleiden 
dat het begin en de duur van de opzeg
ging aangegeven werden (schending van 
art. 37 wet 3 juli 1978; dat het bestreden 
arrest ten onrechte op die grand de door 
eiseres gevorderde opzeggingsvergoeding 
heeft toegekend (schending van art. 32, 
3", 39, § 1, en 82, § 3, wet 3 juli 1978) ,, : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 37 van de wet van 3 juli 1978, zo
als het te dezen toepasselijk is, de 
kennisgeving van de opzegging op 
straffe van nietigheid door afgifte 
aan de andere partij van een ge
schrift waarin het begin en de duur 
van de opzeggingstermijn zijn aan
gegeven; 

Dat de appelrechters uit de om
standigheid dat de einddatum van 
de opzeggingstermijn was vermeld 
en dat artikel 82, § 1, van de Ar
beidsovereenkomstenwet de bepa
ling inhoudt van het tijdstip waarop 
een normale opzeggingsperiode be
gint te lopen, niet vermochten af te 
leiden dat het begin en derhalve ook 
de duur van de opzeggingsperiode 
was aangegeven; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het hager beroep ontvankelijk wordt 
verklaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Gent. 

14 december 1992 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Lena
erts, procureur-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 
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Nr. 794 

2• KAMER - 15 december 1992 

CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG -
STRAFZAKEN - ONTZE'ITING UIT RECHTEN 
- VERNIETIGING WEGENS ONWE'ITIGHEID 
VAN DIE STRAF. 

Wanneer de rechter de schuldige tot ont
zetting niet in art. 31 Sw. genoemde 
rechten veroordeelt buiten de gevallen 
die bij de wet zijn bepaald, is de ver
nietiging beperkt tot de ontzetting uit 
de onterecht vermelde rechten, en 
wordt zij uitgesproken zonder verwij
zing (1). 

{DOCX) 

ARREST 

(A.R. nr. 5597) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 386ter van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens overtreding van 
artikel 383, eerste lid, van het Straf
wetboek tot gevangenisstraf en geld
boete en hem bijkomend, met toe
passing van artikel 386ter van het 
Strafwetboek, voor een termijn van 
vijf jaar ontzet uit de rechten ver
meld in artikel 31, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 
van het Strafwetboek; 

Overwegende dat eiser met toe
passing van artikel 386 ter van het 
Strafwetboek slechts mocht worden 
ontzet uit de rechten vermeld in ar
tikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°; 

Dat het arrest derhalve eiser on
wettig ontzet uit de rechten ge-

(1) Cass., 19 mei 1924 (Bull. en Pas., I, 349); 
zie Cass., 3 jan. 1984, A.R. nr. 8429 (A.C., 
1983-84, nr. 226). 

noemd in artikel 31, 2° en 6°, van het 
Strafwetboek; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit eiser 
ontzet uit rechten genoemd in arti
kel 31, 2° en 6°, van het Strafwet
boek; ... zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

15 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Bresseleers, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. E. Van den Eeden, 
Antwerp en. 

Nr. 795 

2• KAMER - 15 december 1992 

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- ONOPZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN - FOUT - BEGRIP. 

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN - ONOPZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN 

VERWONDINGEN - FOUT - OORZAKELIJK 
VERBAND. 

1 o Elke fout, hoe licht ook, kan een ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
in de zin van art. 418 Sw. opleveren 
(1). 

2° De rechter die aan de zijde van een 
bij een verkeersongeval betrokken par
tij een !out vaststelt, kan die partij 
slechts van overtreding van de artt. 

(1) Cass., 27 sept. 1985, A.R. nrs. 4356 en 
4480 (A.C., 1985-86, nr. 51). 



1438 HOF VAN CASSATIE Nr. 795 

418-420 Sw. vrijspreken mits hij vast
stelt dat oak zonder die lout de ver
wondingen van het slachtoffer zich 
zouden hebben voorgedaan zoals ze 
zich in concreto voordeden (2). 

(HESTA) 

ARREST 

(A.R. nr. 5700) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1991 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Elza 
Hesta: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na onder meer te 
hebben overwogen dat « (eiseres) zich 
kon vergewissen van de snelheid van het 
voertuig, bestuurd door (verweerster), 
snelheid die ook al lag zij hoger dan de 
aldaar toegelaten snelheid, geenszins als 
verschalkend te bestempelen is; de om
standigheid dat (eiseres) zich desalniette
min op de rijbaan begaf om deze te 
dwarsen, haar aansprakelijkheid mede
(brengt) voor bedoeld ongeval en de eruit 
voortspruitende schade, (verweerster) er 
immers (mocht) vanuit gaan dat (eiseres) 
haar voorrang zou respekteren en zodra 
(eiseres) een hindernis werd, onmiddel
lijk (heeft) gereageerd door af te rem
men en uit te wijken, dat zij spijts dit al
les hierbij niet succesvol geweest (is) 
kan haar evenmin ten kwade geduid 
worden. Ook de hypothese van de rechts
deskundige dat (verweerster) bij een rij
den aan de aldaar toegelaten snelheid 
een aanrijding had kunnen vermijden 
ter zake zonder belang (is), nu zoals ha
ger gesteld, de gevoerde snelheid niet 
verschalkend was en (eiseres) tenslotte 
nog niet op de eigenlijke rijbaan geko
men was toen (verweerster) de bocht nog 
niet was uitgekomen, doch slechts op 
een ogenblik zoals hiervoor gesteld dat 
de beide partijen voor elkaar waarneem
baar waren », op deze gronden oordeelde 
dat « anders dan de eerste rechter beslis
te het hof dienvolgens van oordeel (is) 

(2) Zie Cass., 3 april 1987, A.R. nr. 1007 
(A.C., 1986-87, nr. 461); 6 okt. 1975 (ibid., 1976, 
159). 

dat (verweerster) dient vrijuit te gaan » 
en dat « gelet op (deze) vrijspraak het 
hof niet !anger bevoegd (is) kennis te ne
men van de voor de eerste rechter geda
ne (burgerlijke partijstellingen) », 

terwijl de feitenrechter die vaststelt 
dat twee personen een fout hebben be
gaan, slechts wettig een van deze perso
nen uitsluitend aansprakelijkheid kan 
verklaren voor de ontstane schade, in
dien hij vaststelt dat deze schade, zoals 
zij in concreto is ontstaan, zich ook zou 
hebben voorgedaan zonder de fout die 
ten laste van de andere werd vastge
steld; het hof van beroep, dat enerzijds 
het gebrek aan aandacht in hoofde van 
eiseres en het niet-respecteren van ver
weersters voorrang door eiseres als een 
fout aanmerkt, en anderzijds het aan 
een hogere dan de aldaar toegelaten 
snelheid rijden door verweerster vast
stelt, hetgeen eveneens de aanwezigheid 
van een fout inhoudt, niet wettig, zonder 
vast te stellen dat het ongeval ook zou 
zijn gebeurd, zoals het zich in concreto 
voordeed, indien verweester geen fout 
zou hebben begaan, beslist dat deze laat
ste dient vrijuit te gaan, onder meer 
daar de gevoerde snelheid niet verschal
kend was en eiseres nog niet op de rij
baan gekomen was toen de beklaagde de 
bocht uitkwam; zodat het arrest zijn be
slissing dat verweerster dient te worden 
vrijgesproken, en dat het hof onbevoegd 
is kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering van eiseres niet naar 
recht verantwoordt (schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat elke fout, hoe 
licht zij ook zij, een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg in de zin 
van artikel 418 van het Strafwet
boek kan opleveren; 

Overwegende dat schuldig is aan 
verwondingen door onvoorzichtig
heid degene wiens gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg een van de 
oorzaken is van de verwondingen 
zoals zij zich in concreto hebben 
voorgedaan; 

Overwegende dat de rechter, die 
een fout van een bij een verkeerson
geval betrokken partij vaststelt, die 
partij slechts van overtreding van 
de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek kan vrijspreken en 
zich dientengevolge « onbevoegd » 
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- zonder rechtsmacht - verklaren 
om op civielrechtelijk gebied te oor
delen, mits vast te stellen dat die 
fout geen oorzakelijk verband heeft 
met de door het slachtoffer opgelo
pen verwondingen, met andere 
woorden dat zonder die fout de ver
wondingen zich zouden hebben 
voorgedaan zoals ze zich in concreto 
voordeden; 

Overwegende dat de appelrechters 
die vaststelling niet doen in verband 
met de door hen vastgestelde foutie
ve rijsnelheid van verweerster; 

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

Dat het middel gegrond is; 

15 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Bresseleers, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 796 

2• KAMER - 15 december 1992 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
DIEF DIE HET GESTOLEN VOERTUIG IN HET 
VERKEER BRENGT - STRAFBAARHEID. 

Uit de omstandigheid dat de eigenaar 
een regelmatige aansprakelijkheids
verzekering had afgesloten voor het 
ontvreemde voertuig, valt niet af te lei
den dat de dief die het in het verkeer 
op de openbare weg brengt, niet schul
dig is aan het door art. 18, § 1, W.A.M.
wet (1) strafbaar gestelde misdrijf. 

(1) Thans art. 22, § 1, W.A.M.-wet 21 nov. 
1989. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT T. SALOMEZ) 

ARREST 

(A.R. nr. 6758) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel van eisers ver
zoekschrift tot cassatie, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, § 1, 3 (eer
ste lid) en 18, § 1 (eerste lid) van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en van de artikelen 2, § 1, 
3, § 1 (eerste lid) en 22, § 1, van de wet 
van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 

doordat het hof (van beroep) in het be
streden arrest vaststelt dat uit de be
woordingen van artikel 18, § 1, van de 
wet van 1 juli 1956 slechts kan worden 
afgeleid dat de wetgever, naast de eige
naar, enkel de bestuurder heeft willen 
straffen zo deze laatste een voertuig in 
het verkeer brengt waarvoor de eigenaar 
heeft nagelaten een verzekering af te 
sluiten die beantwoordt aan de bepalin
gen van de wet, zodat de dief, die een ge
stolen motorrijtuig in het verkeer op de 
openbare weg brengt niet strafbaar is bij 
toepassing van artikel 18, § 1, van de wet 
van 1 juli 1956 wanneer de eigenaar zelf 
zijn verzekeringsplicht niet verzuimde 
nate komen, 

terwijl, enerzijds, luidens artikel 2, § 1, 
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956 
(thans artikel 2, § 1 van de wet van 21 
november 1989) tot het verkeer op de 
openbare weg alleen motorrijtuigen wor
den toegelaten indien de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid waartoe zij aan
leiding kunnen geven gedekt is door een 
verzekering die aan de bepalingen van 
de wet voldoet, met dien verstande dat 
volgens de bepalingen van artikel 3, eer
ste lid, van de wet van 1 juli 1956 (thans 
artikel 3, § 1, eerste lid, wet van 21 no
vember 1989) de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van hen die zich door 
diefstal of geweldpleging de macht over 
het motorrijtuig hebben verschaft niet 
door een verzekering is gedekt en, an
derzijds, luidens artikel 18, § 1, eerste 
lid, van de wet van 1 juli 1956 (thans ar
tikel 22, § 1, eerste lid van de wet van 21 
november 1989) met gevangenisstraf en/ 
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of geldboete zowel de eigenaar wordt ge
straft die een motorrijtuig in het verkeer 
brengt of toelaat dat het in het verkeer 
wordt gebracht zonder dat hij heeft vol
daan aan de voorschriften van artikel 2 
als de bestuurder van << dit rijtuig », 
waarmee, om tekstuele herhaling te ver
mijden, verwezen wordt naar het eerste 
gedeelte van de eerste zin van artikel 18, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 (thans ar
tikel 22, § 1, eerste lid van de wet van 21 
november 1989) waarin het in het ver
keer brengen van een motorrijtuig zon
der dat is voldaan aan de voorschriften 
van artikel 2 strafbaar wordt gesteld; dat 
derhalve met de woorden « de bestuur
der van dit rijtuig » de wetgever niet uit
sluitend de bestuurder van het motorrij
tuig van de niet-verzekerde eigenaar 
heeft bedoeld, maar elke bestuurder die 
een motorrijtuig in het verkeer op de 
openbare weg brengt zonder dat is vol
daan aan de voorschriften van artikel 2 : 

Overwegende dat verweerder, bij 
op dit punt in kracht van gewijsde 
getreden vonnis van 30 oktober 
1991, uitgesproken door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk, ge
straft werd wegens diefstal van een 
auto, 

Dat verweerder ook werd vervolgd 
wegens een tenlastelegging C, inzon
derheid te Roeselare-Rumbeke, tus
sen 18 december 1990 en 21 decem
ber 1990, op de openbare weg of op 
terreinen die toegankelijk zijn voor 
het publiek of voor een zeker aantal 
personen die het recht hebben om 
er te komen, een motorrijtuig, zijn
de die gestolen auto Volga break, 
bestuurd te hebben zonder dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
waartoe dit motorrijtuig aanleiding 
kan geven, gedekt was door een re
gelmatige aansprakelijkheidsverze
kering; 

Overwegende dat deze vervolging 
stoelt op de voorheen geldende arti
kelen 3 en 18, § 1, van de inmiddels 
afgeschafte wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen en op de thans geldende 
artikelen 3, § 1, en 22, § 1, van de 
W.A.M.-wet van 21 november 1989, 
van kracht sinds 6 mei 1991 ingevol-

ge artikel 7 van het koninklijk be
sluit van 13 februari 1991 die de 
strafbaarheid handhaven van het 
voorheen bepaalde hier besproken 
misdrijf; 

Dat immers de eigenaar of be
stuurder van een motorvoertuig, in 
het stelsel van de aangehaalde 
W.A.M.-wet van 1 juli 1956 gestraft 
werd indien hij dit rijtuig in het ver
keer heeft gebracht of heeft toegela
ten dat het in het verkeer werd ge
bracht, zonder dat de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid waartoe het 
aanleiding kan geven, gedekt is 
door een verzekering welke aan de 
bepalingen van die wet beantwoordt; 

Dat ook thans nog, onder het stel
sel van de nieuwe wet, tot het ver
keer op de openbare weg en op ter
reinen die toegankelijk zijn voor het 
publiek of slechts voor een zeker 
aantal personen die het recht heb
ben om er te komen, motorrijtuigen 
alleen worden toegelaten indien de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe zij aanleiding kunnen ge
ven, gedekt is door een verzekering 
die aan de bepalingen van de wet 
van 21 november 1989 voldoet en 
waarvan de werking niet is ge
schorst; 

Overwegende dat de appelrechters 
aannemen dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van verweerder, 
waartoe het gestolen motorrijtuig 
aanleiding kan geven, van dekking 
uitgesloten is; 

Overwegende dat de appelrech
ters, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, verweerder van die ten
lastelegging C vrijspreken en deze 
beslissing laten steunen op de over
weging dat uit de « bewoordingen 
(van artikel 18 van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen) slechts kan afgeleid 
worden dat de wetgever naast de ei
genaar enkel de bestuurder heeft 
willen straffen zo deze laatste een 
voertuig in het verkeer brengt waar
voor de eigenaar heeft nagelaten 
een verzekering af te sluiten die be-
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antwoordt aan de bepalingen van de 
wet. Dit is te dezen niet het geval 
nu uit het strafdossier blijkt dat de 
eigenaar wel degelijk een geldige 
verzekering had afgesloten »; 

Dat uit de omstandigheid dat de 
eigenaar van het door verweerder 
gestolen motorrijtuig een regelma
tige aansprakelijkheidsverzekering 
had afgesloten, niet valt af te leiden 
dat verweerder niet schuldig is aan 
het misdrijf waarvan hij werd vrij
gesproken; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt 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 Brussel. 

15 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Bresseleers, advocaat-generaal. 

Nr. 797 

2• KAMER - 16 december 1992 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER -BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- ONTVANKE
L!JKHEID - DOOR EEN lv1ISDRIJF BENA
DEELD PERSOON. 

1° en 2° De burgerlijke rechtsvordering 
kan voor de strafrechter worden inge
steld door een ieder die beweert zelf te 
zijn benadeeld door het misdrijf waar
voor de strafvordering is ingesteld, wat 
door de rechter in feite wordt beoor
deeld. (1). (Art. 63 Sv.; artt. 3 en 4, wet 
17 april 1878.) 

(GENIMMO T. MEURISSE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 140) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over de voorziening van eiseres, 
burgerlijke partij, tegen de beslis
sing op de door haar tegen verweer
der ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering: 

Over het middel, ... 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 3 en 4 van de wet van 17 
april 1878, alsook krachtens artikel 
63 van het W etboek van Strafvorde
ring hij die beweert zelf benadeeld 
te zijn door het misdrijf waarvoor 
de strafvordering is ingesteld, zich 
burgerlijke partij kan stellen voor 
de strafrechter; 

Overwegende dat de feitenrechter 
in feite beoordeelt of degene die de 
burgerlijke rechtsvordering instelt 
bewijst dat hij door het misdrijf kon 
zijn benadeeld; 

Overwegende dat het arrest, na de 
in het middel aangegeven gronden 
te hebben vermeld, besluit « dat uit 
het geheel van de bovenstaande ge
gevens blijkt dat de naamloze ven
nootschap Genimmo niet kan doen 
blijken van enig recht of persoonlijk 
belang waarin zij geschaad had kun
nen zijn door de misdrijven die zij 
aan de gedaagde verwijt; dat, der
halve, de rechtstreekse dagvaarding 

(1) Cass., 14 juni 1971 (A.C., 1971, blz. 1028), 
9 nov. 1983, A.R. nr. 3107 (ibid., 1983-84, nr. 
139). 
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niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang aan de zijde van de recht
streeks dagende, de naamloze ven
nootschap Genimmo »; 

Overwegende dat het middel dat 
neerkomt op kritiek op de feitelijke 
beoordeling van de zaak door de fei
tenrechter, niet ontvankelijk is; 

16 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 798 

2• KAMER - 16 december 1992 

1° HOF VAN ASSISEN - TUSSENARREST 
- VERZOEK TOT HET BELUISTEREN VAN GE
LUIDSBANDEN - AFWIJZING - MOTIVERING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- HOF 
VAN ASSISEN- TUSSENARREST- VERZOEK 
TOT HET BELUISTEREN VAN GELUIDSBAN
DEN - AFWIJZING - MOTIVERING. 

1 o en 2° Het recht van verdediging wordt 
niet geschonden door een tussenarrest 
van het hof van assisen waarbij een 
verzoek tot het beluisteren van ge
luidsbanden wordt afgewezen, op 
grand dat de gezworenen erover zullen 
beschikken tijdens hun beraadslaging, 
zoals ze ook zullen beschikken over de 
processen-verbaal met de weergave 
van de inhoud ervan, aangezien het 
beluisteren ervan overbodig Jijkt en 
het debat nodeloos zou rekken (1). 
(Art. 341 Sv.) 

(1) Zie Cass., 17 aug. 1979 (A.C., 1978-79, biz. 
1341). 

(LAMBRY, DAVISON T. MOTTARD) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 296) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 12 december 1991 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling, en op 7 september 1992 on
der de nummers 40, 41, 42, 45, 47 en 
49, op 14 september onder nummer 
71, op 16 september 1992 onder 
nummer 77 en op 25 september 
1992, onder de nummers 98 en 99 
gewezen door het Hof van Assisen 
van de provincie Luik; 

II. Op de voorzieningen van Julien 
Davison: 

C. In zoverre de voorziening van 9 
oktober 1992 is gericht tegen de tus
senarresten, op 7 september 1992 
onder nummer 47 en op 14 septem
ber 1992 onder nummer 71 gewezen, 
en op de voorziening van 8 oktober 
1992 tegen het arrest waarbij op de 
strafvordering een veroordeling 
wordt uitgesproken : 

Over het derde middel: 

Overwegende dat het tussenarrest 
van 14 september 1992 vermeldt 
« dat de geluidsbanden om het be
luisteren waarvan wordt verzocht 
overtuigingsstukken zijn; dat de ge
zworenen, overeenkomstig artikel 
341 van het Wetboek van Strafvor
dering, erover zullen beschikken tij
dens hun beraadslaging, zoals ze 
ook zullen beschikken over de pro
cessen-verbaal van de gerechtelijke 
politie met de weergave van de 
hoorbare inhoud van die banden; 
(dat) derhalve ( ... ) het beluisteren 
van die geluidsbanden op de terecht
zitting overbodig schijnt en de de
batten zou rekken, zonder meer ze
kerheid te verschaffen omtrent de 
resultaten >>; 
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Dat het hof van assisen aldus ant
woordt op de in het middel vermel
de conclusie en de beslissing « dat 
er geen redenen aanwezig zijn om 
de inbeslaggenomen geluidsbanden 
ter zitting te beluisteren » regelma
tig met redenen omkleedt en het in 
het middel aangevoerde algemeen 
rechtsbeginsel niet miskent, aange
zien uit de stukken van de rechts
pleging blijkt dat eiser zijn verweer 
betreffende de inhoud van die ge
luidsbanden en processen-verbaal 
vrij naar voren heeft kunnen bren
gen vooraleer die overtuigingsstuk
ken en processen-verbaal van de ge
rechtelijke politie, zoals uit het pro
ces-verbaal van de terechtzitting 
van 24 september 1992 blijkt, aan de 
gezworenen zijn overhandigd met 
het oog op hun beraadslaging; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Fischer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
J.P. Charlier en V. Hissel, Luik. 

Nr. 799 

2e KAMER - 16 december 1992 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - BESLISSINGEN NIET VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - COMMISSIE TOT 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
GEINTERNEERDE - VERZOEK TOT BEPERKTE 
INVRIJHEIDSTELLING - AFWIJZING. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een gei'nterneerde tegen de beslis
sing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij over een 
verzoek betreffende de wijze van ten
uitvoerlegging van de internering, zo
als een verzoek tot beperkte invrij
heidstelling (1). 

(R ... ) 

(A.R. nr. 305) 

16 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Fischer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 800 

2e KAMER - 16 december 1992 

1° CASSATIEMIDDELEN - GEEN BE
TREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING -
STRAFZAKEN - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - GEINTER
NEERDE - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTEL
LING OP PROEF - AFWIJZING - MIDDEL 
GERICHT TEGEN HET ONTBREKEN VAN DE 
MOGELIJKHEID OM BEROEP IN TE STELLEN. 

2° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 
VRAAG - VERPLICHTINGEN VAN HET HOF 
VAN CASSATIE - GRENZEN. 

3° PREJUDICIEEL GESCHIL - . ARBI
TRAGEHOF - VERPLICHT!NGEN VAN HET 
HOF VAN CASSATIE - GRENZEN. 

