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HOF VAN CASSATIE 71 

2" KAMER - 19 januari 1994 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID -
BEG RIP. 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING- STRAFZAKEN- TUSSENKOMST VAN 
DE VERZEKERAAR - VOORWAARDE - BE
PERKING. 

3° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN -
W.A.M.-VERZEKERING - TUSSENKOMST VAN 
DE VERZEKERAAR - VOORWAARDE - BE
PERKING. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - W.A.M.-VERZE
KERING- TUSSENKOMST VAN DE VERZEKE
RAAR - VEROORDELING VAN DE VERZEKER
DE EN DE VERZEKERAAR - HOGER BEROEP 
VAN DE VERZEKERAAR- VORDERING ERTOE 
STREKKENDE EEN FOUT VAN DE VERZEKER
DE TE DOEN AANNEMEN - ONBEVOEGDVER
KLARING - GEZAG VAN HET STRAFRECHTER
LIJK GEWIJSDE - GEEN MISKENNING. 

1 o De beslissing waarbij het hoi van be
roep zich onbevoegd verklaart om uit
spraak te doen over de vordering van 
beklaagdes W.A.M.-verzekeraar die 
voor het strafgerecht vrijwillig is tus
sengekomen om zich te beroepen op 
de eventuele fouten van de verzekerde, 
ten einde achteraf tegen laatstgenoem
de verhaal te kunnen nemen, is een 
beslissing inzake bevoegdheid in de 
zin van art. 416, tweede lid, Sv. waarte
gen onmiddellijk cassatieberoep open
staat (1)- (lmpliciet.) 

2° en 3° 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 

(1} Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 3758 (A.C., 
1984-85, nr. 12). 

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 verzekeringsnemer, 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 eventu
ele door de verzekerde gepleegde lou
ten, ten einde op hem of op de verze
keringsnemer verhaal te nemen (2). 
(Art. 9 W A.M.-wet). 

4° De beslissing waarbij het hoi van be
roep zich onbevoegd verklaart om uit
spraak te doen over de vordering 
waarbij beklaagdes W.A.M.-verzeke
raar, die voor het strafgerecht vrijwil
lig is tussengekomen en in hoger be
roep is gegaan 'tegen het vonnis waar
bij hij samen met de verzekerde 
veroordeeld is tot vergoeding van de 
schade, zich beroept op de eventuele, 
door de verzekerde begane fouten, ten 
einde achteraf op laatstgenoemde ver
haal te nemen, miskent de regel niet 
volgens welke het gezag van gewijsde 
van hetgeen t.a. v. de verzekerde is be
slist niet aan de verzekeraar kan wor
den tegengeworpen (3). 

(ROYALE BELGE N.V. T. CRUCKE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1101.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 202 
en 203bis van het Wetboek van Strafvor
dering, gewijzigd bij de wet van 10 juli 
1967, inzonderheid eerste en vierde lid, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en van het alge-

(2} Cass., 27 okt. 1992, A.R. nr. 5356 (A.C., 
1993, nbr. 698). 

(3} Zie Cass., 19 maart 1973 (A.C., 1973, 707} 
en het arrest aangehaald in noot 2. 
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meen beginsel van het gezag van het 
strafrechterlijk gewijsde bekrachtigd bij 
artikel 4 van de wet v~n 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep, op de ho
gere, beroepen die uitsluitend gericht zijn 
tegen de burgerlijke beschikkingen van 
het bestreden vonnis - dat eiseres en 
haar verzekerde had veroordeeld tot al
gehele vergoeding van de schade van de 
burgerlijke partijen - zich bij het be
streden arrest onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de vordering van 
~i.seres d~~ ertoe strekte om de burger
hJke partiJen voor de helft aansprakelijk 
te doen verklaren voor hun schade, we
gens de fout die zij zelf of hun rechts
voorgangers hadden begaan door plaats 
te nemen in een voertuig wetend dat de 
bestuurder ervan onder invloed van de 
drank ve_rkeerde, op grond « dat, hoewel 
ten aanz1en van de beklaagde een straf
rechterlijke eindbeslissing is gewezen 
zulks geenszins meebrengt dat zijn be~ 
Iangen niet meer in het gedrang kunnen 
komen; ( ... ) de wetgever, door uit te slui
ten dat de strafrechter uitspraak vermag 
te doen over de rechten die de verzeke
raar kan doen gelden tegenover de ver
zekerde ( ... ), de bevoegdheid van dit ge
recht heeft beperkt tot de bescherming 
v:~n de belangen van de benadeelde par
tiJ en van de verzekerde en niet heeft 
toegestaan dat de verzekeraar tussen
komt om zich voor de strafrechter te be
roepen op de eventuele fouten van de 
verzekerde, ten einde op laatstgenoemde 
verhaal te nemen ( ... ); het boger beroep 
van (eiseres) te dezen ertoe strekt de 
dronkenschap van haar · verzekerde ten 
tijde van het ongeval bewezen te doen 
verklaren en hierdoor meteen het bewijs 
van een contractuele fout in handen te 
krijgen, ook al betoogt zij enkel een de
ling van de aansprakelijkheid met de 
burgerlijke partijen op het oog te hebben 
gehad; dat de strafrechter niet bevoegd 
is om kennis te nemen van een verde
ring van de vrijwillig tussenkomende 
partij te~en haar verzekerde ( ... ); dat (ei
seres) met op onrechtstreekse wijze en 
langs een omweg mag verkrijgen wat 
haar langs rechtstreekse weg ontzegd 
is », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in het 
beschikkende gedeelte van haar appelcon
clusie aan het hof van beroep gevraagd 
heeft « in feite vast te stellen en voor 
recht te zeggen dat, nu de inzittenden 
een fout hebben begaan door plaats te 

nemen in een voertuig wetend dat de be
stuurder ervan onder invloed van de 
drank verkeerde, het aan de burgerlijke 
partijen staat om zelf in te staan voor de 
helft van hun schade »; de vordering van 
eiseres dus niet gericht was tegen haar 
verzekerde maar tegen de burgerlijke 
partijen en bedoeld was om een deling 
van de aansprakelijkheid te verkrijgen; 
het gezag van gewijsde erga omnes van 
de beslissing van de correctionele recht
bank die de beklaagde heeft vrijgespro
ken van de telastlegging " rijden onder 
invloed" en " ongeschiktheid tot sturen" 
en die - door genoemde beklaagde tot 
afzonderlijke straffen te veroordelen we
gens de misdrijven doden en onopzette
lijk toebrengen van slagen en verwon
dingen, enerzijds, alcoholintocixatie, an
derzijds - de afwezigheid van oorzake
lijk verband tussen die intoxicatie en de 
schade heeft vastgesteld, niet tot gevolg 
kan hebben dat de voor de beklaagde 
aansprakelijke partij, te dezen de 
W.A.M.-verzekeraar yan laatstgenoemde, 
haar recht zou verliezen om de burger
lijke partijen in boger beroep te doen 
veroordelen tot vergoeding van een ge
deelte van de schade; de verzekeraar in
gevolge de devolutieve kracht van zijn 
hoger beroep het recht heeft om, niette
genstaande het gezag van het strafrech
terlijk gewijsde, in het kader van zijn 
verweer tegen de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, het · be
staan te doen vaststellen van misdrijven 
waarvoor de strafrechter de vrijspraak 
heeft gelast, of van misdrijven waarvan 
hij heeft aangenomen dat ze in geen en
kel verband stonden met het ongeval; de 
appelrechters, door zich onbevoegd te 
verklaren om kennis te nemen van de 
vordering van de ver:;>:ekeraar die ertoe 
strekte de burgerlijke partijen voor de 
helft aansprakelijk te doen verklaren 
voor hun schade, aldus de devolutieve 
kracht van het boger beroep van de voor 
de beklaagde aansprakelijke partij heb
ben miskend (schending van de artikelen 
202 en 203bis van het Wetboek van Straf
vordering) en het beginsel van het gezag 
van het strafrechterlijk gewijsde ver
keerd hebben toegepast (miskenning van 
dat beginsel en schending van artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 waarin dat 
beginsel is vastgelegd); 

tweede onderdeel, eiseres in· haar ap
~~lconclu~~e enkel vroeg dat de burger
l!Jke partlJen aansprakelijk zouden wor
den verklaard voor een gedeelte van hun 
schade; eiseres in de gronden vari die 
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conclusie het gezag van het strafrechte
lijk gewijsde erkende van datgene wat 
ten aanzien van die verzekerde definitief 
was beslist - namelijk de vrijspraak 
voor de telastleggingen van dronken
schap en ongeschiktheid tot sturen en de 
uitspraak van een afzonderlijke straf 
voor de alcoholintoxicatie; eiseres er dus 
niet door een agressieve tussenkomst op 
uit was om het bestaan van een grand 
van verhaal op haar verzekerde voor de 
strafrechter te doen erkennen; het be
streden arrest, nu het niettemin zegt dat 
het hager beroep van eiseres bedoeld 
was om het bewijs van een contractuele 
fout van haar verzekerde in handen te 
krijgen en dat dus de vordering van eise
res in hager beroep onrechtstreeks en op 
bedekte wijze gericht was tegen de ver
zekerde, aan de appelconclusie van eise
res een betekenis en een draagwijdte 
heeft gegeven die onverenigbaar zijn 
met de bewoordingen ervan (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en in geen geval 
geantwoord heeft op die conclusie 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); het arrest zodoende bovendien het 
beginsel van het strafrechterlijk gewijs
de heeft miskend, in zoverre het beslist 
heeft dat door het hager beroep van eise
res tegen de burgerlijke partijen de 
strafrechterlijke eindbeslissing die de 
eerste rechter ten aanzien van de be
klaagde gewezen had, opnieuw ter dis
cussie werd gesteld (miskenning van het 
beginsel van het strafrechterlijk gewijs
de, bekrachtigd bij artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering: 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
te verklaren dat « het hoger beroep 
van (eiseres) ertoe strekt de dron
kenschap van haar verzekerde ten 
tijde van het ongeval bewezen te 
doen verklaren en hierdoor meteen 
het bewijs van een contractuele fout 
in handen te krijgen, ook al betoogt 
zij enkel een verdeling van de aan
sprakelijkheid met de burgerlijke 
partijen op het oog te hebben ge
had », de door de strafrechter in eer
ste aanleg ten aanzien van de be
klaagde gewezen beslissing niet op
nieuw ter discussie stelt, aan de in 

het eerste onderdeel vermelde con
clusie geen uitlegging geeft die on
verenigbaar zou zijn met de bewoor
dingen ervan en op de in dat 
onderdeel vermelde conclusie ant
woordt door ze tegen te spreken; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de wetgever, 
door de vrijwillige dan wel gedwon
gen tussenkomst van de verzekeraar 
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 veroorzaak
te schade, en door uit te sluiten dat 
de strafrechter uitspraak vermag te 
doen over de rechten die de verze
keraar kan doen gelden tegenover 
de verzekerde of de verzekeringsne
mer, de bevoegdheid van de straf
rechter beperkt tot de bescherming 
van de belangen van de benadeelde 
partij en van de verzekerde, en niet 
toestaat dat de verzekeraar tussen
komt om zich voor de strafrechter te 
beroepen op de eventuele fouten 
van de verzekerde ten einde op hem 
of op de verzekeringsnemer verhaal 
te nemen; 

Dat geen van de onderdelen van 
het middel kan worden aangeno
men; 

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

19 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn en Houtekier. 
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Nr. 32 

2e KAMER - 19 januari 1994 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BUR
GERLIJKE PARTIJ - GETUIGE - EEDAFLEG
GING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BUR
GERLIJKE PARTIJ - GETUIGE - VERHOOR 
ZONDER EEDAFLEGGING - NIETIGHEID GE
DEKT - VOORWAARDE. 

1° De burgerlijke partij, die voor het 
strafgerecht als getuige wordt onder
vraagd, moet, op straffe van nietig
heid, de bij de wet voorgeschreven eed 
afleggen, behoudens in de b1jzondere 
gevallen waar de wet anders bepaalt 
(1). (Artt. 155, 189 en 317 Sv.) 

2° In strafzaken zijn de nietigheden, die 
voortvloeien uit enige onregelmatig
heid betreffende de eed van de getui
gen, gedekt wanneer een vonnis of ar
rest op tegenspraak, behalve datgene 
dat een maatregel van inwendige aard 
inhoudt, gewezen is zonder dat die nie
tigheden door een van de partijen zijn 
voorgedragen of door de rechter 
ambtshalve zijn uitgesproken (2). (Art. 
407 Sv.) 

(DAIX) 

ARREST ( vertaJing) 
(A.R. nr. P.93.1235.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van artikel 407 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

(1) Cass., 17 jan. 1977 (A.C., 1977, 550). 

(2) Cass., 11 aug. 1988, A.R. nr. 2671 (A.C., 
1987-88·, nr. 691). 

Overwegende dat de burgerlijke 
partij, behalve wanneer ZIJ m 
een bijzonder geval verkeert waar 
de wet geen eedaflegging vereist 
voor de getuigenverklaring, de wet
telijke eed moet afleggen wanneer 
zij als getuige wordt ondervraagd 
voor een correctionele rechtbank; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 13 
november 1990 van de Correctionele 
Rechtbank te Doornik blijkt dat « de 
voorzitter verklaart dat zal worden 
overgegaan tot het verhoor van de 
getuigen die hun kamer na elkaar 
slechts verlaten om mondeling en 
afzonderlijk hun getuigenis af te 
leggen; de getuigen, alvorens hun 
getuigenis af te leggen, verklaren 
dat zij geen bloedverwant of aanver
want zijn van de beklaagde en niet 
in zijn dienst staan, en, nu (de ver
weerders Fran!;oise Dumortier en 
Patrick Delcourt) reeds een burger
lijke rechtsvordering hebben inge
steld, zij enkel voor inlichtingen 
worden ondervraagd >>; dat het ar
rest erop wijst dat die verhoren zijn 
geschied zonder dat het openbaar 
ministerie, de beklaagde en de ove
rige burgerlijke partijen zich daarte
gen hebben verzet; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis op tegenspraak is gewezen 
zonder dat de nietigheid die voort
vloeit uit het feit dat de genoemde 
getuigen zonder eed zijn onder
vraagd, door een van de partijen of 
ambtshalve door de eerste rechter is 
opgeworpen; dat krachtens artikel 
407 van het Wetboek van Strafvor
dering die nietigheid is gedekt; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door « het onderzoek ter zitting 
vanaf (die getuigenverklaringen) 
nietig te verklaren samen met de 
beslissing die deze onregelmatigheid 
overneemt >>, artikel 407 hebben ge
schonden; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
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door eiser aangevoerde middel dat 
niet kan leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, verleent akte van de af
stand van de voorziening van eiser, 
in zoverre zij gericht is tegen de be
slissingen op de door de verweer
ders Franl;!oise Durmortier en Pa
trick Delcourt tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen; ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwij st de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

19 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 33 

2• KAMER - 19 januari 1994 

1° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY - TUSSENARRESTEN -
GETUIGE - GETUIGENIS - VERSCHILLEN -
VERPLICHTING OM DAARVAN AANTEKENING 
TE HOUDEN- VOORWAARDE. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE)- GELIJKHEID DER WAPENS- STRAF
ZAKEN - HOF VAN ASSISEN - VERHOOR 
VAN EEN MAGISTRAAT VAN HET O.M. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - VER
HOOR VAN EEN MAGISTRAAT VAN HET O.M. 

4° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RTNCT VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT-

TING - VOORZITTER - DISCRETIONAIRE 
MACHT - VERHOOR VAN EEN MAGISTRAAT 
VAN HET O.M. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 3 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- DOOD
STRAF - ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE 
STRAF OF BEHANDELING. 

6° STRAF - ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID - WETTIGHEID - DOOD
STRAF - ART. 3 VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE 
STRAF OF BEHANDELING. 

7° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 2 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- RECHT 
OP LEVEN - DOODSTRAF. 

8° RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECH
TEN EN POLITIEKE RECHTEN - RECHT OP 
LEVEN - DOODSTRAF. 

9° STRAF - ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID - WETTIGHEID - DOOD
STRAF- ART. 2 VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - ART. 6 INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -
RECHT OP LEVEN. 

1 o Art. 318 Sv. naar luid waarvan de pro
cureur-generaal en de beschuldigde 
kunnen vorderen dat de voorzitter van 
het hoi van assisen door de griiiier 
aantekening doet houden van de ver
anderingen, toevoegingen en verschil
len die in het getuigenis mochten voor
komen ten opzichte van de vorige 
verklaringen van de getuige, doelt en
kel op de verschillen die in het getui
genis voor het hoi van assisen mach
ten voorkomen ten opzichte van de 
vorige verklaringen van de getuige tij
dens het onderzoek (1). 

2°, 3° en 4° Uit de omstandigheid dat de 
voorzitter van het hoi van assisen, bij 
het inspannen van ai zijn krachten om 
de waarheid aan de dag te brengen, 
bij wijze van inlichting een magistraat 
van het O.M. verhoord heeit, aan wie 
de raadsman van de beschuldigde par-

(1) Zie FAUSTIN HELIE, Traite d'instruction 
criminelle, d!. III, nr. 5017; G. BELTJENS, Le 
Code d'instruction criminelle beige, art. 318, 
nr. 9; R.P.D.B., d!. III, vo Cour d'assises, nr. 
771. 



76 HOF VAN CASSATIE Nr. 33 
tijdigheid tijdens het voorbereidend 
onderzoek verweet, kan geen schen
ding van de algemene rechtsbeginse
len inzake de gel1jkheid der wapens 
tussen de partijen en inzake het recht 
van verdediging noch een overschrij
ding van de discretionaire macht wor
den afgeleid. 

5° en 6° Een beslissing waarbij een 
rechtscollege de doodstraf uitspreekt 
in een land waar die straf wettelijk be
staat, vormt op zich geen onmenselijke 
of vernederende behandeling in de zin 
van art. 3 E. V.R.M. (2). 

7°, 8° en go De doodstraf is niet als zoda
nig onverenigbaar met het recht op ]e
ven dat gewaarborgd wordt door art. 2 
E. V.R.M. en door art. 6 I. V.B.P.R., mits 
voldaan is aan de bij die bepalingen 
voor het uitspreken van een dergelijke 
straf bepaalde voorwaarden (3). 

(EZ·ZAMMOURY E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. P.93.163l.F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 20 en 28 oktober 
1993 gewezen door het Hof van Assi
sen van de provincie Namen; 

I. Op de op 2 november 1993 door 
de eiser Mustapha Ez-Zammoury in
gestelde voorziening; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest alvorens 
recht te doen van 20 oktober 1993 
betreffende het getuigenis van offi
cier van gerechtelijke politie Freddy 
Lemaitre: 

Over het vierde middel : 
Wat het eerste en tweede onder

dee! betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 318 van het Wetboek van Straf
vordering de procureur-generaal en 

(2) Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9581 (A.C., 
1991-92, nr. 281). 

(3) Cass., 20 dec. 1989, A.R. nr. 7918 (A.C., 
1989-90, nr. 256). 

de beschuldigde kunnen vorderen 
dat de voorzitter van het hof van as
sisen door de griffier aantekening 
doet houden van de veranderingen, 
toevoegingen of verschillen die in 
het getuigenis mochten voorkomen 
ten opzichte van de vorige verklarin
gen van de getuige; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling enkel doelt op de verschillen 
die in het getuigenis voor het hof. 
van assisen mochten voorkomen ten 
opzichte van de vorige verklaringen 
van de getuige tijdens het schrifte
lijk onderzoek; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest op de vordering van eiser ant
woordt dat « het voorafgaande on
derzoek waarbij tal van processen
verbaal zijn opgemaakt door die 
getuige, officier van gerechtelijke 
politie, geen enkele verklaring van 
die getuige in de zin van het boven
aangehaalde artikel bevat »; 

Dat het aldus de beslissing naar 
recht verantwoordt; 

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

Overwegende dat voor het overige 
het middel kritiek oefent op gron
den die ten overvloede gegeven zijn 
en dus niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor het 
hof van assisen de zogenaamde 
schending van het recht van verde
diging heeft aangevoerd; 

Dat, in zoverre, het middel nieuw 
en dus niet ontvankelijk is; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest, dat op 28 
oktober 1993 is gewezen op de tegen 
eiser ingestelde strafvordering : 

Over het derde middel : 
Overwegende dat uit het proces

verbaal van de openbare terechtzet
ting van 25 oktober 1993 van het 
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Hof van Assisen van de provincie 
Namen blijkt dat « de Voorz~~t~r de 
partijen mededeelt ( ... ) dat hiJ m~e
volge het incident dat op de vonge 
terechtzitting is uitgelokt door mees
ter Graindorge, raadsman (van ei
ser), aan de advocaat-generaal ge
vraagd heeft om de procureur des 
Konings te Dinant als getuige op te 
roepen op de huidige terechtzitting; 
( ... ) De partijen maken geen enke.le 
opmerking. Daarna roept de Voorz1tc 
ter krachtens zijn discretionaire 
macht (de getuige) d'Aspremont-Lin
den ( ... ), procureur des Konings te 
Dinant, naar voor en ondervraagt 
hem»; 

Dat het proces-verbaal erop wijst 
dat de getuige, zonder verzet van de 
partijen, !outer voor het vertrekken 
van inlichtingen is ondervraagd, van 
welk feit de gezworenen op de hoog
te zijn gebracht, dat de beschuldig
den zijn ondervraagd over dat ver
hoor en dat aile partijen akkoord 
gingen om de getuige definitief te 
laten gaan; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat de voorzitter van het hof 
van assisen bij het inspannen van al 
zijn krachten om de waarheid aan de 
dag te brengen, een magistraat van 
het openbaar ministerie aan wie de 
raadsman van eiser partijdigheid tij
dens het voorbereidend onderzoek 
verweet, bij wijze van inlichtingen 
verhoord heeft, geen schending van 
de algemene beginselen inzake de 
" gelijkheid der wapens tussen de 
partijen " en inzake het recht van 
verdediging noch een overschrijding 
van de discretionaire macht kan 
worden afgeleid; 

Dat bovendien het middel, in zo
verre 'het veronderstelt dat het ver
hoor van die getuige << de gezwore
nen kon be'invloeden in een voor 
eiser ongunstige zin », op een feite
lijke bewering berust die geen steun 
vindt in de bestreden beslissingen 
noch in de stukken van de rechts
pleging; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel aan

voert dat de afschaffing van de 
doodstraf in Belgie is gebeurd door 
stilzwijgende opheffing of door on
bruik; 

Overwegende dat de strafwetten 
van openbare orde zijn en dus niet 
stilzwijgend of door onbruik kunnen 
worden opgeheven; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat een beslissing 

waarbij een rechtscollege de dood
straf uitspreekt in een land waar 
die straf wettelijk bestaat op zich 
geen onmenselijke of vernederende 
behandeling vormt in de zin van ar
tikel 3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden; 

Dat voor het overige het middel, 
in zoverre het betoogt dat de veroor
deling tot de doodstraf te dezen om 
de redenen die het aangeeft een on
menselijke of vernederende behan
deling is, enerzijds, op tegenstrijdi
ge gronden berust, nu eiser voor
geeft niet te weten wat hij nochtans 
als vaststaand aanneemt, anderzijds 
op pure veronderstellingen berust; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit artikel 2 van 

het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en uit artikel 6 
van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rech
ten volgt dat de doodstraf niet als 
zodanig onverenigbaar is met het 
door die bepalingen gewaarborgde 
recht op leven, mits voldaan is aan 
de bij die bepalingen gestelde voor
waarden; 
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Dat te dezen de veroordeling tot 
de doodstraf door het hof van assi
sen is uitgesproken wegens moord 
op twee personen, welke misdaden 
krachtens de wet met de dood wor
den gestraft en in de wetten die van 
kracht waren op het ogenblik dat ze 
werden gepleegd, tot de ergste mis
daden worden gerekend; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

Om die redenen, ongeacht het ge
schrift « memorie in cassatie », dat 
op 10 januari 1994 op de griffie van 
het Hof is neergelegd en dat de 
handtekening « Van de Kerkhove » 
draagt zonder de vermelding van de 
hoedanigheid van de ondertekenaar, 
verwerpt de voorziening. 

19 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Graindorge, Brussel, en 
J.M. Dermagne, Dinant. 

Nr. 34 

2• KAMER - 19 januari 1994 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFVORDERING - ALLERLEI 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -

VOORLOPIGE BESLISSING VAN DE VOORZIT
TER VAN DE COMMISSIE- CASSATIEBEROEP 
- OJ\'TVANKELIJKHEID. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - RECHTSPLE
GING - VOORLOPIGE BESLISSING VAN DE 
VOORZITTER VAN DE COMMISSIE - CASSA
TIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

1o en 2° Niet voor cassatieberoep vat
baar is de voorlopige beslissing, die de 
voorzitter van de commissie tot be
scherming van de maatschappij krach
tens artt. 17 en 18 Wet Bescherming 
Maatschappij in dringende gevallen 
neemt. 

(M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.93.1638.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 november 1993 
gewezen door de voorzitter van de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij te Vorst; 

Overwegende dat de beslissing die 
de voorzitter van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
krachtens artikel 18 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij in 
dringende gevallen kan nemen, 
voorlopig is en moet worden voorge
legd aan de commissie, die tijdens 
haar eerstkomende vergadering uit
spraak doet; dat een dergelijke be
slissing niet vatbaar is voor cassa
tieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

19 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
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1 e KAMER - 20 januari 1994 

1° GEMEENTE - RECLAMEBORD - ON
WEITIGHEID - AMBTSHALVE WEGNEMING -
VOORWAARDEN. 

2° AANPLAKBILJETTEN - ONWEITIG
HEID - AMBTSHALVE WEGNEMING DOOR DE 
GEMEENTEOVERHEID- VOORWAI\RDEN. 

1 o en 2° De gemeenteoverheid kan niet 
zonder zich vooraf tot de rechter te 
wenden, buiten het domein van de ge
meente, overgaan tot de ambtshalve 
tenuitvoerlegging van de door haar ge
nomen maatregelen, zoals de wegne
ming van onwettig aangebrachte recla
meborden, wanneer geen wettekst 
haar daartoe machtigt en er geen bij
zondere omstandigheden zijn die een 
dringend ingrijpen noodzakelijk rna
ken ten einde een ernstige verstoring 
van de openbare orde te voorkomen 
(1). (Art. 200 wet van met zegel gelijk
gestelde taksen; art. 1 K.B. 14 dec. 
1959.) 

(BELGAFFICHE N.V. T. STAD NAMEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9580) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1991 
door het Hd van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 en 107 van de Grondwet, 78 en 
90 van de Gemeentewet van 30 maart 
1836 en 1 en 3 van titel XI van het de
creet van 16-24 augustus 1970 op de rech
terlijke inrichting, 

doordat het arrest, om recht te doen 
op de tegenvordering van verweerster 
die ertoe strekt terugbetaling te krijgen 

{1) R.v.St., 14 juni 1989 (Verz.An·.R.v.St., 
1989, nr. 32.754); C. CAMBIER, Dmit judiciaire 
civil, dl. 1, 1974, blz. 138-140; J. DEMBOUR, Les 
pouvoirs de police administrative generale des 
autorites locales, 1956, blz. 307-309; A. MAST, 
Precis de droit administratif beige, 1989, biz. 7, 
nr. 9. 

van de kosten die zij gemaakt heeft voor 
de ambtshalve wegneming van het liti
gieuze aanplakbord in oktober 1983 en 
om de hoofdvordering die eiseres bij 
dagvaarding van 14 juni 1985 had inge
steld tot schadeloosstelling wegens de 
schade die zij door de ambtshalve gena
men maatregel geleden had, af te wijzen, 
voor recht zegt dat verweerster « be
schikt over het voorrecht van voorlopige 
tenuitvoerlegging of het vermoeden van 
rechtsgeldigheid ... dat slechts zin en be
tekenis kan hebben als bet zowel geldt 
voor de beslissing zelf als voor de mate
riele uitvoering ervan, die aan de eventu
ele toetsing door de rechter kan vooraf
gaan. Zo de ambtshalve maatregel nood
zakelijk moet worden geacht, er moet op 
worden gewezen dat (eiseres) te dezen 
niet betwist dat het litigieuze bord werd 
aangebracht in strijd met het bepaalde 
in bet koninklijk besluit van 14 decem
ber 1959; dat bovendien het vooruitste
kende bord, ook al springt het niet erg 
vooruit, onder toepassing van artikel 98 
van het gemeentereglement valt • en, 
bijgevolg, beslist « dat dus niet hoeft te 
worden nagegaan of de maatregel daar
enboven beantwoordt aan bet vereiste 
van dringende noodzakelijkheid of een 
maatregel van gemeentepolitie is •, 

terwijl, ... 
derde onderdeel, de ambtshalve tenuit

voerlegging van een bestuurlijke beslis
sing gegrond moet zijn op een wettekst 
die bet beroep op het dwangbevel regelt, 
te dezen op artikel 90 van de gemeente
wet van 30 maart 1836 met uitsluiting 
van het koninklijk besluit van 14 decem
ber 1959 waarbij regelen worden gesteld 
op het aanplakken en reclame maken 
dat dit soort van maatregelen niet voor
schrijft; krachtens bet op de litigieuze 
feiten toepasselijke artikel 3 van titel XI 
van het decreet van 16-24 augustus 1790 
de reglementen van de gemeenteover
heid enkel de openbare veiligheid, rust 
en gezondheid tot doel mogen hebben; de 
gemeenteoverheid weliswaar bij uitzon
dering kan overgaan tot de ambtshalve _ 
tenuitvoerlegging van die maatregelen 
zonder zich vooraf tot de rechter te moe
ten wenden, maar zij dat enkel mag 
doen wanneer de omstandigheden on
middellijk ingrijpen noodzakelijk maken, 
ten einde elk gevaar voor de openbare 
orde te voorkomen; het enkele feit dat de 
toestand wederrechtelijk is voor de be
stuurlijke overheid geen voldoende reden 
is om een eenzijdig dwangbevel uit te 
vaardigen; het arrest bijgevolg, door te 
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beslissen dat, nu « het litigieuze bord 
werd aangebracht in strijd met het be
paalde in het koninklijk besluit van 14 
december 1959 » en het « onder toepas
sing van artikel 98 van het gemeentere
glement valt, er niet hoeft te worden na
gegaan of de ambtshalve genomen maat
regel daarenboven voldoet aan het ver
eiste van dringende noodzakelijkheid of 
een maatregel van gemeentepolitie is », 
niet naar recht is verantwoord naar het 
vereiste van artikel 90 van de wet van 30 
maart 1836 en artikel 3 van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 1790 
(schending van die bepalingen) : 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de gemeente

overheid in de beschouwde periode 
het recht om de aanplakking op of 
langs de openbare wegen te regelen 
en, meer bepaald het recht om de 
aanplakking te onderwerpen aan 
een vergunning grondde op de de
creten van 14 december 1789 en 
16-24 augustus 1790 die haar de ver
plichting oplegden om de inwoners 
de voordelen van een goede politie 
te verzekeren en te zorgen voor de 
veiligheid en de rust op de openbare 
weg; 

Overwegende dat, behalve wat het 
domein van de gemeente betreft, de 
gemeenteoverheid niet zonder zich 
vooraf tot de rechter te wenden, kan 
overgaan tot de ambtshalve tenuit
voerlegging van de door haar geno
men maatregelen, wanneer geen 
wettekst haar daartoe machtigt en 
er geen bijzondere omstandigheden 
zijn die een dringend ingrijpen 
noodzakelijk maken, ten einde een 
ernstige verstoring van de openbare 
orde te voorkomen; 

Overwegende dat het arrest met 
verwijzing naar het beroepen vonnis 
onder meer vaststelt dat het litigieu
ze bord in strijd met het bepaalde in 
het koninklijk besluit van 14 decem
ber 1959 is aangebracht op de punt
gevel van een woonhuis; dat artikel 
200 van het Wetboek van de met het 
Zegel Gelijkgestelde Taksen een 
geldboete oplegt bij overtreding van 
dat besluit; dat het arrest, nu het uit 
de enkele vaststelling dat de aan-

plakking wederrechtelijk is, afleidt 
dat niet hoeft te worden nagegaan 
of de ambtshalve wegneming van 
dat bord door de gemeenteoverheid 
« daarenboven voldoet aan het ver
eiste van dringende noodzakelijkheid 
of een maatregel van gemeentepolitie 
is >>, de beslissing dat verweerster 
« geen feitelijkheid of rechtsmisbruik 
heeft gepleegd , niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

20 januari 1994 - 1e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en 
Gerard. 

Nr. 36 

1 e KAMER - 20 januari 1994 

1° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - W.A.M.-VERZEKERING - ONGE
VAL - RECHTSVORDERING VAN DE BENA
DEELDE PARTIJ OF VAN DE GESUBROGEERDE 
VERZEKERAAR TEGEN DE VERZEKERAAR 
VAN DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-

RING - ONGEVAL - RECHTSVORDERING VAN 
DE BENADEELDE PARTIJ OF VAN DE GESUB
ROGEERDE VERZEKERAAR TEGEN DE VER
ZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
- VERJARING - TERMIJN. 

1 o en 2° De verjaringstermijn van de 
rechtsvordering van de door een ver
keersongeval getroffen partij of van de 
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in haar rechten gesubrogeerde verze
keraar tegen de verzekeraar van de 
aansprakelijke partij is die van art. 10 
W.A.M.-wet en niet die van art. 26 
V.T.Sv. (1). 

(JEUNEHOMME T. GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS,COLLARD) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. C.93.0133.F) 

HET liOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1991 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het tweede middel : 

W at het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op 11 april 1977 en 
dat het in kracht van gewijsde gega
ne vonnis van 19 juni 1981 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik waarnaar het arrest verwijst, 
uitspraak gedaan heeft over de bur
gerlijke rechtsvordering van de ver
zekeraar tegen verweerder; 

Overwegende dat krachtens de in 
de litigieuze periode toepasselijke 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzt.ke motorrijtuigen, wan
neer de vordering wordt ingesteld 
door de benadeelde of door de gesub
rogeerde verzekeraar tegen de ver
zekeraar van de aansprakelijke par
tij, de toepasselijke verjaringster
mijn die is van artikel 10 van 
genoemde wet en niet die van arti
kel 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; 

(1} Zie thans art. 76quater Z.I.V.-wet en art. 
21 K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstel
ling en uitvoering van de artt. 49 en 50 van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen. Zie ook Cass., 20 
jan. 1992, A.R. nrs. 7116 en 7623 (A.C., 1991-92, 
nr. 255). 

Overwegende dat in de veronder
stelling dat, zoals in de onderdelen 
wordt betoogd, zou moeten worden 
aangenomen dat de verjaringster
mijn van de rechtsvordering van de 
getroffene niet !anger liep tijdens 
het door diens verzekeraar ingeleide 
geding, die termijn opnieuw zou 
begonnen zijn te lopen op 19 juni 
1981 en, met toepassing van boven
genoemd artikel 10, drie jaren later 
zou verstreken zijn, dat is v66r 30 
augustus 1984, datum van de geding
inleidende akte van de getroffene; 

Dat die onderdelen niet ontvanke
lijk zijn bij gemis aan belang; 

20 januari 1994 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en Gerard. 

Nr. 37 

1 e KAMER - 20 januari 1994 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - ALLERLEI - BOEDELSCHULD -
BEG RIP. 

De schuld die niet ontstaat uit een door 
de curator voor het beheer van de boe
del aangegane verbintenis, maar uit de 
toepassing van art. 528 Faillissements
weg m.b.t. de verkoop van de onroe
rende goederen van de gefailleerde en 
van art. 10 K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969 
naar luid waarvan de aftrek van de be
Jastingen op die onroerende goederen 
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o.m. moet worden herzien wanneer zij 
ophouden in de onderneming te be
staan, is geen schuld van de boedel 
maar een schuld in de boedel (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. FAILLISSEMENT LEONARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0184.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 444 en 561, eerste lid, van de wet 
van 18 april 1851 op het faillissement, 
bankbreuk en uitstel van betaling, opge
nomen in boek III van het Wetboek van 
Koophandel, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist dat de 
schuldvordering van eiser- die 52.365 
frank bedraagt en die haar oorsprong 
vindt in de herziening, die ter uitvoering 
van artikel 48, § 2, van het B.T.W.-wet
boek heeft plaatsgehad van de aftrek 
van de belastingen op de onroerende 
goederen die de gefailleerde voor de fail
lietverklaring heeft gebouwd of ingericht 
en die op verzoek van de curator, thans 
verweerder, zijn verkocht onder het stel
sel van het registratierecht - een schuld 
in de boedel is en bijgevolg de opneming 
van dat bedrag in de passiva van het 
faillissement beveelt, op grand " dat de 
schuldvordering (van eiser) geen schuld 
van de boedel kan zijn, nu zij slechts het 
gevolg is van het beheer van het faillis
sement en in geen enkel verband staat 
met een handeling waartoe de curator in 
het belang van de boedel het initiatief 
zou hebben genomen », 

terwijl krachtens artikel 444 van de 
Faillissementswet de gefailleerde, te re
kenen van het vonnis van faillietverkla
ring, van rechtswege het beheer over al 
zijn goederen verliest en dat beheer aan 
de curator wordt toevertrouwd; artikel 
561, eerste lid, van genoemde wet be
paalt dat " het bedrag van het roerende 
actief van de gefailleerde, na aftrek van 
de kosten en uitgaven voor het beheer 
van het faillissement ... aan alle schuldei-

(1) Zie de venvijzingen in cone!. O.M. (Bull. 
en Pas., I, 1994, nr. 37). 

sers wordt uitgedeeld, naar evenredig
heid van hun bevestigde en geverifieerde 
scbuldvorderingen »; uit die bepaling 
volgt dat als schulden van de boedel wor
den aangemerkt, de scbulden die ont
staan uit bandelingen die de curator ver
ricbt binnen bet kader van het bebeer 
van de boedel; de verkoop van onroeren
de goederen van de gefailleerde een ban
deling is die op initiatief van de curator 
is verricbt met bet oog op een beboorlijk 
bebeer van het faillissement, en de uit 
die verkoop ontstane verplicbtingen, 
waaronder de verplicbting om een ge
deelte terug te betalen van de belastin
gen die zijn afgetrokken van de belastin
gen die verkocbte onroerende goederen 
bezwaarden, dus in verband staan met 
dat bebeer, zodat zij moeten worden be
scbouwd als kosten en uitgaven voor bet 
bebeer van het faillissement, in de zin 
van artikel 561, eerste lid, van de wet 
van 18 april 1851; bet arrest, nu bet be
slist dat de schuld die jegens eiser is 
ontstaan uit een door de curator voor bet 
beheer van de boedel verricbte bande
ling een scbuld in de boedel en niet een 
aan de uitdeling van de scbuldeisers ont
trokken schuld van de boedel was, de in 
het middel vermelde bepalingen beeft 
geschonden : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder « in het kader 
van de vereffening van het faillisse
ment van de heer Adrien Leonard, 
zich genoodzaakt zag om aan de ge
failleerde toebehorende onroerende 
goederen te verkopen; dat die ver
koop is geschied onder het stelsel 
van het registratierecht; dat met toe
passing van de artikelen 48, § 2, van 
het B.T.W.-wetboek en de artikelen 
9, § 1, 10, eerste lid, 4°, en 11, § 3, 
van het koninklijk besluit nr. 3 van 
10 december 1969 een herziening 
van de oorspronkelijk afgetrokken 
belastingen heeft plaatsgehad, zodat 
(eiser) schuldeiser is tot beloop van 
het onbetwiste bedrag van 52.365 
frank»; 

Overwegende dat de artikelen 8 
en 9 van de Hypotheekwet, 184 van 
de gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen, 451 en 561 
van de Faillissementswet het begin
sel van de gelijkheid der schuldei
sers bevestigen; 
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Dat bovengenoemd artikel 561 be
paalt dat het actief wordt uitgedeeld 
zoals aldaar wordt aangegeven, na 
aftrek onder meer van de kosten en 
uitgaven voor het beheer van het 
faillissement; 

Dat met toepassing van die wetbe
palingen een schuld niet ten laste 
van de boedel kan gelegd worden 
tenzij wanneer de curator qualitate 
qua verbintenissen heeft aangegaan 
met het oog op het beheer van de 
boedel, onder meer door de handels
werkzaamheden van de gefailleerde 
verder te zetten, de door laatstge
noemde gesloten overeenkomsten 
uit te voeren of nog door diens roe
rende of onroerende goederen te ge
bruiken met het oog op een behoor
lijk beheer van de boedel; dat de 
boedel slechts in die omstandighe
den gebonden is door de uit dat be
heer voortvloeiende verplichtingen 
en de eraan verbonden lasten moet 
dragen; 

Overwegende dat te dezen de 
schuldvordering van eiser niet is 
ontstaan uit een door verweerder 
voor het beheer van de boedel aan
gegane verbintenis, maar uit de toe
passing van artikel 528 van de Fail
lissementswet dat de verkoop van 
de onroerende goederen van de ge
failleerde toelaat en van artikel 10 
van het bovengenoemde koninklijk 
besluit nr. 3 van 10 december 1969 
naar luid waarvan de herziening 
van de aftrek van de belastingen die 
onroerende goederen bezwaarden 
onder meer moet worden verricht 
wanneer zij ophouden in de onder
neming te bestaan; 

Overwegende dat het arrest, door 
de beslissing van de eerste rechter 
te bevestigen dat de litigieuze 
schuld geen schuld van de boedel is 
en dat zij moet worden opgenomen 
onder de bevoorrechte passiva van 
het faillissement, de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

20 januari 1994 - 1" kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 38 

1 e KAMER - 20 januari 1994 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - VERWIJZING 
NAAR DE MOTIVERING VAN EEN IN EEN AN
DERE ZAAK GEWEZEN VONNIS. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het vonnis dat .iich ertoe beperkt de 
redengeving van een in een andere 
zaak gewezen vonnis, waarin eiser 
geen partij was, over te nemen zonder 
haar weer te geven (1). (Art. 97 Gw.) 

(BLANQUET T. STENUITE, LAFOND, 
BOUWEN IN KUNST N.V.) 

(A.R. nr. C.93.0226.F) 

20 januari 1994 - 1" kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Draps, ad
vocaat-generaal. 

(1) Cass., 5 dec. 1957 (A. C., 1958, 207). 
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Nr. 39 

1 e KAMER - 20 januari 1994 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - VORDE
RING IN RECHTE - FEITELIJKE VERENIGING 
- OPRICHTINGSAKTE NIET NEERGELEGD 
TER GRIFFIE - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LUKE ZAKEN - FEITELIJKE VERENIGING -
OPRICHTINGSAKTE NIET NEERGELEGD TER 
GRIFFIE NIET-ONTVANKELIJKHEID 
NIEUW MIDDEL. 

3° OPENBARE ORDE - VORDERING IN 
RECHTE - FEITELIJKE VERENIGING - OP
RICHTINGSAKTE NIET NEERGELEGD TER 
GRIFFIE NIET -ONTV ANKELIJKHEID 
NIEUW MIDDEL. 

4° OPENBARE ORDE - BEGRAAFPLAAT
SEN EN LIJKBEZORGING - ART. 18 WET VAN 
20 JULI 1971. 

5° BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBE
ZORGING - ART. 18 WET VAN 20 JULI 1971 

- OPENBARE ORDE. 

1°, 2° en 3° Art. 11 Vennootschappenwet 
naar luid waarvan een rechtsvordering 
ingesteld door een vennootschap waar
van de oprichtingsakte niet in neerge
legd ter griffie van de rechtbank van 
koophandel niet ontvankelijk is, raakt 
de openbare orde niet, zodat nieuw is 
het cassatiemidde/ dat voor de eerste 
maa/ op die grand de niet-ontvanke
lijkheid van de rechtsvordering van 
een feitelijke vereniging aanvoert (1). 

4° en 5° Art. 18 wet van 20 juli 1971 op 
de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
dat de diepte bepaalt waarop de lijken 
in grafkelders worden bijgezet, is van 
openbare orde, zodat de rechter grie
ven m.b.t. een schending van die nor
men niet als laattijdig mag verwerpen 
op grand dat het hier een zichtbaar ge
brek betreft. 

(1) P. VAN 0MMELSLAGHE en X. DIEUX, ~x~
men de jurisprudence (1979-1990), Les soc1etes 
commerciales, R.C.J.B., 1992, blz. 687, nr. 51. 

(DEMOULIN E.A. T. FEITELIJKE VERENIGING DE
VEUX ET COLLIN) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. C.93.0236.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7 a, 8, 10, 11 en 
15 van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, waarbij de 
schending van de artikelen 2 en 4 wordt 
aangevoerd zowel van de tekst als gewij
zigd bij de artikelen 160 en 161 van de 
wet van 20 juli 1991 als van de vroegere 
tekst en voor zoveel nodig schending van 
de artikelen 160 en 161 van de genoemde 
wet van 20 juli 1991 houdende sociale en 
diverse bepalingen, 

doordat het arrest met bevestiging van 
het vonnis a quo beslist dat de rechtsvor
dering die de " feitelijke vereniging Re
ne Deveux & Jose Collin >> bij dagvaar
ding van 6 november 1991 heeft inge
steld, ontvankelijk en in ruime mate 
gegrond is, 

terwijl twee of meer personen die een 
koopmansbedrijf uitoefenen onder een 
gemeenschappelijke naam en zichzelf · 
<< feitelijke vereniging >> noemen, volgens 
de wil van de wetgever een vennoot
schap onder firma vormen in de zin van 
de artikelen 2 en 15 van de gecoordineer
de wetten op de handelsvennootschap
pen; het uittreksel van de oprichtingsak
te van een vennootschap onder firma, als 
bedoeld in de artikelen 6, 7 a en 8 van de 
gecoordineerde wetten op de handelsven
nootschappen, moet worden neergelegd 
ter griffie van de bevoegde rechtbank 
van koophandel, overeenkomstig artikel 
10 van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, op straffe van 
niet-ontvankelijkheid van openbare orde 
van de rechtsvorderingen die door een 
dergelijke vennootschap worden inge
steld (artikel 11 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen); 
daaruit volgt dat het arrest, door de vor
dering aan te nemen van verweerster die 
zichzelf uitdrukkelijk feitelijke vereni
ging noemde, zonder ambtshalve de in 
artikel 11 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen bepaalde 
grand van niet-ontvankelijkheid op te 
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werpen: 1° de artikelen 1, 2, 3 en 15 van 
de gecoordineerde wetten op de bandels
vennootscbappen scbendt door niet te er
kennen dat verweerster de vorm beeft 
van een onregelmatige vennootscbap 
naar firma; 2° en bijgevolg de in bet mid
del aangewezen bepalingen scbendt, en 
inzonderbeid de artikelen 10 en 11 van 
de gecoordineerde wetten op de bandels
vennootscbappen, door aan te nemen dat 
de recbtsvordering van een onregelmati
ge vennootscbap onder firma, die geen 
uittreksel van opricbtingsakte ter griffie 
van de bevoegde recbtbank van koop
bandel beeft kunnen neerleggen, ontvan
kelijk is; 

Over de door verweerster tegen 
het middel opgeworpen grand van 
niet-ontvankelijkheid hierin be
staande dat het middel nieuw is : 

Overwegende dat de eisers voor 
de bodemrechter niet hebben be
toogd dat verweersters rechtsvorde
ring niet ontvankelijk was nu zij 
geen uittreksel van haar oprich
tingsakte ter griffie van de recht
bank van koophandel had neerge
legd, als voorgeschreven bij artikel 
10, § 1, van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen; 

Overwegende dat artikel 11 van 
de genoemde gecoordineerde wet
ten, dat bepaalt dat een rechtsvorde
ring ingesteld door een vennoot
schap waarvan de oprichtingsakte 
niet overeenkomstig artikel 10, § 1, 
is neergelegd, niet ontvankelijk is, 
de openbare orde niet raakt; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden is aangeno
men; 

Over het tweede middel: scbending 
van de artikelen 6, 1131, 1134, 1135, 1142, 
1143, 1144, 1641, 1787, 1788, 1790, 1791, 
1792, 2270 van bet Burgerlijk Wetboek, 
18 van de wet van 20 juli 1971 op de be
graafplaatsen en de lijkbezorging en 97 
van de Grondwet, 

doordat bet arrest oordeelt dat de ei
sers het litigieuze werk stilzwijgend bad
den ontvangen en vervolgens beslist 
« dat, in de onderstelling dat ze bewezen 
zijn, de grieven van de (eisers) die hoofd
zakelijk gegrond zijn op de eenzijdige 
vaststellingen van een architect en een 
deskundige die zij, meer dan twee jaar 

na de aanvaarding van de werken en na
dat de eerste rechter hun aanspraken 
had afgewezen, hebben geraadpleegd, 
zichtbare gebreken zijn, waardoor hun 
bezwaar laattijdig wordt » en << dat overi
gens blijkt dat het gemeentebestuur van 
Chaudfontaine, op vraag van de recbter 
die wilde weten of bet werk volgens de 
regels van de kunst was uitgevoerd, aan 
de raadsman van (eiser) beeft gemeld 
dat (verweerster), op zijn minst, de regle
mentaire normen had nageleefd die het 
bestuur aan de aannemers oplegde », 

terwijl, eerste onderdeel, de aanvaar
ding, die de handeling is waardoor de op
drachtgever erkent dat het werk dat de 
aannemer heeft verwezenlijkt overeen
komstig de contractuele bepalingen en 
de regels van de kunst is verricht, of af
stand doet van het aanvoeren van fouten 
of zichbare gebreken, aileen geldig is 
voor zover zij niet strijdig is met enige 
bepaling van openbare orde; de opdracht
gever dus niet op geldige wijze een werk 
kan aanvaarden dat gebouwd is in strijd 
met een wettelijk voorschrift van open
bare orde; daaruit volgt dat, nu de eisers 
in conclusie hebben betoogd dat de liti
gieuze grafkelder strijdig was met de 
voorschriften van artikel 18 van de wet 
van 21 juli 1971 op de begraafplaatsen en 
de Jijkbezorging - die van openbare or
de is -, bet arrest, dat de grieven van 
de eisers tegen verweerster aileen af
wijst omdat het werk is aanvaard en om
dat het conform de reglementaire nor
men is van de gemeente Chaudfontaine, 
maar niet van de genoemde wet van 20 
juli 1971 : 1° het wettelijk begrip aanvaar
ding miskent dat is vastgelegd in de arti
kelen 1787, 1788, 1790, 1791, 1792 en 2270 
van bet Burgerlijk Wetboek (schending 
van de genoemde wetsbepalingen); 2° op 
onwettige wijze uitwerking verleent aan 
een aanvaarding die nietig is omdat zij 
strijdig is met een regel van openbare 
orde (schending van de in bet middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 6 en 1131 van het Bur
gerlijk Wetboek); 3° artikel 18 van de wet 
van 20 juli 1971 schendt (schending van 
genoemd artikel 18); 4° of althans zijn be
slissing niet naar recht verantwoordt nu 
het niet nagaat of de litigieuze grafkel
der conform artikel 18 van de wet van 20 
juli 1971 was en of bijgevolg de vastge
stelde aanvaarding niet volstrekt nietig 
was (schending van aile in het middel 
aangewezen middelen); 

,;,j,,, ....... . 
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de eisers in con

clusie hebben betoogd dat verweer
ster de grafkelder niet overeenkom
stig de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging 
heeft gebouwd, op grond dat de op 
de tweede rij geplaatste lijkkisten 
niet op een diepte van ten minste 80 
centimeter konden worden bijgezet; 

Overwegende dat artikel 18, eer
ste lid, van die wet bepaalt dat de 
lijken in grafkelders worden bijge
zet op een diepte van ten minstens 
acht decimeter; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat, « in de onderstelling dat 
ze bewezen zijn, de grieven van de 
(eisers) die hoofdzakelijk gegrond 
zijn op de eenzijdige vaststellingen 
van een architect en een deskundige 
die zij, meer dan twee j aar na de 
aanvaarding van de werken en na
dat de eerste rechter hun aanspra
ken had afgewezen, hebben geraad
pleegd, zeker zichtbare gebreken 
zijn, waardoor hun bezwaar laattij
dig wordt »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door aldus de grieven van de 
eisers af te wijzen zonder na te 
gaan, zoals zij in hun conclusie heb
ben gevraagd, of de door verweer
ster gebouwde grafkelder conform 
de bepalingen was van artikel 18 
van de wet van 20 juli 1971, die de 
openbare orde raken, die bepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het twee
de onderdeel van het tweede middel 
te moeten onderzoeken dat tot geen 
ruimere vernietiging kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, de 
vorderingen ontvankelijk verklaart 
en beslist dat noch het strafbeding 
noch de interest tegen de overeenge
komen rentevoet verschuldigd zijn; 

beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

20 januari 1994 - 1e kamer - Voor
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 40 

1 e KAMER - 20 januari 1994 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - AL
GEMEEN - VERZOEK OM HEROPENING VAN 
DE DEBA'ITEN - FEITELI.JKE BEOORDELING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING - AL
GEMEEN - VERZOEK OM HEROPENING VAN 
DE DEBA'ITEN - FEITELIJKE BEOORDELING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- AR
REST DAT GEACHT WORDT OP TEGENSPRAAK 
TE ZIJN GEWEZEN- VOORWAARDEN. 

1 o en 2° De feitenrechter beoordeelt in 
feite de wenselijkheid van de door een 
van de partijen gevraagde heropening 
van de debatten; uit de enkele omstan
digheid dat hij beslist heeft dat het 
verzoek elke wettige grand miste valt 
geen schending van het recht van ver
dediging af te Jeiden (1). 

(1) Cass., 30 nov. 1988, A.R. nr. 6962 (A C 
1988-89, nr. 190). · ., 
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3° Op de voorziening tegen een beslis
sing van de directeur der belastingen 
kan het hot van beroep, zonder dat het 
hoeft vast te stellen dat om de toepas
sing van art. 286 W.LB. {1964) is ver
zocht, uitspraak doen bij een arrest 
dat geacht wordt op tegenspraak te 
zijn gewezen, wanneer de verzoeker, 
na te zijn verschenen op een terecht
zitting waarop hij was opgeroepen bij 
een ter post aangetekende brief van de 
griffie, verstek laat gaan op een Jatere 
terechtzitting waarnaar de zaak op te
genspraak is verdaagd (2). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F.93.0063.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1993 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat zowel artikel 

803 van het Gerechtelijk Wetboek 
als artikel 286 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen bepalen 
dat de partij die verstek laat gaan 
moet worden opgeroepen bij ge
rechtsbrief of bij ter post aangete
kende brief; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiseres ter zitting 
van 14 oktober 1992 vertegenwoor
digd werd door Mr. Pirotte, advocaat 
bij de balie te Luik; 

Dat de beslissing waarbij de zaak 
naar 27 januari 1993 werd verdaagd 
op 14 oktober 1992 is gewezen in te
genwoordigheid van de partijen, zo
dat laatstgenoemden niet bij ge
rechtsbrief of bij ter post aangete
kende brief hoefden te worden opge
roepen; 

(2) E. GUTr en J. LINSMEAU, Examen de juri
sprudence (1971-1978), Droit judiciaire prive 
(R.C.J.B., 1983, biz. 101, nr. 90.) 

Overwegende voor het overige dat 
de feitenrechter de wenselijkheid 
van de door een van de partijen ge
vraagde heropening van de debatten 
in feite beoordeelt; 

Dat geen schending van het recht 
van verdediging valt af te leiden uit 
de enkele omstandigheid dat het hof 
van beroep beslist heeft dat het ver
zoek om heropening van de debat
ten elke wettige grond miste; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt, enerzijds, dat eiser en zijn 
raadsman, bij ter post aangetekende 
brief van de griffie, ervan op de 
hoogte werden gebracht dat de zaak 
werd vastgesteld op 14 oktober 1992, 
anderzijds, dat de zaak op die te
rechtzitting op tegenspraak werd 
verdaagd naar 27 januari 1993, dag 
waarop eiser verstek liet gaan; dat 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat de 
raadsman van verweerder op 
Iaatstgenoemde terechtzitting een 
aanvullende conclusie heeft neerge
legd waarin hij vroeg dat hem het 
in de hoofdconclusie gevorderde zou 
worden toegekend; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
zonder dat het hoefde vast te stellen 
dat verweerder om de toepassing 
van het toentertijd van kracht zijn
de artikel 286 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen had ver
zocht, over die conclusie uitspraak 
heeft kunnen doen bij een arrest 
dat geacht wordt op tegenspraak te 
zijn gewezen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

20 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever: mevr. Charlier - Advo
caat: mr. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. De Bruyn en Coppens, 
Brussel. 
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Nr. 41 

1 e KAMER - 20 januari 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VER
MOEDENS - VROEGERE HOUDING VAN DE 
ADMINISTRATIE - GEVOLGEN. 

Het hoi van beroep moet, bij de uit
spraak over een voorziening tegen een 
beslissing van de directeur der belas
tingen, de bewijswaarde van de aan 
het hoi voorgelegde gegevens beoorde
len, zonder dat het hierbij gebonden is 
door de berekeningsmethode die de 
administratie heeft gevolgd bij de con
trole van de aangiften van de belas
tingplichtige voor de vorige aanslagja
ren (1). (Art. 246 W.I.B. 1964). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. FIVEE, RONDEAU) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F.93.0064.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1993 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van het 
beginsel dat de wetsbepalingen betref
fende de inkomstenbelastingen van 
openbare orde zijn en, voor zoveel nodig, 
van artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek 
(afgekort B.W.), van het beginsel van de 
annaliteit van de belasting, neergelegd 
in de artikelen 20, 1°, 21 en 265 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(W.I.B.), en van de artikelen 164 en 167 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen (afgekort K.B./W.I.B.), alsook van 
de artikelen 246 en 178 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, dat uit
spraak moet doen over de wijze van 

(1) Zie Cass., 3 mei 1991, A.R. nr. F.1865.N 
(A.C., 1990-91, nr. 456); 27 maart 1992, A.R. nr. 
6891 (ibid., 1991-92, nr. 405), en plecht. ope
ningsrede van proc.-gen. Lenaerts, voor het 
Hof van 2 sept. 1991 (ibid., 1991-92, nr. 17). 

vaststelling van de kostprijs van de uit
gaande aankopen door de administratie 
met het oog op de vaststelling van de li
tigieuze belastbare grondslagen, erop 
wijst dat de verweerders, « zonder door 
de Belgische Staat te worden tegenge
sproken, aanvoeren dat zij al vele jaren 
de kostprijs van de uitgaande aankopen 
vaststelden door het omzetcijfer te ver
menigvuldigen met een forfaitaire coeffi
cient en dat de administratie die bereke
ningswijze had toegepast bij de verifica
tie van de aangiften voor de aanslagja
ren 1975 en 1976 >>, daaruit afleidt « dat 
tussen de verzoekers en de administratie 
stilzwijgend een individueel akkoord ge
sloten was over een element ter raming 
van de belastbare grondslag >>, oordeelt 
« dat het irrelevant is dat de verzoekers 
voor de aanslagjaren 1980, 1981 en 1982 
van ambtswege zijn belast, nu het aldus 
erkende individuele akkoord een bewijs
wijze oplevert van de kostprijs van de 
uitgaande goederen >> en beslist « dat de 
voorziening gegrond is », op grond « dat 
de opzegging van dat individuele ak
koord pas kan ingaan vanaf het belast
baar tijdperk volgend op het tijdperk in 
de loop waarvan de administratie aan de 
belastingplichtige duidelijk haar nieuw 
standpunt ter kennis gebracht heeft, dat 
is vanaf het aanslagjaar 1984 >>, 

terwijl de wetsbepalingen betreffende 
de vestiging van de belasting van open
bare orde zijn en de toepassing ervan, 
behoudens uitdrukkelijke afwijking in de 
belastingwet, elke overeenkomst tussen 
de belastingplichtige en de administratie 
der directe belastingen uitsluit; de belas
ting immers wordt gevestigd op grond 
van de voor het betrokken aanslagjaar 
van kracht zijnde wetsbepalingen en niet 
op grond van overeenkomsten tussen de 
belastingplichtige en de fiscus; artikel 
265 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bovendien bepaalt dat de 
voor · een aanslagjaar verschuldigde be
lasting wordt gevestigd op de inkomsten 
welke de belastingplichtige behaald of 
verkregen heeft gedurende het belast
baar tijdperk; de artikelen 164 en 167 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen preciseren dat, wat de personen
belasting betreft, het belastbaar tijdperk 
samenvalt met het jaar v66r dat waar
naar het aanslagjaar wordt genoemd en 
dat de inkomsten van dat belastbaar tijd
perk onder meer bestaan uit de vastge
stelde of vermoede winsten van dat tijd
perk; het in de artikelen 20, 1°, 21 en 265 
van het Wetboek van de lnkomstenbelas-
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tingen vastgelegde beginsel van de anna
liteit van de belasting veronderstelt dat 
het bedrag van de belastbare winsten 
jaarlijks wordt vastgesteld, zonder dat 
gelet wordt op de feitelijke gegevens die 
de administratie gebeurlijk in aanmer
king genomen heeft bij de controle van 
de voor de voorbije aanslagjaren gedane 
aangiften; het hof van beroep ten slotte, 
bij de uitspraak over de voorziening die 
met toepassing van artikel 278 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
tegen een beslissing van de directeur der 
belastingen wordt ingesteld, gelet op het 
feit dat de belastingwetten van openbare 
orde zijn, zelf en binnen de perken van 
het aanhangig gemaakte geschil de be
wijswaarde moet beoordelen van de 
voorgelegde gegevens; de rechter aldus, 
wanneer de hem voorgelegde aanslagen 
zijn vastgesteld op grand van de in arti
kel 1349 van het Burgerlijk Wetboek be
doelde en door artikel 246 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen toe
gelaten feitelijke vermoedens, moet nag
aan of die heffingen berusten op feiten 
die genoegzaam bekend en zeker zijn 
om als wettelijk vaststaand te worden 
aangemerkt; de belastingambtenaar te 
dezen, na te hebben vastgesteld dat ver
weerder geen inventaris had bijgehou
den voor de jaren 1979 tot 1981 en pas 
op 31 december 1982 voor de eerste maal 
een inventaris had opgemaakt, de bedra
gen heeft verworpen die voor de ge
noemde jaren waren aangegeven als 
kostprijs van de uitgaande aankopen -
waarbij die bedragen werden gerecon
strueerd door het omzetci;jfer te verme
nigvuldigen met een theoretische coeffi
cient - en de brutowinst voor elk van 
die aanslagjaren heeft vastgesteld door 
van het aangegeven omzetcijfer dat voor 
de vier vorige jaren was aangenomen 
het bedrag af te trekken van de werke
lijk gedane aankopen; het hof van be
roep, nu het zonder de wettigheid te on
derzoeken van het door de belastingamb
tenaar in aanmerking genomen vermoe
den, beslist dat de administratie gebon
den was door het akkoord dat volgens 
het arrest bij de verificatie van de door 
de verweerders voor de aanslagjaren 
1975 en 1976 gedane aangiften stilzwij
gend tot stand gekomen was over een 
element ter raming van de belastbare 
grondslag, zodat de opzegging van dat 
individuele akkoord pas gevolgen kon 
hebben vanaf het belastbaar tijdperk vol
gend op het tijdperk in de loop waarvan 
de administratie aan de belastingplichti
ge duidelijk haar nieuw standpunt ter 

kennis gebracht heeft, dat is vanaf het 
aanslagjaar 1984, de wetsbepalingen en 
het rechtsbeginsel waarvan in het mid
del sprake is, schendt : 

Overwegende dat het arrest de 
door de verweerders gevolgde wijze 
van berekening van de kostprijs 
aanneemt op grond dat « zij al vele 
jaren de kostprijs van de uitgaande 
aankopen vaststelden door het om
zetcijfer te vermenigvuldigen met 
een forfaitaire coefficient en dat de 
administratie die berekeningswijze 
had aangenomen bij de verificatie 
van de aangiften voor de aanslagja
ren 1975 en 1976 » en uit die om
standigheid afleidt « dat tussen de 
(verweerders) en de administratie 
stilzwijgend een individueel akkoord 
gesloten was over een element ter 
raming van de belastbare grand
slag »; 

Overwegende dat nu de belasting
wetten van openbare orde zijn, het 
hof van beroep zelf in feite en in 
rechte, binnen de perken van het 
aanhangig gemaakte geschil, de be
wijswaarde moet beoordelen van de 
voorgelegde gegevens; dat het dien
aangaande niet gebonden is door de 
vroegere houding van de adminis
tratie of door de resultaten van de 
administratieve fase betreffende vo
rige aanslagj aren; 

Overwegende dat derhalve het hof 
van beroep, door aldus uitspraak te 
doen, de beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het << de li
tigieuze aanslagen vernietigt, in zo
verre voor de vaststelling van de 
kostprijs van de uitgaande aanko
pen de in de aangiften gevolgde be
rekeningswijze niet in aanmerking 
genomen wordt »; beveelt dat van 
het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte-
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lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de uitspraak daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

20 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Baltus, 
Brussel. 

Nr. 42 

2• KAMER - 24 januari 1994 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - STRAFVORDERING - DUUR, BE
GIN EN EINDE - BESLISSING BIJ VERSTEK -
CASSATIEBEROEP BINNEN DE GEWONE TER
MIJN VAN VERZET. 

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 
STUKKEN - MEMORIE GESTELD IN EEN AN
DERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING. 

3° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN -
IN CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEBE
ROEP - MEMORIE GESTELD IN EEN ANDERE 
TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. 

1° Niet ontvankelijk is de voorziening 
door de beklaagde v66r het verstrijken 
van de gewone verzettermijn ingesteld 
tegen een beslissing die hem bij ver
stek veroordeelt (1). (Artt. 187, 373 Sv.) 

(1) Cass., 9 jan. 1990, A.R. nr. 2340 (A.C., 
1989-90, nr. 279). 

2° en 3° Het Hoi van Cassatie slaat geen 
acht op de memorie die tot staving van 
een voorziening in strafzaken wordt 
ingediend en die in een andere taal 
dan die van de bestreden beslissing 
gesteld is (2). (Artt. 27 en 40 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

(PIERRARD) 

(A.R. nr. P.93.0743.N) 

24 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 43 

3• KAMER - 24 januari 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ALLERLEI - BIJZONDERE ONTSLAGREGE
LING - BESCHERMDE WERKNEMERS - VER
GOEDING - ART. 16 WET 19 MAART 1991 -
AARD. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING 
- VERGOEDING - ART. 16 WET 19 MAART 1991 
- AARD - FORFAITAIR. 

1° en 2° De bijzondere ontslagvergoeding 
bepaald bij art. 16 wet 19 maart 1991 
vormt een forfaitair bedrag berekend 
op het lopend loon op het ogenblik van 
het ontslag. 