Noot arrest nr. 799 : 

(1) Cass., 22 nov. 1978 (A.C., 1978-79, biz. 
329); 13 aug. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 699). 
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1° Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del gericht tegen de afwijzing, door de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij, van een verzoek tot in
vrijheidstelling op proef van een gei'n
terneerde, wanneer daarin door de ge
i'nterneerde wordt aangevoerd dat hij 
tegen die beslissing geen beroep kan 
instellen (1). (Art. 19 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

2° en 3° Wanneer in een middel wordt 
aangevoerd dat art. 6 Gw. is geschon
den doordat de gei'nterneerde geen be
roep kan instellen tegen de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij over zijn verzoek tot 
invrijheidstelling op proef, terwijl het 
O.M. zulks wel kan doen, is het Hof 
van Cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciiHe vraag te 
stellen, wanneer het de voorziening 
moet verwerpen op grond dat het mid
del niet de bestreden beslissing bekri
tiseert (2). (Art. 26, § 2, tweede lid, Bij
zondere Wet Arbitragehof.) 

(M ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 323) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 oktober 1992 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij bij 
de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Lantin; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het verzoek om invrijheidstelling op 
proef van eiser wordt afgewezen; 

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

Overwegende dat het middel, nu 
dat het geen kritiek oefent op de be
streden beslissing, maar op artikel 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1989, A.R. nr. 3733 (A.C., 
1989-90, nr. 72). 

(2) Zie Cass., 11 dec. 1990, A.R. nr. 1823 
(A.C., 1990-91, nr. 190). 

19 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij tegen de abnorma
len en de gewoontemisdadigers van 
1 juli 1964, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, wanneer een 
middel een vraag opwerpt als be
doeld in artikel 26 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Arbi
tragehof, het Hof van Cassatie niet 
gehouden is de vraag aan het Arbi
tragehof te stellen, wanneer de voor
ziening moet worden verworpen om 
procedureredenen die ontleend zijn 
aan normen die zelf niet het onder
werp uitmaken van het verzoek tot 
het stellen van de prejudicii:He 
vraag; dat derhalve die vraag niet 
aan het Arbitragehof hoeft te wor
den gesteld; 

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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen om
trent de aanwijzing van de inrich
ting waarin eiser ge!nterneerd zal 
blijven en omtrent de gepastheid 
van een onderzoek naar zijn gees
testoestand : 

Overwegende dat die beslissingen 
enkel betrekking hebben op de wij
ze van tenuitvoerlegging van de in
ternering en dus niet vatbaar zijn 
voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

16 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. 
Neve, Luik. 



Nr. 802 HOF VAN CASSATIE 1445 

Nr. 801 

2• KAMER - 16 december 1992 

BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - BE
GRIP. 

Het beroepsgeheim waartoe de beoefe
naren van de geneeskunde krachtens 
art. 458 Sw. gehouden zijn berust op 
de noodzaak om de volledige veiligheid 
te waarborgen van degenen die hen in 
vertrouwen moeten nemen en om een 
ieder in de mogelijkheid te stellen de 
verzorging te krijgen die uit hoofde 
van zijn toestand, ongeacht de oorzaak 
ervan, vereist is; derhalve wordt het 
beroepsgeheim niet geschonden door 
een beoefenaar van de geneeskunde 
die een misdrijf, gepleegd door een 
persoon die door hem niet is ontvan
gen als consultant of als patient, ter 
kennis brengt van het gerecht (1). 

(VAN AERSCHOT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 86) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel in zijn geheel ( ... ): 

Overwegende dat het beroepsge
heim waartoe de beoefenaren van 
de geneeskunde krachtens artikel 
458 van het Strafwetboek gehouden 
zijn, strekt tot bescherming van de 
patient; dat die regel berust op de 
noodzaak om de volledige veiligheid 
te waarborgen van degenen die zich 
aan hen moeten toevertrouwen en 
om een ieder in de mogelijkheid te 
stellen de verzorging te krijgen die 
uit hoofde van zijn toestand, onge
acht de oorzaak ervan, vereist is; 

(1) Zie Cass., 14 juni 1965 (Bull., en Pas., 
1965, I, 1102), 30 old. 1978 (A.C., 1978-79, 235) 
en 9 feb. 1988, A.R. nr. 1121 (ibid., 1987-88, nr. 
346). 

Overwegende dat het arrest op 
grond van een feitelijke beoordeling 
beslist dat de geneesheer en de apo
theker, die in het geding zijn be
trokken, eiser niet hebben ontvan
gen als consultant of als patient; 

Dat het middel, in zoverre het be
toogt dat eiser die beoefenaren van 
de geneeskunde had opgezocht om 
de verzorging te krijgen die zijn toe
stand vereiste, feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat voor het overi
ge, het middel, in zoverre het neer
komt op een kritiek op de beoorde
ling van de feitelijke gegevens door 
het hof van beroep, of voor het on
derzoek ervan vereist dat het Hof 
die gegevens nagaat terwijl het 
daartoe niet bevoegd is, niet ontvan
kelijk is; 

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. 

16 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. L. Godin, Brussel. 

Nr. 802 

1• KAMER - 17 december 1992 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
GEBOUWEN- INSTORTING - VERZUIM VAN 
ONDERHOUD - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE EIGENAAR- BEWIJS. 
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2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MOEDENS - GEBOUW - INSTORTING - VER
ZU!M VAN ONDERHOUD - AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE EIGENAAR. 

1° en 2° Hij die vergoeding vordert voor 
de door de instorting van een gebouw 
veroorzaakte schade moet enkel, bene
vens het bestaan van de schade, bewij
zen dat de verweerder eigenaar is van 
dat gebouw, dat de schade is veroor
zaakt door de instorting ervan en dat 
de instorting zelf te wijten is aan een 
verzuim van onderhoud of aan een ge
brek in de bouw; de eigenaar blijft 
aansprakelijk oak al bewijst hij dat 
het verzuim van onderhoud niet aan 
zijn schuld, maar wei aan een vreem
de oorzaak te wijten is (1). (Art. 1386 
B.W.) 

(SOUPART M.C. E.A. T. SOCIETE WALLONNE DES 
DISTRIBUTIONS D'EAU C.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9486) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 januari 1990 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel, ... 

Overwegende dat hij die, op grond 
van artikel 1386 van het Burgerlijk 
W etboek, vergoeding vordert van de 
schade veroorzaakt door de instor
ting van een gebouw, benevens het 
bestaan van die schade, enkel moet 
bewijzen dat de verweerder eige
naar is van dat gebouw, dat de scha
de is veroorzaakt door de instorting 
ervan en dat de instorting zelf te 
wijten is aan een verzuim van on
derhoud of aan een gebrek in de 
bouw; 

(1) Zie Cass., 3 feb. 1955 (Bull. en Pas., 1955, 
I, 578) met cone!. proc.-gen. R. Hayoit de Ter
micourt, in J.T., 1955, biz. 179; 12 feb. 1976 
(ibid., 1976, A.C., 683); J. DABIN en A. LAGASSE, 
« Examen de jurisprudence (1959-1963) », 
R.C.J.B., 1963, biz. 309, nr. 66; R.O. DALCQ, 
« Examens de jurisprudence >>, R.C.J.B., 1968, 
biz. 246, nr. 55, biz. 251, nr. 62; 1980, biz. 413, 
nr. 69; 1987, biz. 669, nr. 69; DE PAGE, II, 1964, 
biz. 1036, nr. 1000. 

Overwegende dat de eigenaar ook 
aansprakelijk blijft als hij bewijst 
dat het verzuim van onderhoud niet 
aan zijn schuld, maar wei aan een 
vreemde oorzaak te wijten is; dat ai
leen het bewijs dat de schade of de 
instorting aan een andere oorzaak 
dan een verzuim van onderhoud of 
een gebrek in de bouw te wijten is, 
hem van zijn aansprakelijkheid kan 
ontslaan; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het samen met de deskun
dige van oordeel is dat de zijde
lingse oorzaak van de schade het 
verzuim van onderhoud van de put 
is, maar dat dit onderhoud onmoge
lijk was en dat verweerster geen te
kortkoming kan worden ten laste 
gelegd, zijn beslissing dat zij niet 
aansprakelijk is, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

17 december 1992 - 1e kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Simont en Van Heeke. 

Nr. 803 

1 e KAMER - 18 december 1992 

VOLTALLIGE ZITTING 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - AAN
REKENING EN TERUGBETALING VAN DE 
VOORHEFFINGEN - ONROERENDE VOORHEF
FING - TERUGBETALING -- MORATO!RE IN
TEREST. 
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De onroerende voorheffing is een belas
ting in de zin van art. 308 W.I.B. (1); 
bij de terugbetaling ervan aan de be
lastingschuldige na het indienen van 
een bezwaar worden derhalve mora
toire interesten toegekend (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. ELECTRABEL N.V.) 

Advocaat-generaal Goeminne heeft in 
substantie gezegd: 

Verweerster vroeg teruggave van een 
deel der onroerende voorheffing wegens 
niet-gebruik gedurende ten minste ne
gentig dagen van een deel der gebouwen 
en outillering. 

Na aanvankelijke afwijzing door de ge
westelijke directeur, werd de gevraagde 
ontheffing, met akkoord van de Adminis
tratie door het Hof van Beroep te Gent, 
gegrond bevonden en werd de terugbeta
ling van het (eventueel) teveel gei:nde 
(waarover partijen het eens zijn) bevo
len, meer de moratoriuminteresten (ar
rest Hof van Beroep te Gent d.d. 24 
maart 1992). 

De fiscale voorziening tegen dit arrest 
heeft alleen betrekking op deze toeken
ning van moratoriuminteresten. 

Deze werd door het bestreden arrest 
verantwoord door verwijzing naar art. 
309 W.I.B., dat geen uitzondering voor
ziet voor het betalen van interesten bij 
de terugbetaling van onroerende voorhef
fing en door verwijzing naar de voorbe
reidende werkzaamheden van de wet 
van 27 juli 1953, waardoor art. 74 van de 
gecoordineerde wetten werd aangepast 
en moratoriuminteresten werden toege
kend bij terugbetaling van belastingen 
op grond van de overweging (o.m.) dat 
het billijk is moratoire interesten aan de 
belastingplichtige toe te kennen telkens 
de Staat een gekweten belasting terugbe
taalt (zelfs indien deze terugbetaling een 
gevolg is van een aan de belastingplichti
ge toe te schrijven vergissing) nu de be
lastingplichtige zelf ook verplicht is inte
resten te betalen als hij de verschuldigde 
belastingen te laat betaalt. 

De voorziening daarentegen laat gel
den dat het bestreden arrest aldus art. 
308, eerste lid, W.I.B. heeft geschonden 
daar dit artikel alleen de toekenning van 

{1) Thans art. 418 W.I.B. 1992. 

(2) Zie verwijzingen cone!. O.M. 

moratoriuminteresten voorziet bij terug
betaling van belastingen en, nu voorhef
fingen nog niet als « belastingen » kun
nen worden aangezien, door het arrest 
geen moratoriuminteresten konden toe
gekend worden op de terug te betalen 
voorheffing. 

In haar memorie van antwoord her
neemt verweerster de stelling van de 
appelrechters, maar stelt het probleem 
nog scherper door voor te houden dat de 
in art. 308, eerste lid, W.I.B. voorkomen
de uitdrukking << terugbetaling van belas
ting » in werkelijkheid moet worden ver
staan als << terugbetaling van belastingen 
en voorschotten en belastingen » die 
door de belastingplichtige zelf worden 
betaald (dus niet aan de bron werden af
gehouden). (Memorie van antwoord, blz. 
11). 

In ondergeschikte orde zwakt zij deze 
stelling echter enigszins af door, onder 
verwijzing naar het arrest van uw Hof 
van 13 maart 1992 (A.R. nr. F 1990 N, 
Belg. Staat - Min. van Fin. t. Janssens), 
de toekenning van moratoriuminteresten 
te vragen op het niet verrekenbare ge
deelte van de terug te betalen onroeren
de voorheffing. 

De kern van de betwisting is derhalve 
de preciese betekenis van het woord 
<< belastingen '' in art. 308, eerste lid, 
W.I.B., of meer bepaald of die term let
terlijk moet worden opgevat of integen
deel aldus kan worden begrepen dat hij 
ook de voorheffingen, behoudens deze 
waarvan sprake in art. 309 W.I.B., zou 
omvatten. 

* 

* * 

Ten deze zijn drie stellingen mogelijk, 
te weten: 

1. de stelling van eiseres die een letter
lijke interpretatie van art. 308, eerste lid, 
W.I.B. vooropstelt, hetgeen de toeken
ning van moratoriuminteresten bij terug
betaling van voorheffingen uitsluit; 

2. de stelling ingenomen door het be
streden arrest, volgens dewelke de oplos
sing niet zozeer in de termen van art. 
308, eerste lid, W.I.B. moet worden ge
zocht maar wel in deze van art. 309 van 
dit wetboek dat de uitzonderingen op de 
betaling van moratoriuminteresten op
somt, en eruit afleidt dat, nu de onroe
rende voorheffing onder deze uitzonde
ringen niet vermeld is, de terugbetaling 
ervan met toekenning van moratoriuminc 
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teresten moet gepaard gaan (stelling bij
getreden in hoofdorde door verweerster); 

3. de stelling die de eerste stelling bij
treedt waar ze ervan uitgaat dat de on
roerende voorheffing principieel slechts 
een wijze van inning is van de over alle 
inkomsten verschuldigde belasting waar
mee die voorheffing dient te worden ver
rekend, maar er een correctief aan toe
voegt, met name dat het gedeelte van de 
onroerende voorheffing dat ingevolge de 
wet niet kan verrekend worden wel een 
belasting is, waarop, bij terugbetaling, 
moratoriuminteresten moeten toegekend 
worden (stelling van verweerster in on
dergeschikte orde). 

* 
* * 

Deze derde stelling heeft uiteraard 
slechts zin voor zover de tweede stelling, 
die de toekenning van moratoire interes
ten bij terugbetaling van onroerende 
voorheffingen aanneemt, zou verworpen 
worden. 

Het komt er dus in eerste instantie op 
aan uit te maken of deze tweede stelling 
al dan niet kan worden bijgetreden. 

Naar mijn oordeel is dit niet het geval. 
Bedoelde stelling berust inderdaad op 

twee hoofdargumenten welke niet over
tuigend zijn, met name enerzijds op de 
voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 27 juli 1953 en anderzijds op de 
billijkheid. 

- Wat de voorbereidende werkzaam
heden van de wet van 27 juli 1953 be
treft: 

Deze wet heeft art. 74 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen aangepast in die zin dat bij 
terugbetaling van belastingen interesten 
toegekend worden, zelfs als de terugbeta
ling het gevolg is van een aan de belas
tingplichtige toe te schrijven vergissing 
en, het is juist dat in de voorbereidende 
werkzaamheden voor die wet, wordt aan
gehaald dat de voorgestelde wijziging 
van art. 74 tot doel heeft moratoire inte
resten te verlenen telkens wanneer be
lastingen worden teruggegeven behalve 
indien het gaat om aan de bron afgehou
den belastingen. 

Voor het begrip van art. 308 van het 
W.I.B., zoals het in 1964 werd gecoordi
neerd, zijn echter niet de voorbereidende 
werkzaamheden van de wet van 27 juli 
1953 (of zelfs van de wet van 28 februari 
1924) van belang maar wel deze van de 

wet van 20 november 1962 houdende her
vorming van de inkomstenbelastingen 
(B.S. 1 december 1962). 

Bij deze wet werd inderdaad het stel
sel van de rechtstreekse belastingen, dat 
sedert 1919 bestond, grondig hervormd. 

Volgens de memorie van toelichting 
was het grondbeginsel van deze hervor
ming dat zij << bestaat in de vervanging 
door de enige belasting van de vijf belas
tingen die wij nu kennen : grondbelas
ting, mobilienbelasting, bedrijfsbelasting, 
nationale crisisbelasting en aanvullende 
personele belasting (Kamer van Volks
vertegenwoordiging, 264 - 1961-62, nr. 1, 
Memorie van toelichting, blz. 7) en dat 
het alleen om << redenen van praktische 
aard is dat de voorafgaande aanslag van 
zekere categorieen van inkomsten zal be
houden blijven niet meer in de vorm van 
onderscheiden belastingen maar bij wij
ze van voorheffing op de globale belas
ting , (Memorie van Toelichting, blz. 7) 
en verder nog << Tot nog toe waren de in
komsten van grondeigendommen onder
worpen aan de grondbelasting, de natio
nale crisisbelasting en aan de aanvullen
de personele belasting. Voortaan zal de 
grondbelasting, zoals uiteengezet, een 
voorschot zijn op een globale belasting 
die zwaarder is dan de aanvullende per
sonele belasting (Mem. van Toelichting, 
blz. 16). 

Duidelijker kan niet. 
Er wordt dus door de nieuwe wet ge

broken met het vroeger systeem der af
zonderlijke belastingen om te komen tot 
een belasting, waarop een aantal voor
schotten worden betaald, welke op het 
uiteindelijk te betalen belastingbedrag 
zullen verrekend worden. 

De voorbereidende werkzaamheden 
van wetten, die op het vorig belasting
stelsel betrekking hadden, zijn ten deze 
dan ook zonder belang. 

Het wordt overigens niet aa:ngevochten 
dat, in het vorig stelsel, krachtens het 
toen toepasselijk art. 74, bij terugbeta
ling van grondbelasting - die onder het 
toen geldend belastingstelsel een vol
waardige belasting was - interesten 
verschuldigd waren. Bedoeld artikel 
voorzag inderdaad dergelijke interesten 
bij terugbetaling van alle ten onrechte 
gei:nde belastingen. 

- Wat het billijkheidsargument aan
gaat: 

Dit is al evenmin overtuigend. 
Verder bouwend op de voorbereidende 

werkzaamheden van de vroegere wet -
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die zoals gezegd ten deze zonder belang 
zijn - voert verweerster aan dat het 
slechts billijk is dat, nu de belasting
plichtige bij laattijdige betalingen aan de 
Staat interesten verschuldigd is, de Staat 
ook interesten zou moeten betalen wan
neer hij ten onrechte betalingen heeft 
ontvangen. 

Zoals gezegd is ook dit argument niet 
overtuigend. Duidelijke wetten (en dan 
nog in een materie van openbare orde 
zoals het fiskaal recht) kunnen immers 
niet gewoon opzij worden gesteld wegens 
billijkheidsoverwegingen. 

Bovendien dient te worden aange
merkt dat enerzijds, zelfs onder de wet 
van 17 juli 1953 waarvan de voorberei
dende werkzaamheden de basis van het 
argument opleveren, de billijkheid 
slechts gedeeltelijk toepassing vond, 
daar geen moratoire interesten werden 
toegekend noch bij terugbetaling van de 
bij de bron verschuldigde belastingen 
(omdat het ... op aanzienlijke moeilijkhe
den zou stuiten : Memorie van Toelich
ting bij deze wet, blz. 10), noch bij terug
betaling van ambtswege buiten de ter
mijnen van reclamatie of beroep ( ... 
« vermits de belastingplichtige in dit ge
val zijn rechten op bezwaar of beroep 
heeft laten vervallen en dus generlei 
schuldvordering meer heeft (zelfde Me
morie van Toelichting, biz. 10) noch ten 
slotte bij terugbetaling van voorafbeta
lingen met het oog op het bekomen van 
vrijstelling van belastingverhoging, en 
dat anderzijds de billijkheid ook in hui
dig wetboek van de inkomstenbelastin
gen wordt gerespecteerd - weze het ook 
hier gedeeltelijk - daar in compensatie 
met de door een belastingplichtige ver
schuldige interesten bij laattijdige beta
ling, de wetgever hem eveneens interes
ten toekent, weze het beperkt tot de 
terugbetaling van belastingen (art. 308, 
eerste lid, W.I.B.). 

* 
* * 

De eerste stelling, welke de toeken
ning van interesten bij terugbetaling van 
voorheffingen uitsluit, komt mij daaren
tegen volledig gegrond voor. 

Zij stemt inderdaad volledig overeen 
met de tekst van art. 308, eerste lid, 
W.I.B. dat aileen de toekenning van mo
ratoriuminteresten voorziet bij terugbe
taling van belastingen, en ligt bovendien 
in de lijn van de voorbereidende werk
zaamheden van de wet die van de voor-

heen bestaande grondbelasting doelbe
wust slechts een nog te verrekenen 
voorschot op de ene algemene belasting 
maakte. Dit is trouwens tot op heden 
steeds de stelling geweest van uw Hof. 

Uw hof heeft inderdaad nopens de 
vraag of voorheffingen en voorafbetalin
gen al dan niet belastingen zijn herhaal
delijk stelling genomen en steeds, op een 
- dan nog gedeeltelijke - uitzondering 
na welke verder zal worden besproken, 
gestatueerd in dezelfde zin, met name 
dat de voorheffingen maar een wijze van 
inning zijn van de over alle inkomsten 
gezamenlijke belasting waarmee die 
voorheffingen dienen te worden verre
kend, of, met andere woorden, slechts 
voorschotten zijn op de uiteindelijke te 
betalen globale belasting op de totale in
komsten van de belastingplichtige, en de 
terugbetaling ervan dan ook geen recht 
geeft op de moratoriuminteresten zoals 
voorzien door art. 308, eerste lid, W.I.B. 

Aldus, inzake bedrijfsvoorheffingen 
het arrest van 2 februari 1990 A.R. nr. F 
1762 N; inzake vennootschapsbelasting 
de arresten van 29 oktober 1987, A.C. 
1987-88, nr. 127, en 22 december 1989 
FJF 90/177, blz. 375; inzake voorafbeta
lingen het arrest van 25 mei 1989, A.C., 
1988-89, nr. 548, en ten slotte ook inzake 
onroerende voorheffing, met name de ar
resten van 12 oktober 1989, AFT 1990, 
247 e.v., 14 mei 1992, A.R. nr. F 1152 F 
en 21 mei 1992, A.R. nr. F 1193 F. ' 

Voor wat de onroerende voorheffingen 
betreft is uw Hof echter recent wei ge
deeltelijk afgeweken van deze stelling 
door in zijn arrest van 13 maart 1992 (F 
1940 N) weliswaar te herhalen dat de bij 
art. 1 W.I.B. bepaalde belastingen bij wij
ze van voorheffingen worden geheven te 
weten de onroerende voorheffing, de roe
rende voorheffing en de bedrijfsvoorhef
fing ... en dat die belastingen in de door 
dat wetboek aangegeven mate worden 
gekweten door verrekening van het be
drag van die roerende, onroerende en be
drijfsvoorheffing zodat de onroerende 
voorheffing, in zoverre zij verrekenbaar 
is, geen belasting is, maar slechts een 
wijze van inning van de over alle inkom
sten verschuldigde gezamenlijke belas
ting waarmee die voorheffing dient te 
worden verrekend, maar eraan toe te 
voegen dat « het niet-verrekenbare be
standdeel van de onroerende voorheffing 
evenwel krachtens art. 186 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen een 
belasting is » en vast te stellen dat het 
arrest art. 308 W.I.B. schendt (doch al-
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leen) in zoverre het moratoire rente toe
kende op het verrekenbare gedeelte van 
de onroerende voorheffing. 