(2) Cass., 9 okt. 1985, A.R. nr. 4542 (A.C., 
1985-86, nr. 79). 
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(DEJOND N.V. T. WOUTERS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0062.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 21 januari 1993 door 
bet Arbeidsbof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
scbending van de artikelen 2, § 1, 2, § 4, 
4 tot en met 12, en 16 van de wet van 19 
maart 1991 boudende bijzondere ontslag
regeling voor de personeelsafgevaardig
den in de ondernemingsraden en in de 
comites voor veiligbeid, gezondbeid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, alsme
de voor de kandidaat-personeelsafgevaar
digden, voor zoveel als nodig, van de ar
tikelen 35 en 39, § 1, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, en 1382 en 1383 van bet Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat bet bestreden arrest, bij ber
vorming van bet vonnis a quo, na te 
bebben overwogen dat : « ... tijdens de 
opzeggingstermijn (vanaf 29 juli tot en 
met 11 augustus 1991) de arbeidsovereen
komst verder (bleef) bestaan en bleef 
(verweerder) derbalve dee! uitmaken van 
bet personeel tot 11 augustus 1991 en be
bield aldus zijn boedanigbeid van werk
nemer en tevens de bescberming waarop 
bij als niet verkozen kandidaat aan
spraak kon maken; (Eiseres) diende der
balve ook voor bet ontslag om een drin
gende reden tijdens de opzeggingsperi
ode de in de Bijzondere Ontslagbescber
mingswet bepaalde bijzondere procedure 
na te Ieven », eiseres veroordeelt om 
aan verweerder F. 1.607.276.- te betalen 
als beschermingsvergoeding, naast en 
hoven de verbrekingsvergoeding van 
F. 30.824-, bedragen vermeerderd met 
de wettelijke en de gerechtelijke interes
ten, en de kosten van beide aanleggen, 
daarbij overwegend: « (Eiseres) tracbt 
ten onrechte in ondergescbikte orde de 
omvang van deze bescbermingsvergoe
ding te beperken door voor te bouden 
dat (verweerder), zelfs indien bij de boe
danigheid van beschermde werknemer 
zou bezitten, geen hogere vergoeding 
kan eisen dan deze die overeenkomst 
met het loon over de periode van de op
zeggingstermijn die bij zelf beeft nage
leefd; Naar analogie kan hierbij verwe
zen worden naar voornoemd cassatiear-

rest van 25 november 1991, waarbij 
beslist werd dat bet definitief karakter 
van bet ontslag niet uitsluit dat de partij 
die het initiatief nam van de opzegging, 
de overeenkomst nog tijdens de opzeg
gingstermijn beeindigt wegens dringende 
reden en die beeindiging desgevallend 
bet recbt opent op een vergoeding we
gens willekeurige afdanking bepaald in 
artikel 63 van de Arbeidsovereenkom
stenwet (Cassatie, 25 november 1991, 
J.T.T., 1992, 73 en R. W. 1991-1992, 1391); 
Wanneer bet ontslag met miskenning 
van de Bijzondere Ontslagbeschermings
wet werd gegeven, beeft de personeelsaf
gevaardigde recht op de volledige be
scbermingsvergoeding »; 

terwijl artikel 16 van de wet van 19 
maart 1991 bepaalt boeveel de bijzondere 
ontslagvergoeding bedraagt die de werk
gever verschuldigd is wanneer bij een 
bescbermd werknemer ontslaat wegens 
dringende reden, zonder naleving van de 
daartoe geeigende procedure voorzien in 
de artikelen 4 tot 12 van die wet; deze 
bijzondere wettelijke bescherming even
wei geen aan de persoon verbonden 
voorrecbt uitmaakt voor de bescbermde 
werknemer, maar is ingegeven door bet 
algemeen belang en ertoe strekt, ener
zijds, de uitoefening van de opdracbt van 
de werknemers die bet personeel verte
genwoordigen binnen de onderneming, 
mogelijk maken en, anderzijds, een vol
ledige vrijheid te Iaten aan de werkne
mers om zicb kandidaat te stellen voor 
de verkiezingen van personeelsvertegen
woordigers; artikel 2, § 4, van de wet van 
19 maart 1991 uitdrukkelijk bepaalt dat 
het mandaat van de werknemers die bet 
personeel vertegenwoordigen of daartoe 
kandidaat zijn geweest, voor de betrok
kene noch voordelen, nocb nadelen tot 
gevolg mag hebben; de ratio legis van de 
bijzondere beschermingsregeling aldus 
onverbreekbaar is verbonden met bet 
vrijwaren van zekere recbten van de 
werknemer tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst en de door de 
werknemer zelf gegeven opzeg niet zon
der gevolg kan blijven voor die bescber
mingsregeling; verweerder, door bij zijn 
schrijven van 24 juli 1991 opzeg te geven 
tegen 11 augustus 1991, zelf de periode 
tijdens dewelke hij nog bij eiseres in 
dienst zou blijven beeft ingekort tot een 
periode van 14 dagen, op het ogenblik 
waarop eiseres hem beeft ontslagen, en 
bij bijgevolg geen aanspraak meer kon 
Iaten gelden op een vergoeding vanwege 
zijn recht op bescberming als niet verko
zen kandidaat, gedurende de termijn van 
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twee jaar zoals bepaald in artikel 2, § 2, 
lid 2, van de wet; artikel 39, § 1, van de 
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978 trouwens de regel voorschrijft dat 
de vergoeding verschuldigd door de par
tij die zonder erkende dringende reden 
of zonder opzeg de arbeidsovereenkomst 
verbreekt tijdens een lopende opzegpe
riode, een vergoeding verschuldigd is be
perkt tot wat overeenstemt met het nog 
resterende deel van de gegeven opzegter
mijn; 

zodat de appelrechters de bepalingen 
van de wet hager in het middel aange
haald schenden, door aan verweerder de 
volledige vergoeding toe te kennen zoals 
bepaald volgens artikel 16 van de wet 
van 19 maart 1991, na te hebben vastge
steld dat, ingevolge opzeg uitgaande van 
verweerder zelf, de arbeidsovereenkomst 
partijen nog slechts twee weken bond en 
nu verweerder in die periode geen funk
ties had uit te oefenen, noch opnieuw 
kandidaat kon zijn (schending van de in
geroepen wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 16 van de wet van 19 maart 
1991, de werkgever aan de onrecht
matig ontslagen beschermde werk
nemer die zijn re"integratie niet 
heeft aangevraagd binnen de bij ar
tikel 14 vastgestelde termijnen, on
verminderd diens recht op de ande
re in het artikel vermelde vergoe
dingen, moet betalen een vergoe
ding gelijk aan het lopende loon dat 
overeenstemt met de duur van twee, 
drie of vier jaar, al naar gelang van 
het aantal dienstjaren dat hij in de 
onderneming telt; 

Overwegende dat de aldus bepaal
de vergoeding niet gelijk is aan het 
loon dat de onrechtmatig ontslagen 
beschermde werknemer gedurende 
een bepaalde periode zou hebben 
verdiend indien hij niet ontslagen 
was, inzonderheid de periode tijdens 
welke hij ontslagbescherming zou 
hebben genoten; dat zij een forfai
tair bedrag vormt, berekend op het 
lopende loon op het ogenblik van 
het ontslag; 

Dat deze vergoeding, nu zij geen 
betrekking heeft op een bepaalde 
periode, ook niet de periode betreft 
die loopt nadat de arbeidsovereen-

komst door een opzegging beiHndigd 
is; dat zij dan ook niet in verhou
ding tot die periode kan worden 
vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dat punt te worden bekriti
seerd, oordeelt dat verweerder, be
schermde werknemer, principieel 
recht heeft op de hierboven bedoel
de vergoeding, hoewel hij de ar
beidsovereenkomst zelf door een op
zegging had beiHndigd, vooraleer hij 
om een dringende reden werd ont
slagen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 januari 1994 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Nelissen Grade. 

Nr. 44 

3" KAMER - 24 januari 1993 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
FORFAITAIRE VERGOEDING - BEDING AAN
VULLENDE VERGOEDING BIJ BEEINDIGING 
ARBEIDSOVEREENKOMST - GELDIGHEID. 

Werkgever en werknemer kunnen bij 
het sluiten van de arbeidsovereen
komst bedingen dat boven op de door 
de wet bepaalde forfaitaire vergoeding 
een bijkomende vergoeding verschul
digd is als de werkgever de arbeids-
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overeenkomst beeindigt. Die vergoe
ding houdt geen verband met de 
opzeggingsvergoeding berekend met 
inachtneming van de opzeggingster
mijn als bedoeld in art. 82, § 3, Ar
beidsovereenkomstenwet (1). 

(ZUIDPOOL B.V.B.A. E.A. T. BUSTER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0077.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1993 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 37, 39, § 1, 
59, 82, 83, 84 en 115 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 1134, 1149, 1150, 1151 en 1152 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest eiseres
sen in solidum veroordeelt om aan ver
weerders als eenmalige en bijzondere 
vergoeding het bedrag te betalen van 
een miljoen negenhonderdvijfendertig
duizend (1.935.000) frank, op grand van 
volgende motieven : << 4.4. Derhalve is 
(eerste eiseres) op grand van artikel 39, 
§ 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffen
de de arbeidsovereenkomsten aan (ver
weerder sub 1) een opzeggingsvergoe
ding verschuldigd en naast de opzeg
gingsvergoeding op grand van het be
paalde in het addendum 3 bij de arbeids
overeenkomst aan (verweerders sub 1 en 
2) de zogenaamde eenmalige bijzondere 
vergoeding van 1.935.000 Fr. 4.5 Het is 
niet zo, zoals (eiseressen) in hun conclu
sies betoogden, dat het de (eiseres) was 
die om een dringende reden de arbeids
overeenkomst beilindigde. 4.6 Weliswaar 
berichtte (eerste eiseres) met haar brie
ven van 23 februari 1990 (verweerder sub 
1) dat zij om een dringende reden een 
einde maakte aan de arbeidsovereen
komst. Op dat ogenblik was echter eer
der al door de boger geschetste handels
wijze van (eerste eiseres) een einde 
gekomen aan de arbeidsovereenkomst. 
4.7 De verbintenis om de eenmalige bij
zondere vergoeding te betalen werd vast
gesteld in het addendum 3 bij de ar-

(1) Zie : Cass. 19 feb. 1975, A.C., 1975, biz. 
685. 

' beidsovereenkomst. Daarin werd bedon
gen dat de werkgever benevens een 
verbrekingsvergoeding ook een eenmali
ge bijzondere vergoeding zou verschul
digd zijn in geval hij de arbeidsovereen
komst zou beeindigen of verbreken, be
halve om een dringende reden. 4.8 (Eise
ressen) betoogden in hun conclusie dat 
door zulks overeen te komen een schade
beding werd vastgesteld, dat een schade
beding slechts kan toegepast worden 
voor zover het een vergoedend karakter 
heeft, dat (verweerders sub 1 en 2) niet 
aantoonden dat zij zulke schade leden 
die hoe dan ook de toepassing van het 
betrokken addendum 3 verantwoordde, 
meer bepaald gezien reeds een verbre
kingsvergoeding over 7 maanden gevor
derd werd, dat de vordering dan ook 
moet afgewezen worden. 4.9 De opzeg
gingsvergoeding is echter niet een ver
goeding van de geleden schade, maar 
een forfaitair door de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten 
ingevoerde vergoeding die verschuldigd 
is in geval van beeindiging van de ar
beidsovereenkomst zonder dringende re
den of zonder inachtneming van de in 
die wet vastgestelde opzeggingstermijn. 
Het is dus gelet op het bepaalde in arti
kel 1152 B.W., niet zo dat omdat reeds 
een verbrekingsvergoeding over 7 maan
den werd gevorderd, de toepassing van 
het beding onverantwoord zou zijn. Het 
werd bovendien niet aangetoond en het 
wordt ook niet ingezien dat het beding 
in kwestie buitensporig zou zijn en 
klaarblijkelijk het bedrag van de schade 
overschreed en dus eerder een boete of 
een straf voor de schuldenaar zou zijn 
dan een schadevergoeding voor de 
schuldeiser, » 

terwijl, eerste onderdeel, de partij die 
eenzijdig een essentieel bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst in belangrijke 
mate wijzigt, door deze gedraging zijn 
wil uitdrukt de arbeidsovereenkomst te 
beeindigen; een dergelijk onrechtmatig 
ontslag dat schending inhoudt van de 
bindende kracht van de arbeidsovereen
komst (art. 1134 B.W.), overeenkomstig 
art. 39 van de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten vergoed wordt, 
de verschuldigde opzeggingsvergoeding 
gelijk is aan het lopend loon, inbegrepen 
de voordelen verworven krachtens de 
overeenkomst, verschuldigd tijdens een 
periode die overeenstemt met de duur 
van de in acht te nemen opzeggingster
mijn zoals vastgesteld overeenkomstig 
de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 van de 
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Arbeidsovereenkomstenwet; de wette
lijke regeling van de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst op een onweerleg
baar vermoeden berust; het ontslag met 
een toereikende opzeggingstermijn ge
acht wordt de ontslagen partij voldoende 
gelegenheid te bieden zich aan het ver
lies van de overeenkomst aan te passen; 
het wettelijk opzeggingsbeding van arti
kel 39 van de Arbeidsovereenkomsten
wet, dat de vergoeding wegens onrecht
matig ontslag beperkt tot het loon ver
schuldigd tijdens de opzeggingstermijn, 
op ditzelfde vermoeden berust; voor de 
berekening van de verschuldigde opzeg
gingsvergoeding bijgevolg in afwijking 
van de gemeenrechtelijke vergoedingsre
geling zoals vervat in de artikelen 1149, 
1150, 1151 en 1152 van het Burgerlijk 
Wetboek, geen rekening gehouden wordt 
met de reeel geleden schade van de ont
slagen partij; de verschuldigde opzeg
gingsvergoeding dan ook een forfaitair 
karakter heeft en boger of lager kan zijn 
dan de reele schade ten gevolge van het 
ontslag; ingevolge het wettelijk forfait de 
rechter geen bijkomende vergoeding kan 
toestaan, tenzij in de gevallen in de Ar
beidsovereenkomstenwet zelf bepaald; 
het litigieuze beding uit het addendum 3 
van de arbeidsovereenkomst zoals de 
wettelijk verschuldigde opzeggingsver
goeding eveneens tot voorwerp heeft op 
forfaitaire wijze de schade ingevolge de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
vast te stellen; het bestreden arrest 
derhalve ten onrechte de geldigheid van 
het beding uit het addendum van de 
arbeidsovereenkomst aanvaard heeft, en 
bijgevolg schending inhoudt van de arti
kelen 32, 3o, 37, 39, § 1, 59, 82, 83, 84 en 115 
van de Arbeidsovereenkomstenwet en 
1134, 1149, 1150, 1151 en 1152 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkom
stig artikel 39, § 1, de schadevergoeding 
verschuldigd wegens eenzijdige onrecht
matige beeindiging van de arbeidsover
eenkomst, met verwijzing naar de niet in 
acht genomen opzeggingstermijn be
paald wordt; krachtens art. 82, § 3, van 
de wet van 3 juli 1978 uitsluitend het 
ontslag van een hogere bediende de par
tijen de mogelijkheid hebben deze opzeg
gingstermijn zelf te bepalen; een derge
lijke overeenkomst ten vroegste op het 
ogenblik van de opzegging gesloten kan 
worden; deze wettelijke regeling voor 
beide partijen dwingend is; noch de 
werkgever, noch de bediende zich voor 
de beeindiging van de arbeidsovereen-

komst eenzijdig of wederzijds tot inacht
neming van een bepaalde termijn of tot 
betaling van de vervangende opzeggings
vergoeding verbinden kan; het litigieuze 
beding uit het addendum 3 van de ar
beidsovereenkomst de vergoeding be
paalt die de werknemer verschuldigd is 
indien hij de arbeidsovereenkomst ver
breekt of opzegt voor 31 december 1991; 
dit beding een overeenkomst over de 
verschuldigde opzeggingsvergoeding in
houdt en derhalve strijdig is met het 
hiervoor vermelde principe dat een der
gelijke overeenkomst slechts na de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
geldig kan gesloten worden; het bestre
den arrest eiseres dan ook ten onrechte 
tot betaling van de bijzondere eenmalige 
vergoeding veroordeeld heeft (schending 
van de artikelen 32, 3°, 39, § 1, 82, § 3, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet), 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat ook al geeft de 

toepassing van artikel 39 van de Ar
beidsovereenkomstenwet aan de 
werknemer slechts recht op een for
faitaire vergoeding wegens de bei:!in
diging van de overeenkomst, dit niet 
belet dat de werkgever en de werk
nemer bij het sluiten van de ar
beidsovereenkomst bedingen dat ho
ven op de door de wet bepaalde 
forfaitaire vergoeding een bijkomen
de vergoeding door de werkgever 
verschuldigd is als deze laatste de 
arbeidsovereenkomst beeindigt; 

Dat het arrest, dat zulks beslist, 
de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eenmalige 
bijzondere vergoeding van 1.935.000 
frank, bedongen in de arbeidsover
eenkomst, geen verband houdt met 
de opzeggingsvergoeding berekend 
met inachtneming van de opzeg
gingstermijnen als bedoeld in arti
kel 82, § 3, van de Arbeidsovereen
komstenwet; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 
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W at het derde onderdeel betreft : 

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

24 januari 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Bourgeois - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Biitzler. 

Nr. 45 

3• KAMER - 24 januari 1994 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER· 
LIJKE ZAKEN - GEEN ANTWOORD - REDE· 
NEN - BEGRIP. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest dat niet antwoordt op een 
duidelijk en omstandig verweermiddel 
waarin een objectief en controleerbaar 
gegeven wordt aangevoerd. (Art. 97 
Gw.) (1) 

(1) Cass., 9 okt. 1991, A.R. nr. 9029 (A.C., 
1991-92, nr. 74); Cass., 12 sept. 1990, A.R. nr. 
8238 (A.C., 1990-91, nr. 20). 

{R.V.A. T. MARTENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 93.0101.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1993 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie aanvoerde dat er te dezen 
geen overmacht was, nu het een 
voorzienbare gebeurtenis betrof; dat 
eiser ter staving van dat verweer, de 
omstandigheden opgaf waaruit val
gens hem moest blijken dat de ge
beurtenis, te weten dat Suzanne De
caestecker haar loopbaan voltijds 
zou hernemen, te voorzien was; dat 
eiser met name deed gelden dat 
toen verweerster haar loopbaanon
derbreking vanaf 1 oktober 1991 
aanvroeg, zij wist of moest weten 
dat de schorsingstermijn van haar 
arbeidsovereenkomst misschien 
geen zes maanden zou bedragen, nu 
de << loopbaanhalvering » van Suzan
ne Decaestecker die zij verving, op 
31 december 1991 verstreek; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : << De eigenmachtige beslissing 
van S. Decaestecker was voor (ver
weerster), die geen enkele fout treft, 
onvermijdbaar »; 

Dat het arrest, door aileen te be
weren dat de beslissing van Suzan
ne Decaestecker voor verweerster 
onvermijdbaar was en dat verweer
ster geen fout treft, de conclusie 
niet beantwoordt, waarbij eiser de 
redenen opgaf waarom verweerster 
de beslissing van Suzanne Decaes
tecker heeft kunnen voorzien; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
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op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

24 januari 1994 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Bourgeois - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 46 

2• KAMER - 25 januari 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
CUMULATIE EN VERBOD - GESUBROGEERDE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- DER
DE-AANSPRAKELIJKE - STOFFELIJKE SCHA
DE - VORDERING TOT TERUGBETALING -
OMVANG- DODELIJK ONGEVAL- VERGOE
DING VAN WEDUWE - OVERLEVINGSPEN
SIOEN - ANTI-CUMULATIEREGELING - VER
MINDERDE RENTE - GEVOLG. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
DODELIJK ONGEVAL - VERGOEDING VAN 
WEDUWE - GEMEENRECHTELIJKE VERGOE
DING- KINDEREN- ARBEIDSONGEVALLEN
RENTE - GEEN HERSTEL VAN DEZELFDE 
SCHADE. 

1 o De gesubrogeerde arbeidsongevallen
verzekeraar kan binnen de perken van 
de schadevergoeding die de derde-aan
sprakelijke voor het ongeval volgens 
het gemeen recht voor de vergoeding 
van dezelfde stoffelijke schade ver
schuldigd is, zijn vordering instellen 
tot terugbetaling van al de door hem 
aan de rechthebbende uitgekeerde be
dragen, alsmede van het geheel van 
het kapitaal dat voor de lijfrente werd 
gevestigd (art._ 47, eerste lid, Arbeids-

ongevallenwet) (1); het feit dat het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, ingevol
ge de anti-cumulatieregeling als be
doeld in art. 42bis Arbeidsongevallen
wet slechts een verminderde rente 
aad de op een overlevingspensioen f{e
rechtigde weduwe uitbetaalt, doet hier
aan geen afbreuk. 

2° De gemeenrechtelijke vergoeding die 
aan de weduwe van het dodelijk 
slachtoffer van een arbeidsongeval 
wordt toegekend voor de materiele 
schade die z1j ten gevolge van dat 
overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde 
schade als de aan de kinderen toege
kende arbeidsongevallenrente of het 
kapitaal dat die rente vertegenwoor
digt, oak al wordt bij de vaststelling 
van het bedrag van de gemeenrechte
lijke vergoeding rekening gehouden 
met de samenstelling van het gezin 
(2). 

(SANS, « AG VAN 1824 " N.V. E.A. 
T. VAN DUYSE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7037) 

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

III. Op de voorziening van de N.V. 
« A.G. van 1824 » : 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door eiseres tegen de verweerders 
sub 2 en 3 ingestelde civielrechte
lijke vorderingen: 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 1251, 3°, 
van het Burgerlijk Wetboek, 12, 1°, 13, 
§ 1, 27 bis, 42bis, 46, § 2, 4 7, 52, 58, § 1, 
10°, van de wet van 10 april 1971 op de 
arbeidsongevallen, gewijzigd bij de wet
ten van 7 juli 1978, 2 juli 1981, en 1 au
gustus 1985, en bij de koninklijke beslui
ten nr. 128 van 30 december 1982 en nr. 

(1) Zie Cass., 11 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 530). 

{2) Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2811 (A.C., 
1988-89, nr. 414). 
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530 van 31 maart 1987, en voor zoveel als 
nodig gewijzigd bij de wet van 20 juli 
1990, 1, 2, §§ 2 en 3, 4, tweede tot vijfde 
lid, van het koninklijk besluit van 13 ja
nuari 1983 tot uitvoering van artikel 
42bis van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 10 december 1987, 6, van het 
koninklijk besluit van 24 december 1987 
tot uitvoering van de artikelen 42, twee
de lid, 45, 45bis van de arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de verweerders Ferdinand Sans 
en de N.V. Commercial Union Belgium 
veroordeelt om te betalen aan Carina 
Van Duyse in eigen naam de sam van 
8.533.772 frank en voorbehoud verleent 
voor de toekomstige fiscale en/of sociale 
heffingen op de toegekende bedragen, en 
om te betalen aan eiseres de sam van 
4.257.020 frank, en het meergevorderde 
afwijst als ongegrond, op volgende gran
den : het ongeval werd in hoofde van het 
slachtoffer erkend als arbeidsongeval, zo
dat de burgerlijke partij in gemeen recht 
slechts aanspraak kan maken op de sur
plusvergoeding, na aftrok van het door 
de arbeidsongevallenverzekeraar geves
tigd kapitaal. Hierbij heeft de eerste 
rechter op ongenuanceerde wijze zonder 
meer beide eindcijfers vergeleken. Een 
bijzonder probleem doet zich voor, om
dat de weduwe van het dodelijk slachtof
fer naast de vergoeding van de arbeids
ongevallenverzekeraar ook geniet van 
een overlevingspensioen. lngevolge be
sparingsmaatregelen is thans een cumu
latieverbod van kracht tussen beide uit
keringen, zodat de weduwe in casu een 
sterk gered:tceerde maandelijkse rente 
van 8.827 frank ontvangt in plaats van 
de vastgestelde jaarlijkse rente van 
237.492 frank of 19.791 frank maande
lijks. Het kapitaal dat gevestigd werd om 
de jaarlijkse vergoeding of rente te dek
ken, wordt echter door de arbeidsonge
vallenverzekeraar overgemaakt aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, dat inge
volge voormeld cumulatieverbod aan de 
weduwe slechts een « afgeroomde » mini
mumrente uitbetaalt. Alhoewel in princi
pe de burgerlijke partij kan aanspraak 
maken op algehele schadevergoeding, 
mag met het cumulatieverbod inzake 
overlevingspensioen geen rekening ge
houden worden bij de bepaling van scha
devergoeding in gemeen recht aan de 
weduwe. De « afroming >> van de rente, 
waarop de weduwe kan aanspraak rna
ken, is een externe faktor, die geen ver-

band houdt met de schadelijke gevolgen 
van het ongeval. Desbetreffende beper
king van de arbeidsongevallenrente 
heeft immers een andere juridische oor
zaak, namelijk de besparingsmaatrege
len ingevoegd in de Arbeidsongevallen
wet. Ook de arbeidsongevallenverzeke
raar heeft recht op algehele schadever
goeding, binnen de wettelijke perken, 
zodat het door deze volledig gevestigd 
kapitaal kan teruggevorderd worden, on
danks het feit dat het Fonds- voor Ar
beidsongevallen, ingevolge voornoemde 
besparingsmaatregelen, de « afgeroom
de » rente aan de weduwe uitkeert. W at 
de weduwe de facto ontvangt als maan
delijkse rente arbeidsongevallen, name
lijk 8.827 frank, dient derhalve niet als 
berekeningsbasis genomen te worden om 
het gevestigd kapitaal te berekenen, 
waarmee haar vergoeding in gemeen 
recht dient herleid te worden. De bereke
ning dient te geschieden op basis van de 
vastgestelde rente van 19.791 frank per 
maand, verrekend aan de hand van het
zelfde coefficient als hetgeen dient ge
hanteerd te worden door de arbeidsonge
vallenverzekeraar bij de uitoefening van 
zijn verhaalrecht, namelijk barema F1, 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 
december 1971 ( = voor uitkeringen in 
kapitaal), namelijk 17,9249, zodat dient 
afgetrokken te worden: 19.791 x 12 x 
17,9249 = 4.257.020 frank. Het verhaal
recht van de arbeidsongevallenverzeke
raar blijft immers ook beperkt tot het 
kapitaal zelf, en mag niet uitgebreid wor
den tot de eraan verbonden beheerskos
ten. Ook hier dient de kapitalisatiefactor 
van barema F gehanteerd te worden en 
niet van barema E, zoals in onderge
schikte orde door de weduwe in beslui
ten wordt voorgesteld. Aan de weduwe 
kan derhalve in gemeen recht als scha
devergoeding toegekend worden 
12.211.235 - 4.257.020 = 7.954.215 frank. 
( ... ). De burgerlijke partij N.V. AG van 
1830 vordert als arbeidsongevallenverze
keraar van de aansprakelijke voor het 
ongeval terug : begrafenis en verplaat
singskosten: 67.206 frank (niet betwist); 
het kapitaal gevestigd voor de weduwe : 
9.568.625 frank, het kapitaal gevestigd 
voor de kinderen Tom Wielandt : 879.625 
frank en Nicky: 1.830.945 frank. Wat de 
gevestigde kapitalen ten voordele van de 
kinderen betreft, is het hof van oordeel 
dat deze sommen in gemeen recht niet 
verhaalbaar zouden zijn, omdat ze dub
bel gebruik maken met het inkomsten
verlies voor de moeder, die ingevolge het 
overlijden van haar man, gezinshoofd 
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wordt. Gelet op de specifieke gezinssitu
atie werd trouwens slechts 20 % van het 
gezinsinkomen afgetrokken voor eigen 
onderhoud van het slachtoffer. De in
komstenverliesschade wordt enkel gedra
gen door de moeder. Gelet op het feit dat 
het verhaalrecht van de arbeidsongeval
lenverzekeraar beperkt is tot hetgeen in 
gemeen recht zou kunnen gevorderd 
worden, dienen de schadeposten in ver
band met de kinderen verworpen te wor
den als ongegrond. W at het kapitaal be
treft, gevestigd ten voordele van de 
weduwe, kan om de hager aangehaalde 
redenen slechts 4.257.020 frank weerhou
den worden, 

terwijl, eerste onderdeel, het dodelijk 
arbeidsongeval, waarvan wijlen Guy Wie
landt het slachtoffer geweest is, gebeurd 
is op 19 maart 1989; dat voor de arbeids
ongevallen, van na 1 januari 1988, het 
door eiseres als arbeidsongevallenverze
keraar gevestigd kapitaal niet overge
maakt werd aan het Fonds voor Arbeids
ongevallen maar aan het in de schoot 
van eiseres opgerichte rentefonds; dat de 
aan de weduwe toekomende rente welis
waar in onverminderde vorm door eise
res aan het Fonds voor Arbeidsongeval
len wordt gestort, die dan ingevolge de 
anti-cumulatieregeling, de verminderde 
rente aan de weduwe overgemaakt en 
het verschil behoudt; dat zulks echter 
geen afbreuk doet aan het feit dat eise
res het kapitaal niet aan het Fonds over
maakt (schending van de artikelen 27 bis, 
42bis, 52, 58, § 1, 10°, van de wet van 10 
april 1971, 1, 4, tweede tot vijfde lid, van 
het koninklijk besluit van 13 januari 
1983); 

tweede onderdeel, eiseres die als ar
beidsongevallenverzekeraar een kapitaal 
van 9.568.625 frank heeft gevestigd ten 
voordele van de rechthebbende weduwe 
om de uitbetaling van een volledige ren
te van 30 % te verzekeren, en deze volle
dige rente overmaakt, ten bate van de 
weduwe, aan het Fonds voor Arbeidson
gevallen, door de vestiging van dit kapi
taal, gesubrogeerd is in de rechten van 
de rechthebbende weduwe en dientenge
volge gerechtigd is, bij subrogatoire vor
dering, een overeenkomend bedrag van 
de derde- aansprakelijke, zijnde de ver
weerder, terug te vorderen (schending 
van de artikelen 1251, 3°, van het Burger
lijk Wetboek, 12, 10, 27bis, 46, § 2, 47, 52, 
van de wet van 10 april 1971); dat het 
feit dat het Fonds voor Arbeidsongeval
len, ingevolge de anti-cumulatieregeling, 
slechts een verminderde rente aan de 

weduwe uitbetaalt, de rechten van eise
res tegenover verweerder niet vermin
dert; dat immers de vermindering van de 
rente de vestiging van het volledig kapi
taal niet beperkt; dat daarbij deze door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen toege
paste vermindering een inhouding is ver
richt gezien de persoonlijke toestand van 
de rechthebbende weduwe, niet allen 
met het oog op besparingen maar ook op 
de eliminatie van verschillen en discrimi
naties inzake sociale prestaties; dat het 
feit dat de oorzaak dezer vermindering 
der rente extern is aan het ongeval geen 
afbreuk doet aan de subrogatoire verde
ring van eiseres, zodat het bestreden ar
rest ten onrechte heeft geoordeeld dat 
verweerder, gezien de verminderde uit
betaling der rente, slechts tot terugbeta
ling van 4.257.020 frank kon veroordeeld 
worden (schending van de artikelen 1251, 
3°, van het Burgerlijk Wetboek, 27 bis, 
42bis, 46, § 2, 47, 52, 58, § 1, 10°, van de 
wet van 10 april 1971, 1, 2, §§ 2 en 3, 4, 
tweede tot vijfde lid, van het koninklijk 
besluit van 13 januari 1983, 6, van het 
koninklijk besluit van 24 december 1987); 

derde onderdeel, het feit dat de voor 
de kinderen door eiseres gevestigde ka
pitalen dubbel gebruik zouden uitmaken 
met het door de moeder geleden inkom
stenverlies niet tot gevolg heeft dat eise
res de terugbetaling van deze kapitalen 
van de derde-aansprakelijke niet zou 
kunnen vorderen; dat immers door de 
vaststellingen van het bestreden arrest 
zelf deze schade in gemeen recht werd 
toegekend, ook al is ze begrepen in het 
deel bestemd voor de moeder, zodat de 
vordering van eiseres de grenzen van 
het gemene recht niet overschrijdt 
(schending van de artikelen 1251, 3°, van 
het Burgerlijk Wetboek, 13, § 1, 46, § 2, 
tweede lid, 47, van de wet van 10 april 
1971), zodat het bestreden arrest de in 
het middel aangewezen bepalingen ge
schonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters 

aan hun overweging dat het geves
tigde kapitaal werd overgemaakt 
aan het Fonds voor Arbeidsongeval
len, terwijl het volgens eiseres is 
overgemaakt aan het in haar schoot 
opgerichte rentefonds, geen enkel 
gevolg hechten ten aanzien van de 
gegrondheid van de vordering van 
eiseres; 
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Dat het onderdeel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 4 7, eerste lid, van de Ar
beidsongevallenwet, ook v66r de 
aanvulling ervan bij artikel 4 van de 
wet van 20 juli 1990, de gesubrogeer
de arbeidsongevallenverzekeraar, 
binnen de perken van de schadever
goeding die de derde-aansprakelijke 
voor het ongeval volgens het ge
meen recht voor de vergoeding van 
dezelfde stoffelijke schade verschul
digd is, zijn vordering kan instellen 
tot terugbetaling van al de door hem 
aan de rechthebbende uitgekeerde 
bedragen, alsmede van het geheel 
van het kapitaal dat voor de lijfren
te werd gevestigd; dat hieraan geen 
afbreuk doet het feit dat het Fonds 
voor Arbeidsongevallen, ingevolge 
de anti-cumulatieregeling als be
doeld in artikel 42 bis van de Ar
beidsongevallenwet, slechts een ver
minderde rente aan de op een 
overlevingspensioen gerechtigde we
duwe uitbetaalt; 

Overwegende dat de appelrech
ters, anders dan het onderdeel aan
voert, de verweerders sub 2 en 3 
niet wegens « de verminderde uitbe
taling der rente, slechts tot terugbe
taling van 4.257.020 frank » hebben 
veroordeeld, maar wel op grond van 
een eigen berekening van het te 
vestigen kapitaal « op basis van de 
vastgestelde rente van 19.791 frank 
per maand, verrekend aan de hand 
van hetzelfde coefficient als hetgeen 
dient gehanteerd te worden door de 
arbeidsongevallenverzekeraar bij de 
uitoefening van zijn verhaalrecht »; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de gemeenrech

telijke vergoeding die aan de we
duwe van het dodelijk slachtoffer 
van een arbeidsongeval wordt toege
kend voor de materi(He schade die 
zij ten gevolge van dat overlijden 
lijdt, niet dezelfde schade herstelt 

als de aan de kinderen toegekende 
arbeidsongevallenrente of het kapi
taal dat die rente vertegenwoordigd 
ook al wordt bij de vaststelling van 
het bedrag van de gemeenrechte
lijke vergoeding rekening gehouden 
met de samenstelling van het gezin 
van de getroffene; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de door eiseres ten 
voordele van de kinderen gevestigde 
kapitalen niet van de verweerders 
sub 2 en 3 kunnen worden terugge
vorderd omdat « deze sommen in ge
meen recht niet verhaalbaar zouden 
zijn »; dat zij dit oordeel niet enkel 
gronden op de motivering dat deze 
bedragen « dubbel gebruik maken 
met het toegekende inkomstenver
lies voor de moeder, die ingevolge 
het overlijden van 'haar man, gezins
hoofd wordt », maar ook op de re
den dat naar gemeen recht « de in
komstenverliesschade ( ... ) enkel ge
dragen (wordt) door de moeder »; 
dat laatstgenoemde reden erop neer
komt dat de aan de kinderen toege
kende arbeidsongevallenrente of het 
kapitaal dat die rente vertegenwoor
digt schade betreft die te dezen in 
gemeen recht niet werd opgevorderd 
en niet door de moeder opgevorder
de inkomstenverliesschade betreft· 
dat deze niet aangevochten reden d~ 
beslissing draagt; 

Dat het onderdeel derhalve niet 
tot cassatie kan leiden en mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

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

25 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Boes - Gelijkluidende conclusie 
van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Houtekier en A 
Ivens, Dendermonde. 
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Nr. 47 

2• KAMER - 25 januari 1994 

1 o ARBEID - SOC I ALE DOCUMENTEN -
ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET -
VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDE
LING- AARD. 

2° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN -
ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET -
VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDE
LING- SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN- GE
VOLG. 

30 ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN -
ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET -
VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDE
LING - MEERDERE BEKLAAGDEN AAN ZELF
DE OVERTREDING - GEVOLG. 

1 o De ambtshalve veroordeling bedoeld 
in art. llbis Sociale-Documentenwet is 
geen straf maar betreft een forfaitaire 
herstelvergoeding die bedoelt de nade
lige gevolgen van de vastgestelde lei
ten te vergoeden t.a.v. de R.S.Z. (1). 

2° Wanneer een beklaagde voor verschei
dene overtredingen van de in art. llbis 
Sociale-Documentenwet vermelde 
wetsbepalingen met toepassing van 
art. 65 Sw. tot een straf wordt veroor
deeld, kan hij slechts eenmaal ~at be
taling aan de R.S.Z. van de m art. 
llbis bedoelde vergoeding worden ver
oordeeld. 

3° Wanneer verscheidene beklaagden 
worden veroordeeld wegens dezelfde 
overtreding van de in art. llbis Sociale 
Documentenwet vermelde wetsbepalin
gen, vermag de rechter deze beklaag
den slechts in solidum te veroordelen 
tot betaling aan de R.S.Z. van eenmaal 
de in art. llbis bedoelde vergoeding. 

(1) Cass., 16 feb. 1993, A.R. nr. 6631 (A.C., 
1993, nr. 97); zie Cass., 17 nov. 1993, A.R. nr. 
417 (ibid., 1993, nr. 466). 

(MERCKX E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7126) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1992 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering: 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen over
eenkomstig de wet zijn gewezen; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de eisers veroordeeld worden tot 
betaling van vergoedingen aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1 llbis- zoals ingevoegd bij ar
tikel 30 ~an de Programmawet van 6 juli 
1989 - van het koninklijk besluit nr. 5 
van 23 oktober 1978 betreffende het bij
houden van sociale documenten, 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zo
veel als nodig, van artikel 38, § 2 en 3, 
van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale ze
kerheid voor werknemers, 

doordat de appelrechter eiseres en ei
ser veroordeelt tot betaling van een for
faitaire vergoeding van 178.785 frank 
hoofdens de tenlastelegging I, 1 en de 
betaling van een forfaitaire vergoeding 
van 178.785 frank hoofdens de tenlaste
legging I, 2, en zulks op de volgende 
grand : « ( ... ) dat de v~ro?rdeling tot. de 
betaling van de forfa1ta1re vergoedmg 
van 178.758 frank niet in solidum lastens 
beide beklaagden (eisers) mag worden 
uitgesproken, doch lastens iedere be
klaagde en telkens hoofdens de tenlaste
leggingen I, 1 en I, 2, overeenkomstig ar
tikel llbis van het koninklijk besluit nr. 
5 van 23 oktober 1978 betreffende het 
bijhouden van de sociale documenten » 
(pagina 4, alinea 8 van het bestreden ar
rest), 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer zo
als te dezen, een zelfde feitelijke toe-
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stand aanleiding geeft tot verschillende 
betichtingen, en de appelrechter, door 
bevestiging van het vonnis a quo, we
gens eenheid van opzet, een straf uit
spreekt ten aanzien van elke beklaagde, 
hij, naar het artikel 11 bis van het in 
hoofding van het middel als geschonden 
aangehaald koninklijk besluit van 23 ok
tober 1978, zoals gewijzigd door de Pro
grammawet van 6 juli 1989, niet vermag 
de bijzondere forfaitaire vergoeding in 
deze wet bedoeld ten voordele van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op te 
leggen voor elk van de betichtingen, 

tweede onderdeel, wanneer, zoals te 
dezen, verschillende personen als werk
gever voor dezelfde werknemers worden 
beschouwd, en om die reden ambtshalve 
tot betaling van de bijzondere forfaitaire 
bijdrage bedoeld bij artikelllbis van het 
koninklijk besluit van 23 oktober 1978, 
zoals gewijzigd door de Programmawet 
van 6 juli 1978, deze personen slechts ge
zamenlijk tot een enige vergoeding kun
nen worden veroordeeld, nu deze vergoe
ding, die tot doel heeft de door de 
overtreding veroorzaakte stoornis weg te 
werken, door de wet zelf forfaitair wordt 
bepaald op het drievoudige van de ( een
malige) bijdragen bedoeld bij artikel 38, 
§§ 2 en 3, van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers, 

zodat, naar de beide onderdelen van 
het middel, de appelrechter, door het te
genovergestelde te beslissen, aan voor
meld artikel llbis iets toevoegt dat er 
niet is in bepaald, en het dus schendt : 

Wat de beide onderdelen betreft: 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 11bis van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 be
treffende het bijhouden van sociale 
documenten, zoals ingevoegd bij ar
tikel 30 van de Programmawet van 
6 juli 1989 en v66r de vervanging er
van bij artikel 112 van de wet van 
26 juni 1992, houdende sociale en di
verse bepalingen, de rechter die 
voor de feiten bedoeld bij artikel 11, 
to, a, b, c, d, e, fen h, de straf uit
spreekt ten laste van de werkgever, 
zijn aangestelden of lasthebbers, 
alsmede de personen bepaald door 
de Koning in uitvoering van artikel 
4, § 2, hen ambtshlave veroordeelt 
tot betaling aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van een vergoe-

ding, gelijk aan het drievoud van de 
bijdragen bedoeld bij artikel 38, §§ 2 
en 3, van de wet van 29 juni 1981, 
houdende de algemene beginselen 
van de sodale zekerheid voor werk
nemers, en berekend op basis van 
het gemiddeld minimummaandinko
men, vastgesteld bij een in de Natio
nale Arbeidsraad gesloten collectie
ve arbeidsovereenkomst; 

Dat ingevolge de vervanging van 
die bepaling bij voormeld artikel 
112, dat gunstiger is dan de vervan
gen bepaling, onder meer bedoelde 
feiten, voor de ambtshalve veroorde
ling, het ontwijken van de juiste 
aangifte aan de Rijksdienst voor So
dale Zekerheid van de prestaties 
moeten toegelaten hebben; 

Dat uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat de bewezen ver
klaarde overtredingen van de So
dale Documentenwet het ontwijken 
van de juiste aangifte van de presta
ties hebben toegelaten; 

Overwegende dat de ambtshalve 
veroordeling, bedoeld in artikel 
11bis, geen straf, maar een door de 
strafrechter, wanneer hij de feiten 
bewezen acht, uit te spreken forfai
taire herstelvergoeding betreft, ertoe 
strekkende de nadelige gevolgen 
van de vastgestelde feiten te vergoe
den ten aanzien van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, die een 
openbare dienst is en waarvan de fi
nanciering in het gedrang komt 
door de niet-betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen; 

Overwegende dat, nu deze herstel
vergoeding, gelet op het forfaitair 
karakter ervan, slechts een te ver
goeden schade betreft, de rechter, 
wanneer hij een beklaagde voor 
meerdere inbreuken op de in voor
meld artikel llbis vermelde wetsbe
palingen met toepassing van artikel 
65 van het Strafwetboek tot een 
straf veroordeelt, hem ambtshalve 
slechts eenmaal tot betaling aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
van de vergoeding, als bedoeld in dit 
artikel, kan veroordelen; 
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Dat, om dezelfde reden, wanneer 
meerdere beklaagden elk worden 
veroordeeld wegens dezelfde in
breuk op in voormeld artikel 11bis 
vermelde wetsbepalingen, de rechter 
deze beklaagde slechts in solidum 
vermag te veroordelen tot betaling 
aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid van eenmaal de vergoeding, 
als bedoeld in dit artikel; 

Overwegende dat de appelrechters 
voor dezelfde feiten lastens elk van 
de eisers, met toepassing van artikel 
65 van het Strafwetboek slechts een 
straf uitspreken en niettemin de 
ambtshalve veroordeling tot betaling 
van de forfaitaire vergoeding van 
178.785 frank uitspreken « lastens 
iedere beklaagde en telkens hoof
dens de tenlasteleggingen I, 1 » -
feit, bedoeld bij artikel 11, 1, f, van 
het koninklijk besluit nr. 5 van 23 
oktober 1978 betreffende het bijhou
den van de sociale documenten -
« en I, 2 » - feit bedoeld bij artikel 
11, 1, a, van voormeld koninklijk be
sluit -; 

Dat zij zodoende voormeld artikel 
11 bis schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit elk van 
de eisers ambtshalve veroordeelt tot 
betaling van vergoedingen aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers elk 
tot een vierde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

25 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Dhaeyer - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 48 

2• KAMER - 25 januari 1994 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BUR
GERLIJKE PARTIJ - SCHADEVERGOEDING -
DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE SCHADE
POSTEN - BESLISSING - VOORZIENING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een arrest waarin over bepaalde 
delen van de schade definitief en over 
andere delen niet definitief uitspraak 
is gedaan (1). 

(TOELEN T. GREGOIRE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7136) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 september 1992 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

I. Op de voorziening van Jean 
Toelen, gericht tegen de beslissin
gen op de door verweerster Christi
ane Gregoire tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat de appelrechters 
met betrekking tot de onderhouds
gelden en gerechtskosten niet gesta
tueerd hebben over al wat in dit ver
band door verweerster werd gevor
derd, omdat « de onderhoudsbedra
gen nog voor betwisting vatbaar zijn 
in hoger beroep evenzeer wat de 
hoegrootheid ervan betreft; dat nu 
de definitieve schade ( ... ) thans niet 
met zekerheid kan worden bere
kend, terwijl deze toch belangrijk is, 
een begroting der schade ten provi
sionele titel in billijkheid zich op
dringt en het Hof deze bepaalt op 
2.330.710 frank provisioneel meer de 

(1) Cass., 22 jan. 1985, A.R. nr. 8724 (A.C., 
1984-85, nr. 299), en 2 sept. 1986, A.R. nr. 207 
(ibid., 1986-87, nr. 1). 
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vergoedende intresten ( ... ) » en « in
gevolge het hangend beroep omtrent 
de proceskosten voor het onder
houdsgeld ten bedrage van 57.787 
frank nog niet definitief is beslist en 
aldus in mindering dienen te wor
den gebracht van de totale vorde
ring ad 238.803 frank; ( ... ) het hof 
ten deze provisioneel toekent : 
238.803 - 57.787 = 181.016 frank 
met zoals gevraagd de vergoedende 
intresten ( ... ) »; dat de appelrechters 
zodoende hun rechtsmacht met be
trekking tot de in totaal gevorderde 
bedragen niet ten voile hebben uit
geoefend zodat deze beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
aan verweerster wegens eigen kos
ten en morele schade vaste bedra
gen toekennen, maar deze beslissin
gen evenmin definitieve beslissingen 
uitmaken, nu aan dezelfde burger
lijke partij voor voormelde andere 
schadeposten provisionele bedragen 
worden toegekend; 

Overwegende dat al die beslissin
gen samen geen eindbeslissing zijn 
in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doen over een geschil in
zake bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het na
mens Jean Toelen ingediende ver
zoekschrift, dat niet de ontvankelijk
heid van de voorziening betreft; 
verwerpt de voorziening van Jean 
Toelen; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ning. 

25 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Boes - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
W. Hendrickx, Antw(:!rpen. 

Nr. 49 

2• KAMER - 25 jarmari 1994 

1° VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - VERSTEKVONNIS - VERZET - BE
KLAAGDE - VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ON
PARTIJDIGE RECHTER - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.1 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING 
- VERSTEKVONNIS - VERZET - BEKLAAGDE 
- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE 
RECHTER - BEGRIP. 

3° AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING- STRAF
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE -
APPELRECHTER - VERSTEK VAN BURGER
LIJKE PARTIJ - GEVOLG. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFZAKEN - HOGER BEROEP 
DOOR BEKLAAGDE - APPELRECHTER - VER
STEK VAN BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN AF
STAND. 

1° en 2° Uit de enkele omstandigheid dat 
het vonnis op verzet van de beklaagde 
door dezelfde rechters is gewezen als 
het vonnis bij verstek, valt niet af te 
leiden dat het op verzet gewezen von
nis niet is geveld door een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie in de zin van art. 6.1 E. V.R.M. 
(1). 

3° en 4° De burgerlijke partij die verstek 
doet voor de appelrechter bij wie de 
zaak aanhangig is op het enkele hager 
beroep van de beklaagde, doet hier
door geen afstand van haar civielrech
telijke vordering (2). 

(1) Cass., 3 feb. 1987, A.R. nr. 684 (A.C., 
1986-87, nr. 323), en 2 nov. 1993, A.R. nr. 6824 
(ibid., 1993, nr. 442). 

(2) Zie : Cass., 9 maart 1993, A.R. nr. 6201 
(A.C., 1993, nr. 136). 
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(MOENS E.A. T. N.M.K.N. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7142) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 september 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. Op de voorzieningen van de ei
sers in zoverre gericht tegen de be
slissingen op de tegen hen ingestel
de strafvordering; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de loutere 

omstandigheid dat door het verzet 
de zaak wordt teruggebracht voor 
het rechtscollege dat bij verstek 
heeft beslist en dat, zoals te dezen, 
samengesteld is uit een rechter die 
reeds bij verstek uitspraak heeft ge
daan en twee andere rechters, niet 
kan worden afgeleid dat die ene 
rechter, nu hij bij de beslissing bij 
verstek geen kennis kon hebben 
van de middelen van verdediging 
die de beklaagden eventueel zouden 
kunnen laten gelden, geen onafhan
kelijke en onpartijdige rechter zou 
zijn in de zin van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

III. Op de voorziening van eiseres 
in zoverre gericht tegen de beslis
sing bij verstek op de door verweer
ster sub 3 tegen haar ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat Mr. J.M. Nelis
sen Grade, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, bij akte ter griffie van het 
Hof neergelegd op 23 december 
1992, verklaart uit naam van eiseres 
afstand zonder berusting te doen 
van de voorziening in zoverre ge
richt tegen de beslissing op de tegen 
eiseres door verweerster sub 3 inge
stelde civielrechtelijke vordering; 

Overwegende dat het arrest, 
rechtdoende bij verstek, aan de ver
weerster sub 3 de door haar als 
schadevergoeding gevorderde bedra
gen toekent; 

Dat de appelrechters niets aan
houden om er later uitspraak over 
te doen en aldus volledig hun 
rechtsmacht hebben uitoefend; 

Dat de beslissing derhalve een 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering waartegen geen verzet 
openstaat bij gebrek aan belang; 

Dat er geen grand is om akte te 
verlenen van de afstand; 

Over het vierde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrechters 

niet oordelen dat de veroordeling 
van eisers tot betaling van schade
vergoeding aan de verweerster sub 
3 gestoeld is op de telastlegging C. 
II, zoals ten onrechte door eisers 
aangevoerd wordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de burgerlijke 

partij, die verstek doet voor de 
appelrechter bij wie de zaak aan
hangig is op het enkel hoger beroep 
van de beklaagde, hierdoor geen af
stand doet van haar civielrechtelijke 
vordering; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 
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25 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Boes - Gelijkluidende conclusie 
van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
-. Advocaat: mr. Nelissen Grade. 

Nr. 50 

2• KAMER - 25 januari 1994 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 1-12-1975 (REGLEMENTSBEPALIN
GEN) - ART. 19.2 - ART. 19.2.2°. 

Het tweede en derde lid van art. 19.2.2" 
Wegverkeersreglement zijn modalitei
ten van de door het eerste lid van dit 
artikel opgelegde verplichting zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de rij
baan te blijven. 

(WILLE T. D'IETEREN LEASE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7224) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 oktober 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk; 

Over het middel : 
Overwegende dat het tweede en 

het derde lid van artikel 19.2.2° van 
het Wegverkeersreglement modali
teiten zijn van de door het eerste lid 
van dit artikel opgelegde verplich
ting zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van de rijbaan te blijven; dat 
de appelrechters door hun vaststel
ling dat eiser de hem door het derde 

lid voorziene verplichting niet heeft 
nageleefd waardoor de door het 
tweede lid toegelaten uitwijking in 
zijnen hoofde onregelmatig werd, 
wettig hebben kunnen beslissen dat 
eiser artikel 19.2.2°, eerste lid, van 
het Wegverkeersreglement heeft 
overtreden; 

Overwegende dat de appelrechters 
in feite, dus onaantastbaar, vaststel
len dat de door eiser aan de be
stuurster Masselis verweten rijge
dragingen en de plaats waar het 
door haar bestuurde voertuig zich 
op het ogenblik van de aanrijding 
bevond, ten gehele te wijten zijn 
aan het door hen vastgestelde fou
tieve rijgedrag van eiser en dat aan 
die bestuurster derhalve geen fou
ten ten laste kunnen worden gelegd; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering eisers verweer 
verwerpen, zodoende zijn conclusie 
beantwoorden, en hun beslissing re
gelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende wat de beslissing 
op de tegen eiser ingestelde straf
vordering betreft, dat de substantie
le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

25 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. J. Vander Stichele, 
Gent. 
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Nr. 51 

ze KAMER - 26 januari 1994 

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING) 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) -
OPENBAAR MINISTERIE - BEWIJS - BEWIJS
VOERING. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
ZAKEN - BEWIJS - BEWIJSVOERING. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOE
RING - OPENBAAR MINISTERIE. 

4° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOE
RING - ALCOHOLINTOXICATIE - BLOED
PROEF- WIJZE VAN UITVOERING- ANALY
SE - UITSLAG - KENNISGEVING - TWEEDE 
ANALYSE - TERMIJNEN- DOEL- GEVOLG. 

5° BLOEDPROEF - WIJZE VAN UITVOE
RING - ANALYSE - UITSLAG - KENNISGE
VING - TWEEDE ANALYSE - TERMIJNEN -
DOEL - GEVOLG. 

1°, zo en 3° De bij art. 22 Sv. aan de pro
cureur des Konings toegekende op
dracht om de misdrijven die tot zijn 
bevoegdheid behoren op te sporen en 
te vervolgen ontslaat hem niet van de 
verplichting om zich te gedragen naar 
de wetsbepalingen die, in welbepaalde 
zaken, bijzondere procedureregels 
voorschrijven, onder meer inzake be
wijsvoering. 

4° en 5° De termijnen waarbinnen, ener
zijds, het openbaar ministerie of de on
derzoeksrechter de uitslagen van de 
door de gerechtelijke overheid gevor
derde bloedanalyse ter kennis brengt 
van de persoon van wie het bloed werd 
afgenomen, anderzijds, die persoon, in
dien hij een tweede analyse wil laten 
verrichten, verplicht is dat te doen, 
zijn bedoeld om te voorkomen dat be
wijzen teloorgaan en om de analyse de 
wetenschappelijke waarborgen te ver
Jenen die de uitslagen ervan geloof
waardig kunnen maken; bijgevolg 
biedt een nieuwe analyse, die door de 
gerechtelijke overheid wordt gevorderd 
na het verstrijken van de voor de 
tweede analyse bepaalde termijn, geen 
voldoende wetenschappel1jke waarbor-

gen meer zoals vereist door het KB. 
van 10 juni 1959 (1). (Art. 9, eerste en 
derde lid, K.B. 10 juni 1959.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI 
T. PIERRET) 

ARREST ( verta.Jing} 

(A.R. nr. P.93.0988.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 maart 1993 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
waarbij verweerder vrijgesproken 
wordt van de telastlegging van alco
holintoxicatie; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de procureur des Konings 
krachtens artikel 22 van het Wet
hoek van Strafvordering belast is 
met de opsporing en de vervolging 
van de misdrijven die tot zijn be
voegdheid behoren, hem niet ont
slaat van de verplichting om zich te 
gedragen naar de wetsbepalingen 
die, in welbepaalde zaken, bijzonde
re procedureregels voorschrijven, 

. onder meer inzake bewijsvoering; 
Dat, wat het bepalen van het alco

holgehalte van het bloed betreft, het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959 
betreffende de bloedproef, genomen 
ter uitvoering van artikel 44bis van 
hetzelfde wetboek, de wijze regelt 
waarop de bloedafneming en de 
daarop volgende analyses moeten 
worden verricht; 

Dat, overeenkomstig artikel 9 van 
dat koninklijk besluit, het openbaar 
ministerie of de onderzoeksrechter 
binnen de in het eerste lid bepaalde 
termijn kennis geeft van de uitsla
gen van de analyse aan de persoon 
van wie het bloed werd afgenomen, 

(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. (Bull. 
en Pas., 1994, I, 51). 
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en die persoon, indien hij een twee
de analyse wil Iaten verrichten, dat 
krachtens het derde lid moet doen 
binnen vijftien dagen, te rekenen 
van de dag der kennisgeving; dat 
die termijnen bedoeld zijn om te 
voorkomen dat bewijzen teloorgaan 
en om aan de analyse de weten
schappelijke waarborgen te verle
nen die de uitslagen ervan geloof
waardig kunnen maken; 

Overwegende dat bijgevolg, wan
neer, zoals in casu, door de gerech
telijke overheid een nieuwe analyse 
wordt gevorderd na het verstrijken 
van de voornoemde termijn van vijf
tien dagen, die analyse geen vol
doende wetenschappelijke waarbor
gen meer biedt; 

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

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

26 januari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 52 

1 e KAMER - 27 januari 1994 

ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - KEN
NISNEMING VAN STRAFZAKEN - STAFHOU
DER - ONPARTIJDIGHEID. 

Nu de raad van de Orde van Advocaten 
van tuchtzaken geen kennis kan ne
men tenzij door toedoen van de staf
houder, doet de omstandigheid dat de
ze een dagvaarding van een advocaat 
heeft doen betekenen om v66r die raad 
te verschijnen, terwijl hijzelf dossiers 
had overgenomen i.v.m. klienten die 
schuldeisers van die advocaat waren 
geworden, niets af aan de onpartijdig
heid van de raad, als de stafhouder 
niet heeft deelgenomen aan de beslis
sing van de raad (1). (Artt. 457, 64S, 2°, 
S2S, 1° en S0

, Ger.W.) 

(D... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE LUIK) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. D.93.0021.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 mei 1993 gena
men door de tuchtraad van beroep 
van de balies van het rechtsgebied 
van het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 457, 64S en inzonderheid 2°, S2S, 
en inzonderheid 1° en so, van het Gerech
telijk Wetboek, miskenning van de alge
mene beginselen dat recht spreken on
partijdigheid vereist en van het recht 
van verdediging, en voor zoveel nodig, 
schending van artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

doordat de beslissing om, met bevesti
ging van de beslissing a quo, eiser tot de 
tuchtstraf schrapping te veroordelen, het 
middel afwijst ten betoge dat de raad 
van de Orde niet wettig zou zijn geadi
eerd op grand:« dat de stafhouder, bij de 
vervulling van zijn opdracht, ongetwij
feld volstrekt onafhankelijk en onpartij
dig hoort te zijn; dat de wetgever ter 
vrijwaring van de onafhankelijkheid van 
de advocaten, aan de balies een grate au
tonomie in tuchtzaken heeft verleend, 
die hoegenaamd niet kan worden aange
tast zonder de onafhankelijkheid van de 
advocaten in gevaar te brengen; die onaf
hankelijkheid zelf borg staat voor de eer
biediging van het recht van verdediging; 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1992, A.R. nr. 9508 (A.C., 
1991-92, nr. 722). 
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dat de opdracht van de Stafhouder, onge
acht of hij optreedt als bemiddelaar dan 
wel een doorslaggevende rol speelt bij de 
vrijwaring van de beginselen van waar
digheid, eerlijkheid en omzichtigheid, 
van wezenlijk belang is; dat zijn geloof
waardigheid tal van bevoorrechte inlicht
ingen oplevert; dat hij daardoor in ieder 
geval zeer objectief kan oordelen over de 
houding van de leden van de Orde over 
wiens eer hij als eerste moet waken; dat 
(eiser) hoegenaamd niet aantoont dat de 
stafhouder jegens hem partijdig zou zijn 
geweest, en evenmin dat hij de schijn 
van die partijdigheid zou hebben gewekt; 
dat eraan dient herinnerd te worden dat 
dit verwijt niet werd geuit in november 
1990, hoewel Mr. M. toen de tuchtraad 
voorzat die over (eisers) houding uit
spraak diende te doen; dat de Bank ( ... ) 
evenwel vanaf dat tijdstip verschillende 
dossiers die (eiser) behandelde aan Mr. 
M. heeft toevertrouwd; dat eraan dient 
herinnerd te worden, gelet op de stukken 
waarop de tuchtraad van beroep vermag 
acht te slaan, dat noch in september 
1991, noch in januari 1992 toen het dos
sier in onderzoek werd genomen, het 
verwijt van partijdigheid werd gemaakt; 
dat (eiser) overigens nauwelijks een ver
meende partijdigheid benadrukt, en het 
veeleer heeft over het criterium van de 
schijn van partijdigheid ; dat moet wor
den benadrukt dat de schijn van partij
digheid vanzelfsprekend de onpartijdig
heid zelf niet kan wegdrukken; dat blijkt 
dat de stafhouder M. te dezen het onder
zoek van de klachten over (eiser) heeft 
toevertrouwd aan een lid van de raad 
van de Orde, Mr. P.; dat een boekhouder 
de opdracht heeft gekregen de boekhou
ding van (eiser) te onderzoeken; dat de 
verslaggever ook inlichtingen heeft inge
wonnen bij Mr. H. en Mr. F., die belast 
waren met de delging van de be
roepsschulden van (eiser) en zijn inspan
ningen om dat passief aan te zuiveren; 
dat (eiser) meer dan voldoende tijd heeft 
gekregen om zijn beroepsschulden te 
delgen wat hij thans nog niet heeft ge
daan; dat Mr. M., als raadsman van de 
Bank ( ... ), (eiser) terecht heeft verzocht 
hem de dossiers, waarvan hij was ant
last, samen met de desbetreffende afre
kening toe te zenden; dat uit die brief
wisseling niet de minste vijandschap 
noch enige kwaadwilligheid jegens (ei
ser) blijkt; dat de (aan eiser) ten laste 
gelede verduisteringen alleen betrekking 
hebben op gelden die hij voor rekening 
van derden heeft ontvangen, en geens
zins op zijn prive-schuld jegens de Bank 

( ... ); overwegende voor het overige dat, 
gelet op de inlichtingen ingewonnen door 
de raadsman verslaggever, de beslissing 
om (eiser) voor het tuchtgerecht te da
gen zich opdrong, zodat men niet inziet 
hoe daaruit enige partijdigheid zou kun
nen blijken; dat de door (eiser) tot sta
ving van zijn hoger beroep aangevoerde 
middelen, dus ongegrond zijn "• 

terwijl, nu de regel van artikel 457 van 
het Gerechtelijk Wetboek volgens welke 
de raad van de Orde van Advocaten, 
door toedoen van de stafhouder, kennis 
neemt van de tuchtzaken, van wezenlijk 
belang voor de rechtsbedeling en van 
openbare orde is, het van wezenlijk be
lang voor de openbare orde is dat de 
stafhouder, die de zaak aanhangig 
maakt bij de raad, aile waarborgen van 
onpartijdigheid biedt, welk beginsel de 
rechtsbedeling beheerst, en dat inzonder
heid is uitgedrukt in de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen; het, gelet 
op het feit dat die regel de openbare or
de raakt, weinig belang heeft dat de on
partijdigheid v66r de huidige rechtsple
ging of tijdens het onderzoek ervan niet 
is aangevoerd, nu elke berusting of over
eenkomst dienaangaande zonder uitwer
king is; de stafhouder niet als onpartij
dig kan worden beschouwd wanneer hij 
de advocaat, waartegen tuchtvervolgin
gen zijn ingesteld, inzonderheid omdat 
hij gelden die hem door clienten waren 
toevertrouwd niet heeft overgelegd, is 
opgevolgd in verschillende dossiers van 
een klant - die bovendien de persoonlij
ke schuldeiser van die advocaat is - en 
zulks nog v66r diens ontslag v66r de 
tuchtvervolgingen, nu die stafhouder als 
raadsman van die client verplicht was 
verschillende brieven naar de bewuste 
advocaat te sturen om de bestemming te 
achterhalen van gelden die voor reke
ning van de genoemde client zijn ontvan
gen, zoals blijkt uit de regelmatig in con
clusie overgelegde briefwisseling en nu 
een van de door hem ten laste van die 
advocaat gelegde feiten, te dezen de te
lastlegging d, rechtstreeks verband 
houdt met de rekening van die client; 
een advocaat die onder die omstandighe
den een andere advocaat opvolgt, im
mers andere redenen kan hebben dan 
die eigen aan zijn functie van stafhouder 
om een tuchtvervolging te eisen of te be
slissen, en zich wegens die verdenking, 
die terecht zowel bij de vervolgde advo
caat als bij derden kan bestaan, dient te 
onthouden; de raad van de Orde, die ge
adieerd is door een stafhouder die niet 
alle objectieve waarborgen inzake onpar-
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tijdigheid biedt, niet geldig is geadieerd 
en niet naar recht uitspraak kan doen; 
de bestreden beslissing, die bevestigt dat 
de raad wettig is geadieerd, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen en 
algemene beginselen schendt : 

I. In zoverre het middel de schen
ding aanvoert van artikel 457 van 
het Gerechtelijk Wethoek en de mis
kenning van een algemeen rechtshe
ginsel « dat recht spreken onpartij
digheid vereist » : 

Overwegende dat artikel 457 van 
het Gerechtelijk Wethoek hepaalt 
dat de raad van de Orde van Advo
caten, door toedoen van de stafhou
der, kennis neemt van de tuchtza
ken; dat die hepaling een regel 
uitvaardigt die van wezenlijk helang 
is voor de rechtshedeling en dus de 
openhare orde raakt; 

Overwegende dat in de hestreden 
beslissing wordt vastgesteld dat de 
stafhouder de dagvaarding van eiser 
tot verschijning voor de raad van de 
Orde heeft doen betekenen; 

Dat de raad van de Orde, nu hij 
geadieerd was door de enige instel
ling die daartoe gemachtigd was, 
wettig uitspraak kon doen over de 
tuchtvervolging tegen eiser; 

Overwegende dat het middel de 
onafhankelijkheid en de onpartijdig
heid van de tuchtraad van heroep 
die de hestreden heslissing heeft ge
wezen niet betwist evenmin als die 
van de raad van Orde die in eerste 
aanleg uitspraak heeft gedaan; 

Dat het middel dienaangaande 
niet kan worden aangenomen; 

II. In zoverre het middel de schen
ding van de artikelen 64S, 2°, en S2S, 
1° en so, van het Gerechtelijk Wet
hoek aanvoert : 

Overwegende dat in de hestreden 
heslissing wordt vastgesteld dat de 
stafhouder hoegenaamd niet heeft 
deelgenomen aan de heraadslaging 
en aan de uitspraak van de raad 
van de Orde; 

Dat, nu de stafhouder niet heeft 
deelgenomen aan het oordelen van 
de zaak, de artikelen 64S, 2°, en S28, 

1° en so, van het Gerechtelijk Wet
hoek niet van toepassing waren; 

Dat het middel dienaangaande 
faalt naar recht; 

III. In zoverre het middel de mis
kenning aanvoert van het algemeen 
heginsel van het recht van verdedi
ging en de schending van artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin dat algemeen he
ginsel en de genoemde hepaling zou
den zijn geschonden; 

Dat het middel dienaangaande 
niet ontvankelijk is; 

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

27 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Dela
haye. 

Nr. 53 

1 e KAMER - 27 januari 1994 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -
LATERE FElTEN ZONDER VERBAND MET DE 
SCHADE - BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - T.A.V. DER
DEN - OVERDRACHT VAN EEN HANDELS
ZAAK - PRIJS WAARIN EEN VERGOEDING IS 
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BEGREPEN VOOR DE DOOR EEN DERDE AAN 
DE OVERDRAGER VEROORZAAKTE SCHADE -
INVLOED OP DE RAMING VAN DE DOOR DE 
DERDE VERSCHULDIGDE VERGOEDING. 