Bij dit arrest nam uw Hof dus impli
ciet aan dat bij terugbetaling van onroe
rende voorheffingen moratoire interesten 
verschuldigd zijn op het niet verrekenba
re gedeelte ervan, hetgeen door de derde 
stelling, welke in ondergeschikte orde 
door verweerster wordt aangebracht, 
wordt voorgehouden. 

Ik geloof niet dat er redenen voorhan
den zijn om de gevestigde rechtspraak 
van uw Hof te wijzigen in zoverre het 
gesteld heeft dat voorheffingen maar een 
wijze van inning zijn van de over alle in
komsten verschuldigde gezamenlijke be
lasting waarmee die voorheffingen die
nen te worden verrekend en de terugbe
taling ervan dan ook geen recht geeft op 
de moratoriuminteresten zoals voorzien 
door art. 308, eerste lid, W.I.B. 

Deze zienswijze, die nog recent bijge
treden werd door de Minister van Finan
cien (zie de interpellatie in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers d.d. 8 april1992 
en 6 augustus 1992 - K.v.V., BZ 1991-92, 
vraag nr. 45 van de heer Knops en vraag 
nr. 169 van de heer de Clippele, blz. 1099 
en 1752) respecteert immers volledig de 
tekst van art. 308, eerste lid, W.I.B. en 
past daarenboven in de algemene filoso
fie van de wet, die, zoals blijkt uit de 
voorbereidende werkzaamheden van het 
bij K.B. van 26 februari 1964 gecoiirdi
neerd wetboek van de inkomstenbelas
tingen, van de voorheen bestaande 
grondbelasting, doelbewust slechts een 
te verrekenen voorschot op de ene alge
mene belasting heeft willen maken. 

Wel ben ik de mening toegedaan dat 
de stelling die door uw Hof in zijn arrest 
van 13 maart 1992 (A.R. nr. F 1990 N, 
Belgische Staat - Min. v. Financien t. 
Janssens) werd aangenomen en volgens 
dewelke bij terugbetaling van onroeren
de voorheffing moratoire interesten zou
den moeten toegekend worden op het 
niet verrekenbare gedeelte ervan, moet 
worden herzien. 

Bij dit arrest ging uw Hof er immers 
vanuit dat de onroerende voorheffing, 
welke het verrekenbare gedeelte van 
12,5 % overtreft, in werkelijkheid voor de 
belastingplichtige een definitieve belas
ting is. 

Bij nader toezien lijkt deze zienswijze 
mij echter niet langer houdbaar. 

Aan de ene kant is zij immers niet te 
verenigen met de voorbereidende werk
zaamheden van de wet, die voor deze 
voorheffingen geen enkel onderscheid 
heeft gemaakt tussen het verrekenbare 
en het niet verrekenbare gedeelte van 
die voorheffing. 

Aan de andere kant rijst de vraag of 
zij voldoende rekening gehouden heeft 
met de achtergrond van deze beperking 
aan de verrekenbaarheid van de onroe
rende voorheffing. 

Bedoelde beperking is inderdaad te 
wijten aan de bijzondere aard van de on
roerende voorheffing. Zij wordt immers 
slechts voor een klein gedeelte met be
trekking tot de algemene rijksbelasting 
geheven (thans 1,25 % van het kadas
traal inkomen, vastgesteld op 1 j anuari 
van het aanslagjaar: art. 159 W.I.B.) en 
voor het leeuwenaandeel ten behoeve 
van de lokale belastingen, maar wordt 
desondanks tot beloop van 12,5 % van 
het geheel (art. 188 W.I.B.) verrekend, zo
dat bedoelde verrekening, zelfs beperkt 
tot 12,5 %, uiteindelijk op het gebied der 
rijksbelasting, een voor de belasting
plichtige voordelige operatie uitmaakt 
(zie A. Delahaye De belasting op het in
komen van onroerende goederen in Bel
gie, Bruylant 1978, blz. 120). Er is dan 
ook geen reden voorhanden om bij de te
rugbetaling van het niet verrekenbare 
gedeelte van de onroerende voorheffing, 
in tegenstelling met de terugbetaling van 
de andere voorheffingen (of voorafbeta
lingen), moratoire interesten toe te ken
nen. 

Naar mijn mening is het bestreden ar
rest dat op de terug te betalen onroeren
de voorheffing moratoriuminteresten toe
kende, strijdig met art. 308, eerste lid, 
W.I.B. en derhalve niet wettig verant
woord. 

Ook in de mate waarin de moratoire 
interesten op het niet verrekenbare ge
deelte van de terug te betalen onroeren
de voorheffing zouden betrekking heb
ben, komt bedoeld arrest mij niet wettig 
verantwoord voor. 

Besluit: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. F 1991 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 308 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat een aanslag in de onroerende 
voorheffing wordt betwist en dat beide 
partijen het eens zijn dat toekomstig 
verweerder recht had op een gedeelte
lijke ontheffing van de onroerende voor
heffing, de bestreden aanslag in de on
roerende voorheffing ten dele vernietigt 
en beslist dat bij terugbetaling van de te
veel ge!nde onroerende voorheffing mo
ratoriuminteresten verschuldigd zijn, op 
grond van de overwegingen dat in arti
kel 309 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen uitdrukkelijk wordt be
paald dat geen interesten verschuldigd 
zijn bij de terugbetaling van o.a. be
drijfsvoorheffing, roerende voorheffing 
en voorafbetalingen, terwijl ook deze 
niet als een eigenlijke belasting zijn ver
meld in artikel 1 van voormeld wetboek, 
dat nu de wetgever het nodig heeft ge
acht in artikel 309 uitdrukkelijk te voor
zien dat bij de terugbetaling van bepaal
de voorheffingen geen moratoriuminte
resten verschuldigd zijn, niet kan wor
den aanvaard dat deze uitzonderingen 
worden uitgebreid op grond van een al
gemene wettekst welke evenzeer op de 
wel genoemde uitzonderingen toepassing 
zou vinden, en de vermelding ervan in 
artikel 309 aldus overbodig en zelfs mis
leidend zou maken; dat ook uit de evolu
tie van de wetgeving moet worden afge
leid dat moratoriumintresten verschul
digd zijn bij de terugbetaling van onroe
rende voorheffing : - dat immers uit 
artikel 74, tweede lid, van het Besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 hou
dende samenschakeling van de wetten 
en besluiten betreffende de inkomstenbe
lastingen blijkt dat destijds werd gesteld 
dat « bij terugbetaling van ten onrechte 
ge!nde belastingen zijn de achterstallige 
interesten verschuldigd ... » en dat geen 
uitzonderingen waren voorzien; - dat 
door de wet van 27 juli 1953, artikel 5 
nog steeds als algemeen principe werd 
gesteld dat « bij terugbetaling van belas
tingen worden moratoire interesten toe
gekend ... », terwijl uitzonderingen wer
den voorzien in het volgende lid waar 
namelijk werd gesteld « Geen interest 
wordt toegekend bij terugbetaling van 
andere bij de bron verschuldigde belas
tingen dan de mobilienbelasting, noch 
bij ambtshalve terugbetaling ter voldoe
ning aan artikel 61, §§ 7 en 8, van belas
tingen na het verstrijken van de termij-

nen van bezwaar en beroep, noch bij 
ontlasting op vervroegde betalingen als 
bepaald in artikel 35, § 9 »; - dat deze 
tekst (behoudens enkele kleine en niet 
ter zake doende wijzigingen bij de wet
ten d.d. 26 maart 1959, 20 november 1962 
en 27 juni 1966) behouden bleef en de 
tekst is geworden van het huidige artikel 
308 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen; dat deze interpretatie in 
overeenstemming is met de wil van de 
wetgever, wat blijkt uit: a. de memorie 
van toelichting tot wat de wet van 27 juli 
1953 is geworden (Kamer van Volksver
tegenwoordigers, zitting 1952-1953, docu
ment 277) waarin, onder artikel 5, o.m. 
uitdrukkelijk werd gesteld : « De voorge
stelde wijzigingen aan artikel 74, 4° lid 
der samengeordende wetten betreffende 
de toekenning van moratoire interesten 
ingeval van teruggave van belastingen 
hebben een dubbel doel : 1. moratoire in
teresten verlenen telkens wanneer ge!n
de belastingen teruggegeven worden, be
halve indien het gaat om aan de bron 
afgehouden belastingen; 2. de bereke
ningsmodaliteiten van de moratoire inte
resten ... »; - « Om dezelfde redenen is 
het dan ook billijk moratoire interesten 
aan de belastingplichtige toe te kennen 
telkens de Staat een gekweten belasting 
terugbetaalt, zelfs indien de terugbeta
ling het gevolg is van een aan de belas
tingplichtige toe te schrijven vergissing. 
Op deze regel is een uitzondering, te we
ten ingeval van terugbetaling van bij de 
bron verschuldigde belastingen »; -
« Welke ook de oorzaak weze, de terug
betalingen van de aan de bron verschul
digde belastingen moeten dus geen aan
leiding geven tot het toekennen van 
moratoire interesten. Zo ook zullen, in 
geval van terugbetaling van ambtswege 
buiten de termijnen van reclamatie of 
beroep, van de in de Schatkist gestorte 
belastingen, geen moratoire interesten 
toegekend worden op de terugbetaalde 
bedragen, vermits de belastingplichtige 
in dit geval zijn rechten op bezwaar of 
beroep heeft laten vervallen en dus ge
nerlei schuldvordering meer heeft. De 
moratoire interest zal eveneens gewei
gerd worden bij terugbetaling van som
men vooraf betaald met het oog op het 
bekomen van de vrijstelling van de ver
hoging van 10 of 20 % voorzien bij arti
kel 35 § 9 »; b. de memorie van toelich
ting van wat de wet van 27 juni 1966 is 
geworden (Kamer van Volksvertegen
woordigers, zitting 1965-66, document 96, 
blz. 4) waarin werd gesteld dat in feite 
geen wijzigingen werden aangebracht 
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a an de tekst van artikel 309 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen maar 
slechts « aanpassingen, die feitelijk geen 
wijzigingen aan de bestaande toestand 
brengen ... »; c. het verslag door de Com
missie van de Senaat in verband met de
zelfde wet (Senaat, zitting 1965-66, docu
ment 219, biz. 7 en 8) welke de ge
vallen opsomt waarin geen morato
riuminteresten verschuldigd zijn en de 
onroerende voorheffing niet vermeldt; 
dat de verschillende benadering van de 
onroerende voorheffing enerzijds, en de 
gevallen opgesomd in voornoemd artikel 
309 anderzijds, kan worden verklaard 
door het feit dat de onroerende voorhef
fing niet wordt betaald door derden 
(schuldenaars) ten voordele van de belas
tingplichtige, zoals het geval is voor de 
bedrijfsvoorheffing (artikel 309, 1°) en de 
roerende voorheffing (2°), en evenmin af
hankelijk is van de vrije keuze van de 
belastingplichtige, zoals de voorafbetalin
gen (2°), maar door de administratie 
wordt ingekohierd en ten uitvoer gelegd, 
en verschuldigd is door de belasting
plichtige zelf, dat tevens kan worden ge
wezen op het feit dat inzake de onroe
rende voorheffing een aparte regel be
staat met betrekking tot de vrijstelling 
en/of verminderingen en dat de verreke
ning van de betaalde onroerende voor
heffing is beperkt (artikel 188 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen), 
dat dit aantoont dat de onroerende voor
heffing niet kan worden gelijkgesteld 
met de andere voorheffingen; 

terwijl indien, in het stelsel van de ce
dulaire belastingen, de terugbetaling van 
grondbelasting, krachtens artikel 74 van 
de samengeordende wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, aanleiding gaf 
tot de toekenning van moratoriuminte
resten - zoals het arrest trouwens aan
stipt - zulks sedert de inwerkingtreding 
van de wet van 20 november 1962 hou
dende hervorming van de inkomstenbe
lastingen niet meer het geval is vermits 
door artikel 1 van genoemde wet van 20 
november 1962 de cedulaire belastingen, 
waaronder de grondbelasting, werden af
geschaft en vervangen door een enkele 
belastingheffing (de personenbelasting, 
de vennootschapsbelasting, de rechts
personenbelasting of de belasting der 
niet-verblijfhouders) terwijl de voorhef
fingen, waaronder de onroerende voor
heffing, in het kader van dezelfde wet 
van 20 november 1962, niet meer het ka
rakter van een eigenlijke belasting heb
ben, derwijze dat uit de samenlezing van 
de artikelen 1, 2, 153 en 186 van het ko-

ninklijk besluit van 26 februari 1964 
waarbij onder meer de verder geldende 
bepalingen van de samengeordende wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
en de wet van 20 november 1962 onder 
de benaming « Wetboek van de inkom
stenbelastingen ,, werden gecoordineerd, 
volgt dat de onroerende voorheffing 
thans geen belasting is, maar slechts een 
wijze van inning van de over de geza
menlijke inkomsten van de belasting
plichtige verschuldigde belasting waar
mede die voorheffing dient verrekend te 
worden, zodat de teruggave van de on
roerende voorheffing, die zoals gezegd 
geen belasting meer is, geen aanleiding 
kan geven tot de toekenning van morato
riuminteresten, en het arrest, door an
ders te beslissen, artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
schendt: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat verweerster, een 
rechtspersoon die zich met een ex
ploitatie bezig houdt, op grond van 
improductiviteit van haar onroe
rend patrimonium, bezwaarschriften 
heeft ingediend tegen aanslagen in 
de onroerende voorheffing voor de 
aanslagjaren 1984 en 1985, dat het 
bestuur een gedeeltelijke ontheffing 
aanvaardt maar weigert morato
riuminterest toe te kennen op de te
rug te betalen bedragen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 308 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, bij terugbeta
ling van belastingen moratoriumin
terest wordt toegekend tegen een 
rentevoet van 0,8 pet. per kalen
dermaand; 

Overwegende dat de onroerende 
voorheffing, zoals de personenbelas
ting en de vennootschapsbelasting, 
vastgesteld wordt door middel van 
de bij artikel 266 van dit wetboek 
voorgeschreven jaarlijkse inkohie
ring; 

Dat, krachtens de artikelen 303 en 
304, eerste lid, van dit wetboek, de 
onroerende voorheffing een niet aan 
de bron verschuldigde directe belas
ting is; 

Dat de onroerende voorheffing al
dus een heffing is die door de Staat 
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gezagshalve wordt verricht op de 
geldmiddelen van de belastingplich
tigen om tot diensten van openbaar 
nut te worden aangewend; 

Overwegende dat de belastingen 
bepaald bij artikel 1 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
in de door dat wetboek aangegeven 
mate weliswaar worden gekweten 
door verrekening van het bedrag 
van de roerende voorheffing, de on
roerende voorheffing en de bedrijfs
voorheffing; 

Dat de omstandigheid dat de on
roerende voorheffing in een volgend 
aanslagjaar gedeeltelijk zou worden 
verrekend met de in artikel 1 be
doelde vennootschapsbelasting niet 
tot gevolg heeft dat zij naar haar 
aard geen belasting meer zou zijn in 
de zin van artikel 308 van het wet
boek; 

Dat eensdeels artikel 309 van het 
wetboek bepaalt dat geen interest 
wordt toegekend in de door dat arti
kel bepaalde gevallen van terugbeta
ling van voorheffingen; dat de terug
betaling van de onroerende voorhef
fing niet een van die gevallen uit
maakt; 

Dat anderdeels de onroerende 
voorheffing, die rechtstreeks op 
naam van de belastingplichtige 
wordt ingekohierd en waarvan het 
bedrag niet vrij door de belasting
plichtige kan worden bepaald, van 
de overige voorheffingen afwijkende 
specifieke eigenschappen heeft; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat de onroerende 
voorheffing een belasting is in de 
zin van artikel 308 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; 

Dat derhalve, ingevolge artikel 
308 van het bedoelde wetboek, mo
ratoire interest verschuldigd is op 
de teruggave die het arrest beveelt, 
zodat het hof van beroep, door aldus 
te beslissen, de in het middel aange
voerde wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 december 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Verougstraete - Andersluidende 
conclusie (2) van de h. Goeminne, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. G. Van 
Fraeyenhoven en C. de Clippel, Brussel. 

Nr. 804 

1 e KAMER - 18 december 1992 

10 BEWIJS - ALLERLEI - VASTSTELLING 
VAN OVERSPEL DOOR GERECHTSDEURWAAR
DER - VOORWAARDEN - PRESIDENTIELE 
BESCHIKKING - BETEKENING. 

20 GRONDWET - ART. 10 - VASTSTELLING 

VAN OVERSPEL DOOR GERECHTSDEURWAAR
DER - VOORWAARDEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8.1 
- VASTSTELLING VAN OVERSPEL DOOR GE
RECHTSDEURWAARDER. 

1° Geen wetsbepaling schrijft voor dat 
de beschikking waarbij de voorzitter 
van de rechtbank, krachtens art. 
1016bis Ger. W., een gerechtsdeurwaar
der aanstelt om deze toe te laten, ver
gezeld van een officier of een agent 
van gerechtelijke politie, een bepaalde 
plaats of bepaalde plaatsen binnen te 
gaan om de nodige vaststellingen te 
doen die wijzen op overspel, vooraf 
moet worden betekend aan de bewo-
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ner van de plaats of plaatsen waar de 
gerechtsdeurwaarder de vaststellingen 
moet doen (1). 

2° en 3° Het recht op prive-Jeven en op 
onschendbaarheid van de waning 
wordt niet miskend door de enkele om
standigheid dat in afwezigheid van de 
bewoner en voorafgaandelijk aan een 
vaststelling van overspel in die wa
ning, de krachtens art. 1016bis Ger. W. 
genomen presidentiele beschikking 
niet wordt medegedeeld aan de bewo
ner (2). (Art. 10 Gw.; art. 8.1 E.V.R.M.). 

(MANGODT T. DESOETE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8094) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1991 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 10 van de 
Grondwet, artikel 8.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 17.1 van het Internationaal 
Verdrag van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten, goed-

(1) en (2) Zie de noot 1 get. F.B. sub Meche
len 27 dec. 1990, Pas., 1991, III, 58; K. 
BROECKX, « De vaststelling van overspel tussen 
vijf en zes uur in de morgen en het vereiste 
van voorafgaande betekening van de beschik
king », noot sub Burg. Rb. Kortrijk 18 okt. 
1989, R. W., 1989-90, 1472; P. ARNOU, « De vast
stelling door een gerechtsdeurwaarder >>, R. W., 
1986-1988, 927; P. SENAEVE, « Over de beteke
ning voorafgaand aan de vaststelling van het 
overspel >>, noot sub. Burg. Rb. Leuven 18 juni 
1990, R. W., 1990-1991, 653; G. DE LEVAL, « Le 
constat d'adultere par huissier de justice ,,, 
Ann. Dr., Liege 1988, 223; J. LAENENS, « Vast
ste!ling van overspel; moet de beschikking van 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aan
leg betekend worden? >>, in De gerechtsdeur
waarder, 1988, 202; C. VANHEUKELEN, « Moet de 
presidentHHe beschikking noodzakelijk voor de 
vaststelling van beweerd overspel worden be
tekend? », in De Gerechtsdeurwaarder, 1991, 
162; J. RoYEN, « Voorafgaandelijke betekening 
bij vaststelling van overspel door de gerechts
deurwaarder? >>, in De Gerechtsdeurwaarder, 
1992, 20. 

gekeurd bij wet van 15 mei 1981, 1016bis 
en 1495, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek (artikel 1016bis ingevoegd bij 
wet van 20 mei 1987), en voor zoveel als 
nodig van artikelen 227, enig lid, 2°, 229 
en 231 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Gent 
oordeelt dat « De gerechtsdeurwaarder 
( ... ) conform artikel 1016bis van het Ge
rechtelijk Wetboek, gemachtigd (was) om 
op het adres waar (eiseres) werd aange
troffen vaststellingen te doen die op 
overspel konden wijzen >>, o.m. op volgen
de gronden : « De omstandigheid dat de 
presidentiele machtiging voorafgaande
lijk aan de vaststellingen niet werd bete
kend aan de bewoonster, die afwezig 
was, heeft niet tot gevolg dat de vaststel
lingen op onregelmatige wijze zijn ge
schied. De betekening aan (eiseres) vol
stond : zij wordt geacht voor de duur van 
de afwezigheid van de bewoonster de 
hoede over de waning te hebben gehad >> 
(alinea's 1-3, pagina 3 van het bestreden 
arrest), om vervolgens - zich uitsluitend 
steunend op het proces-verbaal van vast
stellingen van overspel van gerechts
deurwaarder Heinkens van 21 november 
1989 - het vonnis van de tweede kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge van 12 november 1990 te bevesti
gen waar het de echtscheiding lastens ei
seres toelaat en haar vordering tot on
derhoudsgeld afwijst, 

terwijl de in toepassing van artikel 
1016bis van het Gerechtelijk Wetboek ge
wezen beschikking van de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg waarbij 
de gerechtsdeurwaarder wordt gemach
tigd over te gaan tot vaststellingen die 
op overspel kunnen wijzen op de in de 
beschikking aangewezen plaats, zo dit 
tot een indringing in de waning leidt, 
voorafgaandelijk dient betekend te wor
den aan de persoon of de personen in 
wiens waning opgetreden wordt, nu de 
presidentiele beschikking een machti
ging verleent om met miskenning van 
artikelen 10 van de Grondwet, 8.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden d.d. 4 november 
1950 en 17.1 van het Internationaal Ver
drag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, een ern
stige inmenging in het prive-leven van 
medeburgers te begaan en een inbreuk 
op de onschendbaarheid van de waning 
te plegen; zonder de betekening ervan, 
de presidentiele beschikking geacht moet 
worden niet gekend te zijn door de be-
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trokken bewoner(s) zodat zij niet ver
plicht kunnen worden toegang tot hun 
woning te verlenen aan de gerechtsdeur
waarder en dit mede op grond van het 
adagium « Pari sunt non esse et non sig
nificari », zonder deze betekening de per
soon in wiens woning de gerechtsdeur
waarder optreedt, niet de mogelijkheid 
heeft om derdenverzet tegen de beschik
king aan te tekenen; de omstandigheid 
dat te dezen de persoon in wiens woning 
de gerechtsdeurwaarder optrad afwezig 
was hieraan geen afbreuk doet, nu het 
Gerechtelijk Wetboek de modaliteiten 
van betekening bij afwezigheid van de 
persoon aan wie dient te worden bete
kend, uitdrukkelijk voorziet in de artike
len 35 en 38, 

en terwijl ingeval er voorafgaand aan 
de vaststelling van het overspel geen be
tekening aan de persoon of personen in 
wiens woning de gerechtsdeurwaarder 
optreedt is gebeurd, het proces-verbaal 
van vaststelling van overspel op een on
regelmatige wijze is opgesteld en het bij
gevolg zelfs ambtshalve door de recht
bank uit de debatten dient geweerd te 
worden en het door de rechter op geen 
enkele wijze als bewijs kan worden aan
genomen, zelfs niet als eenvoudige in
lichting, om een echtscheiding op grond 
van artikelen 229 of 231 van het Burger
lijk Wetboek toe te staan, zodat het Hof 
van Beroep te Gent door het vonnis van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge te bevestigen waar het de echt
scheiding lastens eiseres toelaat, zich 
hiervoor uitsluitend steunend op een pro
ces-verbaal van vaststelling van overspel, 
waarvan niet betwist wordt dat het niet 
voorafgaandelijk is betekend geworden 
aan de persoon in wiens woning de ge
rechtsdeurwaarder is opgetreden, alle in 
de aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling voorschrijft dat de beschikking 
waarbij de voorzitter van de recht
bank, krachtens artikel 1016bis van 
het Gerechtelijk Wetboek, een ge
rechtsdeurwaarder aanstelt om deze 
toe te laten, vergezeld van een offi
cier of een agent van gerechtelijke 
politie, een bepaalde plaats of be
paalde plaatsen binnen te gaan om 
de nodige vaststellingen te doen die 
wijzen op overspel, vooraf moet wor
den betekend aan de bewoners van 
de plaats of plaatsen waar de ge-

rechtsdeurwaarder de vaststellingen 
moet doen; 

Dat het recht op prive-leven en op 
de onschendbaarheid van de woning 
niet wordt miskend door de enkele 
omstandigheid dat, zoals te dezen, 
in afwezigheid van de bewoner en 
voorafgaandelijk aan een vaststel
ling van overspel in die woning, de 
presidentiiHe beschikking niet wordt 
medegedeeld aan de bewoner; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 december 1992 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Farrier - Gelijkluidende conclusie van 
de h. du Jardin, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Hutzler en Simont. 