1 o Bij de beoordeling van de schade 
dient de rechter, ten tijde van de uit
spraak, rekening te houden met alle 
omstandigheden van de zaak waardoor 
het bestaan en de omvang van de 
schade kan worden bei'nvloed, en oak 
met Jatere gebeurtenissen waardoor de 
schade wordt verergerd of verminderd, 
voor zover zij verband houden met het 
schadeverwekkend feit of de schade 
zelf (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Wanneer een handelszaak is overge
dragen tegen een prijs waarin een ver
goeding is begrepen voor de door de 
overdrager wegens burenhinder van 
een derde opgelopen schade, kan de 
rechter daarmee rekening houden bij 
de raming van de door de hinderver
wekker verschuldigde vergoeding, zo
dat de overdrager zich weer in de toe
stand bevindt waarin hij zich zonder 
die hinder zou bevonden hebben (2). 
(Art. 1165 B.W.) 

(TIVOLI B.V.B.A. T. HOOFDSTEDELIJK GEWEST) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0057.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1990 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 11 van de Grondwet, 544, 1121, 
1134, 1165, 1382, 1383, 2044, 2048, 2049 en 
2052 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, op het hager be
roep dat verweerster had ingesteld tegen 
het op 4 oktober 1984 door de rechtbank 
van eerste aanleg gewezen vonnis waar
bij de rechtsvordering van eiseres ge
grond verklaard werd en verweerster 
veroordeeld werd om haar het bedrag 
van 2.500.000 frank, verhoogd met de ge-

(1) Zie Cass., 14 dec. 1993, A.R. nr. 7100 
(A.C., 1993, nr. 522). 

(2) Zie Cass., 22 april 1977 (A.C., 1976-77, 
868), en 23 dec. 1992, A.R. nr. 23 (ibid., 1991-92, 
nr. 812). 

rechtelijke interest te betalen, dat vonnis 
teniet doet en de vordering niet gegrond 
verklaart op grand dat « de dagvaarding 
die op verzoek van mevrouw N.E. Kahn, 
weduwe Selik, op 29 december 1977 was 
uitgebracht tegen de overdragers van het 
pand en de handelszaak, niet alleen de 
verborgen gebreken van het verkochte 
pand en het bedrog van de overdragers 
aanvoert, maar ook vermeldt dat " onze 
verzoeksters ieder afzonderlijk daaren
boven een schadevergoeding van 
1.000.000 frank eisen wegens de enorme 
handelsschade die zij door de houding 
van de gedaagden hebben geleden maar 
vooral wegens de door die houding opge
lopen schade, aangezien de metrowerken 
onmiskenbaar rampzalige economische 
gevolgen zullen hebben voor de handels
exploitatie ... "; dat uit dit uittreksel uit 
de dagvaarding blijkt dat het aan de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
onderworpen geschil eveneens strekte 
tot vergoeding van de door (eiseres) ten 
gevolge van de metrowerken geleden 
handelsschade; dat het vonnis van 31 
mei 1979 van de rechtbank van eerste 
aanleg, dat de oorspronkelijke vordering 
gedeeltelijk toewijst, nu het onder meer 
aan (eiseres) een provisioneel bedrag 
van 250.000 frank toekent en een des
kundigenonderzoek gelast, vermeldt " dat 
thans van geen schade, meer bepaald 
van geen handelsschade, is gebleken" en 
" dat in elk geval thans evenmin reke
ning dient te worden gehouden met toe
komstige metrowerken, aangezien, blij
kens het schrijven van 3 januari 1979 
van de B.I.V.M., het in beginsel niet no
dig zal zijn het terras af te breken "; dat 
blijkens die motivering de rechtbank van 
oordeel was dat er ten tijde van de uit
spraak geen handelsschade was - maar 
niet uitsloot dat zodanige schade zou 
ontstaan als de metrowerken zouden 
worden aangevat; dat de dading van 30 
april 1982 is aangegaan tussen, ener
zijds, mevrouw Kahn, weduwe Selik, 
haar kinderen en de B.V.B.A. Tivoli en, 
anderzijds, de overdragers van het pand 
en de handelszaak; dat de partijen daar
in preciseren dat zij over hetgeen volgt 
een overeenkomst hebben gesloten ten 
einde door dading een definitief einde te 
maken aan alle geschillen en processen 
in verband met de overdracht van de 
handelszaak Tivoli, de verkoop van het 
in de Houba de Strooperlaan gelegen 
pand ... ; dat de partijen aan het slot van 
hun akkoord verklaren dat zij een defini
tief einde willen maken aan het tussen 
hen voor de Rechtbank van Eerste Aan-
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leg te Brussel gevoerde geding, dat iede
re partij afstand doet van haar vorderin
gen en haar eigen proceskosten draagt; 
proceskosten; dat weliswaar het door de 
overdragers teruggegeven voordeel van 
1.900.000 frank onmiskenbaar aan mevr. 
Kahn toekomt; dat evenwel moet worden 
benadrukt dat het geheel der deelbewij
zen van de B.V.B.A. Tivoli toebehoort 
aan mevrouw Kahn en haar drie kinde
ren en dat de dading niet preciseert hoe 
het teruggegeven bedrag moet worden 
verrekend met de verkoopprijs van het 
pand en met de prijs voor de overdracht 
van de handelszaak; dat de schadever
goeding globaal is beoordeeld en begroot; 
dat zulks niet wegneemt dat de B.V.B.A. 
Tivoli uitdrukkelijk genoemd werd als 
partij bij de overeenkomst en dat zij van 
haar eis afstand heeft gedaan in ruil 
voor het aan mevrouw Kahn toegestane 
voordeel, zoals ook mevrouw Kahn af
stand gedaan heeft van haar vorderin
gen, waaronder de vordering tot vergoe
ding van de door de uitvoering van de 
metrowerken ontstane handelsschade, 
welke vordering uitdrukkelijk opgeno
men was in de dagvaarding van 29 de
cember 1977 en waaromtrent voorbehoud 
was verleend in het vonnis van 31 mei 
1979; dat bijgevolg de vennootschap (ei
seres) vergoeding heeft gekregen voor de 
aangevoerde, door de metrowerken ver
oorzaakte handelsschade en dat de op 
grond van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek bij de eerste rechter ingediende 
schadeeis strekt tot vergoeding van de
zelfde schade »; 

terwijl de eigenaar van een erf waar
van de nabuur het evenwicht tussen hun 
onderscheiden eigendommen verbreekt 
en aldus ee:' hinder verwekt die de ge
wone lasten van het nabuurschap te ho
ven gaat, van die buur vergoeding kan 
eisen tot herstel van het verbroken even
wicht; dezelfde regel geldt wanneer de 
verwekker van hinder die de gewone las
ten van het nabuurschap te hoven gaat 
een openbare overheid is, met dien ver
stande dat de feitenrechter bij de beoor
deling van de omvang van de hinder re
kening dient te houden met de lasten die 
een particulier in het algemeen belang 
moet dragen; het vaste rechtspraak is 
dat de rechter bij de beoordeling van de 
door een onrechtmatige daad of buren
hinder veroorzaakte schade geen acht 
mag slaan op latere gebeurtenissen, die 
geen verband houden met de fout of die 
hinder en met de schade zelf waardoor 
de toestand van de schadelijder zou zijn 
verbeterd; de feitenrechter derhalve, 

wanneer hij kennis neemt van een vor
dering tot vergoeding wegens burenhin
der en voor hem het bestaan wordt aan
gevoerd van een met een derde gesloten 
contract dat de schadelijder een voordeel 
zou hebben opgeleverd, tot taak heeft uit 
te maken of dat contract enige invloed 
heeft gehad op de aangevoerde schade, 
die is ontstaan of zal ontstaan ten nadele 
van de schadelijder, en, in bevestigend 
geval, of dat voordeel die schade doet 
ophouden; de feitenrechter bijgevolg in 
elke stand van het geding moet nagaan 
of de schadelijder volledig is vergoed, op 
straffe van hem het recht op algehele 
vergoeding van zijn schade te ontzeggen; 
het arrest te dezen vaststelt dat er op 30 
april 1982 een dading is aangegaan tus
sen, enerzijds, mevrouw Kahn, weduwe 
Selik, haar kinderen en de B.V.B.A. Tivo
li, en, anderzijds, de overdragers van het 
pand en de handelszaak en dat die da
ding ook betrekking had op de door de 
uitvoering van metrowerken ontstane 
handelsschade; de dading volgens artikel 
2044 van het Burgerlijk Wetboek een 
contract is, waarbij partijen een gerezen 
geschil beeindigen, of een toekomstig ge
schil voorkomen; artikel 2048 van ge
noemd wetboek bepaalt dat dadingen be
perkt blijven tot hun voorwerp; dat, als 
daarbij afstand gedaan wordt van alle 
rechten, vorderingen en eisen, zulks ai
leen geldt voor hetgeen betrekking heeft 
op het geschil dat tot de dading aanlei
ding heeft gegeven; dadingen bovendien 
slechts de geschillen regelen die daarin 
zijn begrepen, hetzij de partijen hun be
doeling in bijzondere of in algemene be
woordingen hebben uitgedrukt, hetzij die 
bedoeling als een noodzakelijk gevolg 
wordt afgeleid van hetgeen is uitgedrukt; 
zij tussen de partijen kracht van gewijs
de hebben in hoogste aanleg; de dading 
daarentegen ten aanzien van derden 
maar een betrekkelijke gelding heeft 
overeenkomstig artikel 1165 van het Bur
gerlijk Wetboek naar luid waarvan over
eenkomsten alleen gevolgen teweegbren
gen tussen de contracterende partijen; 
zij aan derden geen nadeel toebrengen 
en hun slechts tot voordeel strekken in 
het geval bepaald bij artikel 1121 van 
voornoemd wetboek; derhalve bij ont
stentenis van een beding ten behoeve 
van een derde, derden daaraan geen en
kel recht ontlenen; er te dezen, zoals het 
arrest vaststelt, op 30 april 1982 tussen 
de voornoemde personen een dading 
werd aangegaan die tot doel had door 
overeenkomst een definitief einde te rna
ken aan alle geschillen en processen in 
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verband met de overdracht van de han
delszaak Tivoli en de verkoop van het in 
de Houba de Strooperlaan gelegen pand 
en zulks door toekenning van een ver
goeding aan mevrouw Kahn, weduwe Se
lik, en haar kinderen; uit de vaststellin
gen van het arrest kan worden afgeleid 
dat verweerster geen partij was bij die 
overeenkomst, nu zij betrekking had op 
de door de overdragers van de handels
zaak en van het pand aangegane verbin
tenissen alsook op de rechtsvordering 
die mevrouw Kahn, weduwe Selik, haar 
kinderen en de B.V.B.A. Tivoli tegen die 
overdragers hadden ingesteld, waarbij 
verweerster geen partij was en die ge
grond was op de fout die laatstgenoem
den bij de verkoop hadden begaan, na
melijk door met geen woord te reppen 
van de toekomstige metrowerken; daar
uit al evenmin het bestaan volgt van een 
beding ten behoeve van een derde dat 
verweerster ten goede zou kunnen ko
men; het beding niet wordt vermoed; het 
arrest bijgevolg, nu het, na erop te heb
ben gewezen dat de dading die op 30 
april 1982 werd aangegaan tussen, ener
zijds, mevrouw Kahn, weduwe Selik, 
haar kinderen en eiseres en, anderzijds, 
de overdragers van het pand en de han
delszaak, een einde maakte aan het tus
sen hen voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel gevoerde proces, de 
rechtsvordering van eiseres tegen ver
weerster afwij st op de enkele grand dat 
de dading betrekking had op dezelfde 
schade en dat eiseres afstand gedaan 
heeft van haar vorderingen in ruil voor 
het aan mevrouw Kahn toegestane voor
deel, waaronder de vordering tot vergoe
ding van de door de metrowerken ontsta
ne handelsschade, zonder te wijzen op 
het bestaan in het contract van een be
ding ten behoeve van een derde, aldus 
de relativiteit van elke overeenkomst in 
het algemeen en van dading in het bij
zonder miskent (schending van de arti
kelen 1121, 1165, 2048, 2049 en 2052 van 
het Burgerlijk Wetboek), alsook de bij
zondere aard van de dading waarvan de 
gevolgen per definitie beperkt blijven tot 
het daarin vervatte geschil, namelijk te 
dezen de geschillen die tussen, enerzijds . 
mevrouw Kahn, haar kinderen, en eise
res, en, anderzijds, de overdragers van 
het pand en de handelszaak gerezen wa
ren met betrekking tot de overdracht 
van de handelszaak Tivoli en de verkoop 
van het in de Houba de Strooperlaan ge
legen pand, wegens de aan de overdra
gers verweten fout dat zij de toekomsti
ge metrowerken niet ter kennis brachten 

(schending van de artikelen 2044, 2048, 
2049 en 2052 van het Burgerlijk Wet
hoek) en daaruit niet wettig heeft kun
nen afleiden dat eiseres volledige vergoe
ding had gekregen voor de aangevoerde, 
door de metrowerken ontstane handels
schade (schending van de artikelen 2044, 
2048, 2049 en 2052 van het Burgerlijk 
Wetboek) en daaruit niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat eiseres volledige 
vergoeding had gekregen voor de aange
voerde, door de metrowerken ontstane 
handelsschade (schending van de artike
len 11 van de Grondwet, 544, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, van de artikelen 1134, 
2044, 2048 en 2049 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat de rechter, bij . 
de beoordeling van de schade, zich 
moet stellen op de dag van de uit
spraak en rekening dient te houden 
met alle omstandigheden van de 
zaak waardoor het bestaan en de 
omvang van de schade kan worden 
bei:nvloed; dat hij daarbij ook reke
ning dient te houden met alle latere 
gebeurtenissen waardoor de schade 
wordt verergerd of verminderd, voor 
zover zij verband houden met het 
schadeverwekkend feit of de schade 
zelf; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, na eraan te hebben herin
nerd dat de dagvaarding, die eiseres 
in 1977 had uitgebracht tegen de 
overdragers van de handelszaak on
der meer strekte tot vergoeding van 
de schade die zij tijdens de aanleg 
van de metro zou lijden, vaststelt 
dat alleen dat probleem is overge
bleven en oordeelt, enerzijds, dat de 
dading van 30 april 1982 onder meer 
tot doel had aan eiseres een vergoe
ding toe te kennen voor de handels
schade die zij tijdens de bovenge
noemde werken had opgelopen, an
derzijds, dat de tegen verweerster 
ingestelde vordering strekte tot ver
goeding van dezelfde schade; dat het 
bijgevolg beslist dat die vordering, 
nu zij tot gevolg zou hebben dat de
zelfde schade tweemaal zou worden 
vergoed, niet kan worden toegewe
zen; 
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Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat de teruggave van een 
gedeelte van de voor het pand en de 
handelszaak betaalde prij s die inge
volge die dading werd gedaan aan 
de vennoten die de eisende vennoot-

. schap vormen, wei degelijk verband 
houdt met de door eiseres door de 
aanleg van de metro geleden scha
de; 

Overwegende dat, enerzijds, noch 
artikel 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek noch de overige in het middel 
aangewezen wetsbepalingen ver
weerster verbieden om benevens het 
bestaan van de tussen eiseres en de 
overdragers van het pand en de 
handelszaak gesloten overeenkomst, 
ook de gevolgen die genoemde over
eenkomst tussen de contracterende 
partijen teweegbrengt te harer ver
dediging aan te voeren tegen de 
rechtsvordering die eiseres tegen 
haar heeft ingesteld; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
vergoeding van de door een fout of 
door burenhinder veroorzaakte scha
de tot gevolg heeft dat de schadelij
der zich weer in de toestand bevindt 
waarin hij zich zonder die fout of 
die hinder zou bevonden hebben; 

Dat derhalve het hof van beroep, 
nu het de door de vennootschap te
gen verweerster ingestelde vorde
ring tot set: adevergoeding afwij st op 
grond van de bovengenoemde over
eenkomst en op grond van het feit 
dat het bedrag reeds· teruggegeven 
was aan de vennoten die de eisende 
vennootschap uitmaken, de in het 
middel aangegeven wetsbepalingen 
niet heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Verheyden - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Geinger en Simont. 

Nr. 54 

1 e KAMER - 28 januari 1994 

1° GERECHTSDEURWAARDER - EX
PLOOT VAN BETEKENING - AFSCHRIFT 
HANDTEKENING. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN - EXPLOOT - AFSCHRIFT VAN 
HET EXPLOOT - HANDTEKENING VAN DE GE
RECHTSDEURWAARDER - WETTELIJK VER
EISTE - RECHTSVORM. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOOR
RECHTEN VAN DE SCHATKIST- VERVOLGIN
GEN - RECHTSTREEKSE VERVOLGINGEN -
DWANGBEVEL- UITTREKSEL UIT KOHIERAR
TIKEL EN AFSCHRIFT VAN UITVOERBAARVER
KLARING - GEBREK AAN EENSLUIDENDVER
KLARING - GEVOLG. 

1° en 2° Het afschrift van een exploot 
van betekening, dat niet door de optre
dende gerechtsdeurwaarder is onderte
kend, is nietig, oak al zijn door het 
ontbreken van de handtekening geen 
belangen geschaad en oak al is het ori
gineel van de akte ondertekend. (Artt. 
45, 862, § 1, 2°, en 867 Ger.W.) (1) 

3° Het door de ontvanger aan de belas
tingschuldige betekende dwangbevel, 
is geldig zelfs al heeft de ontvanger 
het erin vervatte uittreksel uit het ko
hierartikel betreffende de belasting
schuldige en het afschrift van de uit
voerbaarverklaring niet eensluidend 

(1) Cass., 14 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 608). 
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verklaard met de originele vermeldin
gen van het kohier. (Art. 198 K.B. 
W.I.B., thans art. 149 K.B. W.I.B./92.) 

(N.V. ETS. A. DE CONINCK 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8127) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1991 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 97 van de 
Grondwet, de artikelen 207, 208 van het. 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
194, 196, 197 en 198 van het koninklijk 
besluit d.d. 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, onder af
wijzing van het hoger beroep van eise
res, beslist dat de op 19 februari 1982 en 
op 19 december 1986 betekende dwang
bevelen de verjaring van de belastingvor
dering gestuit hebben op grond van de 
motieven: « dat (eiseres) inroept dat het 
aan het dwangbevel d.d. 19 februari 1982 
gehechte dwangschrift niet werd onder
tekend door de ontvanger zodat het geen 
dwangschrift zou zijn en de betekening 
van een nietig stuk geen gevolgen zou 
hebben; dat de omstandigheid dat de ge
rechtsdeurwaarder het stuk al dan niet 
eensluidend verklaarde, niet het minste 
belang zou hebben; dat luidens artikel 
198 K.B. uitvoering W.I.B., het dwangbe
vel moet bevatten bovenaan een uittrek
sel uit het kohierartikel betreffende de 
belastingschuld en een afschrift van de 
uitvoerbaarverklaring; dat de in het 
dwangbevel d.d. 19 februari vermelde 
tekst « Krachtens de uitvoerbaar ver
klaarde kohieren en het dwangschrift 
waarvan de hier eensluidend verklaarde 
uittreksels en afschriften samen met dit 
exploot worden betekend » erop wijst dat 
door de gerechtsdeurwaarder wordt ver
klaard en ondertekend dat het met het 
dwangbevel meebetekende afschrift van 
het dwangschrift d.d. 18 februari 1982 
eensluidend is aan het origineel; dat het 
afschrift van het dwangschrift niet de 
handtekening of fotocopie van de hand
tekening van de ontvanger moet bevat-

ten; dat de op het afschrift van het 
dwangschrift gedane vermelding dat het 
origineel van het dwangschrift werd on
dertekend door de ontvanger A. Kort
houdt volstaat; dat de betekening d.d. 19 
februari 1982 rechtsgeldig is gebeurd en 
haar effect ressorteert; ... dat het dwang
bevel d.d. 19 december 1986 eveneens be
antwoordt aan het gestelde in artikel 198 
K.B. uitvoering W.I.B., nu met dit ex
ploot de eensluidend verklaarde uittrek
sels en afschriften van de uitvoerbaar 
verklaarde kohieren en het dwangschrift 
worden meebetekend; dat ingevolge voor
melde geldige dwangbevelen de verja
ring van de belastingvordering werd ge
stuit en op 17 april 1869 een geldig 
proces-verbaal van niet-bevinding werd 
opgesteld », 

terwijl eiseres in regelmatig genomen 
beroepsbesluiten, via het hernemen van 
wat reeds werd uiteengezet in haar ver
zoekschrift tot hager beroep, waarin on
der nummer 1 zij haar in eerste instan
tie geformuleerde argumentatie hernam, 
de grief staande hield voor het hof van 
beroep, welke zij als volgt in regelmatig 
genomen besluiten voor de eerste rech
ter op p. 3 opgeworpen had met betrek
king tot het dwangbevel d.d. 19 februari 
1982, dat « ••• de Ontvanger en de ge
rechtsdeurwaarder door hun handteke
ning en door eensluidendverklaring de 
belastingplichtige minimale garantie 
(moeten) bieden dat er inderdaad over
eenstemming is tussen enerzijds het be
tekende stuk, en anderzijds het kohier 
en zijn uitvoerbaarverklaring; het wette
lijk vermoeden van de gelijkvormigheid 
mag niet gelden in gevallen waarin des
betreffend daarvan geen garantie kan 
worden gegeven door gebrek aan authen
tificatie van het beweerde afschrift »; en 
welke zelfde grief uitdrukkelijk werd 
hernomen met betrekking tot het dwang
bevel d.d. 19 december 1986 op p. 4 van 
diezelfde besluiten met de verwijzing 
<< Ook hier moeten mutatis mutandis de
zelfde opwerpingen van nietigheid en on
bestaanheid worden gedaan als met be
trekking tot het stuk uit 1982, ... »; 
eiseres alzo uitdrukkelijk ook de grief 
formuleerde met betrekking tot beide 
dwangbevelen dat voor de authentificatie 
van het ervan betekende afschrift, die 
een vermoeden van gelijkvormigheid 
oplevert van dit betekend afschrift met 
de vermeldingen van het kohier, het no
dig is dat het uittreksel van het kohier 
en het afschrift van de uitvoerverklaring 
ervan vervat in het dwangbevel, eenslui-
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dend moeten verklaard worden door de 
ontvanger van dat kohier en de uitvoer
baarverklaring van dit stuk; immers de in 
beide dwangbevelen opgenomen uittrek
sels uit de kohieren en afschriften van de 
uitvoerbaarverklaringen ervan niet door 
de bevoegde ontvanger voor eensluidend 
werden verklaard met de originele 
vermeldingen van de betrokken kohieren, 

en terwijl, eerste onderdeel, het bestre
den arrest met betrekking tot beide 
dwangbevelen op deze grief met geen en
kel motief heeft geantwoord, zodat de be
slissing dat de dwangbevelen de verja
ring van de belastingvordering hebben 
gestuit niet naar voldoening van rechte 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

en terwijl, tweede onderdeel, de bete
keningen door de instrumenterende ge
rechtsdeurwaarder aan eiseres van een 
afschrift op 19 februari 1982 en 19 de
cember 1986 van een dwangbevel telkens 
onregelmatige kennisgevingen zijn die 
geen stuiting van de verjaring van de be
lastingvordering kunnen meebrengen, . 
wanneer de uittreksels uit de kohieren 
en afschriften van de uitvoerbaarverkla
ringen, die deze dwangbevelen bevatten, 
niet door de bevoegde ontvanger voor 
eensluidend werden verklaard met de 
originele vermeldingen van de in zijn be
zit zijnde kohieren, omdat de betekening 
van een afschrift waarin dergelijke eens
luidendverklaring ontbreekt, niet beant
woordt aan de bijzondere, in de artt. 196 
en 198 van het koninklijk besluit d.d. 4 
maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B. 
in uitvoering van art. 208 W.I.B., voorge
schreven wijze van kennisgeving der ko
hieren bij vervolgingen; 

zodat het bestreden arrest niet wettig 
vermocht te beslissen dat de dwangbeve
len geldig gedaan werden en de verja
ring van de belastingvordering hebben 
gestuit om reden dat zij uittreksels en 
afschriften van de tenuitvoerbaarverkla
ring van de kohieren bevatten, omdat de
ze vermeldingen niet eensluidend wer
den verklaard door de bevoegde ontvan
ger met de originele kohieren (schending 
van de aangehaalde bepalingen, behou
dens artikel 97 van de Grondwet en de 
artikelen 1315, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

en terwijl, derde onderdeel, indien het 
bestreden arrest begrepen moet worden 
alsdat de betekende uittreksels van de 
kohieren en de afschriften van de uit
voerbaarverklaringen ervan eensluidend 
verklaard werden door de bevoegde ont-

vanger met de originele kohieren tel
kens, waar het beslist dat met het ex
ploot d.d. 19 februari 1982 en 19 decem
ber 1986 de eensluidend verklaarde uit
treksels en afschriften werden betekend, 
alsdan het bestreden arrest de bewijs
kracht van de beide nagelaten afschrif
ten en dwangbevelen miskent die derge
lijke eensluidendverklaringen niet bevat
ten (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar 

appelconclusie betoogde dat het no
dig is, voor « de authentificatie » 
van het uittreksel uit het kohier en 
van het afschrift van de tenuitvoer
verklaring, dat de aan de belasting
plichtige betekende uittreksels en 
afschriften eensluidend verklaard 
worden door de ontvanger; 

Overwegende dat de appelrechter 
die de conclusie verwerpt en beant
woordt met de redenen dat << het af
schrift van het dwangschrift niet de 
handtekening of fotocopie van de 
handtekening van de ontvanger 
moet bevatten » en dat << de op het 
afschrift van het dwangschrift geda
ne vermelding dat het origineel van 
het dwangschrift niet werd onderte
kend door de ontvanger ( ... ) vol
staat »; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 198 van het koninklijk besluit 
tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964), het 
dwangbevel bovenaan een uittreksel 
moet bevatten uit het kohierartikel 
betreffende de belastingschuldige en 
een afschrift van de uitvoerbaarver
klaring; 

Dat, nu voormeld artikel aan de 
bevoegde ontvanger niet op straffe 

. van nietigheid de verplichting oplegt 
dit uittreksel en het afschrift eens
luidend te verklaren en deze ver
moed worden eensluidend te zijn 
met het kohier, het verzuim die ver-
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klaring aan te brengen niet tot ge
volg heeft dat het dwangbevel ongel
dig wordt en de verjaring niet kan 
stuiten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet 

zegt dat de betekende uittreksel van 
de kohieren en afschriften van de 
uitvoerbaarverklaringen eensluidend 
verklaard werden door de ontvan
ger; 

Dat het onderdeel, dat op een on
juiste lezing van het arrest berust, 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 2, 32, 
inzonderheid 1°, 43, inzonderheid eerste 
lid, 45, 860, 862, inzonderheid § 1, 2°, en 
§ 2, 867 van het Gerechtelijk Wetboek, 
207, 208 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, 194, 196, 197 en 198 van 
het koninklijk besluit d.d. 4 maart 1965 
tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest, onder af
wijzing van het hager beroep van eise
res, beslist dat het op 19 december 1986 
betekende dwangbevel de verjaring van 
de belastingvordering gestuit heeft op 
grand van de motieven: « dat (eiseres) 
vervolgens laat gelden dat het aan (eise
res) betekend afschrift van het dwangbe
vel d.d. 19 december 1986 niet de handte
kening van de gerechtsdeurwaarder zou 
dragen en dat voormeld dwangbevel in 
toepassing van artikel 862, § 1, 2°, en ar
tikel 45 Ger.W. nietig zou zijn; dat het 
overgelegd afschrift van het dwangbevel 
d.d. 19 december 1986 een paraaf ver
meldt waarvan partijen niet betogen dat 
hij beantwoordt aan het gestelde in arti
kel 45 en artikel 862, § 1, 2°, Ger.W.; dat 
het origineel van het dwangbevel d.d. 19 
december 1986 buiten voormelde paraaf, 
ook de handtekening van de instrumen
terende gerechtsdeurwaarder bevat; dat 
luidens artikel 867 Ger.W., wanneer de 
vermelding van een vorm verzuimd is of 
onregelmatig is geschied, zulks geen nie
tigheid van de rechtspleging kan ten ge
volge hebben, indien uit de gedingstuk
ken blijkt dat die vorm werkelijk in acht 
is genomen; dat uit een vergelijking tus
sen het afschrift en het origineel van het 
dwangbevel d.d. 19 december 1986 volgt 
dat het origineel door de instrumenteren
de gerechtsdeurwaarder werd onderte-

kend en de door artikel 45 en artikel 862, 
§ 1, 2°, Ger.W. op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vorm derhalve werd na
geleefd; dat ongeacht het door het Hof 
van Cassatie bij arrest van 14 juni 1982 
(R. W., 1982-83, 989) ingenomen en door 
appellanten aangehaald standpunt, het 
Hof van Cassatie bij arrest van 17 janua
ri 1984 (R. W., 1983-84, 2331) stelt dat de 
nietigheid ten gevolge van de onregelma
tigheid die voortvloeit uit het gebrek aan 
overeenstemming tussen het afschrift en 
het origineel van het exploot - meer be
paald de niet ondertekening door de ge
rechtsdeurwaarder van de kopie - niet 
een van de gevallen van nietigheid is die 
in artikel 862, § 1 van het Ger.W. worden 
opgesomd; dat derhalve de regel van ar
tikel 861 Ger.W. van toepassing is zodat 
de rechter deze proceshandeling alleen 
dan nietig kan verklaren als het aange
klaagde verzuim of de aangeklaagde on
regelmatigheid de belangen schaadt van 
de partij die de exceptie opwerpt; dat (ei
seres) niet aanvoert dat haar belangen 
geschaad zijn, zodat de ingeroepen grand 
van nietigheid niet weerhouden wordt », 

terwijl blijkens de vaststelling van het 
bestreden arrest het aan eiseres bete
kende afschrift van het origineel exploot 
d.d. 19 december 1986 houdende dwang
bevel niet ondertekend werd door de in
strumenterende gerechtsdeurwaarder, 
maar enkel een paraaf vermeldt waar
van niet gesteld wordt dat deze beant
woordt aan de vereiste ondertekening; 
krachtens art. 45 van het Gerechtelijk 
Wetboek het afschrift van het betekende 
exploot door de instrumenterende ge
rechtsdeurwaarder ondertekend moet 
worden op straffe van nietigheid, welke 
nietigheid van deze akte krachtens art. 
862, § 1, 2°, en § 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zelfs ambtshalve, door de rech
ter moet worden uitgesproken, zonder 
dat daartoe enige belangenkrenking door 
eiseres moet worden aangetoond en zon
der dat enig ander gedingstuk, noch ori
gineel van het exploot kan aantonen dat 
deze zelfstandige geldigheidsvereiste in 
acht werd genomen; 

zodat het bestreden arrest niet wettig 
beslist dat het dwangbevel d.d. 19 decem
ber 1986 de verjaring van de invordering 
heeft gestuit, vermits het geldig bete
kend werd aan eiseres, omdat enerzijds 
geen belangenkrenking door haar wordt 
aangevoerd en anderzijds uit de vergelij
king tussen het afschrift en het origineel 
blijkt dat de vorm werd nageleefd waar 
het origineel wel ondertekend werd, dan 
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wanneer het de nietigheid van het bete
kende niet ondertekende afschrift, zelfs 
ambtshalve, had dienen uit te spreken 
(schending van de aangehaalde bepalin
gen): 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat bet dwangbevel op 19 de
cember 1986 door de gerecbtsdeur
waarder betekend werd, dat « uit 
een vergelijking tussen het afscbrift 
en bet origineel van bet dwangbevel 
d.d. 19 december 1986 volgt dat bet 
origineel door de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder werd onderte
kend » en dat « bet overgelegd af
scbrift van bet dwangbevel d.d. 19 
december 1986 ene paraaf vermeldt 
waarvan partijen niet betogen dat 
bij beantwoordt aan het gestelde in 
art. 45 en art. 862, § 1, 2°, Ger.W. »; 
dat de appelrecbter oordeelt dat de 
regel van artikel 861 van bet Ge
recbtelijk Wetboek toepasselijk is op 
dit verzuim te dezen de belangen 
van eiseres niet beeft geschaad; 

Overwegende dat, kracbtens de 
artikelen 43 en 45 van bet Gerecbte
lijk Wetboek, niet aileen bet exploot 
van betekening zelf maar ook bet 
afscbrift ervan op straffe van nietig
heid door de gerecbtsdeurwaarder 
ondertekend moet zijn; 

Dat bet afscbrift van het exploot 
van betekening een akte is in de zin 
van artikel 862, § 1, 2°, van bet Ge
recbtelijk Wetboek; 

Dat bet afscbrift dat niet door de 
optredende gerecbtsdeurwaarder is 
ondertekend, nietig is ook al zijn 
door bet ontbreken van de bandte
kening geen belangen gescbaad; 

Dat, kracbtens artikel 862 van het 
Gerecbtelijk Wetboek, de bandteke
ning van de gerecbtsdeurwaarder 
een op zicbzelf staande geldigbeids
vereiste is van bet exploot van bete
kening waarvan nocb de bandteke
ning op bet origineel nocb enig 
ander gedingstuk kan aantonen dat 
bet werkelijk in acbt is genomen; 

Dat bet arrest dat op grond van 
de artikelen 861 en 867 van bet Ge
recbtelijk W etboek aanneemt dat 

bet exploot niet nietig is, de in bet 
middel aangewezen wetsbepalingen 
scbendt; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest enkel in zoverre bet 
uitspraak doet over bet dwangbevel 
van 19 december 1986 en over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van bet gedeeltelijk vernietig
de arrest; boudt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrecbter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar bet Hof van 
Beroep te Brussel. 