Nr. 805 

3• KAMER - 21 december 1992 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
VERDRAGSBEPALINGEN - AR'IT. 2 EN 3 
E.E.G.-VERORDENING NR. 1408171 SOCIALE ZE
KERHEID - UITLEGGING - MINDER-VALIDE 
- TEGEMOETKOMING - ECHTGENOOT -
WERKNEMER - ONDERDAAN VAN EEN LID
STAAT. 

2° MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKO
MING - ECHTGENOOT - WERKNEMER - ON
DERDAAN VAN EEN E.G. LID-STAAT - AR'IT. 2 
EN 3, E.E.G.-VERORDENING NR. 1408/71 SO
CIALE ZEKERHEID - UITLEGGING. 
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1o en 2o De artt. 2 en 3 E.E.G.-verorde
ning nr. 1408/71 van de Raad van 14 
juni 1971 betreffende de toepassing 
van de sociale-zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede 
op hun gezinsleden die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, als gewij
zigd en bijgewerkt bij E.E.G.-ver
ordening nr. 2001/83 van de Raad van 
2 juni 1983, moeten aldus worden uit
gelegd dat zij niet kunnen worden aan
gevoerd door een onderdaan van een 
derde Staat, die gehuwd is met een 
werknemer die onderdaan is van een 
Lid-Staat, om aanspraak te maken op 
een in de nationale wetgeving bepaal
de tegemoetkoming aan minder-vali
den als eigen recht en niet wegens de 
hoedanigheid van familielid van een 
werknemer (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN 
T. TAGHAVI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9012) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 januari 1990 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 september 1991 (2); 

Gelet op het arrest, op 8 juli 1992 
door het Hof van Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen gewezen 
(3); 

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

wijst dat : eiser bij een beslissing 
van 21 april 1986 de aanvraag van 
verweerster tot toekenning van tege
moetkomingen aan minder-validen 
afwijst; verweerster geen onderdaan 
is van een Lid-Staat van de Europe
se Economische Gemeenschap; haar 
echtgenoot, die Italiaan is, zeker 

(1) H.v.J. 8 juli 1992, arrest Taghavi, Arr. 
H.v.J. 1992, biz. 4401. 

(2) A.C., 1991-92, nr. 7, met cone!. O.M. in 
Bull. en Pas. 

(3) Arr. H. v.J., 1992, I, biz. 4401. 

sinds januari 1983 onderworpen is 
aan de Belgische sociale zekerheid; 
verweerster sinds dan te zijnen las
te is; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 4 van de te dezen toepasselijke 
wet van 27 juni 1969 betreffende het 
toekennen van tegemoetkomingen 
aan de minder-validen, voor de toe
kenning van de gewone tegemoetko
ming als vereiste wordt gesteld dat 
de minder-valide Belg is, waarbij af
wijkingen kunnen worden toege
staan ten voordele van staatlozen en 
daarmee gelijkgestelde personen; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen, in antwoord op de door het Hof 
gestelde vraag, in zijn arrest van 8 
juli 1992 voor recht zegt: << De arti
kelen 2 en 3 E.E.G.-verordening nr. 
1408/71 van de Raad, van 14 juni 
1971, betreffende de toepassing van 
de sociale-zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, als
mede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaat
sen, als gewijzigd en bijgewerkt bij 
E.E.G.-verordening nr. 2001/83 van 
de Raad van 2 juni 1983, moeten al
dus worden uitgelegd dat zij niet 
kunnen worden aangevoerd door 
een onderdaan van een derde Staat, 
die gehuwd is met een werknemer 
die onderdaan is van een Lid-Staat, 
om aanspraak te maken op een in 
de nationale wetgeving bepaalde te
gemoetkoming aan minder-validen 
als eigen recht en niet wegens de 
hoedanigheid van familielid van een 
werknemer »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen << dat (verweerster) zich, 
als echtgenote van een onderdaan 
van een Lid-Staat van de Gemeen
schap, krachtens het in artikel 3 
(van de verordening E.E.G. nr. 
1408/71) vastgestelde beginsel van 
"gelijkheid van behandeling ", kan 
beroepen op de Belgische wetgeving 
inzake toekenning van tegemoetko
mingen aan minder-validen », zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 
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Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

21 december 1992 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 

Nr. 806 

3° KAMER - 21 december 1992 

ARBEIDSONGEVAL - BESTAAN - LET
SEL - MOGELIJKHEID VAN EEN LETSEL -
BEWIJS. 

Een arbeidsongeval vereist, in de regel, 
het bestaan van een letsel (1) en niet 
van de mogelljkheid van een letsel (2); 
het staat aan de getroffene of zijn 
rechthebbenden het bestaan van dat 
Jetsel aan te tonen. (Artt. 7 en 9 Ar
beidsongevallenwet) 

(1) Cass., 11 mei 1987, A.R. nr. 7359 (A.C., 
1986-87, nr. 527). 

(2) Zie Cass., 10 dec. 1990, A.R. nr. 7231 
(A.C., 1990-91, nr. 184). 

(ROYALE BELGE N.V. T. JOSSIC) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9504) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 april 1991 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 voor het 
bestaan van een arbeidsongeval in
zonderheid een plotselinge gebeurte
nis vereist die een letsel heeft ver
oorzaakt; dat de getroffene dat letsel 
moet aantonen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wij st da t << met be trekking tot het 
bestaan van het letsel, het deskundi
genverslag niet uitsluit dat er ten 
gevolge van een trauma een kleine 
scheur is ontstaan in de wervel
schijf L4-L5 of L5-S1, waarbij de 
rugpijn evenals de pijn op het ver
loop van de linker ischias-zenuw 
worden toegeschreven aan een 
waarschijnlijke verstuiking van het 
gewricht tussen de lumbale en sa
craie wervel »; 

Dat het arbeidshof, op grond van 
die overwegingen, niet kon beslissen 
dat verweerster het bestaan van een 
letsel aantoonde; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 
1971, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de zaak naar het Ar
beidshof te Luik. 

21 december 1992 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Draps. 
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Nr. 807 

3e KAMER - 21 december 1992 

1° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND 
MISDRIJF - LOON - BESCHERMING - NIET
BETALING. 

2° LOON - BESCHERMING - NIET-BETA
LING- MISDRIJF- OGENBLIK WAAROP HET 
MISDRIJF IS VOLTROKKEN - AFLOPEND MIS
DRIJF. 

1° en 2° Het misdrijf dat erin bestaat 
niet of niet op de voorgeschreven tijd
stippen en binnen de voorgeschreven 
termijnen het loon uit te betalen, is 
voltrokken door een enkel verzuim, op 
het ogenblik waarop uiterlijk moet 
worden betaald (1); een dergelijk mis
drijf is een aflopend en geen voortdu
rend misdrijf (2). (Artt. 9, 42, 1°, en 46 
Wet Bescherming Loon) 

(« ANCIENNE MAISON J. DUBOIS ET FILS » N.V. 
T. LAMBORELLE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9547) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1991 
door het Arbeidshof te Luik, afde
ling Namen, gewezen; 

Over het derde middel: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het misdrijf, 
naar luid van de in het middel aan-

(1) Cass., 19 okt. 1987, A.R. nr. 5731 (A. C., 
1987-88, nr. 101). 

(2) Zie Cass., 4 dec. 1989, A.R. nr. 6869 (A.C., 
1989-90, nr. 218). Ret spreekt vanzelf dat de 
rechter, naar wie de zaak is verwezen, kan 
vaststellen dat er sprake is van eenheid van 
opzet en beslissen dat het een voortgezet mis
drijf is, d.w.z. een misdrijf dat bestaat uit ver
schillende aflopende misdrijven die uit een op
zet voortvloeien maar die elke op zichzelf 
strafbaar zouden zijn (zie Cass., 29 sept. 1992, 
A.R. nr. 7060, supra nr. 636; CoNSTANT J., Ma
nuel de droit penal, eerste dee!, Les principes 
generaux, 4e dr., Luik, 1948, nr. 53). 

gewezen bepalingen houdende vast
stelling van de verplichting het loon 
en de verhogingen ervan, door de 
koppeling aan de index van de con
sumptieprijzen, uit te betalen en die 
het niet-betalen strafbaar stellen, 
voltrokken is door een enkel ver
zuim op het ogenblik waarop uiter
lijk moet worden betaald; dat bijge
volg de misdrijven waaruit verweer
ders vordering volgt geen voortdu
rende misdrijven zijn; 

Dat het arrest, dat oordeelt dat 
het niet betalen van de indexerin
gen van het loon een voortdurende 
misdrijf uitmaakt en bijgevolg de 
exceptie van verjaring afwijst die ei
seres voor een gedeelte van de vor
dering had opgeworpen, zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de regularisatie 
van het loon en over het bedrag van 
het loon dat in aanmerking moet 
worden genomen voor de bereke
ning van de compensatoire opzeg
gingsvergoeding en de vergoeding 
wegens uitwinning; 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 Arbeidshof te Brus
sel. 

21 december 1992 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Geinger en Simont. 
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Nr. 808 

3• KAMER - 21 december 1992 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING IN CASSATIE - GEVOLGEN -
AANRANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ RET 
ROF VAN CASSATIE- OMVANG. 

2° CASSATIE - BEVOEGDRE!D VAN RET 
ROF - ALGEMEEN - BELASTINGZAKEN - IN
KOMSTENBELASTINGEN - AANRANGIGMA
KING VAN DE ZAAK BIJ RET ROF VAN CASSA
TIE- OMVANG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKORIE
RING - AANSLAG VERNIETIGD WEGENS ON
WETTIGE VESTIGING - VESTIGING VAN EEN 
NIEUWE AANSLAG - TERMIJN VAN ZES 
MAANDEN. 

1° en 2° Inzake inkomstenbelastingen 
neemt het Hof van Cassatie aileen 
kennis van de punten van het arrest 
waartegen de voorziening is gericht 
(1). (Art. 1082, eerste lid, Ger.W.; art. 
288 (2), W.I.B.) 

3° Wanneer de belastingplichtige een 
voorziening heeft ingesteld tegen de 
punten van het arrest van het hof van 
beroep waarin zijn bezwaren tegen de 
beslissing van de directeur van de be
Jastingen worden afgewezen, mag de 
administratie, buiten de wettelijke ter
mijn van zes maanden, geen nieuwe 
aanslagen in de plaats stellen van de 
oorspronkelijke aanslagen die door an
dere dicta van hetzelfde arrest zijn 
vernietigd (3). (Art. 260 (4), W.I.B.). 

. (1) en (3). Zie het wetsontwerp tot aanpas
smg van het W.I.B. aan het Ger.W., memorie 
van toelichting, Gedr.St., Senaat, zitting 
1970-1971, nr. 218, blz. 7; COPPENS P. en BAIL
LEUX A., Droit fiscal, les impots sw· les reve
nus, Brussel, 1985, blz. 611, 612, 616 en 643 tot 
645; TIBERGHIEN A., Manuel de droit fiscal, 
Brussel, 1992, nrs. 0042 en 1756. 

(2) en (4) Zie W.I.B., 1992, artt. 355 en 387. 

(MALOLEPSZY 
T. BELGISCRE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1215 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 en 111 van de Grondwet, 1082 
en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 260, 289, inzonderheid tweede lid, 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om daaruit af te 
leiden dat de termijn bepaald bij artikel 
260 W.I.B. niet was verstreken bij het op
nieuw ten kohiere brengen van de aan
slagen voor de belastingjaren 1974, 1976 
en 1977, oordeelt dat tegen het arrest 
van 9 mei 1984 van het Hof van Beroep 
te Luik een voorziening was ingesteld en 
dat het niet aan de administratie stand 
de omvang daarvan te onderzoeken, ter
wijl zelfs het Hof van Cassatie nog geen 
uitspraak heeft gedaan over zijn 
adH!ring, des te meer nu (eiser) in de 
aanhef van zijn voorziening de omvang 
van de ingediende voorziening hoege
naamd niet beperkte, 

terwijl, met toepassing van het begin
sel van de annualiteit van de belasting 
dat in artikel 111 van de Grondwet is 
vastgelegd, elke voorziening tegen de 
voor een belastingj aar ten kohiere ge
brachte belasting een punt van de vorde
ring uitmaakt; de belastingplichtige al
dus, wanneer hij zoals te dezen, bezwa
ren ten aanzien van verschillende belas
tingj aren indient, noodzakelijk even zo
veel afzonderlijke vorderingen instelt; 
het Hof van Cassatie, met toepassing 
van de artikelen 1082 en 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, aileen kennis kan 
nemen van de punten van de beslissing 
waartegen de voorziening is gericht; al
dus, wanneer de voorziening aileen is ge
richt tegen de beslissing over het be
zwaar tegen de belasting die voor een 
belastingjaar ten kohiere is gebracht, ai
leen die beslissing aan het Hof wordt 
voorgelegd; ingevolge artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
wanneer een aanslag door een rechter
lijke beslissing is vernietigd, de belas-
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ting, op straffe van verval, binnen zes 
maanden van de datum waarop de be
slissing niet meer vatbaar is voor cassa
tieberoep ten kohiere moet worden ge
bracht, of, ingevolge artikel 289, tweede 
lid, van hetzelfde wetboek, uiterlijk drie 
maanden te rekenen van de kennisge
ving van het arrest; aldus de rechter, die 
dient te onderzoeken of het opnieuw ten 
kohiere brengen van de belasting tijdig 
is gebeurd, enerzijds, moet vaststeilen 
welke belasting in de zin van artikel 111 
van de Grondwet werd vernietigd, en an
derzijds, met betrekking tot die belas
ting, moet nagaan of de, bij de artikelen 
260 en 289, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen samen, 
vastgestelde termijn niet is verstreken; 
het arrest, indien het, om te verklaren 
dat het opnieuw ten . kohiere brengen 
van de belasting tijdig was gebeurd, 
heeft geoordeeld dat de voorziening d.d. 
6 augustus 1984 aile aan de feitenrechter 
voorgelegde bezwaren bij het Hof van 
Cassatie had aanhangig gemaakt, de be
wijskracht miskent van die voorziening, 
die in haar dictum preciseerde dat eiser 
de vernietiging van genoemd arrest 
vroeg « in zoverre het de aanslag voor 
het belastingjaar 1975 niet heeft (had) 
vernietigd », waarbij de draagwijdte van 
die voorziening aldus uitdrukkelijk werd 
beperkt (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); het arrest, indien het beslist 
dat die termijnen, voor de belastingjaren 
1974, 1976 en 1977, niet waren verstreken 
omdat ze tijdens het cassatiegeding, dat 
eiser aileen tegen de beslissing inzake 
het belastingjaar 1975 heeft ingesteld, 
niet hadden gelopen, het beginsel van de 
annualiteit van de belasting miskent 
(schending van artikel 111 van de Grond
wet) evenals de omvang van de aanhan
gigmaking van de zaak bij het Hof van 
Cassatie (schending van de artikelen 
1082 en 1138, 2o, van het Gerechtelijk 
Wetboek), en ook de artikelen 260 en 
289, tweede lid, van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen die de vervalter
mijnen van het ten kohiere brengen van 
de belasting betreffen; daaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat het ar
rest van 9 mei 1984 bij het opnieuw ten 
kohiere brengen van de belasting voor 
de belastingjaren 1974, 1976 en 1977 geen 
eindarrest was, aile in het middel aange
wezen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 260 van 
het W etboek van de Inkomstenbe-

lastingen bepaalt dat wanneer een 
aanslag nietig verklaard is omdat 
hij niet werd gevestigd overeenkom
stig een wettelijke regel, met uitzon
dering van een regel betreffende de 
prescriptie, de administratie, zelfs 
wanneer de voor het vestigen van 
de aanslag gestelde termijn reeds 
verlopen is, ten name van dezelfde 
belastingschuldige, op grand van de
zelfde belastingelementen of op een 
gedeelte ervan, een nieuwe aanslag 
kan vestigen, binnen zes maanden 
van de datum waarop de rechter
lijke beslissing niet meer vatbaar is 
voor de voorzieningen als bedoeld 
bij de artikelen 288 tot 292; 

Overwegende dat uit artikel 1082, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek volgt dat de in artikel 288 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen bedoelde voorziening ai
leen de punten van het arrest waar
tegen zij is gericht bij het Hof van 
Cassatie aanhangig maakt; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de administratie, wanneer de belas
tingplichtige een voorziening heeft 
ingesteld tegen de punten van het 
arrest van het hof van beroep waar
in zijn bezwaren tegen de beslissing 
van de directeur van de belastingen 
worden afgewezen, buiten de bij ar
tikel 260 bepaalde termijn, geen 
nieuwe aanslagen in de plaats mag 
stellen van de oorspronkelijke aan
slagen die door andere dicta van 
hetzelfde arrest zijn vernietigd; 

Dat het bestreden arrest, dat an
ders beslist, de voormelde wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 293, § 2, van 
het W etboek van de lnkomstenbe
lastingen, veroordeelt verweerder in 
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de kosten; verwij st de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

21 december 1992 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Draps, De 
Bruyn en J.P. Bours, Luik. 

Nr. 809 

3" KAMER - 21 december 1992 

DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLE
GE - VORM VAN DE BESLISSINGEN - HER
KEURINGSRAAD - AANDOENINGEN DOOR DE 
DIENSTPLICHTIGE AANGEVOERD NA ZIJN 
INOBSERVATIESTELLING REGELMATIG 
AANGEWEZEN AANDOENINGEN - BESLIS
SING AAN DE HAND WAARVAN HET HOF NIET 
KAN NAGAAN OF DE HERKEURINGSRAAD DIE 
AANDOENINGEN HEEFT ONDERZOCHT. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de herkeuringsraad 
aan de hand waarvan het Hoi niet kan 
nagaan of die raad de aanvraag om 
vrijstelling heeft onderzocht, in zover
re die was gegrond op aandoeningen 
die regelmatig zijn aangewezen en 
door de dienstplichtige na zijn inobser
vatiestelling zijn aangesteld (1). (Art. 
48, Dienstplichtwet; K.B. 5 nov. 1971 en 
bijgevoegde tabel). 

(W ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 578 F) 

- HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 september 1992 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1989, A.R. nr. M 464 F 
(A.C., 1988-89, nr. 270). 

door de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant gewezen; 

Overwegende dat de herkeurings
raad bij beslissing van 20 maart 
1992 de inobservatiestelling van ei
ser heeft bevolen « voor de criteria 
1214-614 », bedoeld in de tabel ge
voegd bij het koninklijk besluit van 
5 november 1971 tot vaststelling van 
de keuringscriteria inzake lichame
lijke geschiktheid voor de militaire 
dienst; 

Overwegende dat eiser na zijn 
inobservatiestelling aan de herkeu
ringsraad een medisch getuigschrift 
heeft afgegeven ten bewijze dat hij 
lijdt aan ziekten of lichaamsgebre
ken bedoeld in de criteria 1211 en 
1216 van die tabel; dat op dat me
disch getuigschrift, bovendien, de 
rubriek 1214 was vermeld « voor de 
lokalisatie »; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing de aanvraag om vrijstelling 
afwijst, nu de herkeuringsraad de 
besluiten van de twee geneesheren 
van de raad bijtreedt; dat uit de pro
cesstukken blijkt dat volgens die be
sluiten << de criteria 1214-614 niet 
toepasselijk zijn »; 

Dat de bestreden beslissing het 
Hof niet in staat stelt na te gaan of 
de herkeuringsraad de aanvraag 
heeft onderzocht in zoverre zij op 
andere aandoeningen was gegrond; 

Dat de bestreden beslissing niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

Dat het middel gegrond is; 

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

21 december 1992 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal. 
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Nr. 810 

2• KAMER - 22 december 1992 

1° BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - BE-

ROEPSGEHEIM - BESCHEIDEN - VERTROU
WELIJK KARAKTER. 

2° BEROEPSGEHEIM - STRAFVERVOL
GING - BEWIJSSTUKKEN - VERTROUWELIJK 
KARAKTER. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - BE
ROEPSGEHEIM - BESCHEIDEN - BEZIT 
DOOR DERDEN. 

4° BEROEPSGEHEIM - STRAFVERVOL
GING - BEWIJSSTUKKEN - BEZIT DOOR 
DERDEN. 

5° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - BE
ROEPSGEHEIM- INBESLAGNEMING VAN DO
CUMENTEN- VOORWAARDEN. 

6° BEROEPSGEHEIM - STRAFVERVOL
GING - BEWIJSSTUKKEN - INBESLAGNE
MING- VOORWAARDE. 

7° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
RUIMTE - DECREET VAN DE FRANSE GE
MEENSCHAPSRAAD - TOEPASSELIJKHEID -
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST -
VOORWAARDE. 

S0 VRUCHTAFDRIJVING - MOREEL BE
STANDDEEL. 

9° MISDRIJF - MOREEL BESTANDDEEL -
ZWANGERSCHAPSONDERBREKING. 

10° RECHTEN VAN DE MENS 
E.V.R.M., ART. 2.1. 

1° en 2° Wanneer een geneesheer ervan 
verdacht wordt een misdrijf te hebben 
gepleegd in de uitoefening van zijn be
roep en desbetreffend een strafvervol
ging wordt ingesteld, verliezen de be
scheiden en documenten die als be
wijsmiddel van dat misdrijf in aanmer~ 

king kunnen komen, het vertrouwelijk 
karakter dat zij desgevallend zouden 
kunnen bezitten (1). 

3° en 4° Wanneer een geneesheer ervan 
verdacht wordt een misdrijf te hebben 
gepleegd in de uitoefening van zijn be
roep en desbetreffend een strafvervol
ging wordt ingesteld, kunnen als be
wijsmiddel van dat misdrijf in aanmer
king komen de bescheiden en docu
menten die in het bezit zijn van de 
verdachte geneesheer maar ook die 
welke op regelmatige wijze in het be
zit zijn van derden, met name van de 
ziekenfondsen (2). 

5° en 6° Wanneer een geneesheer ervan 
verdacht wordt een misdrijf te hebben 
gepleegd in de uitoefening van zijn be
roep en desbetreffend een strafvervol
ging wordt ingesteld, kunnen beschei
den en documenten, die in het bezit 
zijn van de verdachte geneesheer of op 
regelmatige wijze in het bezit zijn van 
derden, als bewijsmiddel van dat mis
drijf in aanmerking genomen worden, 
zonder dat vereist is dat de genees
heer reeds formeel in verdenking is 
gesteld of dat hij persoonlijk kennis 
moet hebben van de ingestelde vervol
ging. 

7° Krachtens art. 59bis, § 4bis, Gw. heeft 
het decreet van de Franse Gemeen
schapsraad van 10 juli 1984 betreffen
de de sanitaire opvoeding en de jeugd
informatie evenals de hulp en de bij
stand aan de gezinnen op het gebied 
betreffende de contraceptie en het ver
antwoordelijk ouderschap, slechts 
kracht van wet wat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreft t.a. v. de 
instellingen die wegens hun organisa
tie moeten worden beschouwd als uit
sluitend behorend tot de ene of de an
dere gemeenschap (3). 

so en go Het moreel bestanddeel van 
vruchtafdrijving is het algemeen opzet 
(4). 

(1} en (2} Zie : Cass., 29 okt. 1991, A.R. nr. 
3185 (A.C., 1991-92, nr. 117}. 

(3} Zie : Arbitragehof 13 juli 1989, B.S., 1989, 
15212. 

(4) Les Novelles, Droit penal, t. III - Les in-
fractions, nr. 5765 e.v. ~ -
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10° Art. 2 E. V.R.M. includeert de be
scherming van het ]even van het kind 
v66r zijn geboorte (5). 

(X ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 3124) 

HET HOF;- ... 

Over het derde middel: 

Overwegende dat wanneer een ge
neesheer ervan verdacht wordt een 
misdrijf te hebben gepleegd in de 
uitoefening van zijn beroep en des
betr~ffend strafvervolgingen werden 
ingesteld, de bescheiden en docu
menten die als bewijsmiddel van dat 
misdrijf in aanmerking kunnen ko
men het vertrm,twelijk karakter dat 
zij desgevallend zouden kunnen be
zitten, verliezen; dat zulks geldt niet 
enkel voor de bescheiden en docu
menten die in het bezit zijn van de 
verdachte geneesheer zelf, maar ook 
van die welke op regelmatige wijze 
in het bezit zijn van derden; 

Overwegende dat in een en ander 
geval niet is vereist dat de genees
heer die van het misdrijf is ver
dacht, reeds formeel in verdenking 
zou zijn gesteld of dat hij persoon
lijk kennis moet hebben van de in
gestelde vervolging; dat evenmin 
vereist is dat hij reeds bij name ge
kend is; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat te dezen het ging - ook 
wat de bescheiden en documenten 
betreft die door de mutualiteiten 
aan de gerechtelijke politie werden 
overhandigd - om het verzamelen 
van bewijselementen betreffende di
verse gevallen van abortus waartoe 
in een geneeskundig centrum was 
overgegaan en van in den beginne 
van het strafonderzoek moest wor-

(5) Zie : Cass., 11 feb. 1987, A.R. nr. 5340 
(A.C., 1986-87, nr. 350), met cone!. adv.-gen. 
Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas., 1987, I, 
zelfde nummer. 

den aangenomen dat die ingrepen 
door een geneesheer waren verricht, 
en vervolgens releveert dat van 
« een gei:ndividualiseerde strafver
volging mag worden gesproken van 
zodra, in de loop van een strafonder
zoek, ten overstaan van een bepaal
de, niet noodzakelijk met name 
maar toch reeds voldoende gei:nden
tificeerde persoon, zulke verdenkin
gen geuit worden of zulke maatrege
len genomen werden dat men, rede
lijkerwijze, aanvaarden kan dat dit 
bij voldoende bezwaren tot vervol
ging leiden zal »; 

Overwegende ten slotte dat het ar
rester nog op wijst - zonder op dit 
punt te worden bekritiseerd - dat 
de bescheiden en documenten die in 
het raam van die strafvervolging 
vrijwillig aan de gerechtelijke poli
tie werden overhandigd door de mu
tualiteiten, door deze laatste op re
gelmatige wijze waren verkregen; 

Overwegende dat de appelrechters 
met die redengeving - en ongeacht 
de vraag of bescheiden en documen
ten die in het bezit zijn van mutuali
teiten, door het beroepsgeheim be
schermd zijn - wettig beslissen dat 
de overhandiging ervan aan de ge
rechtelijke politie geen schending 
van het beroepsgeheim oplevert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het Decreet van 
Je Franse Gemeenschapsraad van 
10 juli 1984 << betreffende de sanitai
re opvoeding en de jeugdinformatie 
evenals de hulp en de bijstand aan 
de gezinnen, op het gebied betref
fende de contraceptie en het verant
woordelijk ouderschap » genomen 
werd op grond van artikel 59 bis, 
§ 2bis, van de Grondwet met betrek
king tot een persoonsgebonden aan
gelegenheid bepaald bij aritkel 5, 
§ 1, I, 2°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming van 
de instellingen; 

Overwegende dat kracntens arti
kel 59 bis, § 4bis, van de. Grondwet 
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en bij ontstentenis van een wet, 
aangenomen met de in artikel 1, 
laatste lid, van de Grondwet bepaal
de meerderheid, die er anders over 
beschikt, het decreet wat het Brus
selse Hoofdstedelijke Gewest betreft 
slechts kracht van wet heeft ten 
aanzien van de instellingen, die we
gens hun organisatie moeten wor
den beschouwd als uitsluitend beho
rend tot de ene of de andere ge
meenschap; 

Overwegende dat het arrest en uit 
de conclusie van eiser blijkt dat al 
de hem ten laste gelegde feiten ge
pleegd werden in het « Centrum 
voor verantwoord ouderschap » (CE
VO), instelling gevestigd te Brussel, 
aan het adres Jasparlaan 104; dat 
niet blijkt en overigens door eiser 
niet wordt aangevoerd dat die instel
ling wegens haar organisatie uitslui
tend zou behoren tot de Franse Ge
meenschap; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 59bis, § 4bis, van de Grondwet, 
het decreet van de Franse Gemeen
schapsraad derhalve in onderhavige 
zaak geen toepassing kan vinden, 
zodat er geen grond bestaat om met 
betrekking tot de draagwijdte van 
dat decreet een prejudiciiHe vraag 
aan het Arbitragehof te stellen; 

Dat het middel en het verzoek 
niet kunnen worden aangenomen; 

Over het vijfde middel: 

Overwegende dat eiser onder ver
wijzing naar de voorbereide de wer
ken van het Strafwetboek betoogde 
dat voor het bestaan van vruchtaf
drijving als moreel element wordt 
vereist het aanwezig zijn van bijzon
der opzet; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat die opvatting « nog 
steeds onverenigbaar is met de 
thans bestaande en nog steeds vige
rende wetgeving. terzake »; dat zij 
aldus beslissen dat het moreel be
standdeel van vruchtafdrijving be
staat, niet in bijzonder opzet, doch 
in algemeen opzet; 

Dat zij door aldus eisers verweer 
te verwerpen, zijn conclusie beant
woorden en hun beslissen naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel: 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 2.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden be
paalt dat het recht van een ieder op 
het leven wordt beschermd en dat 
niemand opzettelijk van het leven 
mag worden beroofd, tenzij bij wege 
van een vonnis, dat is uitgesproken 
door een rechtbank, wegens een 
misdrijf waarop de wet de doodstraf 
heeft gesteld; dat, anderzijds, artikel 
2.2 van hetzelfde verdrag de geval
len opsomt waarin de beroving van 
het leven wordt geacht niet in strijd 
te zijn met de verdragsbepaling; 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, zoals de appelrechters oordelen, 
met het recht op leven, zoals be
paald in artikel 2 van het verdrag, 
enkel het recht op fysiek leven in de 
gebruikelijke betekenis van het 
woord is bedoeld en niet wat men 
volgens eigen subjectieve opvatting 
zou kunnen achten een al of niet 
menswaardig leven te zijn; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
verdrag ook de bescherming van het 
leven van het kind v66r zijn geboor
te includeert, zoals de appelrechters 
het beslissen met verwijzing naar 
de wordingsgeschiedenis van die 
verdragsbepaling; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt eiser in 
de kosten. 
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22 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. D'Haenens 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Tytgat, Meyns, Brussel, en Deroo
Desguin, Oudenaarde. 

Nr. 811 

2• KAMER - 22 december 1992 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - ARREST VAN DE KAMER VAN !NBE
SCHULD!GINGSTELLING - GEVOLG - DUUR 
- U!TSTEL OP VERZOEK VAN DE VERDACHTE 
OF ZIJN RAADSMAN. 

De termijn van vijftien dagen gedurende 
welke het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling een titel van vrij
heidsbeneming oplevert, wordt ge
schorst tijdens de duur van het uitstel 
verleend op verzoek van de raadsman 
van de verdachte en met akkoord van 
de verdachte. (Art. 30, § 4, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

(RENON) 

ARREST 

(A.R. nr. 7277) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

............... Overwegende dat, nadat 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
bij arrest van 10 november 1992 de 
beroepen beslissing van de raadka
mer te Antwerpen van 23 oktober 
1992 waarbij de aan de eiseres opge
legde voorlopige hechtenis gehand
haafd werd, bevestigd had, eiseres 
opnieuw voor de raadkamer te Ant-

werpen verscheen op 24 november 
1992, hetzij binnen de termijn van 
15 dagen bepaald in artikel 30, § 4, 
van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis; dat 
het arrest gedurende die termijn 
een titel van vrijheidsbeneming 
oplevert, te rekenen van de beslis
sing; 

Overwegende dat artikel 30, § 4, 
van de wet van 20 juli 1990 betref
fende de voorlopige hechtenis, in te
genstelling tot andere artikelen van 
dezelfde wet - zoals de artikelen 8, 
tweede lid, § 1, laatste lid, 25, § 2, 
zesde lid, 30, § 3, tweede lid, 31 § 3, 
tweede lid, § 4 en § 5 - aan het 
overschrijden van de bepaalde ter
mijn, te dezen vijftien dagen, niet 
de invrijheidstelling van de verdach
te verbindt; 

Overwegende dat de wetgever al
dus de in artikel 30, § 4, van de ge
zegde wet bepaalde termijn niet 
oplegt als een op sanctie van invrij
heidstelling voorgeschreven substan
WHe vorm, maar wel als een forma
liteit die de rechter zal dienen te 
toetsen aan de rechten van de ver
dachte, inzonderheid wat zijn recht 
van verdediging betreft; 

Overwegende dat op 24 november 
1992 de zaak voor behandeling werd 
uitgesteld tot 27 november 1992 « op 
vraag van alle raadslieden en met 
uitdrukkelijk akkoord van de drie 
verdachten voor inzage nieuwe stuk
ken »; 

Dat de rechter door op dit verzoek 
in te gaan en hierdoor de in artikel 
30, § 4, van de Wet Voorlopige Hech
tenis bepaalde termijn te overschrij
den, dit artikel niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

22 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Stephan Wag
ner, Antwerpen. 

Nr. 812 

2• KAMER - 23 december 1992 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - RA
MING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- SCHADE- MATE
RIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE 
- BESCHADIGD VOERTUIG - B.T.W. 

1° De artt. 1382 en 1383 B. W: verplichten 
degene door wiens fout aan een ander 
schade is veroorzaakt, die schade inte
graal te vergoeden, wat impliceert dat 
de benadeelde teruggeplaatst wordt in 
de toestand waarin hij zou zijn geble
ven, indien de fout waarover hij zich 
beklaagt, niet was gepleegd (1). 

2° Wanneer een voertuig in een ongeval 
is beschadigd, heeft de schadelijder in 
beginsel recht op het bedrag dat nodig 
is om de herstelling uit te voeren, on
geacht of hij de herstelling aldan niet 
heeft uitgevoerd of doen uitvoeren; als 
de schadelijder geen B.T. W:-plichtige 
is, is die belasting begrepen in het be
drag dat voor die herstelling nodig is 
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) en (2) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 1235 
(A.C., 1988-89, nr. 34). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. LAMY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 23) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, § 1, 1°, 9, § 1, 17, § 1, 18, § 1, 
22, §§ 1 en 2, van het B.T.W.-Wetboek, 
alsook van het algemeen rechtsbeginsel 
van de verrijking zonder oorzaak, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
« de burgerlijke partij, wier voertuig door 
de fout van beklaagde is beschadigd, 
recht heeft op herstel van haar vermo
gen in de toestand waarin het zich v66r 
die fout bevond; dat zij dus aanspraak 
kan maken op het bedrag dat nodig was 
om haar voertuig te doen herstellen door 
een vakman, onverschillig of zij de her
stelling zelf heeft uitgevoerd; dat, als de 
schadelijder geen B.T.W.-plichtige is en 
dus de belasting krachtens het B.T.W.
W etboek niet kan aftrekken of terugbe
taling ervan kan krijgen van de Staat, de 
B.T.W. begrepen is in het bedrag dat 
voor de herstelling nodig is; dat beklaag
de te dezen niet betwist als enige verant
woordelijk te zijn voor het litigieuze on
geval, en dat vaststaat dat de burgerlijke 
partij geen B.T.W.-plichtige is; dat de 
eerste rechter dus op passende wijze uit
spraak heeft gedaan door aan de burger
lijke partij het voor de herstelling beno
digde bedrag toe te kennen waarin de 
B.T.W. is begrepen >>, en eiser jegens ver
weerder heeft veroordeeld tot betaling 
van een vergoeding waarin de B.T.W. be
grepen is, 

terwijl vaststond dat verweerder zijn 
voertuig zelf had hersteld, zodat hij geen 
B.T.W. had hoeven te betalen, behalve, 
eventueel, op de verf en de onderdelen 
(appelconclusie van eiser, blz. 4) en dat 
definitief was uitgemaakt dat hij die be
lasting nooit zou moeten betalen; het be
drag van de vergoeding waartoe eiser je
gens verweerder is veroordeeld bijge
volg, tot beloop van de B.T.W., hager is 
dan de door laastgenoemde geleden 
schade; het hof van beroep bijgevolg zo~ 
wel de regels schendt inzake de vergoe
ding van de door een delictuele of aquili
aanse fout veroorzaakte schade (schen-
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ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek) als die inzake 
de verplichting tot betaling van de 
B.T.W. (schending van artikelen 2, § 1, P, 
9, § 1, 17, § 1, 18, § 1, 22, §§ 1 en 2, van 
het B.T.W.-Wetboek); het hof van beroep 
bovendien de verrijking zonder oorzaak 
van verweerder mogelijk heeft gemaakt 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsel van de verrijking zonder oor
zaak): 

Overwegende dat degene wiens 
zaak door een onrechtmatige daad 
is beschadigd, recht heeft op vermo
gensherstel door herstel van de 
zaak in de staat waarin zij zich v66r 
die daad bevond; dat de schadelijder 
dus in beginsel recht heeft op het 
bedrag dat nodig is om de herstel
ling uit te voeren, ongeacht of hij de 
herstelling al dan niet heeft uitge
voerd of doen uitvoeren; 

Overwegende dat, als de schadelij
der geen B.T.W.-plichtige is en die 
belasting dus niet kan aftrekken of 
terugbetaling ervan kan krijgen van 
de Staat overeenkomstig het B.T.W.
Wetboek, die belasting begrepen is 
in het bedrag dat voor die herstel
ling nodig is; 

Overwegende dat te dezen uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat het voertuig 
van verweerder door de fout van 
Vincent Pollaert is beschadigd en 
dat verweerder geen B.T.W.-plichti
ge is; 

Overwegende derhalve dat het ar
rest, door aan verweerder ter ver
goeding van de schade aan zijn 
voertuig een bedrag toe te kennen 
waarin de B.T.W. begrepen is, of
schoon het voertuig door verweerder 
zelf is hersteld, eiser niet veroor
deelt tot vergoeding van een schade 
die de schadelijder niet geleden 
heeft, en zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat, in zoverre, het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest eiser niet veroordeelt tot 
betaling van de B.T.W., doch ermee 
rekening houdt bij de raming van 

het bedrag dat nodig is om de zaak 
te doen herstellen; 

Dat het aldus de in het middel 
vermelde bepalingen van het 
B.T.W.-Wetboek niet schendt; 

Dat het middel, wat dat betreft, 
niet kan worden aangenomen; 

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

23 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Ph. Gerard. 

Nr. 813 

2e KAMER - 23 december 1992 

1° NIEUWE VORDERING - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
HOGER BEROEP - BURGERLIJKE PARTIJ -
VORDERING - WIJZIGING - UITBREIDING -
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

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

3° VORDERING IN RECHTE - BELANG 
- BEGRIP. 

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

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BUR
GERLIJKE PARTIJ - NIEUWE VORDERING -
ONTVANKELIJKHEID - BELANG - BEGRIP. 
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1 o en 2° De burgerlijke partij kan, zelfs 
in hager beroep, haar vordering voor 
de strafrechter uitbreiden of wijzigen, 
mits de uitbreiding of de wijziging 
blijft berusten op het aan de beklaag
de ten Jaste gelegde misdrijf (1). (Artt. 
3 en 4 wet 17 april 1878; artt. 807 en 
1042 Ger.W.) 

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

(ELECTRABEL N.V. T. DURAY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 44) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 3 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 199 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het Hof van Beroep te Bergen 
het hager beroep van de burgerlijke par
tij wegens niet-ontvankelijkheid ver
werpt op grand dat de burgerlijke partij 
geen belang heeft bij de rechtsvordering; 
dat het arrest vaststelt dat de eerste 
rechter zich niet vergist had en het door 
haar gevorderde had toegekend; dat het 
arrest daarenboven voor recht zegt dat 
de burgerlijke partij het geding en het 
onderwerp van de oorspronkelijke vorde
ring te buiten gaat, 

terwijl de partij die zich op een niet 
vergoede schade beroept doet blijken 
van een reeds verkregen en dadelijk be
lang bij de rechtsvordering; de vergis
sing waarvan sprake was in de appelcon
clusie door de burgerlijke partij zelf 
werd begaan; de wetsbepalingen inzake 

(1) en (2) Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7756 
(A.C., 1989-90, nr. 238). 

hager beroep de pleiter die een vergis
sing heeft begaan, niet verbieden die 
vergissing te doen verbeteren in hager 
beroep; de schade waarvoor de burger
lijke partij wettelijk kan worden vergoed 
de schade is die voortvloeit uit de gevol
gen van het aan de beklaagde verweten 
misdrijf en niet de schade die blijkt uit 
de « oorspronkelijke vordering »; het 
belang van de burgerlijke partij bestaat 
in de vergoeding van de schade die het 
gevolg is van een misdrijf; de omvang 
van dat belang niet definitief wordt be
paald in de oorspronkelijke vordering, 
als blijkt dat, ten gevolge van een mis
slag, niet de gehele vergoeding van de 
schade is gevorderd; aangenomen wordt 
dat de burgerlijke partij, krachtens de 
artikelen 807, 808 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, haar vordering in ha
ger beroep kan wijzigen; zo het misdrijf 
zowel contractuele als delictuele schade 
veroorzaakt, de burgerlijke partij ge
rechtigd is om vergoeding te vorderen 
van de schade, mits deze het recht
streeks gevolg is van het misdrijf en ze 
de perken van dat oorzakelijk verband 
niet te boven gaat; de burgerlijke partij 
had aangetoond dat de gevorderde aan
vullende schadeposten het rechtstreeks 
gevolg waren van het misdrijf; het hier 
ging om een rechtstreeks persoonlijke 
schade van de burgerlijke partij; de bur
gerlijke partij derhalve doet blijken van 
een belang bij het instellen van hager 
beroep, waardoor het ontvankelijk is, 
aangezien het binnen de wettelijke ter
mijnen is ingesteld : 

Overwegende dat eiseres niet aan
geeft op welk verweermiddel het hof 
van beroep niet geantwoord heeft; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, niet ontvanke
lijk is bij gemis aan nauwkeurig
heid; 

Overwegende dat voor het overige 
de burgerlijke partij, overeenkom
stig de artikelen 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zelfs in hoger 
beroep, de vordering die met toepas
sing van de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering voor de straf
rechter aanhangig is, kan uitbreiden 
of wijzigen, mits de uitbreiding of 
de wijziging blijft berusten op het 
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aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf; dat het met het oog op een 
dergelijke uitbreiding of wijziging 
ingestelde hoger beroep niet van be
lang ontbloot is; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest niet valt af te 
leiden dat de appelrechters hebben 
vastgesteld dat de door eiseres in 
hoger beroep ingestelde vorderingen 
tot aanvullende schadevergoeding 
niet berustten op het aan verweer
ster ten laste gelegde misdrijf; 

Dat zij derhalve niet op die grond 
wettig konden beslissen dat het ha
ger beroep van eiseres niet ontvan
kelijk was bij gebrek aan belang; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
overige gedeelte van het middel dat 
niet tot ruimere cassatie zou kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerster in de kosten; 
verwij st de zaak naar het hof van 
Beroep te Brussel. 

23 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. A. Baumel, Ber
gen. 

Nr. 814 

2" KAMER - 23 december 1992 

BLOEDPROEF - VASTSTELLING. 

Geen enkele wetsbepaling verplicht de 
geneesheer die een bloedafneming 
moet verrichten met het oog op het be-

palen van het alcoholgehalte, uitdruk
kelijk te vermelden dat hij ten minste 
5 mi. bloed heeft afgenomen (1). (Art. 3 
K.B. van 10 juni 1959.) 