28 januari 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Verougstra
ete - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 55 

1 e KAMER - 28 januari 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN· 
SLAGPROCEDURE - WJJZIGING DOOR DE AD· 
MIN!STRATIE VAN DE AANGIFTE - KENNIS
GEVING AAN DE BELASTINGPLICHTIGE -
DRAAGWIJDTE. 

Het bericht van wijziging, in de zin van 
art. 251 W.I.B., voldoet aan de vereis
ten van de wet als de belastingplichti
ge in staat is gesteld de gegevens en 
redenen te onde.rzoeken en te betwis
ten, die door de administratie zijn aan-
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gevoerd tot staving van de voorgeno
men wijziging. (Art. 251 W.I.B., thans 
art. 346 W.I.B./92.) (1) 

(MELKERT-VAN KOOTEN 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1981 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 1991 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van het algemeen 
rechtsbeginsel houdende de rechten van 
verdediging en van de artikelen 245 en 
251 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doordat, het bestreden arrest, behou
dens de verleende outlasting voor het 
aanslagjaar 1979, om de fiscale voorzie
ning van eisers als ongegrond af te wij
zen met veroordeling van eisers tot 9/10 
van de kosten, beslist dat het bericht 
v~n _wijziging d.d. 18 november 1980 gel
dig 1s op grand van de motieven : « Dat 
in het bericht van wijziging de verschil
lende inkomsten, waarvan de adminis
tratie zich voornam ze te belasten en die 
niet in de aang_ifte waren opgenomen, 
werden aangedmd en er eveneens post 
per post een uitleg en een becijfering 
van werd gegeven die duidelijk was en 
in hoofde van de belastingplichtige geen 
twijfel kon Iaten rijzen nopens de be
doelde inkomsten; Dat trouwens binnen 
de maand van het bericht van wijziging, 
op 17 december 1980 uitvoerig en post 
per post werd geantwoord door ( eerste 
eiser) bij monde van zijn raadsman· Dat 
uitsluitend over een post, waarvan d~ be
lastbaarheid op zichzelf voor het Hof 
niet meer door enig middel wordt be
twist, te weten een bedrag van 110.808 
frank door (eerste eiser) nadere inlich
tingen werden gevraagd; Dat met betrek
king tot dit bedrag uit het bericht van 
wijziging zelf kon worden opgemaakt dat 
het verschil van 110.808 frank voort
sproot uit het niet aangeven bij de bezol
dingen als beheerder van de NV Socol 
van de bijdragen voor de aanvullende 

(1) Cass., 25 juni 1990, A.R. nr. F 1035 F 
(A.C., 1989-90, nr. 625). 

verzekering die genoten werd; Dat voorts 
kan aangenomen worden dat (eerste ei
ser) zich in zijn argumentatie vergist 
heeft met betrekking tot een andere 
post, te weten de opname op 31 decem
ber 1978 van een bedrag van 1.328.193 
frank van het deficiet van zijn rekening
courant dat werd verward met een som 
die betrekking heeft op werken uitge
voerd aan de " Villa Rosil~re " voor een 
bedrag van 1.250.483 frank en waarover 
hierna meer wordt gezegd; Dat bijgevolg 
het omstandig antwoord van 17 decem
ber 1980 en de afwezigheid van de vraag 
om nadere uitleg aantoont dat het be
richt van wijziging niet aileen voldoende 
gemotiveerd was zoals hierboven werd 
aang~toond maar dat de belastingplichti
ge mt de gegevens die hem hierin ver
strekt werden zeer nauwkeurig heeft op
gemaakt op welke feiten cijfers en 
omstandigheden de aanslag berustte en 
hij over de nodige gegevens bescbikte 
om er tegen op te komen »; 

terwijl, kracbtens art. 251 W.I.B. de 
rectificatieprocedure tot wijziging van de 
aangiften van eisers voor de aanslagja
ren 1978 en 1979, die aangevat werd met 
bet door verweerder verzonden bericbt 
van wijziging d.d. 18 november 1980 niet 
eenzijdig maar in een tegensprekelijk 
kader verlo~pt, omdat via de motivering 
van d~t be!1c~t en antwoord bierop van 
belastmgphcbtlge de gelegenheid gescba
pen wordt om een tegensprekelijke dia
loog t~t stand te brengen; dergelijke dia
loog m casu evenwel, zoals eisers in 
regelmatig genomen beroepsbesluiten 
opwierpen (aanvullende beroepsbesluiten 
p. 2 en 3), met miskenning van hun rech
ten van verdediging door eisers niet te
gensprekelijk kon worden gevoerd, om
dat verweerder de boekbouding van de 
N.V:. Socol niet meedeelde, waarop het 
berwht van wijziging steunde om tot 
rec~ificatie van de aangiften te besluiten 
na mzage door verweerster in het straf
dossi~r van die boekhouding, die even
wei, m~eslaggen?m~n zijnde door de ge
rechtehJke autor1te1ten, door eisers niet 
kon ingezien worden omdat de inzage er
van hen geweigerd werd; 

zodat bet bestreden arrest niet wettig 
vermocht te beslissen dat bet bericht 
van wijziging d.d. 18 november 1980 
waarin verwezen werd naar de inbeslag: 
genomen boekhouding van de N.V. Socol, 
geldig is, om de enkele reden dat het be
r~cht voldoende gemotiveerd is vermits 
e1sers tegen de erin opgenomen gege
vens niet konden opkomen, omdat de 
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dialoog, waarvan dit bericht van WIJZI
ging het vertrekpunt moest zijn, ab initio 
door eisers niet tegensprekelijk is kun
nen nagegaan worden bij gebreke aan 
mededeling door verweerster van de 
door haar wei ingeziene inbeslaggeno
men boekhouding waarop genoemd be
richt van wijziging steunde (schending 
van van art. 245 en 251 W.I.B.) en omdat 
deze niet-mededeling de rechten van ver
dediging van eisers miskend heeft tij
dens de rectificatieprocedure (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel houden
de de rechten van verdediging) : 

Overwegende dat het bericht van 
wijziging van de aangifte, waarvan 
artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen de toezending 
voorschrijft, tot doel heeft de belas
tingplichtige te informeren, met op
gave van redenen, over de inkom
sten en andere gegevens die het 
bestuur zich voorneemt in de plaats 
te stellen van die welke werden aan
gegeven of erkend, zodat de voorge
nomen wijziging kan worden onder
zocht, bediscussieerd en verworpen 
of aangenomen; dat de gegevens en 
de redenen van een bericht van wij
ziging derhalve de belastingplichtige 
in staat moeten stellen de voorgeno
men wijziging te onderzoeken en te 
betwisten; dat de feitenrechter zulks 
in feite en derhalve op onaantastba
re wijze beoordeelt; 

Dat de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen en rechtsbeginsel 
niet vereisen dat het bestuur in dat 
stadium van de procedure alle be
wijsmiddelen aan de belastingplich
tige zou voorleggen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat << het bericht van wijziging 
niet aileen voldoende gemotiveerd 
was ( ... ) maar dat de belastingplich
tige uit de gegevens die hem erin 
verstrekt werden zeer nauwkeurig 
heeft opgemaakt op welke feiten, 
cijfers en omstandigheden de aan
slag berustte en hij over de nodige 
gegevens beschikte om er tegen op 
te komen »; 

Dat het arrest, op grond van die 
vaststellingen, de beslissing dat arti
kel 251 van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen en het recht 
van verdediging van de eisers niet 
geschonden werden, naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 januari 1994 - 1e kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bo
uuaert. 

Nr. 56 

3e KAMER - 31 januari 1994 

1° WERKLOOSHEID- ALLERLEI- VAST
STELLING VAN EEN OVERTREDING VAN DE 
STRAFBEPALINGEN BETREFFENDE DE TOE
KENNING VAN WERKLOOSHEIDSUITKERIN
GEN - PROCES-VERBAAL - NIETIGHEID -
DRAAGWIJDTE. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGE
MEEN - WERKLOOSHEID - VASTSTELLING 
VAN EEN OVERTREDING VAN DE STRAFBEPA
LINGEN BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - PROCES
VERBAAL - NIETIGHEID - DRAAGWIJDTE. 
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3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN$.~ GE
SCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE- WERKLOOS
HEID - VASTSTELLING VAN EEN OVERTRE
DING VAN DE STRAFBEPALINGEN BETREF
FENDE DE TOEKENNING VAN WERKLOOS
HEIDSUITKERINGEN - PROCES-VERBAAL 
NIETIGHEID - DRAAGWIJDTE. 

1°, 2° en 3° De in art. 26, derde lid, wet 
van 14 feb. 1961 voor economische ex
pansie, sociale vooruitgang en finan
cieel herstel bedoelde nietigheid heeft 
alleen betrekking op de processen-ver
baal tot vaststelling van overtredingen 
van de strafbepalingen betreffende de 
toekenning van de werkloosheidsuitke
ringen (1). (Artt. 22 en 26 (2) wet van 
14 feb. 1961; art. 173 (3) K.B. 20 dec. 
1963.) 

(R.V.A. T. FOGLIA) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. S.93.0044.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1992 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 173, 194 van het besluit van 20 
december 1963 betreffende arbeidsvoor
ziening en werkloosheid, zoals die bepa
lingen zijn gewijzigd en aangevuld, wat 
artikel 173 betreft, bij artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 14 december 1988 
en wat artikel 194 betreft, bij artikel 4 
van het koninklijk besluit van 14 decem
ber 1988, 22, 23, 24, 25, 26 van de wet 
voor economische expansie, sociale voor
uitgang en financieel herstel van 14 fe
bruari 1961 (in de versie voordat zij is 
vervangen bij artikel 200, § 1, van de wet 
van 22 december 1989) en 97 van de 
Grondwet, 

(1) Zie Cass., 24 okt. 1989, A.R. nr. 3392 
(A.C., 1989-90, nr. 119); Cass., 21 okt. 1991, A.R. 
nr. 9105 (ibid., 1991-92, nr. 101); H.D. BOSLY, 
Les sanctions en droit p{mal social beige, 
Gent, 1979, biz. 129 en 130. B. GRAULICH en P. 
PALSTERMAN, Les droits et obligations du 
ch6meur, Brussel, 1986, biz. 20. 

(2) Zie art. 200, §§ 1 en 2, Programmawet 
1989, en art. 9 wet van 16 nov. 1972. 

(3) Zie artt. 139 en 140 K.B. 25 nov. 1991. 

doordat het arrest, terwijl het uitdruk
kelijk aanneemt dat te dezen de perso
neelsleden van de controledienst van de 
R.V.A., lastens verweerster geen proces
verbaal tot vaststelling van een overtre
ding hebben opgemaakt het bestreden 
vonnis bevestigt, de beslissing van de ge
westelijk werkloosheidsinspecteur van 4 
april 1989 vernietigt, houdende : 1° uit
sluiting van verweerster van 26 januari 
1987 tot 9 april 1989 van het recht op 
werkloosheidsuitkering voor het verschil 
tussen het bedrag dat aan een werkne
mer « gezinshoofd » en datgene dat aan 
een << samenwonend » werknemer wordt 
toegekend; 2° terugbetaling van de in dat 
tijdvak onverschuldigd ontvangen bedra
gen, en 3° uitsluiting van dertien weken 
met ingang van 10 april 1989, op grand 
dat: 1) een beslissing tot veroordeling op 
basis van gegevens van een proces-ver
baal dat overeenkomstig artikel 26 van 
de wet van 14 februari 1961 nietig is om
dat het afschrift ervan niet tijdig is me
degedeeld, door nietigheid is aangetast 
en dat deze geldt voor de gehele admi
nistratieve procedure tot en met de be
slissing van de inspecteur; 2) de in arti
kel 22 van voormelde wet van 14 februa
ri 1961 bedoelde overtredingen niet ai
leen betrekking hebben op toekenning 
van werkloosheidsuitkeringen, maar ook 
op de feiten waarvan sprake is in artike
len 194 tot 198 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, die aanleiding 
kunnen geven tot administratieve 
sancties, en 3) te dezen, de gewestelijk 
werkloosheidsinspecteur zijn beslissing 
heeft doen steunen op een vermoeden 
uit gegevens van de controledienst van 
de R.V.A., wiens onderzoek volledig is 
opgetekend in een daartoe bestemd for
mulier C25, dat werd aangevuld met een 
proces-verbaal betreffende de ondervra
ging van verweerster en dat geen proces
verbaal is opgemaakt tot vaststelling van 
de overtreding dat, zoals voorgeschreven, 
aan verweerster had kunnen medege
deeld worden, 

terwijl, enerzijds, uit de samenlezing 
van de artikelen 22 van de wet van 14 fe
bruari 1961 en 173 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 blijkt dat de 
personeelsleden van het gewestelijk bu
reau voor werkloosheid belast zijn met 
het opsporen van de overtredingen der 
bepalingen betreffende de toekenning 
van werkloosheidsuitkeringen en dat zij 
daartoe de « nodige onderzoekingen en 
navorsingen kunnen doen », maar dat de 
onderzoeken waarbij de in de artikelen 
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24, 25 en 26 van voormelde wet bedoelde 
bevoegdheden worden uitgeoefend, ai
leen kunnen worden verricht door de 
personeelsleden die, met toepassing van 
de artikelen 22 en 23 van die wet, over 
die bevoegdheden beschikken; ander
zijds, de in artikel 22 van de wet van 14 
februari 1961 bedoelde personeelsleden, 
krachtens artikel 26 van die wet, proces
sen-verbaal opmaken die bewijskracht 
hebben, zolang het tegendeel niet bewe
zen is en van die processen-verbaal een 
afschrift, op straffe van nietigheid, bin
nen veertien dagen na de vaststelling 
van de overtreding, aan de overtreder 
moet worden medegedeeld; die bepaling, 
noch enige andere wettekst vorenbedoel
de personeelsleden ertoe verplichten pro
ces-verbaal op te maken, vermits zij vrij 
oordelen of dat recht moet worden uitge
oefend, zelfs als de bestanddelen van 
een overtreding aanwezig zijn; in ver
band met het voorschrift tot mededeling 
wordt verondersteld dat een proces-ver
baal tot vaststelling van een overtreding 
is opgemaakt, zodat er geen sprake kan 
zijn van mededeling zonder dat proces
verbaal, daar aileen het proces-verbaal 
zelf moet worden medegedeeld; boven
dien, het voorschrift tot mededeling ai
leen betrekking heeft op de processen
verbaal tot vaststelling van een overtre
ding, en niet op de door de personeelsle
den van het gewestelijk bureau voor 
werkloosheid opgemaakte onderzoeks
rapporten en hun processen-verbaal van 
ondervraging van getuigen en werklozen 
en hoewel de niet-mededeling of te late 
mededeling van het proces-verbaal leidt 
tot nietigheid van het proces-verbaal en 
zijn vermeldingen, het bewijs van de 
overtreding niettemin kan worden gele
verd door aile middelen rechtens, zodat 
de nietigheid van het proces-verbaal niet 
noodzakelijk de volledige procedure en 
met name de beslissing van de geweste
lijk werkloosheidsinspecteur treft; daar
uit volgt dat, 

eerste onderdeel, het arrest dat, hoe
wei het in feite en derhalve op onaan
tastbare wijze vaststelt dat de geweste
lijk inspecteur zijn beslissing doet steu
nen op een vermoeden uit gegevens van 
de controledienst van de R.V.A. wiens 
onderzoek voiledig is opgetekend in een 
daartoe bestemd formulier C25, dat werd 
aangevuld met een proces-verbaal betref
fende de ondervraging van verweerster, 
de administratieve beslissing vernietigt 
op grond dat « er geen proces-verbaal tot 
vaststelling van de overtreding is opge-

maakt dat, zoals voorgeschreven, aan 
verweerster had kunnen medegedeeld 
worden en dat de nietigheid die het pro
ces-verbaal tot vaststelling van de over
treding treft, omdat het niet regelmatig 
aan de overtreder is medegedee!d, geldt 
voor de gehele administratieve procedure 
tot en met de beslissing van de geweste
lijk inspecteur, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van de ar
tikelen 173 en 194 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, alsmede van 
de in het middel aangewezen artikelen 
22 tot 26 van de wet van 14 februari 
1961); noch de artikelen 22 tot 26 van 
voormelde wet, noch artikel 173 van 
voormeld koninklijk bes!uit noch enige 
andere wetsbepaling de personeelsleden 
van de R.V.A. ertoe verplichten proces
verbaal op te maken van de door hen 
vastgestelde overtredingen en de nietig
heid die het proces-verbaal, overeenkom
stig artikel 26, derde lid, van voormelde 
wet, wegens niet-mededeling, treft, 
geenszins geldt voor de gegevens van 
het door de controledienst van het ge
westelijk bureau van de R.V.A. verrichte 
onderzoek, dat zij zoals te dezen in het 
op het formulier C25 opgemaakte onder
zoeksrapport hebben opgetekend en 
evenmin voor de processen-verbaal van 
ondervraging van de werklozen en getui
gen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de uitdrukking 

« overtredingen der bepalingen be
treffende de toekenning van werk
loosheidsuitkeringen , in artikel 22 
van de wet van 14 februari 1961, zo
als het te dezen van toepassing is, 
niet alleen betrekking heeft op de 
overtredingen van de strafbepalin
gen betreffende de toekenning van 
die werkloosheidsuitkeringen, maar 
ook op de feiten waarvan sprake is 
in de artikelen 194 tot 198 van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963, die tot administratieve 
sancties aanleiding kunnen geven; 

Dat de bepalingen van artikel 26, 
tweede en derde lid, van voormelde 
wet, krachtens welke de in artikel 
22 bedoelde personeelsleden proces
sen-verbaal opmaken die bewijs
kracht hebben zolang het tegendeel 
niet is bewezen en waarvan, op 



122 HOF VAN CASSATIE Nr. 57 

straffe van nietigheid, binnen veer
tien dagen na de vaststelling van de 
overtreding, een afschrift aan de 
overtreder moet worden medege
deeld, echter alleen van toepassing 
zijn wanneer die leden overtredin
gen van de strafbepalingen betref
fende de toekenning van de werk
loosheidsuitkeringen hebben vastge
steld; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat ver
weerster van het recht op werkloos
heidsuitkeringen was uitgesloten 
wegens een onjuiste verklaring, in 
de zin van artikel 194 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 
1963; 

Dat het arrest vaststelt dat « de 
gewestelijk inspecteur zijn beslis
sing doet steunen op een vermoeden 
uit gegevens van de controledienst 
(van eiser) wiens onderzoek volledig 
is opgetekend in een daartoe be
stemd formulier C25, dat werd aan
gevuld met een proces-verbaal be
treffende de ondervraging van (ver
weerster) » en « dat geen proces-ver
baal is opgemaakt tot vaststelling 
van de overtreding die aan (ver
weerster) had kunnen medegedeeld 
worden»; 

Da t het arrest aldus niet naar 
recht beslist dat de beslissing van 
de gewestelijk inspecteur nietig is 
en dat die nietigheid voor de gehele 
administratieve procedure geldt, 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

31 januari 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 57 

3" KAMER - 31 januari 1994 

1° AMBTENAAR - AMBTENAAR (RIJK) -
STATUUT - BEZOLDIGING - VERGOEDINGEN 
EN TOELAGEN VAN ALLE AARD TOEGEKEND 
AAN HET PERSONEEL DER MINISTERIES -
TOEPASSING - POST - REGIE DER POSTE
RIJEN - PERSONEEL. 

2° POST - REGIE DER POSTERIJEN - PER
SONEEL - STATUUT - VERGOEDINGEN EN 
TOELAGEN VAN ALLE AARD TOEGEKEND AAN 
HET PERSONEEL DER MINISTERIES. 

3° AMBTENAAR - AMBTENAAR (RIJK) -
STATUUT - BEZOLDIGINGEN - VERGOEDIN
GEN EN TOELAGEN VAN ALLE AARD TOEGE· 
KENO AAN HET PERSONEEL DER MINISTE
RIES - BEGRIP - POST - REGIE DER 
POSTERIJEN - PERSONEEL. 

4° POST - REGIE DER POSTERIJEN - PER
SONEEL - STATUUT - VERGOEDINGEN EN 
TOELAGEN VAN ALLE AARD TOEGEKEND AAN 
HET PERSONEEL DER MINISTERIES - BE
GRIP - TOELAGE WEGENS HET UITBLIJVEN 
VAN ONGEVALLEN- TOELAGE VOOR NACHT
PRESTATIES. 

1 o en 2° De bepalingen van K.B. 26 
maart 1965 betreffende de algemene 
regeling van de ~'ergoedingen en toela
gen van aile aard toegekend aan het 
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personeel der ministeries zijn van toe
passing op het personeel van de Regie 
der Posterijen (1). (Art. 20, § 2 (2), wet 
van 6 juli 1971; artt. 1 tot 5 K.B. 26 
maart 1965.) 

3° en 4° De vergoedingen waarvan spra
ke is in de artt. 4 en 5 van KB. van 26 
maart 1965 houdende algemene rege
ling van de vergoedingen en toelagen 
van alle aard aan het personeel der 
ministeries, omvatten de vergoedingen, 
bedoeld in de artt. 1 en 5 van KB. 14 
dec. 1978 tot toekenning van een toela
ge wegens het uitblijven van ongeval
len aan personeelsleden van de Regie 
der Posterijen die met het besturen 
van postautovoertuigen zijn belast, en 
oak die welke zijn bedoeld in de artt. 1 
en 6 van KB. 16 sept. 1981 houdende 
vaststelling van de aan personeelsle
den van de Regie der Posterijen toege
kende toelage voor nachtprestaties (3). 
(Art. 20, § 2 (4), wet van 6 juli 1971; 
artt. 4 en 5 K.B. 26 maart 1965; artt. 1 
en 5 (5), K.B. 14 dec. 1978; artt. 1 en 6 
(6), K.B. 16 sept. 1981.) 

(AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF « DE POST » 

T. MARION) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.930067.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1993 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

(1) Zie Cass., 22 maart 1993, A.R. nr. 9424, en 
11 okt. 1993, A.R. nr. 9638 (A.C., 1993, nrs. 152 
en 402). 

(2) Zie wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische over
heidsbedrijven, art. 151, § 1, 17°, en 154, vierde 
lid. 

(3) Zie voetnoot (1). 

(4) Zie voetnoot (2). 

(5) K.B. 14 dec. 1978 is bekendgemaakt in 
B.S. van 22 aug. 1990, biz. 16131. 

(6) K.B. 16 sept. 1981 is bekendgemaakt 
in B.S. van 22 aug. 1990, biz. 16132, i.v.m. de 
regeling v66r de bekendmaking van vorenbe
doeld K.B., zie Cass., 4 sept. 1989, A.R. nr. 8601 
(A. C., 1989-90, nr. 2); F. DUMON, Hot van Cassa
tie, art. 95 Grondwet, Kluwer, 1990, nr. 30bis. 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 20, §§ 2 en 3, van de wet van 6 ju
li 1971 houdende oprichting van de Regie 
der Posterijen, die tijdens de litigieuze 
feiten van kracht was, 1 van het konink
lijk besluit van 2 oktober 1937 houdende 
het statuut van het Rijkspersoneel, 2 van 
het koninklijk besluit van 29 juni 1973 
houdende bezoldigingsregeling van het 
personeel der ministeries, 3bis van de 
wet van 3 juli 1967 betreffende de scha
devergoeding voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de wet naar en van 
het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, 13, eerste lid, en 32 van 
het koninklijk besluit van 24 januari 
1969 betreffende de schadevergoeding, 
ten gunste van de personeelsleden der 
rijksbesturen en der andere rijksdien
sten, voor arbeidsongevallen, waarbij ge
noemd artikel 32 vervangen is door arti
kel 14 van het koninklijk besluit van 24 
maart 1986, 1, 2, 3, 4 en 5 van het ko
ninklijk besluit van 26 maart 1965 hou
dende de algemene regeling van de ver
goedingen en toelagen van alle aard 
toegekend aan het personeel der ministe
ries, 1, 2, 3, 4 en 6 van het koninklijk be
sluit van 16 september 1981 (B.S. 22 au
gustus 1990) houdende vaststelling van 
de aan de personeelsleden van de Regie 
der Posterijen toegekende toelage voor 
nachtprestaties, 1 en 5 van het konink
lijk besluit van 14 december 1978 (B.S. 
22 augustus 1990) tot toekenning van een 
toelage voor het uitblijven van ongeval
len aan de personeelsleden van de Regie 
der Posterijen die met het besturen of 
het onderhouden van postautovoertuigen 
belast zijn, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beroepen vonnissen van 6 augus
tus en 16 december 1991: « ... (eiseres) 
veroordeelt om aan (verweerder), als toe
lagen voor nachtprestaties die tot zijn 
bezoldiging behoren voor de periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten ge
volge van zijn ongeval op 3 oktober 1989, 
het bedrag van tienduizend tweehonderd 
veertig frank te betalen, met aftrek van 
de wettelijke inhoudingen, waarbij het 
netto-saldo met de wettelijke interest 
vanaf 18 november 1989 moet worden 
vermeerderd » (vonnis van 6 augustus 
1991) en: « ... (eiseres) veroordeelt om 
aan (verweerder) als toelage voor het uit
blijven van ongevallen, die tot zijn loon 
behoort voor de periode van tijdelijke ar
beidsongeschiktheid ten gevolge van zijn 
ongeval op 3 oktober 1989, het bedrag 
van 2.240 frank te betalen, met aftrek 
van de wettelijke inhoudingen, waarbij 
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het netto-saldo met de wettelijke interest 
vanaf 18 november 1989 moet worden 
vermeerderd » (vonnis van 16 december 
1991), op de volgende gronden : « De der
de kamer van het Arbeidshof te Luik, af
deling Luik, heeft in een zeer omstandig 
arrest van 9 november 1992, in zake M. 
t. De Post, A.R. nr. 16.483/89, het geheel 
van de nog door (eiseres) opgeworpen 
problemen beslecht, nu het oordeelt dat : 
1° het (arbeids)hof heeft herhaaldelijk 
beslist dat het koninklijk besluit van 26 
maart 1965 alleen toepasselijk is op het 
personeel van de ministeries - wat 
blijkt uit het opschrift en uit de bewoor
dingen van zijn artikel 7 -, met uitslui
ting van de instellingen van openbaar 
nut, en inzonderheid de overheidsregieen 
in de vorm van publieke personen, zoals 
(eiseres) - v66r 1 oktober 1992 - ... ; 2° 
het koninklijk besluit van 16 december 
1981 houdende vaststelling van de aan 
de personeelsleden van (eiseres) toege
kende toelage voor nachtprestaties, even
als dat van 11 juni 1990 betreffende de 
toekenning van een toelage voor onregel
matige prestaties en van een toelage 
voor nachtprestaties (M.B. 22 augustus 
1990, 16134) en dat van 12 maart 1990 
houdende vaststelling van de bedrijfsver
goeding, zoals die op het litigiueze tijd
stip van toepassing waren, geenszins 
verwijzen naar het koninklijk besluit 
van 26 maart 1965; dat zulks eveneens 
geldt voor het koninklijk besluit van 14 
december 1978 tot toekenning van een 
toelage voor het uitblijven van ongeval
len aan de personeelsleden van de Post 
die met het besturen of het onderhouden 
van postautovoertuigen belast zijn; zelfs 
als dat het geval is (artikel 20, § 2 en 3, 
van de wet van 6 juli 1971 houdende op
richting van de Regie der Posterijen), 
dient erop gewezen, naar analogie met 
hetgeen het hof reeds heeft beslist inza
ke de bedrijfsvergoedingen en de toela
gen voor bijkomende prestaties tijdens 
de nacht, het week-end of op feestdagen 
en de kaspremies ( ... ): - dat artikel 3 
van dat koninklijk besluit van 26 maart 
1965 de schorsing beoogt van de betaling 
van de forfaitaire vergoeding die wordt 
verleend aan de ambtenaar die verplicht 
wordt " werkelijke lasten te dragen die 
niet als normaal en aan het ambt onaf
scheidelijk verbonden kunnen be
schouwd worden "; - dat die premies 
voor nachtprestaties of bedrijfsvergoe
dingen klaarblijkelijk niet bedoeld zijn 
om werkelijke lasten te dekken in de zin 
van die bepaling, waarbij (eiseres) overi
gens niet het tegendeel bewijst; - dat 

artikel 5 van datzelfde koninklijk besluit 
weliswaar bepaalt dat "behoudens bij
zondere bepalingen de toelage, in geval 
van onderbreking van de ambtsuitoefe
ning, alleen verschuldigd is als die on
derbreking niet Ianger duurt dan dertig 
werkdagen en voor de ambtenaar geen 
verlies van zijn recht op wedde mee
brengt " ; - dat evenwel, gelet op de uit
leggingsbeginselen "lex posterior priori 
derogat" en "specialia generalisbus de
rogant" ( ... ), de artikelen 13 en 32 van 
het koninklijk besluit van 24 januari 
1969 (betreffende de schadevergoeding, 
ten gunste van de personeelsleden der 
rijksbesturen en der andere rijksdien
sten, voor arbeidsongevallen) - die in
zonderheid de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid betreffen - bijzondere bepa
lingen zijn die gunstiger zijn in de zin 
van artikel 3bis van de wet van 3 juli 
1967 (betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector); -
dat die bepalingen recenter zijn dan die 
van het koninklijk besluit van 26 maart 
1965 en daarvan dus kunnen afwijken, 
inzonderheid door de duur van het recht 
op vergoedingen en toelagen waarop de 
ambtenaar aanspraak kan maken, niet 
te beperken », 

terwijl, eerste onderdeel, de statutaire 
bepalingen van het personeel van het 
Bestuur der Posterijen, bij gebreke van 
vaststelling van het statuut van het per
soneel van de Regie der Posterijen, inge
volge artikel 20, § 2, van de wet van 6 ju
li 1971 houdende oprichting van de Regie 
der Posterijen van toepassing blijven op 
het personeel van de Regie; dat artikel 
20 verder in zijn § 3 bepaalt dat het sta
tuut van het personeel van de Regie in 
geen geval minder voordelig zal mogen 
zijn dan datgene dat van toepassing is 
op het rijkspersoneel; derhalve op het 
personeel van de Regie der Posterijen, 
dat aldus, inzonderheid met betrekking 
tot zijn bezoldigingsregeling, gelijkge
steld is met het personeel van het Be
stuur der Posterijen dat tot het ministe
rie behoorde dat de postdienst onder zijn 
bevoegdheid had, de reglementering be
treffende het personeel van de ministe
ries moest worden toegepast; in de aan
hef van het koninklijk besluit van 16 
februari 1953 « houdende bezoldigingsre
geling van het personeel der ministe
ries >>, dat eerst door het koninklijk be
sluit van 22 februari 1963, later door dat 
van 22 juli 1964 en ten slotte door het 
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koninklijk besluit van 29 juni 1973, met 
dezelfde benaming, is vervangen, overi
gens wordt aangegeven dat die « bezoldi
gingsregeling van het personeel der mi
nisteries in hoofdzaak bestemd is voor 
het Rijkspersoneel »; het bijgevolg van 
toepassing is op het personeel van de 
Regie der Posterijen ingevolge genoemd 
artikel 20, § 2, van de wet van 6 juli 1971 
en van artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 2 oktober 1937 houdende het 
statuut van het Rijkspersoneel, dat be
paalt dat « Rijksambtenaar is elkeen die, 
in vast verband, zijn diensten aan een 
Rijksbestuur verleent »; overigens, naar 
luid van artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 29 juni 1973, inzonderheid on
der toepassing vailen van de bezoldi
gingsregeling van het personeel der mi
nisteries, het personeel van de Rijksbe
sturen en van elke dienst die onder de 
Uitvoerende Macht ressorteert en rechts
persoonlijkheid heeft; het koninklijk be
sluit van 26 maart 1965 « de algemene 
regeling van de vergoedingen en toela
gen van aile aard toegekend aan het per
soneel van de ministeries » betreft en 
dus van toepassing is op eender welke 
vergoeding of toelage in de in dat besluit 
aangewezen gevailen, te weten in de ge
vallen van het bestaan van « werkelijke 
lasten die niet als normaal en aan het 
ambt onafscheidelijk verbonden kunnen 
worden beschouwd » (artikelen 1 en 2) 
en in de gevailen van « het verrichten 
van prestaties welke niet als normaal 
kunnen beschouwd worden >> (artikel 4), 
zonder dat de toepassing van de bepalin
gen van dat besluit afhankelijk is van 
een uitdrukkelijke verwijzing naar dat 
besluit in de besluiten houdende vaststel
ling van de vergoedingen of toelagen; de 
overweging dat het personeel van de Re
gie der Posterijen niet onder toepassing 
vie! van de reglementering inzake het 
statuut van het personeel van de minis
teries en de vaststelling dat er in de be
sluiten tot vaststelling van de litigieuze 
toelagen niet uitdrukkelijk wordt verwe
zen naar het koninklijk besluit van 26 
maart 1965, de beslissing van het arrest, 
om de toepassing van genoemd konink
lijk besluit te weigeren en inzonderheid 
die van de beperkingen die de artikelen 
3 en 5 ervan steilen aan de toekenning 
van de vergoedingen en toelagen bij 
schorsing van de ambtsuitoefening waar
aan zij zijn verbonden, niet naar recht 
verantwoorden (schending van de artike
len 20, § 2 en 3, van de wet van 6 juli 
1971, 1 van het koninklijk besluit van 2 
oktober 1937, 2 van het koninklijk be-

sluit van 29 juni 1973, 1, 2, 3, 4 en 5 van 
het koninklijk besluit van 26 maart 
1965); 

tweede onderdeel, de artikelen 13 en 
32 van het koninklijk besluit van 24 ja
nuari 1969 geenszins afwijken van het 
koninklijk besluit van 26 maart 1965; de 
wetgever, door te bepalen dat « de perso
neelsleden onderworpen aan dit besluit 
tijdens de periode van tijdelijke onge
schiktheid de bezoldiging behouden ver
schuldigd op grond van hun arbeidsover
eenkomst of hun wettelijke of reglemen
tair statuut » (artikel 32), met inbegrip, 
krachtens artikel 13, van de toelagen of 
vergoedingen die geen werkelijke lasten 
dekken en op grond van de arbeidsover
eenkomst of het wettelijk of reglemen
tair statuut zijn verschuldigd, het geheel 
van de bezoldigingsregeling van het be
trokken personeel heeft bedoeld en bij
gevolg elke wet of elk reglement die dat 
statuut regelt; evenals het recht op pre
mies voor nachtprestaties en op toelagen 
voor het uitblijven van ongevailen tot de 
bezoldigingsregeling van de postambte
naar behoren, zoals het arrest vaststelt, 
ook de bepalingen van het koninklijk be
sluit van 26 maart 1965 houdende de al
gemene regeling van de vergoedingen en 
toelagen van aile aard toegekend aan het 
personeel der ministeries tot die bezoldi
gingsregeling van de postambtenaar beho
ren; derhalve die bezoldigingsregeling 
niet aileen de toekenning omvat van toe
lagen of vergoedingen aan het personeel 
« dat verplicht wordt werkelijke lasten te 
dragen die niet als normaal en aan het 
ambt onafscheidelijk verbonden kunnen 
beschouwd worden » ( artikelen 1 en 2 
van genoemd koninklijk besluit) of dat 
« prestaties verricht welke niet als nor
maal kunnen beschouwd worden » (arti
kel 4), maar ook de schorsing van de ver
goedingen bij onderbreking van de 
ambtsuitoefening (artikel 3) en de ophef
fing van de toelagen als die onderbre
king !anger duurt dan dertig dagen (arti
kel 5); het verslag aan de Koning v66r 
het koninklijk besluit van 24 maart 1986, 
waarvan het artikel 14 artikel 32 van het 
koninklijk besluit van 25 januari 1969 
vervangt, vermeldt dat de nieuwe tekst 
van artikel 32 aileen de draagwijdte van 
het begrip bezoldiging preciseert; dat 
verslag aan de Koning verder vermeldt 
dat de in artikel 13 van genoemd konink
lijk besluit vermelde elementen van de 
bezoldiging enkel in aanmerking komen 
voor zover ze op grond van de arbeids
overeenkomst of het wettelijk of regie-
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mentair statuut verschuldigd zijn en, in
zonderheid wanneer het vergoedingen of 
toelagen betreft, als de in het koninklijk 
besluit van 26 maart 1965 bepaalde toe
kenningsvereisten zijn vervuld, zodat 
geen toelagen kunnen worden toegekend 
als het werk meer dan dertig dagen is 
onderbroken; uit dat verslag aan de Ko
ning duidelijk blijkt dat, naar de wil van 
de wetgever, de vergoedingen en toela
gen, bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een arbeidsongeval of 
van een ongeval op de weg naar en van 
het werk, aileen statutair verschuldigd 
zijn onder de voorwaarden en binnen de 
grenzen die in het koninklijk besluit van 
26 maart 1965 zijn bepaald, die behoren 
tot de bezoldigingsregeling van het be
trokken personeel; die vergoedingen of 
toelagen in een geval verschuldigd zijn 
bij onderbreking van de ambtsuitoefe
ning gedurende meer dan dertig dagen, 
zoals dat te dezen het geval was (artikel 
5 van het koninklijk besluit van 26 
maart 1965); het arrest, door te beslissen 
dat verweerder, niettegenstaande de on
derbreking van de ambtsuitoefening ge
durende meer dan dertig dagen, recht 
had op nachtpremies en premies voor 
het uitblijven van ongevallen, op grond 
dat die premies krachtens het statuut 
verschuldigd waren in de zin van de arti
kelen 13 en 32 van het koninklijk besluit 
van 24 januari 1969, het koninklijk be
sluit van 26 maart 1965 schendt dat de 
verplichting tot betaling van de litigieuze 
toelagen en vergoedingen opheft in geval 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 
meer dan dertig dagen (schending van 
de artikelen 3bis van de wet van 3 juli 
1967, 13 en 32 van het koninklijk besluit 
van 24 januari 1969, 1, 2, 3, 4 en 5 van 
het koninklijk besluit van 26 maart 1965, 
1, 2, 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit 
van 16 september 1981, 1 en 5 van het 
koninklijk besluit van 14 december 
1978) : 