(ELMER, LOGITEC B.V.B.A. T. FRITERIE DU VI
VIER D'OIE, BREEDVELD) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 26) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 mei 1992 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van Jean El
mer, beklaagde : 

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

a) waarbij eiser vrijgesproken 
wordt van de telastlegging A (dron
kenschap): 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gemis aan 
belang; 

b) waarbij eiser veroordeeld wordt 
wegens de telastleggingen B (alco
holintoxicatie) en D (overtreding 
van het Wegverkeersreglement): 

Over het middel: schending van arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 10 
juni 1959 betreffende de bloedproef met 
het oog op het bepalen van het alcohol
gehalte, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het vonnis a quo, beslist 
dat de telastlegging B betreffende de al
coholintoxicatie bewezen was, 

terwijl het koninklijk besluit van 10 ju
ni 1959 betreffende de bloedproef met 
het oog op het bepalen van het alcohol
gehalte bepaalt dat het door de genees
heer afgenomen bloed ten minste vijf ml 
(5 cm3) moet bedragen en dat uit het bij 
de bloedproef ingevolge formulier niet 
blijkt dat de vereiste hoeveelheid afgeno
men werd; de feitenrechter aldus uit de 
hem voorgelegde stukken niet heeft kun-

(1) Zie Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 5016 
(A.C., 1991-92, nr. 334). 
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nen afleiden dat het misdrijf bewezen 
was (Cass., 23 september 1963, Pas., 64, 
76) : 

Overwegende dat, enerzijds, geen 
enkele wetsbepaling de geneesheer 
verplicht om uitdrukkelijk te ver
melden dat hij ten minste 5 ml (5 
cm3

} bloed heeft afgenomen; dat, an
derzijds, het formulier dat, met toe
passing van artikel 2 van het ko
ninklijk besluit van 10 juni 1959, 
moet worden ingevuld bij de bloed
proef met het oog op het bepalen 
van het alcoholgehalte de vermel
ding bevat dat het « bloedstaal ten 
minste 5 ml (5 em') moet bedragen »; 
dat de geneesheer, door de bloedaf
neming te verrichten met behulp van 
de hem door de opvorderende over
heid overhandigde venule en door 
het in artikel 2 van genoemd ko
ninklijk besluit bedoelde formulier 
te ondertekenen, bevestigt dat het 
door hem afgenomen bloedstaal ten 
minste 5 ml (5 cm3} bedroeg; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

23 december 1992 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
C. Fraiteur, Brussel. 

Nr. 815 

1 e KAMER - 24 december 1992 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GRONDEN 
FEITELIJKE SCHEIDING - DUUR. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GRONDEN -
FEITELIJKE SCHEIDING - DUUR - BEWIJS. 

3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BETE
KENIS - ECHTSCHEIDING - GRONDEN 
FEITELIJKE SCHEIDING - DUUR. 

1° Om een grand tot echtscheiding te 
kunnen opleveren, moet een feitelijke 
scheiding meer dan vijf jaar hebben 
geduurd op het tijdstip dat het ver
zoekschrift tot echtscheiding wordt in
gediend (1). (Art. 232, eerste lid, B.W.) 

2° en 3° Het bewijs dat de als echtschei
dingsgrond aangevoerde feitelijke 
scheiding meer dan vijf jaar heeft ge
duurd, kan niet voortvloeien uit de en
kele vaststelling dat de verwerende 
partij in het echtscheidingsgeding die 
duur niet betwist. (Art. 1270bis.) 

(F ... T. P ... ) 

(A.R. nr. 9520) 

24 december 1992 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 816 

2" KAMER - 29 december 1992 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - IN
VRIJHEIDSTELLING - VERZOEK TOT VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - NAAR HET 
HOF VAN ASSISEN VERWEZEN BESCHULDIG
DE - BEVOEGDHEID. 

Noot arrest nr. 815 : 

(1} Cass., 31 jan. 1986, A.R. nrs. 4729 en 4892 
(A.C., 1985-86, nr. 343}. 
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2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VOORLOPI-
GE HECHTENIS - VERZOEK TOT VOORLOPIGE 
INVRIJHEIDSTELLING- NAAR HET HOF VAN 
ASS!SEN VERWEZEN BESCHULDIGDE. 

3° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAFZAKEN -
VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELLING - NAAR HET HOF VAN 
ASSISEN VERWEZEN BESCHULDIGDE - KEN
NISGEVING VAN HET VERWIJZINGSARREST
BEG RIP. 

1 o en 2° De voorlopige invrijheidstelling 
van de naar het hof van assisen ver
wezen beschuldigde kan worden ver
Jeend door de kamer van inbeschuldi
gingstelling, zowel vanaf de beschik
king tot verwijzing tot aan de kennis
geving van het arrest, als, wanneer het 
hof van assisen geen zitting houdt, 
vanaf de kennisgeving van het verwij
zingsarrest totdat het hof van assisen 
zitting houdt. (Art. 27 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) (1) 

3° De bepalingen van « betekening » en 
« kennisgeving » uit art. 32 Ger. W: zijn 
niet van toepassing op art. 27 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990; het enkel 
aanhoren van de uitspraak van het 
verwijzingsarrest volstaat niet voor de 
« kennisgeving » van dit arrest als be
doeld in dit artikel 27 (2). 

(1) en (2) Na het afsluiten van het gerechte
lijk onderzoek kan de verdachte in criminele 
zaken die aangehouden is gebleven ingevolge 
een beschikking tot gevangenneming, krach
tens art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis 1900 
zijn voorlopige invrijheidstelling aanvragen. 
Het verzoekschrift daartoe dient gericht te 
worden (in chronologische volgorde): 

1) aan de kamer van inbeschuldigingstelling, 
a. wanneer de verdachte gevangen gehouden 

wordt ter uitvoering van een beschikking tot 
gevangenneming gegeven door de raadkamer, 
overeenkomstig artt. 133 Sv. en 26, § 5 Wet 
Voorlopige Hechtenis (art. 27, § 1, 3", b, in fi
ne; 

b. vanaf de beschikking tot verwijzing (naar 
het hof van assisen) tot aan de kennisgeving 
van dat arrest (art. 27, § 1, 3", a); 

c. vanaf de kennisgeving van het verwij
zingsarrest totdat het hof van assisen zitting 
houdt (art. 27, § 1, 4", in fine); 

2) aan het hof van assisen, wanneer dit zit
ting houdt (en, gezien het geval vermeld sub 1, 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

(DE NEVE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7285) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1992 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen gewezen; 

Over eisers memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

b, na kennisgeving van het arrest van verwij
zing) (art. 27, § 1, 4"). 

De niet altijd duidelijke bepalingen van 
voornoemd art. 27 vinden inderdaad hun oor
sprong in art. 7 Wet Voor!opige Hechtenis 
1874. De oorspronkelijke tekst hiervan was 
aanzienlijk minder ruim : na het verwijzings
arrest door de kamer van inbeschuldigingstel
ling kon de beschuldigde geen voorlopige in
vrijheidstelling meer bekomen, noch vanwege 
dat onderzoeksgerecht, noch van het hof van 
assisen (G. TIMMERMANS, Detention preventive, 
nrs. 246-248). 

De mogelijkheid hiertoe werd ingevoerd 
door de wet van 31 mei 1889 tot wijziging van 
art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis 1874. Van dan 
af kon de voorlopige invrijheidstelling ook 
worden verleend door de kamer van inbeschul
digingstelling, « van het bevel van verzending 
tot de betekening van het arrest; aan het assi
senhof, van de betekening van het arrest van 
verzending. Evenwel, buiten de zittijd van het 
assisenhof, blijft de kamer van inbeschuldi
gingstelling bevoegd », aldus art. 1 wet 31 mei 
1889. 

Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis werd daar
op nogmaals gewijzigd door de wet van 29 juni 
1899, maar enkel wat de mogelijkheid tot voor
lopige invrijheidstelling door de kamer van in
beschuldigingstelling tijdens de cassatieproce
dure betreft (thans art. 27, § 1, 5"). De alsdan 
doorgevoerde tekstaanpassing tornde geens
zins aan de draagwijdte van de bestaande re
geling (Pasin., 1899, 151 e.v.). 

Dit is eveneens het geval met het huidige 
art. 27 Wet Voor!opige Hechtenis 1990 dat de 
principes van het oude artikel 7 overneemt, 
behoudens enkele aanpassingen (Ontwerp van 
wet betreffende de voorlopige hechtenis, Ver
slag namens de Commissie voor de Justitie, 
Gedr. St., Senaat, 1989-90, nr. 658-2 (1988-89), 
101, en Gedr. St., Kamer, 1989-90, nr. 1255/2 -
89/90, 43). 

Aldus b!ijkt de « kennisgeving » van het ver
wijzingsarrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling het scharnier te zijn voor de bepa-
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Over het tweede middel: 

Overwegende dat krachtens de be
palingen van artikel 27, § 1, 3°, a, en 
4°, van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis, 
wanneer toepassing werd gemaakt 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

ling van de respectievelijke bevoegdheid van 
dat onderzoeksgerecht en/of het hof van assi
sen om te oordelen over een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling. Ervoor dien men zich 
steeds te wenden tot de kamer van inbeschul
digingstelling, erna in de regel tot het hof van 
assisen, in zoverre dit zitting houdt, weze het 
in een andere zaak. 

Daarbij kan nochtans de vraag rijzen welke 
betekenis aan het begrip « kennisgeving >> van 
art. 27 Voorlopige Hechteniswet 1990 dient te 
worden toegekend. 

Gezien de context en de hierboven geschet
ste voorgaanden, kan met de kennisgeving van 
het verwijzingsarrest enkel de betekening, be
paald in art. 242 Sv. worden bedoeld. 

Die betekening, voorgeschreven op straf van 
nietigheid, vormt inderdaad de definitieve aan
zet tot de behandeling ten grande van de zaak 
voor het hof van assisen en er bestaat trou
wens geen andere « kennisgeving » van het 
verwijzingsarrest in de rechtspleging (G. BELT
JENS, Procedure p{male, I, 546). 

Overigens wordt in de Franse tekst van art. 
27 Voorlopige Hechteniswet 1990 ter zake de 
term « notification >> gebruikt en diezelfde 
term luidde in art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis 
1874 : « betekening ». 

Nu de nieuwe wetgeving inhoudelijk desbe
treffend geen wijziging heeft aangebracht in 
het bestaande systeem, mag dan ook worden 
teruggegrepen naar de rechtspraak en rechts
leer over art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis 1874. 
En deze is eensluidend in haar verwijzing 
naar « de betekening » van art. 242 Sv. (Cass., 
14 sept. 1988 en 9 aug. 1989, A.C., 1988-89, nrs. 
27 en 647, R. W., 1988-89, 959, en ibid., 1989-90, 
1058, telkens met noot A. VANDEPLAs; R. 
DECLERCQ, De rechtspleging voor het Hof van 
Assisen, 1981, 16; J. D'HAENENS, Belgisch straf
procesrecht, 1980, II A, 134). 

Het onderscheid dat in het Gerechtelijk 
Wetboek (art. 32) wordt gemaakt tussen ken
nisgeving en betekening is strafrechtelijk te 
dezen niet relevant. Het enkel aanhoren van 
de uitspraak van het verwijzingsarrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling door de be
schuldigde wordt hoe dan oak niet .gelijkge
steld met de kennisgeving (betekening) van 
deze bes!issing, nu de Wet Voorlopige Hechte
nis 1990 geen verandering heeft aangebracht 
in art. 242, in het hoofdstuk « Inbeschuldiging
stelling », Sv., dat bepaalt dat aan de beschul
digde o.m. een afschrift van het arrest van ver
wijzing wort gelaten, 

M.D.S. 

van artikel133 van het Wetboek van 
Strafvordering en van artikel 26, § 5, 
van voormelde wet, de voorlopige in
vrijheidstelling kan worden verleend 
op indiening van een verzoekschrift 
dat gericht wordt aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling zowel vanaf 
de beschikking tot verwijzing tot 
aan de kennisgeving van het arrest, 
als, wanneer het hof van assisen 
geen zitting houdt, vanaf de kennis
geving van het verwijzingsarrest tot
dat het hof van assisen zitting 
houdt; 

Overwegende dat de bepalingen 
van « betekening » en « kennisge
ving » zoals omschreven in artikel 
32 van het Gerechtelijk Wetboek te 
dezen niet van toepassing zijn; 

Overwegende dat het enkel aan
horen van de uitspraak van het ver
wijzingsarrest niet volstaat voor de 
<< kennisgeving » van dit arrest zoals 
bedoeld in artikel 27 van voornoem
de wet; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling, op 3 november 1992, 
eiser, in staat van beschuldiging, 
naar het Hof van Assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen verwees; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat een kennisge
ving in de zin van artikel 27 van de 
wet betreffende de voorlopige hech
tenis heeft plaatsgevonden; 

Overwegende dientengevolge dat 
het hof van assisen niet bevoegd 
was om over eisers verzoekschrift te 
oordelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

29 december 1992 - 2e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. De Peuter, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat- · 
generaal - Advocaat: mr. F. D'Hont, 
Gent. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aanhangig geding 
Begrip. 1218 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout in 't algemeen - Ongeval -
Fouten van twee partijen - Verdeling van de 
aansprakelijkheid - Beoordeling door de 
rechter - Toetsing door het Hof. 1177 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Onmiddellijkc oorzaak - Ver
keersongeval - Alcoholintoxicatie van de bc
stuurder - Risicoaanvaarding door de passa
gier - Voorwaarde. 1255 

Aanspral(elijkheid buiten overcenkomst 
Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van 
getroffene - Ernst van de respcctieve fouten 
- Criteria - Omvang van de te voorziene 
schade. 1177 

Aansprakclijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Gebouwen - Instorting -
Verzuim van onderhoud- Aansprakelijkheid 
van de eigenaar- Bewijs. 1445 

Aansprakclijkheid buiten overecnkomst 
Schade- Raming. 1466 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - i\1ateriiHe schade - Arbeidsge
schiktheid - Vermindering- Begrip. 1221 

Aansprakelijkheid buiten ovcreenkomst 
Schade - MateriiHe schade - Vergoeding -
Arbeidsongeval - Blijvende arbeidsonge
schiktheid - Lichamelijke schade - Wette
lijke vergoeding - Vergoeding naar gemeen 
recht- Cumulatie - Voorwaarde. 1221 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - MateriEHe schade - Elementen en 
grootte - Beschadigd voertuig- B.T.W. 1466 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Rente - Betaling van een voor
schot - Gevolg voor het berekenen van de 
compensatoire interest. 1295 

Aansprakelijkbeid buiten overeenkomst 
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder 
- Verplichting tot vergoeding van de abnor
male burenhinder - Voorwaarden - Begrip. 

1386 

Advocaat 
Tucht - Begroting van ereloon - Aard van 
de maatregel. 1188 

Advocaat 
Raad van de Orde - Kennisneming van 
tuchtzaken. 1287 

Advocaat 
Raad van de Orde - Kennisneming van 
tuchtzaken - Regel bctreffende de organisa
tie van de tuchtgerechten - Openbare orde. 

1287 
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A.fpaling 
Deskundigenonderzoek - Kosten - Verde· 
ling tussen partijen. 1241 

A.fstand 
Door een misdrijf veroorzaakte schade -
Vordering tot herstel ingesteld voor de bur
gerlijke rechtbank Burgerlijke-partij
stelling voor de strafrechter- Gevolg. 1272 

A.fstand 
Burgerlijke zaken 
roep - Gevolg. 

Ambtenaar 

Afstand van hoger be· 
1385 

Statuut of arbeidsovereenkomst. 1171 

Ambtenaar 
Samenspanning van ambtenaren - Misdrijf 
- Art. 233 Sw.- Bestanddelen. 1317 

Arbeid 
Gezondheid en veiligheid - Diensthoofd vei· 
ligheid - Verwijdering uit de functie - Pro· 
cedure. 1168 

Arbeid 
Gezondheid en veiligheid - Arbeidsbescher
ming- A.R.A.B., art. 453.15- Draagwijdte. 

1276 

Arbeidsongeval 
Aard van de wet - Bepalingen betreffende 
vorderingen tegenover de aansprakelijke der
de. 1166 

Arbeidsongeval 
Bestaan - Letsel - Mogelijkheid van een let
set - Bewijs. 1457 

Arbeidsongeval 
Schade - Beshssing van het strafgerecht -
Beslissing van het arbeidsgerecht - Gezag 
van het strafrechtelijk gewijsde t.a .v. de bur
gerlijke rechter. 1192 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Ge
dekte schade. 1167 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Cumulatie en verbod - Tijde
lijke arbeidsongeschiktheid - Lichamelijke 
schade - Vergoeding naar gemeen recht -
Wettelijke vergoeding - Dezelfde schade. 

1221 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Cumulatie en verbod - Blij
vende arbeidsongeschiktheid - Lichamelijke 
schade - Wettelijke vergoeding - Vergoe
ding naar gemeen recht - Cumulatie - Voor· 
waarde. 1221 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Allerlei - Uitoefening van de 
uit de arbeidsongevallenwet voortvloeiende 
rechten - Rechtsvordering tot betaling van 
de bij die wet bepaalde vergoedingen - Ver
jaring - Stuiting - Vordering gesteund op 
een andere rechtsgrond Rechtsvordering 
tegen de werkgever. 1389 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Kosten - Rechtsvordering 
van de getroffene of de rechthebbende tegen 
het Fonds voor Arbeidsongevallen. 1389 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Verjaring - Stuiting -
Rechtsvordering tot betaling van de bij deAr· 
beidsongevallenwet bepaalde vergoedingen -
Vroegere vordering gesteund op een andere 
rechtsgrond - Rechtsvordering tegen de 
werkgever. 1389 

Arbeidsovereenkomst 
Toepassingssfeer - Overheidspersoneel -
Gemeente. 1171 

Arbeidsovereenkomst 
Aard van de wet - Art. 102 Arbeidsovereen
komstenwet- Rente. 1363 

Arbeidsovereenkomst 
Toepassingssfeer - Huisarbeiders. 1372 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip - Benaming van de overeenkomst -
Toepasselijke wetsbepalingen. 1342 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip - Handelsvertegenwoordiger - Niet 
ontvankelijk bij gebrek aan benaming - Art. 
4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet -
Wettelijk vermoeden - Beroep op dat ver
moeden - Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid. 1343 

Arbeidsovereenkomst 
Begrip - Gesubsidieerde universitaire instel
ling- Personeel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 
1971 - Aard van de dienstbetrekking. 1365 

Arbeidsovereenkomst 
Vorm- Arbeidsovereenkomst voor een be
paalde tijd - Schriftelijke vaststelling -
Dwingende wetsbepaling - Bescherming -
Afstand van die bescherming - Tijdstip. 1390 

Arbeidsovereenkomst 
Vorm - Arbeidsovereenkomst voor een be
paalde tijd - Schriftelijke vaststelling -
Tijdstip. 1390 

Arbeidsovereenkomst 
Verplichtingen - Werknemer - Aansprake
lijkheid- Schade toegebracht v66r de uitvoe
ring van de overeenkomst. 1248 
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Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg 
t.a.v. de datum van het ontslag. 1432 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg 
t.a.v. de geldigheid van het ontslag. 1432 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg 
t.a.v. de overeenkomst. 1432 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Kennisgeving - Ver
meldingen - Einde van de arbeidsovereen
komst. 1435 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - 0pzeggingsvergoeding Bereke
ning- In aanme•·king te nemen loon. 1306 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Overeenkomst betreffen
de ontslagregeling- Geldigheid. 1432 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Ontslag - Vorm. 

Arbeidsvoorziening 
Leerlingwezen - Leerovereenkomst 
grip. 

Arbeidsvoorziening 

1432 

-Be-
1302 

Sluiting van ondernemingen Sluitings
fonds - Terugvordering van de werkgever -
Voorrecht bepaald bij art. 19, 3•bis, 
Hypotheekwet - Werknemersbijdragen voor 
sociale zekerheid en bedrijfsvoorheifing. 1164 

Arbitragehof 
PrejudiciiHe vraag - Verplichtingen van het 
Hof van Cassatie - Grenzen. 1443 

Automobielen, autobussen, autocars, 
taxi's 
Bezoldigd vervoer van personen over de weg 
met autobussen en met autocars - Machti
ging tot exploiteren van ongcregeld bezoldigd 
vervoer - Kwaliteitskenmerken. 1278 

Beroepsgeheim 
Schending- Begrip. 

B 

1445 

Beroepsgebeim 
Strafvervolging - Bewijsstukken - Bezit 
door derden. 1462 

Beroepsgeheim 
Strafvervolging - Bewijsstukken - Vertrou
welijk karakter. 1462 

Beroepsgeheim 
Strafvervolging - Bewijsstukken- Inbeslag
neming - Voorwaarde. 1462 

Bescherming van de maatschaiJpij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Rechtspleging -- Invrijheidstel
ling op proef - Wederopneming in cen in
richting - Voorwaarden- Vaststelling. 1172 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Rechtspleging - Wederopneming 
van een op proef in vrijheid gestelde gelntcr· 
neerde. 1228 

Bescherming van de maatschappij 
Terbeschikkingstelling van recedivisten -
Beschikking van de raadkamer tot invrij· 
heidstelling wegens niet-naleving van de 
vormvoorschriften - lntrekking van die in· 
vrijheidstelling - Vereisten. 1216 

Beslag 
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Be
slissing van de beslagrechter - Hoger beroep 
- Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging 
- Begrip. 1182 

Beslag 
Beslag onder derden - Moratoire interest -
Gehoudenheid door de schuldenaar, de•·de·be· 
slagene. 1337 

Beslag 
Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Onmo
gelijkheid voor de belastingplichtige om het 
bezwaarschrift te motiveren - Geldigheid 
van het door de Staat gelegd beslag. 1359 

Betekening en kennisgeving 
Algemene begrippen - Strafzakcn - Hoger 
beroep van het 0.1\11. - Appelakte - Dagvaar
d ing - Betekening - Beklaagde wiens woon
plaats in het buitenland is gevestigd - Duits· 
land - Wijze van toezending. 1315 

Betekening en kennisgeving 
Algemene begrippen - Strafzaken - Voorlo
pige hechtenis - Voorlopige invrijheidstel
ling - Naar het hof van assisen verwezen be· 
schuldigde - Kennisgeving van het verwij
zingsarrest- Begrip. 1470 

Betekening en kennisgeving 
Gerechtsbrieven - Burgerlijke zakcn - Ho· 
ger bewep - Art. 751 Ger.W. - Verwittiging 
- Vorm. 1237 



-4-

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorlopige 
hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling - Naar het hof van assisen ver
wezen beschuldigde. 1470 

Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Twijfel 
komt de beklaagde ten goede - Begrip. 1294 

Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Bloed
proef- Art. 7, eerste lid, K.B. 10 juni 1959 -
Verzoeket· - Rechterlijke overheid - Des
kundige - Aanwijzing - Analyse - Geldig
heid - Voorwaarde. 1323 

Bewijs 
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken -
Arbeidsovereenkomst - Benaming van de 
overeenkomst - Toepasselijke wetsbepalin
gen. 1342 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Bewijslast - Vordering 
gegrond op een misdrijf - Rechtvaardigings
grond. 1387 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feite
Jijkc vermoedens - Toetsing door bet Hof. 

1286 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Gebouw 
- Instorting - Verzuim van onderhoud -
Aansprakelijkheid van de eigenaar. 1445 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Betekenis - Echtschei
ding - Gronden - Feitelijke scheiding -
Duur. 1470 

Bewijs 
Strafzaken 
rechtsvordering. 

Bewijs 

Bewijslast - Burgerlijke 
1374 

Strafzaken - Geschriften - Wettelijke be
wljswaarde - Beroepsgeheim - lnbeslagne
ming van documeoten - Voorwaarden. 1462 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Wettelijke be
wijswaarde - Beroepsgeheim - Bescheiden 
- Bezit door derden. 1462 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Wettelijke be
wijswaarde - Beroepsgeheim - Bescheiden 
- Vertrouwelijk karakter 1462 

Bewijs 
Strafzakeo - Geschriften - Bewijskracht -
Miskenning - Begrip. 1199 

Bewijs 
Allerlei - Vaststelling van overspel door ge
rechtsdeurwaarder - Voorwaarden - Presi
dentiiHe beschikking - Betekening. 1453 

Bloedproef 
Art. 7, eerste lid, K.B. 10 juni 1959 - Analyse 
- Verzoeker - Rcchterlijke overheid - Des
kundige - Aanwijzing - Wettigheid - Voor
waarde. 1323 

Bloedproef 
Vasts telling. 

Burgerlijke rechtsvordering 

1469 

Uitsprauk door de burgerlijke rechter - On
derzoek van de verjaring - Vaststelling van 
de feiten die aan de vordering teo groodslag 
liggen. 1204 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafgerecht - Versehijning van de burger
lijke partij - In de persoon van een advocaat. 

1262 

Burgerlijke rechtsvordering 
Rechtsvordering tot vergoeding van de door 
een misdrijf veroorzaakte schade - Keuze 
van de benadeelde partij tussen het burgerlijk 
en het strafgerecht - Draagwijdte. 1272 

Burgerlijke rechtsvordering 
Toekenning van schade - Vergoeding aan 
een burgerlijke partij - Vereiste. 1272 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij - Afwijziging van het ver
zet van de burgerlijke partij tegen eeo be
schikking van buitcnvervolgingstelling -
Verplichte veroordeling tot schadevergoeding. 

1297 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafzaken - Strafvordering - Verjaring -
Gcvolg. 1322 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafzaken - Strafvordering - Overlijdeo 
van de verdachte - Bevoegdheid van het on
derzoeksgerecht. 1343 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling 
held. 

Ontvankelijk-
1441 
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c 

Cassatie 
Opdracht van het Hof - Belastingzaken -
Bestreden beslissing - Verantwoording -
Rechtsgrond - IndeplaatssteiUng. 1231 

Cassatie 
Opdracht van het hof - Burgerlijke zaken -
Bestreden beslissing - Verantwoording -
Rechtsgrond - lndeplaatsstelling. 1264 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Ver
zet- Strafzaken - Ontvankelijkheid. 1261 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst -
Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof. 

1269 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Be
lastingzaken - Inkomstenbelastingen -
Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof 
van Cassatie - Omvang. 1459 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Ont
zetting uit rechten - Vernietiging wegens on
wettigheid van die straf. 1437 

Cassatie 
Arresten - Vorm - Vernietiging - Omvang 
- Strafzaken - Strafvordering - Afzonder
Jijke feiten - Verschillende veroordelingen 
- Vernietiging van een beslissing - Burger-
lijke rechtsvorderingen Vernietiging -
Voorwaarde. 1225 

Cassatie 
Bindendverklaring - Burgerlijke zaken -
Vordering tot bindendverklaring van het ar
rest voor een voor het hof in tussenkomst op
geroepen partij - Voorwerp. 1287 

Cassatiemiddelen 
Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Burger
lijke zaken - Middel dat betrekking heeft op 
een in het aangewezen wetsartikel vervatte 
en voor de toepassing van dat artikel noodza
kelijke voorwaarde. 1235 

Cassatiemiddelen 
Aard - Strafzaken - Middel gegrond op be
weringen die door de authentieke vaststellin
gen van een proces-verbaal worden tegenge
sproken - Niet van valsheid beticht stuk -
Gevolg. 1382 

Cassatiemiddelen 
Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Burger
Hike zaken - Vermelding van de geschonden 
wetsbepalingen - Gewijzigde wetsbepalin
gen - Ontvankelijkheid - Vereisten. 1411 

Cassatiemiddelen 
Bij te voegen stukken - Algemene begrippen 
- Verbindende kracht van de statuten van 
een vereniging. 1172 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Regels van het geding - Toepassing in bo
ger beroep - Geen vermelding van art. 1042 
Ger.W. - Ontvankelijkheid. 1267 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe middelen - Burgerlijke zaken - Be
grip. 1309 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Dwin
gende wetsbepaling - Dwingend ten voordele 
van de tegenpartij. 1363 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe middeten - Strafzaken - Middel 
waarin kritiek wordt geuit op onregelmatighe
den bij het verhoor van een getuige voor de 
eerste rechter - Middel niet aan de appet
rechter voorgelegd. 1279 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke 
partij - Betang. 1317 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Tuchtzaken -
Orde van Geneesheren - Een enkele straf 
uitgesproken wegens twee tekortkomingen 
aan de plichtenteer - Middelen die enkel be
trekking hebben op een van die tekortkomin
gen - Ontvankelij kheid. 1285 

Cassatiemiddelen 
Geen betrekking op de bestreden beslissing 
- Strafzaken - Commissie tot bescherming 
van de maatschappij - Ge!nterneerde - Ver
zoek tot invrijheidstelling op proef - Afwij
zing - Middel gericht tegen bet ontbreken 
van de mogelijkheid om beroep in te stellen. 

1443 

Cheque 
Verhaalsvorderingen - Verjaring - Art. 
52bis Chequewet - Rechtsvordering tegen de 
trekker of de endossant - Aard. 1354 
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Collectieve arbeidsovereenkomst 
Met de dwingende wetten strijdige bepaUn
gen - Nietigheid van die bepalingen - Ge
volg - Andere bepalingen. 1190 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbe
drijf - C.A.O. 14 mei 1980, hoofdstuk IV -
Loonregeling voor leerlingen. 1302 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Toepassingsgebied - Leerlingen. 1302 

D 

Deskundigenonderzoek 
Afpaling - Kosten - Verdeling tussen partij
~ ~41 

Dienstplicht 
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op licha
melijke grond - Dienstplichtige met werke
lijke en gewone verblijfplaats buiten het land 
- Raadpleging van een geneesheer-specialist 
- Verplichting - Begrip. 1289 

Dienstplicht 
VrijsteUing en voorlopige afkeuring op licha
melijke grond - Dienstplichtige met werke
lijke en gewone verblijfplaats buiten hetland 
- Criteria inzake lichamelijke geschiktheid 
- Toepassing. 1289 

Dienstplicht 
Militierechtscollege - Rechtspleging - Her
keuringsraad - Middel gegrond op bewerin
gen die door de authentieke vaststellingen 
van de bestreden beslissing worden tegenge- · 
sproken - Geen regelmatige betichting van 
valsheid - Gevolg. 1250 

Dienstplicht 
Militierechtscollege - Samenstelling - Her
keuringsraad - Voorzitter. 1272 

Dienstplicht 
Militierechtscollege - Vorm van de beslissin
gen - Herkeuringsraad - Beslissing - Ken
nisgeving - Termijn - Laattijdigheid - Ge
volg. ' 1250 

Dienstplicht 
Militierechtscollege - Vorm van de beslissin
gen - Herkeuringsraad - Aandoeningen 
door de dienstplichtige aangevoerd na zijn 
inobservatiestelling - Regelmatig aangewe
zen aandoeningen - Beslissing aan de hand 
waatvan het Hof niet kan nagaan of de her
keuringsraad die aandoeningen heeft onder
zocht. 1461 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Gronden - Feitelijke scheiding - Duur. 1470 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Gronden - Feitelijke scheiding - Duur -
Bewijs. 1470 

Erfenissen 
Schenking met voorbehoud van het vruchtge
bruik aan een erfgerechtigde in de rechte lijn 
- Toestemming van de andere erfgerechtig
den- Gevolgen - Art. 918 B.W. 1179 

Erfenissen 
Schenking met voorbehoud van het vruchtge
bruik aan een erfgerechtigde in de rechte lijn 
- Toestemming van de andere erfgerechtig
den- Gevolgen - Artt. 918 en 922 B.W. 1179 

Erfenissen 
Schenking met gedeeltelijk voorbehoud van 
het vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in 
de rechte lijn - Toestemming van de andere 
erfgerechtigden- Gevolgen- Art. 918 B.W. 

1179 

Europese Gemeenschappen 
Verdragsbepalingen E.E.G.-verordening 
3820/85 - K.B. van 13 mei 1987 ter uitvoering 
van die verordening - Overtredingen ge
pleegd v66r de inwerkingtreding van het ko
ninklijk besluit - Strafbaarstelling. 1252 

Europese Gemeenschappen 
Verdragsbepalingen - E.E.G.-verordening 
3820/85 - Art. 18, tweede lid - Draagwijdte. 

1252 
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Europese Gemeen sch appen 
Verdragsbepalingen - Artt. 2 en 3 E.E.G.-ver
ordening nr. 1408/71 Sociale Zekerheid - Uit
legging - Minder-valide - Tegemoetkoming 
- Echtgenoot - Werknemer Onderdaan 
van een Lid-Staat. 1455 

F 

Faillissement, fa illissementsakkoord en 
gerechteUjk akkoord 
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers -
Faillietverklaring van de werkgever - Be
voorrechte schuldvordering van de werkne
mer- Loon- Draagwijdte. 1339 

G 

Geestrijke dra nken 
Drankgelegenheid - Vergunningsrecht -
Huurwaarde - Aangiite van een te !age waar
de - Aflopend misdrijf. 1346 

Geestrijke dranken 
Drankgelegenheid - Vergunningsrecht -
Aanvullend recht - Niet-betaling - Aflopend 
misdrijf. 1346 

Gemeenschap en gewest 
Rechtsopvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten - Verplichtingen 
betreUende overgedragen goederen - Han
geode gerechtelijke procedures - Draagwijd
te. 1264 

Gemeenschap, gewest 
Bezoldigd vervoer van personen over de weg 
met autobussen en met autocars - Kwali
teitskenmerken - Machtiging tot exploiteren 
van ongeregeld bezoldigd vervoer Toeris-
tisch beleid. 1278 

Gemeenschap, gewest 
Gehoudenheid van de Staat voor de in art. 61, 
§ 1, zesde lid, tweede dee!, van de Financie
ringswet van 16 jan. 1989 bedoelde • andere 
schulden • - Vaststaand karakter van die 
schulden - Tijdstip. 1417 

Gemeensch ap , gewest 
Rechtsopvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten - Art. 61, § 1, 
eerste lid, Financieringswet 16 jan. 1989 -
Draagwijdte. 1417 

Geneeskunde 
Geneesmidde.len - Verdovende middelen 
Wet 24 feb. 1921, art. 6 - Vrijstelling of \'er
mindering van straffen - Onthulling aan de 
overheid- Begrip. 1405 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Dierenartsen - Gemeng
de raad van beroep - Geen proces-verbaal 
van de terechtzitting - Onmogelijkheid voor 
het Hof om de samenstelling van het rechts
college nate gaan - Nietige beslissing. 1280 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Apothekers - Beslissing 
van de provinciale raad - Hoger beroep -
Raad van beroep - Rechtspleging - Akte 
van hoger beroep - Vorm - Onregelmatig
heid - Gevolg - Ontvankelijkheid. 1383 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure voor de fei
tenrechter- Onteigening- Kosten ten Jaste 
van de in het ongelijk gestelde pa1·tij. 1385 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure voor de fei 
tenrechter - Na cassatie met verwijzing -
Rechtsplegingsvergoeding. 1421 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht -
Arbeidsongeval - Rechtsvordering van de ge
troffene of de rechthebbende tegen bet Fonds 
voor Arbeidsongevallen. 1389 
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Grondwet 
Art. 10 - Vaststelling van overspel door ge
rechtsdeurwaarder- Voorwaarden. 1453 

Grondwet 
Artikel 107 - Toetsing van de wettigheid van 
besluiten en verordeningen door hoven en 
rechtbanken. 1291 

H 

Heling 
Wetenschap van de heler - Beoordeling van 
de feitenrechter. 1215 

Heling 
Bestanddelen van het misdrijf- Bezit. 1215 

Herroeping van het gewijsde 
Hoger Beroep. 1431 

Hof van assisen 
Samenstelling van het hof en van de jury -
Proces-verbaal van de verrichtingen tot 
samenstelling van de jury - Middel gegrond 
op beweringen die worden tegengesproken 
door de authentieke vaststellingen van het 
proces-verbaal - Niet van valsheid beticht 
proces-verbaal - Gevolg. 1382 

Hof van assisen 
Samenstelling van het hof en van de jury -
Magistraat die aan een lid van het hof van be
roep opdracht heeft gegeven om bet hof van 
assisen voor te zitten - Magistraat die dee! 
heeft uitgemaakt van de kamer van inbe
schuldigingstelling bij een uitspraak over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis -
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een onpartijdige 
rechterlijke instantie - Begrip. 1382 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting - Proces-ve.rbaal van 
de vragen die zijn gesteld en overhandigd aan 
de jury - Middel gegrond op beweringen die 

worden tegengesproken door de authentieke 
vaststellingen van het proces-verbaal - Niet 
van valsheid beticht proces-verbaal - Gevolg. 

1382 

Hof van assisen 
Tussenarrest - Vel'Zoek tot het beluisteren 
van geluidsbanden - Afwijzing - Motive
ring. 1442 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen 
- Uitvoerend beslag op onroerend goed -
Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging -
Begrip. 1182 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen - Herroe
ping van het gewijsde. 1431 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - lncidenteel boger be
roep - Ontvankelijkheid na afstand van het 
principaal beroep. 1201 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Bevoegd
heid van de rechter - Devolutieve kracht -
Heropening der debatten bevolen door de eer
ste rechter - Onderzoeksmaatregel - Be
grip. 1239 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Rechtspleging in boger 
beroep - Art. 751 Ger.W. - Kennisgeving bij 
gerechtsbrief - Geldigheidsvoorwaarden. 

1237 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen Bevoegdheid van 
de rechter - Burgerlijke rechtsvordering -
Hoger beroep van de burgerlijke partij - Pre
cisering van het feit van de telastlegging -
Wettigheid. 1195 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van 
de rechter - Omschrijving van de telastleg
ging- Toevoeging. 1313 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in boger beroep 
- Strafvordering - Eenstemmigheid - Elm 
enkele straf, door de eerste rechter uitgespro
ken wegens verschillende telastleggingen -
Appelgerecht dat een van die telastleggingen 
niet bewezen verklaart - Handhaving van de 
door de eerste rechter uitgesproken straf -
Eenstemmigheid niet vereist. 1280 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Nieuwe vordering -
Ontvankelijkheid - Belang - Begrip. 1467 
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Hoger beroep 
Strafzaken - But·gerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Nieuwe vordering -
Ontvankelijkheid- Voorwaarde. 1467 

Hoger beroep 
Tuchtzaken - Orde van Apothckers - Be
slissing van de provinciale raad - Hoger be· 
roep- Raad van beroep- Rechtspleging
Akte van boger bcroep - Vorm - Onregel
matigheid - Gevolg - Ontvankelijkheid. 

1383 

Hoofdelijkheid 
Strafzakeo - Verjaring van de strafvordering 
- Tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring - Pluraliteit van beklaagden. 1260 

Huur van goederen 
Huishuur - Verplichtingen van partijen -
Plaatsbeschrijving - Gevolg. 1267 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde - Hernieuwing -
Aanvraag om huurhernieuwing - Op straffe 
van nietigheid voorgeschrcven vermeldingen. 

1281 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde - Hernieuwing - Be
palingen van art. 14, eerste lid, vervat in de 
Handelshuurwet- Bepalingen van dwingend 
recht. 1281 

Huur van goederen 
Handelsbuur - Einde - Opzegging - Art. 3, 
vijfde lid, Handelshuurwet - Toepassingsver· 
eisten. 1420 

I 

lngebrekestelling 
Begrip. 1244 

IngebrekesteUing 
Begrip - Ziekte· en invaliditeitsverzekering. 

1244 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Pensioenen - Vergoedingen wegens be· 
roepsziekte - Belastbaarstelling - Vereiste. 

1355 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Rente - Verkeersoogeval - Blijvende onge· 
schiktbeid - Belastbaarheid Voorwaar· 
~~ ~~ 

lnkomstenbelastingen 
Vennootscbapsbelastiog - Afzonderlijke ann· 
slagen - Opslorping - Maatschappelijk ver· 
mogen- Latere verdeling- Begrip. 1411 

lnkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting- Afzonderlijke aan· 
slagen - Bijzondere aanslag - Maatschappe· 
lijk vermogen - Verdeling. 1411 

lnkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Aanre· 
kening en terugbetaling van de voorheffingcn 
- Onroerende voorheffiog - Terugbetaling 
- Moratoire interest. 1446 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering 
- Aanslag vernietigd wegens onwettige vesti· 
ging - Vestiging van een nieuwe aanslag -
Termijn van zes maanden. 1459 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvordering - Ver· 
moedens - Inlichtingen verstrekt door de be
lastingplicbtige - Bewijswaarde. 1204 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar - Onmogelijk
heid voor de belastiogplicbtige om het be
zwaarschrift te motiveren - Geldigheid van 
het dossier door de Staat gelegd beslag. 1359 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Gevolgen - Aan
hangigmaking van de zaak bij het Hof van 
Cassatie - Omvang. 1459 

lnkomstenbelastingen 
Rechten en voorrechten van de Schatkist -
Vervolgingen - Onrechtstreekse vervolgin· 
gen - Dwangschrift - Dwangbevel - Ge· 
lijkstaande akte - Betekening - Kennisge
ving - Niet vereist. 1326 

lnkomstenbelastingen 
Rechten en voorrechten van de Schatkist -
Vervolgingen - Dwangschrilt - Begrip. 1326 

lnkomstenbelastingen 
Rechten en voorrechten van de Schatkist -
Vervolgingen - Dwangschrift - Betokening 
- Kennisgeving - Niet vereist. 1326 



-10-

Interest 
Moratoire interesten - lngebrekestelling. 

1244 

Interest 
Moratoire interesten - Veroordeling van bet 
Rijksinstituut voor Ziekte- en lnvaliditeitsver
zekering tot betaling van moratoire interest 
op de aan een rechthebbende door een verze
keringsinstelling verschuldigde uitkeringen 
- Onwettigheid. 1244 

Interest 
Moratoire interesten - Vordering - Werkne
mers - Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
- Vergoedingen - Ingebrekestelling - Ver
zekeringsinstelling. 1244 

Interest 
Moratoire interesten - Ziekte- en invalidi
teitsverzekering - Arbeidsongeschiktheid -
Werknemers - Grondslag van de moratoire 
interest- Begrip. 1244 

Interest 
Moratoire interest - Beslag onder derden -
Gehoudenheid door de schuldenaar, derde-be
slagene. 1337 

Interest 
Compensatoire interest - Betaling van een 
voorschot - Geen interest meer verschul
digd. 1295 

K 

Kort geding 
Bevoegdheid - Bestuurshandeling - Ogen
schijnlijk foutieve aantasting van subjectieve 
rechten. 1361 

L 

Laster en eerroof 
Moree! bestanddeel - Begrip. 1317 

Loon 
Bescherming - Draagwijdte van het begrip 
• loon • - Faillietverklaring van de werkge
ver - Bevoorrechte schuldvordering van de 
werknemer. 1339 

Loon 
Bescherming - Rente - Opzeggingsvergoe
ding - Uitwinningsvergoeding. 1363 

Loon 
Bescherming - Aard van de wetsbepaling -
Art. 10 Wet Bescherming Loon. 1363 

Loon 
Bescherming - Niet-betaling - Misdrijf -
Ogenblik waarop het misdrijf is voltrokken -
Aflopend misdrijf. 1458 

M 

Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W. 
Uitoefening door O.C.M.W. van het eigen 
recht, als bedoeld in art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet 
- Geen • benadeelde • in de zin van art. 1 
W.A.M.-wet. 1376 

Mandeligheid 
Gedwongen afkoop - Inbezitneming - Voor
waarden. 1235 

Mijnen, groeven en graverijen 
Aansprakelijkheid van de concessionaris van 
een mijn - Herstel van de schade - Alge
meen kenmerk van de aansprakelijkheid. 

1368 



-11 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - lnkomen - Wijziging 
v66r de ingangsdatum - Inkomen van het 
jaar van de ingangsdatum. 1422 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Inkomen - Wijziging 
- Ingangsdatum van de beslissing over de 
aanvraag. 1428 

Minder-valideo 
Tegemoetkoming Echtgenoot - Werkne
mer - Onderdaan van een E.G. Lid-Staat -
Artt. 2 en 3 E.E.G.-verordening nr. 1408171 So
ciale Zekerheid - Uitlegging. 1455 

Misdrijf 
Algemene begrippen - Moree! bestanddeel 
-Laster en eerroof. 1317 

Misdrijf 
Moree! bestanddeel - Zwangerschapsonder
breking. 1462 

Misdrijf 
Soorten - Voortgezet misdl'ljf - Misdrijf ge
pleegd door een rechtspersoon - Burgerlijke 
rechter - Onderzoek van de verjaring -
Aanwijzing van de strnfrechtelijk verantwoor· 
delijke persoon. 1204 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend misdrijf - Begrip. 1346 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend misdrijf - Loon - Be· 
scherming - Niet-betaling. 1458 

Misdrijf 
Toerekenbaarheid - Rechtspersoon. 1204 

Misdrij( 
Allerlei - Art. 151 Sw. - Grondwettelijk ge· 
waarborgde rechten- Begrip. 1317 

Misdrijf 
Allerlei - Art. 233 Sw. - Samenspanning 
van ambtenaren - Bestanddelen. 1317 

N 

Nieuwe vordering 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Hoger beroep - Burgerlijke partij - Vorde· 
ring - Wijziging - Uitbreiding - Ontvanke
lijkheid- Voorwaarde. 1467 

Nieuwe vordering 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Hoger beroep - Ontvan· 
kelijkheid - Belang - Begrip. 1467 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei· 
tenrechter 
Ongeval - Fouten van twee partijen - Ver· 
deling van de aansprakelijkheid. 1177 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Wegverkeer - Maneuver - Niet voorzienba
re hindernis. 1393 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Burgerlijke rechtsvorde1·ing - Ontvankelijk· 
heid - Door een misdrijf benadeeld persoon. 