Wat betreft het eerste onderdeel: 

Overwegende dat de artikelen 1, 2 
en 3 van het koninklijk besluit van 
26 maart 1965 houdende de algeme
ne regeling van de vergoedingen en 
toelagen van alle aard toegekend 
aan het personeel der ministeries, 
betrekking hebben op de vergoedin-; 
gen die worden verleend aan de 
ambtenaren die verplicht worden 
« werkelijke lasten te dragen die 

niet als normaal en aan het ambt 
onafscheidelijk verbonden kunnen 
beschouwd worden »; 

Overwegende dat het arrest, zon
der door het middel te worden be
kritiseerd, oordeelt dat de premies 
waarvan verweerder de betaling 
vraagt, niet bestemd zijn om de wer
kelijke lasten te dekken in de zin 
van die artikelen; 

Dat die overweging op zichzelf 
een grondslag uitmaakt van de be
slissing om de toepassing van de 
voornoemde artikelen 1 tot 3 af te 
wijzen; 

Dat dit onderdeel, dat tot geen 
vernietiging kan leiden, in dat op
zicht, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat voor het overi
ge, ingevolge artikel 20, § 2, van de 
wet van 6 juli 1971 houdende oprich
ting van de Regie der Posterijen, de 
statutaire bepalingen van het perso
neel van het Bestuur der Posterijen 
van toepassing blijven op het perso
neel van de Regie der Posterijen bij 
ontstentenis van een eigen statuut 
van dat personeel; 

Dat de bepalingen van het ko
ninklijk besluit van 26 maart 1965 
houdende de algemene regeling van 
de vergoedingen en toelagen van ai
le aard toegekend aan het personeel 
der ministeries, die van toepassing 
zijn op het personeel van het Be
stuur der Posterijen, derhalve ook 
toepasselijk zijn op het personeel 
van de Regie der Posterijen; dat 
noch het koninklijk besluit van 14 
december 1978 tot toekenning van 
een toelage voor het uitblijven van 
ongevallen aan de personeelsleden 
van de Regie der Posterijen die met 
het besturen of het onderhouden 
van postautovoertuigen belast zijn, 
noch het koninklijk besluit van 16 
september 1981 houdende vaststel
ling van de aan de personeelsleden 
van de Regie der Posterijen toege
kende toelage voor nachtprestaties, 
afwijken van die regel; 

Dat het arrest, dat het tegendeel 
beslist, de artikelen 20, § 2, van de 
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wet van 6 juli 1971, 4 en 5 van het 
koninklijk besluit van 26 maart 1965 
schendt; 

Dat het onderdeel, in die mate, 
gegrond is; 

W at betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het onderdeel 

het arrest verwijt te beslissen dat 
verweerder, niettegenstaande de on
derbreking van ambtsuitoefening ge
durende meer dan dertig dagen, 
recht had op de toelagen voor nacht
prestaties en op de toelagen voor 
het uitblijven van ongevallen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder op 3 oktober 
1989 getroffen werd door een onge
val op de weg naar en van het werk, 
dat hij tijdelijk arbeidsongeschikt 
was van 3 oktober 1989 tot en met 
16 november 1989, dat hij tijdens die 
periode zijn volledige bezoldiging 
heeft ontvangen met uitsluiting van 
de toelagen voor nachtprestaties en 
van de toelagen voor het uitblijven 
van ongevallen, en dat hij de beta
ling van die toelagen eist; 

Overwegende dat het arrest de 
toepassing afwijst van de artikelen 
4 en 5 van het koninklijk besluit 
van 26 maart 1965 op grand dat de 
artikelen 13 en 32 van het konink
lijk besluit van 24 januari 1969 bij
zondere bepalingen zijn die voordeli
ger zijn in de zin van artikel 3bis 
van de wet van 3 juli 1967 en dat zij, 
nu zij na de bepalingen van de ge
noemde artikelen 4 en 5 zijn geno
men, daarvan kunnen afwijken met 
toepassing van de beginselen « lex 
posterior priori derogat » en « speci
alia generalibus derogant », inzon
derheid door de duur van het recht 
op de toelagen waarop de ambte
naar aanspraak kan maken niet te 
beperken; 

Overwegende dat de artikelen 4 
en 5 van het koninklijk besluit van 
26 maart 1965 houdende de algeme
ne regeling van de vergoedingen en 
toelagen van alle aard toegekend 
aan het personeel der ministeries, 
de toelagen betreffen die worden 

toegekend bij het verrichten van 
prestaties die niet als normaal kun
nen beschouwd worden; 

Dat uit de aanhef van het konink
lijk besluit van 14 december 1978 tot 
toekenning van een toelage voor het 
uitblijven van ongevallen aan de 
personeelsleden van de Regie der 
Posterijen die met het besturen of 
het onderhouden van postautovoer
tuigen belast zijn, en uit de aanhef 
van het koninklijk besluit van 16 
september 1981 houdende vaststel
ling van de aan de personeelsleden 
van de Regie der Posterijen toege
kende toelage voor nachtprestaties, 
volgt dat die koninklijke besluiten 
tot doel hebben « de personeelsleden 
van de Regie der Posterijen schade
loos te stellen voor de lasten die zij 
uit hoofde van het uitoefenen van 
buitengewoon werk dragen »; 

Dat de vergoedingen waarvan 
sprake is in de artikelen 4 en 5 van 
het koninklijk besluit van 26 maart 
1965 bijgevolg de vergoedingen om
vatten, bedoeld in de artikelen 1 en 
5 van het koninklijk besluit van 14 
december 1978 en in de artikelen 1 
en 6 van het koninklijk besluit van 
16 september 1981; 

Overwegende dat artikel 32 van 
het koninklijk besluit van 24 januari 
1969 betreffende de schadevergoe
ding, ten gunste van de personeels
leden der rijksbesturen en der ande
re rijksdiensten, voor arbeidsonge
vallen en ongevallen op de weg naar 
en van het werk, niet afwijkt van de 
artikelen 4 en 5 van het koninklijk 
besluit van 26 maart 1965; 

Dat het arrest, dat anders beslist, 
de artikelen 4 en 5 van het konink
lijk besluit van 26 maart 1965, 13 en 
32 van het koninklijk besluit van 24 
januari 1969, 1 en 5 van het konink
lijk besluit van 14 december 1978 en 
1 en 6 van het koninklijk besluit 
van 16 september 1981 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de toe
passing van de artikelen 4 en 5 van 
het koninklijk besluit van 26 maart 
1965 afwijst; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; gelet op artikel 16 
van de wet van 3 juli 1967, veroor
deelt eiseres in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

31 januari 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 58 

2• KAMER - 1 februari 1994 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN -
VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN -
gTRAFZAKEN - NIETIG VONNIS - LATER 
NIET LOUTER VOORBEREIDEND EN OP TE
GENSPRAAK GEWEZEN ARREST - OVERNE
MING VAN DE MOTIEVEN VAN HET VONNIS
GEVOLG. 

De nietigheid in het vonnis van de eerste 
rechter ten gevolge van schending van 
de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik ter talen in ge
rechtszaken wordt gedekt door het la
tere niet !outer voorbereidende en op 
tegenspraak gewezen arrest dat zelf 
niet lijdt aan enige nietigheid ten ge
volge van schending van die wet; de 
overneming door dit arrest van motie
ven van het nietige vonnis doet hier
aan geen afbreuk (1). 

{1) Cass., 17 mei 1978, A.C., 1978, 1096, met 
noot J.V. 

(VANEECKHOUTE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0027.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel : 
Overwegende dat de nietigheid in 

het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Brugge van 28 januari 
1991 ten gevolge van schending van 
de bepalingen van de wet van 15 ju
ni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken werd gedekt door het 
bestreden, latere, niet louter voorbe
reidend en op tegenspraak gewezen 
arrest, waarbij de eisers worden 
veroordeeld, en dat zelf niet lijdt 
aan enige nietigheid ten gevolge van 
schending van die wet; dat overne
ming door het bestreden arrest van 
motieven van het ten gevolge van de 
vermelde schending nietige vonnis, 
hieraan geen afbreuk doet; 

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 
voorzieningen; veroordeelt de eise
res in de kosten. 

1 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Huybrechts - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Geinger. 
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Nr. 59 

2e KAMER - 1 februari 1994 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEDEAANSPRAKELIJKHEID SLACHTOFFER -
SCHADE DOOR REPERCUSSIE NAASTE FAMI
LIELEDEN - GEVOLG. 

20 ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKE
LIJKHEID - DERDE - MEDEAANSPRAKE
LIJKHEID SLACHTOFFER - REGRESVORDE
RING VAN DE VERZEKERAAR- INDEPLAATS
STELLING - SCHADE DOOR REPERCUSSIE 
NAASTE FAMILIELEDEN- GEVOLG. 

1 o Wanneer de schade werd veroorzaakt 
door de samenlopende fouten van de 
beklaagde en die van het slachtoffer 
moeten de beklaagde en de voor hem 
civielrechtelijk aansprakelijke perso
nen de door de naaste familieleden 
van het slachtoffer door repercussie 
geleden schade slechts vergoeden in 
evenredigheid met het aandeel :-:an d_e 
beklaagde in de aansprakelijkheid 
voor het ongeval (1). (Artt. 1382, 1383 
B.W.) 

2° Wanneer de arbeidsongevallenverze
keraar zijn regresvordering uitoefent 
tegen de voor het ongeval aansprake
lijke beklaagde, treedt hij in de rech
ten die de rechthebbenden van de ge
troffene l:!wr gemeen recht kunnen 
uitoefenen zodat, ingeval de door de 
naaste familieleden van de getroffene 
door repercussie geleden schade is ver
oorzaakt door de samenlopende fouten 
van de beklaagde en van de getroffe
ne, de arbeidsongevallenverzekeraar in 
de rechten van de rechthebbende 
treedt naar evenredigheid met de aan
sprakelijkheid van de beklaagde voor 
het ongeval (2). (Art. 4 7 Arbeidsongeval
lenwet.) 

(1) Cass., 6 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 25.6); 
10 feb. 1981 (ibid., nr. 342); 14 apnl 1981 (1b1d., 
nr. 470). 

(2) Zie (1) en Cass., 10 jan. 1992, A.C., 
1991-92, A.R. nr. 7535, nr. 235, met cone!. adv.
gen. De Swaef. 

(WAUTERS E.A. T. QUIBUS M.C. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0037.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechters, met vernieti
ging van het beroepen vonnis, en uit
spraak doende op burgerlijk gebied, eer
ste eiser in solidum met tweede en derde . 
eisers veroordelen om aan de burgerlijke 
partijen, huidige verweerders, het voile
dig bedrag te betalen van de schade zo
als die in het arrest werd begroot en 
meer bepaald een bedrag van 305.607 
frank aan vijfde verweerster, 327.072 
frank aan eerste verweerster, 40.000 
frank aan tweede en derde verweerders 
elk en 15.000 frank aan vierde verweer
der, al deze bedragen te verhogen met 
de vergoedende en de gerechtelijke inte
resten alsmede de kosten van beide aan
leggen; de appelrechters deze veroorde
ling uitspreken na, rechtsprekend op 
strafrechtelijk gebied, in het arrest te 
hebben vastgesteld, dat eerste eiser een 
te hoge snelheid had gevoerd en deze 
fout in oorzakelijk verband staat met de 
dood van het slachtoffer; de appelrech
ters evenwel, rechtsprekend op burger
lijk gebied, eveneens oordelen dat het 
slachtoffer zelf een foutief maneuver 
heeft uitgevoerd en « dat, om deze fout, 
een derde van de aansprakelijkheid ten 
laste van het slachtoffer moet blijven, re
kening houdend met de mate waarin de 
fouten van beklaagde en deze van het 
slachtoffer respectievelijk tot het ont
staan van het ongeval en het veroorza
ken van de schadelijke gevolgen ervan 
hebben bijgedragen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de appelrech
ters aldus duidelijk in de motieven van 
het arrest vaststellen dat het slachtoffer 
zelf eveneens een fout heeft begaan wel
ke in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval en de daaruit voortvloeiende 
schade; de appelrechters ook het aandeel 
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van de fout van het slachtoffer in het 
ontstaan van de schade bepalen op een 
derde en zodoende in het arrest noodza
kelijk oordelen dat het slachtoffer voor 
een derde aansprakelijk is voor de scha
delijke gevolgen van het ongeval; de 
appelrechters dan ook in tegenspraak 
komen met de motieven van hun arrest 
wanneer zij eerste eiser in het beschik
kend gedeelte van het arrest samen met 
tweede en derde eisers veroordelen tot 
vergoeding van de totaliteit van de scha
de; het immers tegenstrijdig is, ener
zijds, te oordelen dat het slachtoffer een 
derde van de aansprakelijkheid ten laste 
moet nemen en dus, impliciet, dat eerste 
eiser slechts verantwoordelijk is voor de 
resterende twee derde van de schade, en, 
anderzijds, te beslissen dat eerste eiser 
gehouden is tot betaling van de volledige 
schade aan de burgerlijke partijen zoals 
begroot in het arrest; een dergelijke te
genstrijdigheid tussen motieven en be
slissing een schending uitmaakt van de 
motiveringsplicht vervat in artikel 97 
van de Grondwet; de appelrechters der
halve hun beslissing niet regelmatig met 
redenen omkleden (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

en terwijl, tweede onderdeel, de appel
rechters na vooraf vastgesteld te hebben 
dat het slachtoffer ook zelf een fout 
heeft begaan in oorzakelijk verband met 
de schade en het aandeel van de fout 
van het slachtoffer in het ontstaan van 
de schade op een derde bepaald te heb
ben en aldus geoordeeld te hebben dat 
het slachtoffer voor een derde aanspra
kelijk is voor de schadelijke gevolgen 
van het ongeval, vervolgens niet zonder 
miskenning van de artikelen 1382 tot 
1384 van het Burgerlijk Wetboek eerste 
eiser samen met tweede en derde eisers 
konden veroordelen tot vergoeding van 
de totaliteit van de schade; dat overeen
komstig de regelen vervat in de artike
len 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek wanneer zowel de beklaagde als 
het slachtoffer fouten hebben begaan in 
oorzakelijk verband met de schade de 
aansprakelijkheid tussen hen dient ver
deeld te worden rekening houdend met 
de mate waarin de fouten van de be
klaagde en deze van het slachtoffer res
pectievelijk tot het ontstaan van het on
geval en het veroorzaken van de schade
lijke gevolgen ervan hebben bijgedragen, 
de appelrechters derhalve de artikelen 
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
schenden: 

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

1. W at de eerste eiser betreft : 

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; 

2. Wat de tweede en de derde ei
ser betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzienin
gen van het tweede en de derde ei
ser, civielrechtelijke aansprakelijke 
partijen, werden betekend aan het 
openbaar ministerie; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

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

Overwegende dat Mr. Johan Ver
bist, advocaat bij het Hof van Cassa
tie, bij akte ter griffie van het Hof 
neergelegd op 22 februari 1992, ver
klaart uit naam van de eisers af
stand zonder berusting te doen van 
de voorzieningen in zoverre de 
appelrechters op civielrechtelijk ge
bied uitspraak doen over de vorde
ring van de vijfde verweerstrer, bur
gerlijke partij, tegen de eisers in 
hun hoedanigheid van beklaagde en 
civielrechtelijke aansprakelijke par
tijen; 

Overwegende dat het arrest de ei
sers veroordeelt tot betaling aan 
verweerster van een voorschot van 
305.607 frank met interest en kos
ten; 

Dat de appelrechters niets aan
houden om er later uitspraak over 
te doen en aldus volledig hun 
rechtsmacht hebben uitgeoefend; 

Dat de beslissing derhalve een 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 
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Dat er geen grond is om de af
stand in te willigen; 

Over het middel : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appelrech

ters, na eerst op strafgebied de eer
ste eiser schuldig te hebben ver
klaard aan het hem ten laste gelegd 
misdrijf " onopzettelijke doding " bij 
een verkeersongeval, op burgerlijk 
gebied oordelen dat het slachtof
fer zelf een fout heeft begaan, zodat 
een derde van de aansprakelijkheid 
te zijnen laste moet blijven, en de 
eerste, de tweede en de derde eiser 
in solidum veroordelen tot vergoe
ding van de volledige door de eerste, 
de tweede, de derde en de vierde 
verweerder, naaste familieleden van 
het slachtoffer, en de vijfde ver
weerster, in de rechten van het 
slachtoffer gesubrogeerd verzeke
raar, ten gevolge van deze onopzette
lijke doding geleden materiele of 
morele schade; 

Overwegende dat, wanneer de 
schade werd veroorzaakt door de sa
menlopende fouten van een derde 
en die van het slachtoffer, deze der
de en de voor hem civielrechtelijk 
aansprakelijke personen de door de 
naaste familieleden van het slachtof
fer bij repercussie geleden schade 
slechts moeten vergoeden naar even
redigheid met het aandeel van de 
derde in de aansprakelijkheid van 
het ongeval; 

Dat het bestreden arrest derhalve, 
nu het aanneemt dat een derde van 
de aansprakelijkheid ten laste van 
het slachtoffer moet blijven, maar 
niettemin de eerste eiser, beklaagde, 
en de tweede en de derde eiser, ci
vielrechtelijk aansprakelijke partij
en, tot vergoeding van de volledige 
door de eerste, de tweede, de derde 
en de vierde verweerder bij reper
cussie geleden schade en door de 
vijfde verweerster gedane betalin
gen veroordeelt, de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het eer
ste onderdeel van het middel; ver
nietigt het bestreden arrest in zover
re het uitspraak doet over de civiel
rechtelijke vorderingen van de ver
weerders tegen de eisers, en enkel 
in zoverre het de eisers veroordeelt 
tot de volledige vergoeding van de 
van de door de eerste, de tweede, de 
derde en de vierde verweerder gele
den schade, en de door de vijfde 
verweerster gedane betalingen, zon
der rekening te houden met de defi
nitieve verdeelsleutel van de aan
sprakelijkheid van de schadelijke 
gevolgen van het ongeval; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt de eisers en de verweer
ders ieder in de helft van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

1 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit·· 
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore. 
eerste advocaat-generaal - Advocaat; 
mr. Verbist. 

Nr. 60 

2• KAMER - 1 februari 1994 

1° JEUGDBESCHERMING JEUGD-
RECHTBANK - MAATREGELEN TEN AANZIEN 
VAN DE MINDERJARIGEN - KABINETSVER
SLAG VAN DE JEUGDRECHTER - HOGER BE
ROEP VAN DE MINDERJARIGE - HOGER BE
ROEP NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD -
CASSATIEBEROEP VAN DE MINDERJARIGE -
ONTV ANKELIJKHE!D. 
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2° CASSATIEBEROEP STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - JEUGD
RECHTBANK - MAATREGELEN TEN AANZIEN 
VAN DE MINDERJARIGEN - KABINETSVER
SLAG VAN DE JEUGDRECHTER- HOGER BE
ROEP VAN DE MINDERJARIGE - HOGER BE
ROEP NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD -
CASSATIEBEROEP VAN DE MINDERJARIGE -
ONTV ANKELIJKHEID. 

1° en 2° Niet antvankelijk is het cassatie
beraep dat ingesteld is tegen een ar
rest van de jeugdrechter in hager be
raep dat het hager beroep van de 
minderjarige niet antvankelijk ver
klaart ap grand dat het niet aange
taand is dat de jeugdrechter reeds een 
beslissing had genamen (1). 

(Y ... s ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1465.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 oktober 1993 gewe-

(1) De procureur des Konings te Antwerpen, 
met vermelding, enerzijds, dat de feiten van 
dien aard zijn dat zij tegen de eerste eiser de 
tenlastelegging van diefstal kunnen opleveren, 
anderzijds, dat ze van dien aard zijn dat zij 
zijn gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in 
gevaar kunnen brengen, vorderde op 10 juni 
1993 de jeugdrechter te Antwerpen over te 
gaan tot het verrichten van de onderzoekingen 
bedoeld in artikel 50 van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, in 
voorkomend geval een der in de artikelen 52 
of 53 van deze wet bepaalde voorlopige maat
regelen van bewaring te bevelen. 

In zijn kabinetsverslag van dezelfde dag ver
meldt de jeugdrechter : « We brengen de aan
wezigen ter kennis dat we de morele overtui
ging hebben dat de minderjarige de feiten 
pleegde. Wij brengen minderjarige ter kennis 
dat een alternatieve sanctie van 112 uur zal 
worden uitgewerkt. Minderjarige zegt - na 
ruggespraak met zijn advocaat - de alterna
tieve sanctie te aanvaarden. Contact wordt op
genomen met de diensten van Dhr. Van Jole, 
welke de praktische regeling zal doen ». 

De jeugdrechter gaf voorts bij beslissingen 
van 15 juni 1993 opdracht aan de sociale 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de 
jeugdrechtbank een maatschappelijk onder
zoek te verrichten. 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, jeugdkamer; 

A. W at de voorziening van de eer
ste eiser betreft : 

Overwegende dat de jeugdrechter 
in hager beroep op grand van eigen 
motieven oordeelt dat er tegen de 
eerste eiser voldoende aanwijzingen 
van schuld bestaan, maar oordeelt 
dat het niet aangetoond is dat de 
jeugdrechter reeds een beslissing 
omtrent de alternatieve sanctie 
heeft genomen, dat er met andere 
woorden geen beslissing bestaat, en 
beslist dat het hager beroep van de 
minderj arige dan ook onontvanke
lijk is; 

Overwegende dat deze beslissing 
een eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en ook geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; dat derhalve de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

Het hoger beroep van de minderjarige was 
gericht « tegen de maatregel van alternatieve 
sanctie van 112 uur vervat in het kabinetsver
slag van 10 juni 1993, verleend door de 39• ka
mer van bovenvermelde rechtbank, rechtdoen
de in correctionele zaken, en dit tegen a! de 
beschikkingen "· 

De jeugdrechter in hoger beroep zegt op 
grond van eigen motieven dat er « tegen de 
minderjarige voldoende aanwijzingen van 
schuld bestaan , en oordeelt voorts : « dat uit 
het kabinetsverslag d.d. 10 juni 1993, waarte
gen hoger beroep, niet blijkt dat de eerste 
rechter reeds beslist had een alternatieve 
sanctie op te leggen; dat in voormeld kabinets
verslag enkel geakteerd werd dat een alterna
tieve sanctie van 112 uur zal worden uitge
werkt; dat de redactie van deze zinsnede niet 
aantoont dat de eerste rechter ter zake reeds 
een beslissing had genomen; dat het aanvaar
den door de minderjarige van een alternatieve 
sanctie hieraan geen afbreuk doet; dat de eer
ste rechter, zo hij een alternatieve sanctie als 
maatregel had getroffen, verplicht was hiervan 
een document op te stellen, wat echter niet ge
beurde en het persoonsdossier ook geen derge
lijk document bevat; dat er m.a.w. te dezen 
geen beslissing bestaat en het hoger beroep 
van de minderjarige derhalve onontvankelijk 
is >), 
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B. W at de voorzieningen van de 
tweede en de derde eiser betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzienin
gen van de eisers, ouders van de 
minderjarige, werden betekend aan 
het openbaar ministerie; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de namens de eisers inge
diende memories die ter griffie van 
het Hof werden ontvangen op 17 en 
20 december 1993, dit is niet ten 
minste acht dagen v66r de terecht
zitting zoals voorgeschreven bij arti
kel 420 bis van het Wetboek van 
Strafvordering, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

1 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van D'Hoore, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. W. 
Van Peeterssen, Antwerpen. 

Nr. 61 

2• KAMER - 1 februari 1994 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - VOOR

LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VEROORDE
LING VAN DE AANGEHOUDENE - HOGER BE
ROEP - AANVRAAG TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING - BESLISSING OVER HET HO
GER BEROEP - BESLISSING OVER DE AI\N
VRAAG TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTEL
LING - VOLGORDE. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK VEROORDEEL
DE BEKLAAGDE- VERKLARING VAN HOGER 
BEROEP- TERMIJN- AANVANG- BETEKE
NING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES. 

40 RECHTEN VAN DE MENS - INTER

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.5 - RECHT 
OM ZIJN VEROORDELING EN VONNIS OP
NIEUW TE DOEN BEOORDELEN DOOR EEN HO
GER RECHTSCOLLEGE - BIJ VERSTEK VER
OORDEELDE BEKLAAGDE - VERKLARING 
VAN HOGER BEROEP- TERMIJN - AANVANG 

- BETEKENING. 

1° Art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
noch enige andere wettelijke bepaling 
verplicht het hof van beroep eerst uit
spraak te doen over de aanvraag tot 
voorlopige invrijheidstelling alvorens 
uitspraak te doen over het tegen de 
beslissing ten grande ingesteld hager 
beroep of belet dat laatst bedoelde uit
spraak vroeger dan voorzien wordt 
verleend. 

2° Het recht van verdediging wordt niet 
miskend door de enkele omstandigheid 
dat de voor een bij verstek veroordeel
de beklaagde geldende beroepstermijn 
beperkt is door art. 203, § 1, Sv. (1) 

3° Art. 6.1 E. V.R.M. waarborgt de recht
zoekende die strafrechtelijk vervolgd 
wordt, geen rechtspraak in twee in
stanties (2). 

4° Het door art. 14.5 I. V.B.P.R. gewaar
borgde recht dat een ieder die wegens 
een strafbaar feit is veroordeeld heeft 
om zijn veroordeling en vonnis op
nieuw te doen beoordelen door een ha
ger rechtscollege, wordt niet miskend 
doordat de verklaring van hager be
roep van een bij verstek veroordeelde 
beklaagde dient gedaan te zijn uiter
lijk vijftien dagen na de dag van de 
betekening van het vonnis aan de ver
oordeelde partij of aan haar woon
plaats (3). 

(1) Cass., 29 april 1986, A.R. nr. 105 (A.C., 
1985-86, nr. 528). 

(2) Cass., 20 feb. 1990, A.R. nr. 3175 (A.C., 
1989-90, nr. 371). 