1441 

Ondememingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Ontslagvergoe· 
ding - Vergoeding bepaald in art. 21, § 7, eer· 
ste lid, 1o, Bedrijfsorganisatiewet - Recht -
Verkozen kandidaat - Geen ondernemings
raad opgericht. 1212 

Ondeme.mingsraad en veiligheidsco.mite 
Verkiezingen - Kandidaat - Ontslag -
Voordracht - Beroep - Beslissing - On
rechtmatige kandidatuur - Wettigheid. 1242 

Ondernemingsraad en veiligheidsco.mite 
Verkiezingen - Lijst van de voorgedragen 
kandidaten - Wijziging door de representa· 
tieve werknemersorganisatie - Termijn -
Toepassingsgebied. 1242 

Onderne.mingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen - Gerechtelijke procedure -
Beroep tegen de verkiezingen - Identi teit en 
adres van de betrokken partijen - Neerleg
ging ter griffie in limine litis- Nalatigheid -
Gevolg. 1249 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen - Gerechtelijke procedure -
Beroep tegen de verkiezingen - ldentiteit en 
adres van de betrokk.en partijen - Neerleg
ging ter griffie in limine litis- Nalatigheid -
Ambt van de rechter. 1249 



Onderwijs 
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde uni-
versitaire instelling Personeelsstatuut -
Draagwijdte. 1365 

Onderwijs 
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde uni
versitaire instelling - Bijdrageplicht tegen
over de sociale-zekerheidsinstelling - Perso
neel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971. 1365 

Onderwijs 
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde uni
versitaire instelling - Personeel bedoeld in 
art. 41 wet 27 juli 1971 - Aard van de dienst
betrekking. 1365 

Onderzoek in strafzaken 
Rogatoire commissie - Uitvoering - Proce
dure. 1197 

Onderzoek in strafzaken 
Kamer van inbeschuldigingstelling - An·est 
dat het verzet van de burgerlijke partij tegen 
cen beschikking van buitenvervolgingstelling 
afwi.jst - Verplichte veroordeling van de bur
gerlijke partij tot schadevergoeding. 1297 

Onderzoeksgerechten 
A!wijzing van het verzet van de burgerlijke 
partij tegen een beschikking van buitenvet·· 
volgingstelling - Veroordeling tot schadever
goeding - Begrip. 1297 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure - Buitenvervol
gingstelling - Burgerlijke partij - Verzoek 
om een aanvullend onderzoek - Afwijzing -
Motivering. 1317 

Openbare orde 
Arbeidsongeval - Bepalingen betrefiende 
vorderingen tegenover de aansprakelijke der
de. 1166 

Openbare orde 
Wet inzake de organisatie van de tuchtgerech
ten - Advocaten - Bepalingen die de open
bare m·de raken. 1287 

Openbare schennis van de goede zeden 
Afbeeldingen - P renten - Strijdig met de 
goede zeden - Verkoop - Voorraad - Open
baarheid. 1350 

Overeenkomst 
Begrip, vereisten - Vorm - Arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd - Schriftelijke 
vaststelling - Dwingende wetsbepaling -
Bescherming - Afstand van die bescherming 
- Tijdstip. 1390 
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Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Art. 15, § 4, M.B. 10 aug. 1977 - Interest voor 
achterstallige betalingen - Toepassingsge
bied. 1269 

p 

Pand 
Handclszaak - Warrant - Pandhoudende 
schuldeiser met voorrecht op een handelszaak 
- Warranthouder - Voorrechten - Samen
loop - Rang. 1330 

Pand 
Warrant - Koopwaar onder warrant - Bezit 
- Begt·ip. 1330 

Prejudicieel geschil 
Arbltragehof - Verplichtingen van het Hof 
van Cassatie - Grenzen. 1443 

R 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Be
handeling en berechting van de vorderiog -
Behandeling en berechting op tegenspraak -
Terechtzitting - Art. 758, tweede lid, Ger.W. 
- Draagwijdte. 1229 



Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algcmene regels - Be
voegdheden van de rechter - Redenen voor
gedragen door de partijen - Bevoegdheid 
van de rechter tot aanvulling ervan - Gren
zen. 1267 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Oor
zaak van de vordering - Ambtshalve wijzi
ging door de rechter. 1309 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving 
van de telastlegging- Toevoeging. 1313 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe kwa
lificatie van de feiten - Vereisten. 1394 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verjaring van de straivordel'ing - Tijdig in
gestelde burgel'lijke rechtsvordel'ing - Be
voegdheid van de rechter. 1260 

Rechten van de Mens 
Art. 5.2 E.V.R.M. - Toepassingssfeer. 1199 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Stra(zaken - Onpartij
dige rechterlijke instantie - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Verzoek inge
diend voor de kamer belast met de correctio
nele zaken in boger beroep - Beoordeling -
Beslissing ten gronde - Dezelfde reehter. 

1225 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een onpartijdige 
rechterlijke instantie - Begrip. 1382 

Rechten van de Mens 
E.V.R.M., art. 6.1 - !.V.B.P.R., art. 14 -
Recht op toegang tot een rechterlijke instan
tie - Bevel tot onmiddellijke aanhouding -
Ontvankelijkheidsvoorwaarden van de voor
ziening in cassatie. 1400 

Rechten van de Mens 
Art. 8.1 - Vaststelling van ovcrspcl door ge
rechtsdeurwaarder. 1453 

Rechten van de Mens 
E.V.R.M., urt. 2.1. 

Recht van verdediging 

1462 

Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ho
ger beroep - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Rechtspleging - Dossier - Medede
ling. 1199 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Ambtshalve door de 
rechtt!r aangevoerde reden - 1\liskenning -
Vereiste. 1267 
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Recht van verdediging 
Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Rege
ling van de procedure - Buitenvervolging· 
stelling - Burgerlijke partij - Verzoek om 
een aanvullend onderzoek Ahvijzing -
Motivering. 1317 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe kwa
lificatie van de feiten - Heropening der de
batten. 1394 

Recht van verdediging 
Hof van assisen - Tussenarrest - Verzoek 
tot het beluisteren van geluidsbanden - Af. 
wijzing - Motivering. 1442 

Rechterlijk gewijsde 
Stt·afzaken - At·beidsongeval Schade -
Beslissing van het strafgerecht - Bcslissing 
van het arbeidsgerecht- Gezag van het straf
rechtelijk gewijsde t.a.v. de burget·lijlte rech
ter. 1192 

Rechtel'lijk gewijsde 
Gezag - Strafzaken - Vcrvolging wegens 
een strafbaar feit van v66r een veroordeling 
- Beoordeling door de rechter of de feiten al 
dan niet een enkel strafbaar feit opleveren -
Vereisten en gevolg. 1345 

Rechterlijke Macht 
Ongeoorloofde schending van een subjectie! 
recht door de bestuursoverheid - Voorkomen 
of herstellen van die schending - Bevoegd· 
heid van de Rechterlijke Macht. 1361 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts· 
college - Proces-verbaal van de terechtzit
ting- Tegenstrijdige vermeldingen. 1263 

Rechterlijke organisatie 
Strafzakeo - Samenstelling van het rechts
college - Beslissing waarbij de berechting 
van de zaak wordt uitgesteld - Latere beslis· 
sing over de grond van de zaak. 1394 

Rechterlijke organisatie 
Tuchtzaken - Gemengde raad van beroep 
van de Orde van Dierenartsen - Geen pro
ces-verbaal van de terechtzitting - Onmoge
lijkheid voor het Hof om de samenstelling van 
het rechtscollege na te gaan - Nietige beslis
sing. 1280 

Rechterlijke organisatie 
Tuchtzaken - Advocaten - Wet inzake de 
organisatie van de tuchtgerechten - Bcpalin· 
gen die de openbare orde raken. 1287 

Rechterlijke organisatie 
Tuchtzaken - Samenstelling van het rechls· 
college - Art. 779 Ger.W.- Toepassing. 1336 



Rechterlijke tucht 
Plaatsvervangend rechter - Gedrag - Be
grip. 1213 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Strafzaken - Persoonlijk karakter van de 
straUen. 1275 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Strafzaken - Twijfel komt de beklaagde ten 
goede- Begrip. 1294 

Rechtsbijstand 
Voorziening in cassatie - Persoon door wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld. 1196 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Dubbelzinnigheid -
Begrip. 1345 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Burgerlijke 
zaken - Beslissing waarin toepassing wordt 
gemaakt van een wetsbepaling - Geen vast
stelling dat de voorwaarden voor de toepas
sing van die bepaling zijn vervuld. 1201 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Strafvordering - Veroordeling - Wetsbe
palingen. 1218 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusies - Strafzaken 
- Ten laste gelegd Ieit - Oorspronkelijke 
omschrijving - Vrijspraak - Heromschrij
ving- Veroordeling- Gevolg. 1314 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burge•·lijke zaken - Geen 
conclusie in het dossier - Vaststelling dat 
een conclusie is genomen. 1211 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Conclusie niet beantwoord -
Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Rege
ling van de procedure - Buitenvervolging
stelling - Burgerlijke partij - Verzoek om 
een aanvullend onderzoek - Afwijzing -
Motivcring. 1317 

Regeling van rechtsgebied 
Burgerlijke zaken - Faillissement door twee 
rechtbanken van koophandel uitgesproken. 

1187 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Be
klaagde bij afzonderlijke beschikkingen we
gens verschillende feiten verwezen naar cor
rectionele rechtbanken die niet ressorteren 
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onder het rechtsgebied van hetzelfde hof van 
beroep - Verzoek tot regeling van rechtsge
bied gegrond op samenhang - Verzoekschrift 
van de beklaagde - Beoordeling door het 
Hof. 1402 

s 

Schuldvergelijking 
Opeisbare schulden - Opeisbaar karakter -
Begrip. 1350 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
en onopzeltelijk doden - Toediening van 
stoUen die de dood kunnen teweegbrengen of 
de gezondhcid zwaar kunnen schaden - Be
grip. 1394 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
- Fout- Oorzakelijk verband. 1437 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
- Fout- Begrip. 1437 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid - Art. 4, tweede lid, Arbeidsover
eenl<omstcnwet Handelsvertegenwoor-
diger - Wetlclijk vermoeden Beroep op 
dat vermoeden. 1343 

Sociale zeke•·heid 
Werknemers - Bijdrageplicht - Gesubsi
dieerdc universitaire instelling - Personeel 
bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971. 1365 

Sociale zekerheid 
Sociaal statuut van de zelfstandigen - Bij
drageplicht - Vrijstell ing - Uitoefening van 
een andere beroepsbe:o:igheid - Voorwaarde. 

1364 



Stedebouw 
Sanctie - Herstel - Bevel - Wettigheid -
Voorwaarde. 1218 

Stedebouw 
Herstel - Bevoegde administraUeve overheid 
- Vordering - Vorm. 1407 

Stedebouw 
Ruimtelijke ordening en stedebouw - Bouw
of verkavelingsverbod - Schadeloosstelling 
- Waardevermindering van het goed - Ra
ming - Schatting - Procedure - Art. 1, § 2, 
K.B. 24 okt. 1978 - Wettigheid. 1161 

Stedebouw 
Ruimtelijke ordening - Bouw· of verkave· 
lingsverbod - Recht op schadevergoeding -
Aard. 1161 

Straf 
Algemene begrippen - Persoonlijk karakter 
van de straffen - Draagwijdte van het begin
set. 1275 

Straf 
Samenloop - Eendaadse. 1379 

Straf 
Allerlei - Motivering - Vroegere veroorde· 
ling - Uitwissing. 1312 

T 

Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Vereisten. 1231 

Tussenkomst 
Strafzaken - W.A.M.-verzekering - Vrijwil· 
lige of gedwongen tussenkomst van de verze
keraar - Voorwaarde - Beperking van het 
voorwerp van de tussenkomst. 1255 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Vordering tot bindend· 
verklaring van de beslissing - Vordering tot 
bindendverklaring van het arrest voor een 
voor het Hof van Cassatie in tussenkomst Op· 
geroepen partij - Voorwerp. 1287 
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Tussenkomst 
Strafzaken - W.A.M.-verzekering - Verzeke· 
raar - Gedwongen tussenkomst - Strafge
recht- Voorwaarden. 1348 

u 

Uitlevering 
Art. 11 Uitleveringswet - Rogatoire commis· 
sie - Uitvoel'ing - Procedure. 1197 

v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Gebruik van valse stukken - Begrip. 1406 

Verbintenis 
Schulden en schuldvorderingen - Opeisbaar 
karakter - Begrip. 1350 

Vereniging zonder winstoogmerk 
Rechtspersoonlijkheid - Neerlegging van de 
ledenlijsten ter griifie van de burgerlijke 
rechtbank - Verzuim - Sanctie. 1283 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Vordering tot vergoe
ding van de schade ten gevolge van een mis· 
drijf - Misdrij! gepleegd door een rcchlsper
soon - Voortgezet misdrijf- Aanwijzing van 
de strafrechtelijk verantwoordelijke persoon. 

1204 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Vordering tot vergoe· 
ding van de schade ten gevolge van een mis
drijf - Uitspraak door de but·gerlijke rechter 
- Vaststelling van de feiten die aan de vorde· 
ring ten grondslag liggen. 1204 



Verjaring 
Strafzaken - Termijnen (duur) - Strafvor
dering - Verjaring - Burgerlijke rechtsvor
dering - Gevolg. 1322 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Arbeidsonge
val - Rechtsvordering tot betaling van de bij 
de Arbeidsongevallenwet bepaalde vergoedin· 
gen - Vroegere vordering gesteund op een 
andere rechtsgrond - Rechtsvordering tegen 
de werkgever. 1389 

Verjaring 
Strafzaken - Termijnen - Burgerlijke 
rechtsvordering - Invloed van de verjaring 
van de strafvordering. 1260 

Verjaring 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering 
voortvloeiend uit een misdrijf - Vaststelling 
van de verjaring der strafvordering door het 
onderzoeksgerecht - Kennisneming van de 
burgerlijke rechtsvordering. 1343 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering 
E(m enkel strafbaar opzet. 

Verwijzing na cassatie 

Allerlei -
1379 

Strafzaken - Strafvordering - Verjaring. 
1322 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Be
~~ 1W 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ver
zoek - Afwijzing - Criteria. 1325 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - WetUge verdenking - Apothe· 
ker - Orde van Apothekers - Provinciale 
raad - Onttrekking van de zaak aan de pro
vinciale raad van de Orde van Apothekers -
Verwijzing. 1410 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Wettige verdenking - Apothe-
ker - Orde van Apothekers Provinciale 
raad - Tuchtvervolging. 1410 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Strafzaken - vrijwil
lige of gedwongen tussenkomst van de verze-
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keraar - Voorwaarde - Beperking van het 
voorwerp van de tussenkomst. 1255 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplich
ting - Toevallig feit- Voorwaarde. 1299 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering 
dwongen tussenkomst 
Voorwaarden. 

Verzekering 

Verzekeraar - Ge
Strafgerecht -

1348 

W.A.M.-verzekering - • Benadeelde • in de 
zin van art. 1 W.A.M.-wet - Beg1·ip. 1376 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Dief die het gestolen 
voertuig in het verkeer brengt - Strafbaar
heid. 1439 

Verzet 
Stl·af:~:aken - Verstekvonnis waarbij uit
spraak wordt gedaan op de strafvordering en 
de burgerlijke rechtsvordering - Termijn 
van verzct t.a.v. de burgerlijke partij. 1173 

Verzet 
Strafzakcn - Verzet door de eerste rechter 
wettig niet ontvankelijk verklaard - Boger 
beroep - Geen kennisneming van de zaak 
:~:elf. 1173 

Vonnissen en arresten 
Verbetering - Misrekening - Begrip. 1185 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behande
ling en berechting van de vordering - Behan
deling en berechting op tegenspraak - Te
rechtzitting - Art. 758, tweede lid, Ger.W. -
Draagwijdte. 1229 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Hoger be· 
roep - Art. 751 Ger.W. - Kennisgeving bij 
gerechtsbrief - Gcldigheidsvoorwaarden. 

1237 

Vonnissen en arresten 
Burgcrlijke zaken - Algemeen - Hoger be
roep - Devolutieve kracht- Heropening der 
debatten bevolen door de eet·ste rechter -
Onderzoeksmaatl·egel - Begrip - Bevoegd
heid van de appelrechte1'. 1239 

Vonnissen e n arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele 
en politiczaken - Afzonderlijke beslissingen 
over schuld en straf. 1175 
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Vonnissen en arresten 
Tuchtzal<en - Geneeskunde - Orde van Ge
neesneren ~ Raad :van beroep - Beslissing 

• .:... Uitspraak - Leden van de raad - Aanwe-
zigheid op de terechtzitting. . P36 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding- Begrip. 1400 

Voorlopige hechtenis 
. Handhaving - .Betekening van het bevel tot 
aan~ouding- Vorm. 1176 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Hoger beroep - ~amer van 
inbeschuldigingstellin-g · Rechtspleging -
Dossier - Mededeling. 1199 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving :- Hoger _beroep - Kamer van 
'jnbeschuldigingstelling - Rechtspleging -
Dossier - Mededeling - Recht van verdedi
ging. ·· · 1199 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - AJ:t. 5,2 E.V.R.M. --:- Toepasse
Bjkhei'd. 1199 

V09rlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Arrest hou
dende weigering uitsluitend gegrond op over
wegiiigeri van het beroepen vonnis - Wettig
heid. · 1290 

Voorlopige hechtenis 
Handhaviog - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Gevolg - Duur - Uit
stel op verzoek van de verdachte of zijn raads
man. 1465 

Voorlopige hechtenis 
Invrijheidstelling - Invrijheidstelling onder 
voorwaa•·den - Verzoekschrift tot opheffing 
van de voorwaarden - Handhaving van de 
voorwaarden - Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 1251 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invl'ijheidstelling - Tweedc bevel 
tot aanhouding verleend wegens andere [ei
ten - Wettigheid - Vereisten. 1404 

Voorlopige hechtenis 
Invrijheidstelling -· Verzoek tot voorlopige 
invrijhei'dstefling - Naar hct hofvan assisen 
verwezen beschuldigde- Bevoegdheid. 1470 

Voonechten en hypoth~ken .~ 
JloQtrechtl;ll ,....,.\foon•e<;ht bepaaJd .. bij art.l9, 
3~ bis,. Hxvotheekwet· -i . . Siuiting va.n .onderne
'nuilgen - Sluitingsfpnds . .-:Tei:ugvardering 

van de werkgever - Wernemersbijdragen 
voor sociale zekerheid en bedrijfsvoorheUing. 

1164 

Voorrechten ·en hypotheken 
·Pand- Handelszaak- Warrant- Pandhou
dende schuldeiser met voorrecht op een han
delszaak - Warranthouder - Voorrechten -
Samenloop - Rang. ·1330 

Voorrechten ·en hypotheken 
Faillietverklal'ing van· de werkgever - Be
voorrechte schuldvordering van de werlme
mer - Loon - Draagwijdte. 1339 

Voorziening in cassatie 
Algemene begrippen - Rechtsbijstand 
Personen door wie cassatiebea·oep kan wor-
den ingesteld. 1196 

Voorziening in c:nssatie c 

~urgerlijke zaken - Vormen - Gronden van 
niet-ontvankelijkheid - Vermelding van de 
naam van de verweerder - Verschrijving. 

1182 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Eisers - Strafvordering - Ver
oordelend arrest - Bevel tot onmiddellijkc 
aanhouding - Ontvankelijkheidsvoorwaar
den. 1400 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn van cassatieberoep -
Vreemdelingen - Vrijheidsberoving. 1408 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatieberocp 
- Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep 
- Arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stclling waarbij de verdachte verwezen wordt 
naar de correctionele rechtbank van een an
der rechtsgebied - Voorziening voor de eind
beslissing. 1227 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
- Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslis
sing - Beslissing waarbij aan de burgerlijke 
partij alles wordt toegekend wat zij vorderde 

- en de zaak naar de eerstc rechter wordt ver
wezen - .Middel waarin voor he!t Hof uitdruk
kelijk de vraag wordt opgeworpen naar het al 
dan niet definitief karakter van de bestreden 
beslissing - Gevolg. 1379 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Commissic tot bescherming 
van de ma<~;tschappij ....:..Ge'i!lterneerdc:·-: Ve~·

· zoek ·fut'beperkte; in-:-rijheids~lling ::-" ~ij
zing. · '"·· --- 144'3 



Voorzienlng in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Gemis aan 
bestaansreden - Verwerping van de voorzie
ning tegen de veroordelende beslissing -
Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding. 1400 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Strafvordering -
Verkeerde premisse van vroegtljdigheid van 
voorziening - Govolg. 1400 

Voorzienlng In cassatie 
Tuchtzaken - Vormen - Bewijs van beteke
ning van de voorziening - Te late neerleg
ging van het exploot van betekening - Ge
volg. 1287 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Oorzaak van de vorde
ring - Ambtshalve wijziging door de rechter. 

1309 

Vordering in rechte 
Belang - Begrip. 1467 

Vreemdelingen 
Vrijheidsberoving Beroep bij de Rechter
lijke Macht - Voorziening in cassatie - Ter
mijn. 1408 

Vruchtafdrijving 
Moree! bestanddeel. 

Wegverkeer 

1462 

w 

Wegverkeerswet - Wegverkeersreglement -
Algemeen - In de vlucht gedane vaststellin
gen - Identificatie van de overtreder - Ver
volging en bestraUing - Persoonlijk karakter 
van de straffen. 1275 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet - Wetsbepalingen, art. 38 -
Vervallenverklaring van het recht een voer
tuig te besturen - Herstel in het recht tot stu
ran afhankelijk van het slagen voor bepaalde 
onderzoeken - Uitwissing van de veroorde
ling - Gevolgen. 1399 

18-

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Reglementsbepa
lingen - Art. 1 - Openbare weg - Begrip. 

1339 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 -Art. 8.1 - Toe
passelijkheid - Uit een manege ontsnapt 
paard. 1258 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 12.4 - Maneuver - Begrip 
- Niet voorzienbare hindernis. 1393 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975- Reglementsbe
palingen - Art. 39 - Draagwijdte. 1374 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Begrippen - Dwingende wet - Arbeidsover
eenkomst voor een bepaalde tijd - Begrip. 

1390 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Uitlegging - Strafwet. 1317 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de ruimte - Decreet van de Fran
se Gemeenschapsraad - Toepasselijkheid -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Voorwaar
de. 1462 

Woonplaats 
Schending van de wooing - Art. 439 Sw. -
Woning - Begrip. 1223 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Cumulatieverbod 
Schadeloosstelling krachtens andere wetge
ving - Gedekte schade. 1167 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen Administratieve 
sancties - Uitsluiting - Uitkeringen wegens 
arbeidsongeschlktheid - K.B. 10 jan. 1969, 
art. 2, 6•- Toepassingsgebied. 1208 



Ziekte- en invalidite itsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen - Ge
dekte schade. 1167 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Beslissing van 
einde arbeidsongeschiktheid - Betwisting -
Werknemer wordt in bet gelijk gesteld -
Werknemer intussen opnieuw tot de werk
loosheidsuitkeringen toegelaten - Schuldvor
dering van de werknemer tegen een verzeke
ringsinstelling - Hoofdsom en interesL 1244 

19-

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Werknemers 
Vergoedingen - lngebrekestelling - Verze
keringsinsteUing - Moratoire interest. 1244 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Rijksinstituut voor 
Ziekte- en lnvaliditeitsverzekering - Op
dracht - Vergoedingen - Moratoire interest 
- Verplichting tot betaling. 1244 
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