(3) Zie art. 203, § 1, Sv. 
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(BERGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1745.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 8 december 1993 door 
bet Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acbt te 
slaan, blijkt dat : 1 o de Correctionele 
Recbtbank te Antwerpen op 22 mei 
1992 eiser bij verstek beeft veroor
deeld tot vier jaar gevangenisstraf 
met onmiddellijke aanbouding, we
gens verkracbting; 2° eisers verzet 
tegen dit vonnis op 26 augustus 1992 
ontvankelijk werd verklaard, en bij 
tussenvonnis een psycbiater als des
kundige werd aangesteld om eiser 
te onderzoeken; 3° de Correctionele 
Recbtbank te Antwerpen op 18 de
cember 1992 eiser opnieuw bij ver
stek veroordeelde tot vier jaar ge
vangenisstraf met onmiddellijke 
aanhouding; 4° dit vonnis op 1 fe
bruari 1993, bij ontstentenis van ge
kende woon- of verblijfplaats van ei
ser, werd betekend aan de procu
reur des Konings; 5° eiser, na zijn 
gevangenneming, op 25 oktober 1993 
boger beroep tegen dit vonnis instel
de en tevens op 6 december 1993 
aan bet bof van beroep een verzoek 
tot invrijbeidstelling ricbtte; 6° bet 
bof van beroep, bij afzonderlijk ar
rest van 8 december 1993, eerst bet 
boger beroep van eiser tegen bet 
vonnis van 18 december 1992 we
gens laattijdigbeid niet ontvankelijk 
verklaarde, nadien bet verzoek tot 
invrijbeidstelling zonder voorwerp 
verklaarde; 

Over het eerste en bet tweede 
middel samen : 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre zij scbending aanvoeren van 
artikel 27, § 1, 2°, van de wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige 
becbtenis, en artikel 6 E.V.R.M., 

doordat de appelrecbters eiser bet 
recbt zouden ontzegd bebben om 
zijn voorlopige invrijbeidstelling aan 
te vragen, vreemd zijn aan de be
streden beslissing, die geen verzoek 
tot voorlopige invrijbeidstelling be
treft; dat de middelen inzoverre niet 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat artikel 27 van 
de wet van 20 juli 1990 nocb enige 
andere wettelijke bepaling bet von
nisgerecht ertoe verplicbt eerst uit
spraak te doen over bet verzoek tot 
voorlopige invrijbeidstelling voor
aleer uitspraak te doen over het te
gen de beslissing ten grande inge
steld recbtsmiddel of belet om vroe
ger dan op de voorziene datum 
uitspraak te doen; 

Dat te dezen, uit de stukken waar
op bet Hof vermag acbt te slaan, 
blijkt dat de appelrecbters, na be
bandeling, op 1 december 1993 de 
zaak in beraad bielden en voor ar
rest stelden op 22 december 1993; 
dat zij nadien uitspraak verleenden 
op 8 december 1993, in aanwezig
beid van eiser en van bet openbaar 
ministerie; dat eisers recbt van ver
dediging mitsdien niet wordt mis
kend; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over bet derde middel : 
Overwegende dat bet middel, in 

zoverre bet aanvoert dat eiser « bui
ten zijn eigen wil niet op de boogte 
is van een verstekvonnis noch van 
enige betekening aan de Procu
reur », bet Hof zou verplicbten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor 
bet niet bevoegd is, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat artikel 6.1 
E.V.R.M. de beklaagde geen recbt
spraak in twee instanties waarborgt; 

Overwegende dat, luidens artikel 
14.5 van bet Internationaal Verdrag 
inzake burgerrecbten en politieke 
rechten, bet recht dat een ieder die 
wegens een strafbaar feit is veroor
deeld beeft om zijn veroordeling en 
vonnis opnieuw te doen beoordelen 
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door een hoger rechtscollege wordt 
uitgeoefend « overeenkomstig de 
wet»; 

Overwegende dat, luidens artikel 
203, § 1, van het Wetboek van Straf
vordering, « behoudens de uitzonde
ring van artikel 205 hierna, ( ... ) het 
recht van hoger beroep (vervalt), in
dien de verklaring van hoger beroep 
niet gedaan is op de griffie van de 
rechtbank die het vonnis heeft ge
wezen, uiterlijk vijftien dagen na de 
dag van de uitspraak en indien het 
vonnis bij verstek is gewezen, uiter
lijk vijftien dagen na de dag van de 
betekening ervan aan de veroordeel
de partij of aan haar woonplaats »; 

Overwegende dat in strafzaken de 
betekening van de processtukken en 
de vonnissen geregeld wordt door 
hoofdstuk VII van het eerste deel 
van het Gerechtelijk Wetboek, in zo
verre de toepassing ervan verenig
baar is met de toepassing van de 
wetsbepalingen en de rechtsbeginse
len inzake strafrechtspleging; 

Dat, naar luid van het tweede lid 
van artikel 40 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de betekening gedaan 
wordt aan de procureur des Konings 
in wiens rechtsgebied de rechter die 
van de vordering kennis moet ne
men of heeft genomen, zitting 
houdt, wanneer de betrokkene in 
Belgie of in het buitenland geen ge
kende woonplaats, verblijfplaats of 
gekozen woonplaats heeft; dat deze 
betekening, wat de toepassing van 
artikel 203, § 1, van het Wetboek 
van Strafvordering betreft, als bete
kening aan woonplaats geldt; 

Overwegende dat het recht van 
verdediging noch het recht, gewaar
borgd door artikel 14.5 van het In
ternationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten, van 
een bij verstek veroordeelde be
klaagde wordt miskend of geschon
den door de enkele omstandigheid 
dat de voor hem geldende beroeps-

termijn beperkt is door artikel 203, 
§ 1, van het Wetboek van Strafvor
dering; dat zulks ook geldt wanneer 
deze beklaagde wegens herhaald 
verstek, geen verzet meer kan aan
tekenen tegen het beroepen verstek
vonnis binnen de bij het tweede lid 
van artikel 187 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
met de considerans « dat (eiser) 
geen overmacht kan inroepen, nu 
hij zich, na ontvankelijk verklaard 
verzet tegen het verstekvonnis van 
22 mei 1992, zelfs niet heeft aange
boden op het psychiatrisch onder
zoek, dat hij zelf had gevraagd en 
dat door de eerste rechter was bevo
len bij tussenvonnis van 26 augus
tus 1992 », niet het bestaan van 
overmacht in hoofde van eiser voor
aleer hij hoger beroep kon instellen 
onderzoeken, doch zijn toen reeds 
bestaande onwil om zich aan de ver
dere rechtspleging te onderwerpen 
in aanmerking nemen om over
macht als rechtvaardiging van het 
laattijdig instellen van hoger beroep 
te verwerpen; dat het middel berust 
op een verkeerde lezing van het ar
rest, mitsdien feitelijke grondslag 
mist; 

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

1 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J. Maes, Antwerpen. 
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Nr. 62 

2• KAMER - 1 februari 1994 

1o RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6 -
ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVER
SCHRIJDING - SANCTIE - ONTOELAATBAAR
HEID VAN DE STRAFVORDERING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONTOE
LAATBAARHEID - REDELIJKE TERMIJN -
OVERI;)CHRIJDING. 

go CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANG -
STRAFZAKEN - BURGERL!JKE RECHTSVOR
DERING - BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIE
TIGING, OP VOORZIENING VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ, VAN DE BESLISS!NG OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE 
STRAFVORDERING ONTOELAATBAAR WORDT 
VERKLAARD- VOORWAARDEN. 

1° en 2° Uit de vaststelling van het von
nisgerecht dat de in art. 6.1 E. V.R.M 
bedoelde redelijke termijn is over
schreden, vermag dat gerecht niet af 
te leiden dat de strafvordering ontoe
laatbaar is (1). 

go Wanneer de rechter de straf- en bur
gerlijke rechtsvordering tegen de be
klaagde ontoelaatbaar heeft verklaard 
op grand van de omstandigheid dat de 
redelijke termijn als bedoeld in art. 6.1 
E. V.R.M niet in acht werd genomen, 
heeft de op het cassatieberoep van de 
burgerlijke partij uitgesproken vernie
tiging van de beslissing op de burger
Jijke rechtsvordering de vernietiging 
tot gevolg van de beslissing waarbij de 
rechter zich het recht heeft ontzegd 
om uitspraak te doen op de strafvorde
ring (2). 

(1) Zie Cass., 27 mei 1992, A.R. nr. 9727 
(A.C., 1991-92, nr. 5'08) en de noten (1) en (2); 
13 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0389.F (ibid., 1993, 
nr. 407). 

(2) Zie Cass., 13 nov. 1990, A.R. nr. 3958 
(A.C., 1990-91, nr. 145); R. DECLERCQ, De cassa
tieprocedure in strafzaken, Leuven 1988, blz. 
268-269. 

(KAMOFIN N.V. E.A. T. VANDENDRIESSCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. p_gg_1466.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1993 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. ... 

Overwegende dat de appelrechters 
wegens miskenning van de door het 
artikel 6.1 van het Europees Ver
drag over de Rechten van de Mens 
bepaalde redelijke termijn van be
handeling van de zaak vaststellen 
<< dat de strafvordering ontoelaat
baar is »; 

Overwegende dat zij deze beslis
sing laten steunen op volgende re
dengeving: « Het Hof (van beroep) 
stelt vast dat door het verlopen van 
de redelijke termijn het inderdaad 
voor (verweerder), zoals hij voor
houdt, onmogelijk is geworden een 
ernstig verweer te voeren en dat hij 
aldus in zijn rechten van verdedi
ging ernstig is geschaad, meer be
paald in z'n bewijsvoering ten ont
laste die door het overschrijden van 
de redelijke termijn onmogelijk is 
geworden en ook reeds onmogelijk 
was op het ogenblik van de eerste 
behandeling van de zaak voor de 
eerste rechter. Voormelde vaststel
lingen gelden ook voor het hof (van 
beroep) dat in deze omstandigheden 
in de onmogelijkheid verkeert om 
de tenlasteleggingen te beoordelen »; 

Overwegende dat artikel 6.1 
E.V.R.M. noch enige andere bepa
ling van het Verdrag of van een na
tionale wet de gevolgen aanduidt die 
de feitenrechter aan een door hem 
vastgestelde overschrijding van de 
voor de behandeling van de zaak re
d.elijke termijn zou moeten verbin
den; dat het Verdrag niet bepaalt 
dat de sanctie van die overschrij-
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ding zou bestaan in de niet-ontvan
kelijkheid van de ingestelde vervol
gingen; 

Overwegende dat het aan de von
nisgerechten toekomt in het licht 
van de gegevens van iedere zaak na 
te gaan of ze binnen een redelijke 
termijn werd behandeld en om, in 
ontkennend geval, de hieraan te ver
binden gevolgen vast te stellen; 

Overwegende dat deze gevolgen 
moeten worden beoordeeld in func
tie van het bewijs van de feiten, 
enerzijds, van het aan die feiten te 
verbinden strafgevolg, anderzijds; 
dat immers de abnormale duur van 
de rechtspleging tot gevolg kan heb
ben dat bewijzen, zowel a charge als 
a decharge, teloorgaan, zodat de 
rechter niet meer kan beslissen dat 
de feiten bewezen zijn; dat de fei
tenrechter daartoe alle gegevens 
van de zaak moet beoordelen door 
uitspraak te doen over de gegrond
heid van de strafvordering; 

Overwegende dat de appelrechters 
weliswaar, bij ontstentenis van con
clusie van het openbaar ministerie 
of van de partijen dienaangaande, 
hun beoordeling nopens het teloor
gaan van bewijzen niet nader met 
redenen moeten omkleden; dat zij 
niettemin, door uit deze vaststelling 
af te leiden dat de strafvordering 
ontoelaatbaar is, te kennen geven 
dat zij van de gegevens van de zaak, 
voorwerp van de strafvordering, 
geen kennis mogen nemen en deze 
gegevens bij hun beoordeling naar 
de gevolgen van de overschrijding 
van de redelijke termijn niet mogen 
betrekken; dat zij mitsdien hun be
slissing niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; ... 

II .... 
En overwegende dat de hierna uit 

te spreken vernietiging van de be
slissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van de eisers tegen ver
weerder de vernietiging meebrengt 

van de beslissing op de strafvorde
ring tegen verweerder waarbij de 
appelrechters zich het recht ontzeg
gen over de strafvordering uitspraak 
te doen; 

Om die redenen, ... vernietigt het 
bestreden arrest; ... 

1 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Goethals - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Biitzler. 

Nr. 63 

2• KAMER - 2 februari 1994 

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER 

VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BE· 
SCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTEL· 
LING - NIEUW ONDERZOEK - VOORWAAR· 
DEN- NIEUWE BEZWAREN- VASTSTELLING. 

Wanneer de kamer van inbeschuldiging
stelling een beschikking tot buitenver
volgingstelling heeft gewezen en op 
vordering van de procureur-generaal 
een nieuw onderzoek is ingesteld, 
dient het onderzoeksgerecht dat moet 
nagaan of het onderzoek voldoende be
zwaren heeft bijeengebracht om de 
verwijzing naar het vonnisgerecht te 
kunnen uitspreken, vooraf te onderzoe
ken of er nieuwe bezwaren bestonden 
die de heropening van het onderzoek 
wettigden (1). (Art. 248 Sv.) 

(1) Zie Cass., 8 maart 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 702, met cone!. Paul Mahaux, toenma· 
Jig adv.-gen.) 
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(DESAEVER T. GENERAL! BELGIUM N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.0499.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, namelijk de be
schikking, op 28 april 1989 gewezen 
door de voorzitter van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel, het arrest, 
op 31 oktober 1991 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling, waarbij 
eiseres naar de correctionele recht
bank wordt verwezen, en het veroor
delend arrest, op 22 februari 1993 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beschikking, die op 
28 april 1989 is gewezen door de 
voorzitter van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel : 

Overwegende dat tegen de beslis
sing tot aanwijzing van de rechter 
voor wie een nieuw onderzoek zal 
plaatsvinden overeenkomstig artikel 
248 van het Wetboek van Strafvor
dering, geen cassatieberoep open
staat; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van verwij
zing, dat op 31 oktober 1991 is gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling: 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 246 en 248 van het Wetboek 
van Strafvordering en van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest van 31 oktober 1991 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling eiseres naar de Correctionele Recht
bank te Brussel verwijst op grond « ( ... ) 
dat, wanneer na afloop van het onder
zoek het onderzoeksgerecht een beschik
king van buitenvervolgingstelling wijst, 
het de taak van het onderzoeksgerecht is 
te oordelen of er nieuwe bezwaren be-

staan die de heropening van het onder
zoek wettigen; dat moet worden vastge
steld dat de heer J ans, voorzitter van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Brussel, bij be
schikking van 28 april 1989, raadsheer 
Lambeau heeft aangewezen om een 
nieuw onderzoek in te stellen, nadat hij 
erop had gewezen ... " dat genoemd stuk 
(verslag van 5 november 1986) niet aan 
het onderzoek van de raadkamer was on
derworpen toen zij haar beschikking van 
24 november 1987 wees en evenmin aan 
het onderzoek van het hof, kamer van 
inbeschuldigingstelling, op het ogenblik 
van haar arrest van 18 februari 1988; dat 
het stuk nochtans geschikt is om over de 
feiten nadere inlichtingen te verstrekken 
die het vinden van de waarheid kunnen 
bevorderen; dat bijgevolg het hof op ver
melde datum niet tot taak had het be
staan van nieuwe bezwaren die de her
opening van het onderzoek konden wetti
gen aan een nieuw onderzoek te onder
werpen; dat het thans de taak van het 
hof is te oordelen over de bezwaren die 
eventueel door het volledige onderzoek 
bijeengebracht zijn om te besluiten tot 
verwijzing van (eiseres) naar het vonnis
gerecht of tot een beschikking van bui
tenvervolgingstelling; dat thans uit het 
dossier blijkt dat er tegen (eiseres) vol
doende bezwaren bestaan », 

terwijl, eiseres in haar conclusie en 
aanvullende conclusie voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling dit gerecht ver
zocht te beslissen dat er geen nieuwe be
zwaren bestonden in de zin van artikel 
247 van het Wetboek van Strafvordering, 
zodat het onderzoek niet wettig was her
opend; zij dienaangaande aanvoerde dat 
de procureur-generaal in zijn vordering 
een nieuwe en voor hem beter passende 
interpretatie gaf aan stukken die reeds 
ten tijde van het arrest van buitenvervol
gingstelling aan allen bekend waren, dat 
het tweede gedeelte van het verslag van 
de hr. Mathieu niet nieuw was, nu het 
dagtekent van v66r de beschikking van 
buitenvervolgingstelling en het bevesti
gend arrest, en het bovendien als dusda
nig geen kracht bijzet aan bewijzen die 
bij het eerste onderzoek ontoereikenc:i 
waren bevonden, aangezien het verslag, 
dat op dwaling berust, geen enkel nieuw 
gegeven in het debat brengt; krachtens 
de artikelen 246 en 248 van het Wetboek 
van Strafvordering, wanneer het parket
generaal de voorzitter van de kamer 
van inbeschuldigingstelling vordert een 
raadsheer-verslaggever aan te wijzen, al-
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leen laatstgenoemde bevoegd is om de 
magistraat aan te wijzen voor wie een 
nieuw onderzoek zal plaatsvinden, het 
niet bevoegd is te beslissen dat de gege
vens die in de vordering als nieuwe be
zwaren worden aangevoerd, als zodanig 
moeten worden omschreven gelet op het 
bepaalde in artikel 247 van het Wetboek 
van Strafvordering; het gerecht dat de 
buitenvervolgingstelling heeft uitgespro
ken - dat is te dezen de kamer van in
beschuldigingstelling - en alleen dit ge
recht na afloop van het nieuwe onder
zoek bevoegd is na te gaan of er op het 
ogenblik van de vordering tot herope
ning van het onderzoek werkelijk nieu
we bezwaren bestonden en derhalve of 
dat onderzoek regelmatig is heropend; 
het bestreden arrest bijgevolg, dat wei
gert zich uit te spreken over het bestaan 
van de door eiseres betwiste nieuwe be
zwaren op grond dat de voorzitter van de 
kamer van inbeschuldigingstelling zulks 
heeft onderzocht in zijn beschikking van 
28 april 1989, en dat zich ertoe be
perkt te oordelen of de bezwaren, die 
door het volledige onderzoek, zowel het 
oude als het nieuwe, bijeengebracht zijn 
voldoende grond tot verwijzing opleve
ren, de artikelen 246 en 248 van het Wet
hoek van Strafvordering schendt; het ar
rest bovendien, door eiseres een debat 
op tegenspraak te ontzeggen over de 
vraag naar de regelmatigheid van de 
heropening van het onderzoek en door 
aileen maar te verwijzen naar een in een 
kabinet uitgesproken beschikking zonder 
dat eiseres daarbij werd gehoord, het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging miskent, op grond waarvan de 
partij in wiens voordeel de buitenvervol
gingstelling is gelast het recht heeft ver
weer te voeren over het bestaan van 
nieuwe bezwaren die de heropening van 
het onderzoek wettigen : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat luidens artikel 

246 van het Wetboek van Strafvor
dering de verdachte, te wiens aan
zien de kamer van inbeschuldiging
stelling een arrest van buitenvervol
gingstelling heeft gewezen, wegens 
hetzelfde feit kan worden vervolgd, 
indien nieuwe bezwaren zijn ingeko
men; 

Overwegende dat in het geval dat 
de buitenvervolgingstelling door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 

was gelast, de procureur-generaal de 
voorzitter van dat gerecht kan vor
deren een rechter aan te wijzen 
voor wie een onderzoek zal plaats
hebben overeenkomstig de gewone 
regels ter zake, zonder dat vooraf 
over het bestaan van nieuwe bezwa
ren moet worden geoordeeld; 

Overwegende dat uit artikel 248 
van het Wetboek van Strafvordering 
volgt dat het onderzoek na afloop 
ervan wordt geregeld zoals een ge
woon onderzoek, met dien verstande 
dat het onderzoeksgerecht, dat moet 
nagaan of het onderzoek voldoende 
bezwaren heeft bijeengebracht om 
de verwijzing naar het vonnisge
recht te kunnen uitspreken, vooraf 
dient na te gaan of er werkelijk 
nieuwe bezwaren bestonden zoals 
aangevoerd in de vordering tot her
opening van het onderzoek, mits
dien, of dat onderzoek regelmatig is 
heropend; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te beslissen « dat het hof 
van beroep op de vermelde dag niet 
tot taak had het bestaan van nieuwe 
bezwaren die de heropening van het 
onderzoek konden wettigen aan een 
nieuw onderzoek te onderwerpen en 
dat het thans de taak van het hof 
(van beroep) is te oordelen of de be
zwaren die eventueel door het volle
dige onderzoek bijeengebracht zijn 
de verwijzing ( ... ) dan wel een be
schikking van buitenvervolgingste
ling wettigen », de artikelen 246 en 
248 van het Wetboek van Strafvor
dering schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het veroordelend ar
rest, dat op 22 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel is ge
wezen; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het arrest tot verwijzing van ei
seres naar de correctionele recht-
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bank de vernietiging van het daarop
volgend veroordelend arrest tot ge- · 
volg heeft; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel, dat geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van de 
voorziening tegen de beschikking, 
die op 28 april 1989 is gewezen door 
de voorzitter van de kamer van in
beschuldigingstelling; vernietigt het 
verwijzend arrest, dat op 31 oktober 
1991 is gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel, kamer van inbe
schuldigingstelling, alook het op 22 
februari 1993 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest van 31 oktober 
1991 en van het vernietigde arrest 
van 22 februari 1993; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroor
deelt eiseres in een vierde van de 
kosten; laat de overige kosten ten las
te van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het anders samen
gestelde Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

2 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Andersluidende conclusie (2) van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Van Ommeslaghe. 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot de ver
werping van de voorziening op grond dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling de verwij
zing van de verdachte naar het vonnisgerecht 
naar recht verantwoord had met de vaststel
ling dat « het volledige onderzoek >> voldoende 
bezwaren had bijeengebracht, nu de voorzitter 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van de procureur-generaal, bij de 
aanwijzing van de rechter die met het nieuwe 
onderzoek was belast overeenkomstig artikel 
248 Sv. gewezen had op het bestaan van een 
stuk dat niet aan de raadkamer was voorge
legd en dat « geschikt was om aangaande de 
feiten nadere gegevens te verstrekken die het 
vinden van de waarheid kunnen bevorderen ». 
Zie J. DU JARDIN, « Sur Ia notion de charge 
nouvelle en procedure penale », R.D.P., 
1964-1965, biz. 105. 

Nr. 64 

2• KAMER - 2 februari 1994 

GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN DE 
GENEESKUNDE - OPriCIEN-BRILLENMAKER 
- OPSPORING VAN GEZICHTSGEBREKEN. 

Een opticien, die geen geneesheer is, 
maakt zich schuldig aan onwettige uit
oefening van de geneeskunde, wan
neer hij gewoonlijk « gezichtsgebre
ken » opspoort door middel van toe
stellen die dienen om de lichtbreking 
van het oog te bepalen en om gebre
ken, zelfs ziekten, op te sporen, waar
bij die opsporingen worden voorge
steld tot doel te hebben de gezichtsge
breken te bepalen of gezichtsproble
men te onderzoeken (1). (Art. 2, § 1, 
tweede lid, K.B. nr. 78 van 10 nov. 
1967; art. 2, § 1, K.B. 30 okt. 1964.) 

(LACOSTE E.A. T. UNION PROFESSIONNELLE DES 
MEDECINS OPrHALMOLOGISTES) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.93.1355.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1993 op 
verwijzing gewezen door het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 28 juni 1989 en 11 oktober 1989; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 2, § 1, van het koninklijk besluit 
van 30 oktober 1964 tot bepaling van de 
voorwaarden tot uitoefening van het be
roep van opticien-brillenmaker in de am
bachts-, de kleine en middelgrote han
dels- en de kleine nijverheidsonderne
mingen, 2, § 1, tweede lid, en 50, § 1, 
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 
78 van 10 november 1967 betreffende de 
geneeskunst, en, voor zoveel als nodig, 
1317, 1319, 1321, 1322 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest vaststelt 
dat de eisers, « die opticiens-brillenma
kers zijn van beroep, een autorefractor 

(1) Zie Cass., 28 juni 1989, A.R. nr. 7183 
(A.C., 1988-89, nr. 633). 
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van het merk Humphrey hebben ge
bruikt » zonder « houder te zijn van het 
wettelijk diploma van doctor in de ge
nees-, heel- en verloskunde en zonder 
daarvan wettelijk te zijn vrijgesteld », en 
beslist dat « het aan de (eisers) verweten 
misdrijf bewezen is zoals het is omschre
ven; dat de betrokkenen ( ... ) gewoonlijk 
handelingen hebben verricht die tot het 
domein van de geneeskunst behoren, zo
als omschreven in artikel 2, § 1, tweede 
lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 » en dat bijgevolg de 
vordering van de burgerlijke partij 
(thans verweerster) tot toekenning van 
een frank schadeloosstelling (( in begin
sel ontvankelijk en gegrond is, aange
zien de burgerlijke partij een morele 
schade heeft geleden die zich zonder de 
door de (eisers) gepleegde feiten niet zou 
hebben voorgedaan zoals ze in concreto 
is voorgevallen », op grond, enerzijds dat 
« de vraag rijst of de (eisers) door ge
woonlijk gezichtsgebreken op te sporen 
per computer al dan niet, onder het mom 
van optometrie, geneeskundige handelin
gen hebben verricht die uitsluitend tot 
het gebied van de oogheelkunde behoren 
en waarvoor alleen de oogartsen bevoegd 
zijn, gelet op het feit dat de artikelen 2, 
§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 30 oktober 1964 en 7, § 1 of§ 2, van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 hen de bevoegdheid ontzeg
gen om de verschillende ziekten van het 
gezicht te diagnostiseren en te verzor
gen »; dat blijkt dat « de door de (eisers) 
herhaaldelijk gebruikte toestellen be
stemd zijn om de lichtbreking van het 
oog te bepalen en dus om gebreken en 
zelfs ziekten op te sporen; dat een bre
kingsafwijking weliswaar aangeboren 
kan zijn of aan de leeftijd van de per
soon te wijten kan zijn, maar dat bekend 
is dat een brekingsafwijking ook het ge
volg kan zijn van een letsel van het 
hoornvlies, een glaucoom of grijze staar, 
dat de betrokkenen trouwens toegeven 
dat myopie, hypermetropie, astigmatis
me, verziendheid ( ... ) soms gelijktijdig 
met pathologische gebreken kunnen op
treden », zodat « toestellen die dienen 
om de lichtbreking van het oog te meten 
bijgevolg enkel mogen gebruikt worden 
door doctors in de genees-, heel- en ver
loskunde », anderzijds, dat de eisers 
« vergeefs uit artikel 50, § 1, tweede lid, 
van het voornoemde koninklijk besluit 
nr. 78 menen te lmnnen afleiden dat, bij 
ontstentenis van de koninklijke besluiten 
die in de artikelen 5, 6, 21 ter, § 1, b, en 
23, § 1. in het vooruitzicht zijn gesteld, 

de vraag of het gebruik van de betrok
ken toestellen al dan niet een genees
kundige handeling is dient te worden be
antwoord aan de hand van de « recht
spraak volgend uit de wet van 12 maart 
1818, die, wat de uitoefening van de on
derscheiden takken van de geneeskunde 
betreft, uitdrukkelijk is opgeheven door 
artikel 50, § 1, eerste lid, van genoemd 
koninklijk besluit », aangezien de aldaar 
bedoelde koninklijke besluiten geen be
trekking hebben op de opticiens-brillen
makers en, zelfs in de veronderstelling 
dat artikel 23 waarnaar artikel 50, § 1, 
tweede lid, verwijst, op hen betrekking 
zou hebben, het dan nog een feit blijft 
dat « de rechtspraak reeds ten tijde van 
de feiten verdeeld was over de vraag of 
het meten van de lichtbreking van het 
oog de bevoegdheid van de beoefenaren 
van dat beroep al dan niet te buiten 
ging », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2, § 1, 
tweede en derde lid, van het koninklijk 
besluit van 30 oktober 1964 bepaalt dat 
« behoudens wanneer zij worden uitge
voerd op medisch voorschrift bedoelde 
activiteiten (van de opticiens-brillenma
kers) enkel de verbetering van de zuiver 
optische gebreken van het gezicht tot 
voorwerp mogen hebben, met uitsluiting 
van elke behandeling van pathologische 
gebreken van het oog ''• en voorts dat 
« in geval van twijfel nopens het karak
ter van het gebrek, de opticien-brillen
maker zijn client zal aanraden een oog
arts te raadplegen »; die regels moeten 
worden uitgelegd met inachtneming van 
het bepaalde in het koninklijk besluit nr. 
78 van 10 november 1967, meer bepaalt 
in artikel 2, § 1, tweede lid, dat de onwet
tige uitoefening van de geneeskunde om
schrijft als « het gewoonlijk verrichten 
door een persoon die het geheel van de 
voorwaarden, gesteld ... niet vervult, van 
elke handeling die tot doel heeft of 
wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij 
een menselijk wezen, hetzij het onder
zoeken van de gezondheidstoestand, het
zij het opsporen van ziekten en gebrek
kigheden, hetzij het stellen van de 
diagnose, het instellen of uitvoeren van 
een behandeling van een fysische of psy
chische, werkelijke of vermeende pa
thologische toestand, hetzij de inenting •; 
bijgevolg, hoewel het de opticiens verbo
den is de toestand van het gezicht van 
hun clienten te onderzoeken op een an
dere wijze dan die waarbij alleen de pa
tient de optische gebreken aangeeft 
waaraan hij lijdt, onder meer door mid-
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del van optotypen die eventueel zijn op
genomen in een controle-instrument, en 
voor de correctie waarvan de patient zelf 
zorgt door, op hun voorstel, de glazen te 
kiezen die hem voldoening geven, met 
dien verstande dat de opticien verplicht 
is zijn client aan te raden de oogarts te 
raadplegen, als de aldus verkregen aan
wijzingen twijfel doen rijzen over de 
aard van het vastgestelde gebrek, zij 
niettemin de mogelijkheid hebben han
delingen te verrichten tot correctie van 
de zuiver optische gebreken van het oog, 
ongeacht of zij daartoe al dan niet ge
bruik maken van toestellen of instru
menten; het bestreden arrest bijgevolg, 
na te hebben vastgesteld dat de door de 
eisers gebruikte toestellen dienen om de 
lichtbreking van het oog te bepalen en 
dat een brekingsafwijking aangeboren 
kan zijn of aan de leeftijd van de per
soon te wijten kan zijn, wat noodzakelij
kerwijze impliceert dat dergelijke toe
stellen kunnen worden gebruikt voor de 
correctie van de zuiver optische gebre
ken van het gezicht, niet wettig kon be
slissen dat dergelijke toestellen die die
nen om de lichtbreking van het oog te 
meten in beginsel enkel mogen worden 
gebruikt door doctors in de genees-, heel
en verloskunde en niet door de opticiens, 
omdat een brekingsafwijking ook te wij
ten kan zijn aan een letsel of een patho
logisch gebrek, nu het niet vaststelt dat 
de eisers die toestellen werkelijk voor 
een ander doel dan de correctie van de 
zuiver optische gebreken van het ge
zicht, meer bepaald voor de opsporing 
van ziekten, hebben gebruikt (schending 
van de artikelen 2, § 1, van het konink
lijk besluit van 30 oktober 1964, 2, § 1, 
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 
78 van 10 november 1967 en, bijgevolg, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 50, § 1, twee
de lid, van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967 bepaalt dat « ten 
titel van overgangsbepaling en zolang de 
koninklijke besluiten voorzien bij de ar
tikelen 5, 6, 21 ter, § 1, b, en 23, § 1, niet 
zullen genomen zijn, de huidige modali
teiten van uitvoering van de daardoor 
bedoelde handelingen of prestaties, zoals 
zij worden beperkt door de rechtspraak 
volgend uit de voormelde wet van 12 
maart 1818, verder van toepassing zijn »; 
de prestaties van de opticiens-brillenma
·kers die zijn welke worden bedoeld in 
het voornoemde artikel 23, aangezien het 
hier de uitoefening van een paramedi
sche activiteit betreft; onder de recht-

spraak volgend uit de wet van 12 maart 
1818 waarnaar artikel 50, § 1, tweede lid, 
van het koninklijk besluit nr. 78 verwijst 
om daaraan kracht van wet te verlenen, 
moeten worden verstaan de rechtspraak 
die bestond ten tijde van de opheffing 
van de wet van 12 maart 1818, dat is op 
het ogenblik van het van kracht worden 
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967, met uitsluiting van de la
tere rechtspraak; die rechtspraak, zoals 
ze door de eisers werd aangehaald in 
hun conclusie voor het hof van beroep 
eensgezind de opticiens bevoegd achtte 
om de gezichtsscherpte van hun patien
ten te onderzoeken met behulp van de 
aangepaste toestellen; het bestreden ar
rest derhalve, om de bestanddelen van 
het misdrijf ten laste van de eisers be
wezen te verklaren, niet mocht enerzijds, 
ten onrechte, verwijzen naar de recht
spraak die bestond « ten tijde van de fei
ten » (schending van artikel 50,§ 1, twee
de lid, van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967), anderzijds, ver
melden dat « de rechtspraak al verdeeld 
was over de vraag of het meten van de 
lichtbreking van het oog de bevoegdheid 
van de beoefenaren van dat beroep al 
dan niet te buiten ging », zonder daarbij 
aan te geven op welke rechtspraak bui
ten de in de conclusie van de eisers aan
gehaalde rechtspraak het gebaseerd was; 
het arrest bijgevolg niet naar recht is 
verantwoord (schending van artikel 50, 
§ 1, tweede lid, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967), althans de 
bewijskracht van de conclusie van de ei
sers miskent, in zoverre daarin gewag 
gemaakt wordt van een eensgezinde 
rechtspraak (schending van de artikelen 
1317, 1319, 1321 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het hof van be

roep, door erop te wijzen dat de ei
sers, die opticiens-brillenmakers en 
geen oogartsen zijn, gewoonlijk 
« gezichtsgebreken hebben opge
spoord » door middel van toestellen 
« die dienen om de lichtbreking van 
het oog te bepalen en dus om gebre
ken en zelfs ziekten op te sporen » 
en dat ze daarbij reclame maakten 
waarmee zij preciseerden, eerstge
noemde, dat die opsporingen tot 
doel hadden om de gezichtsgebre
ken te bepalen en, de tweede, dat 
het er onder meer om ging de ge-
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zichtsproblemen van potentii:He 
clii~nten te onderzoeken, de beslis
sing dat zij onwettig de geneeskun
de hebben uitgeoefend naar recht 
verantwoordt; 

Dat, in zoverre, het onderdeel niet 
kan worden aange~omen; 

Overwegende voor het overige dat 
het onderdeel, in zoverre het kritiek 
uitoefent op de ten overvloede gege
ven overweging van de appelrech
ters volgens dewelke « toestellen die 
dienen om de lichtbreking van het 
oog te meten enkel ( ... ) mogen ge
bruikt worden door doctors in de ge
nees-, heel- en verloskunde », niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de eisers « vergeefs uit ar
tikel 50, § 1, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit nr. 78 (van 10 no
vember 1967 betreffende de genees
kunst, de uitoefening van de daar
aan verbonden beroepen en de ge
neeskundige commissies) menen te 
kunnen afleiden dat, bij ontstente
nis van koninklijke besluiten die 
(onder meer in) artikel 23, § 1, in 
het vooruitzicht zijn gesteld, de 
vraag of het gebruik van de betrok
ken toesteUen al dan niet een ge- , 
neeskundige handeling is moet wor
den beantwoord aan de hand van de 
" rechtspraak volgend uit de wet van 
12 maart 1818 ", die, wat de uitoefe
ning van de onderscheiden takken 
van de geneeskunde betreft, uit
drukkelijk is opgeheven door artikel 
50, § 1, eerste lid, van genoemd ko
ninklijk besluit »; dat het arrest ver
volgens, zonder dienaangaande te 
worden bekritiseerd, beslist « dat de 
voornoemde uitvoeringsbesluiten en
kel betrekking hebben op de aldaar 
bedoelde handelingen of prestaties 
en in geen enkel opzicht afbreuk 
doen aan de verbodsbepaling van 
voornoemd artikel 2, § 1, tweede lid, 
die meer bepaald slaat op de opspo-

ring van ziekten en gebreken alsook 
op het stellen van de diagnose, ( ... ) 
terwijl artikel 23, § 1, betrekking 
heeft op de prestaties bedoeld in ar
tikel 22, 1°, betreffende het verrich
ten van technische hulpprestaties 
die verband houden met het stellen 
van de diagnose of met het uitvoe
ren van de behandeling »; 

Overwegende dat het onderdeel 
dat zich beroept op de rechtspraak 
die bestond toen de wet van 12 
maart 1818 werd opgeheven en die 
de opticiens bevoegd achtte om « de 
gezichtsscherpte » van hun clii~nten 
te onderzoeken met behulp van de 
aangepaste toestellen, enkel kritiek 
uitoefent op de ten overvloede gege
ven overweging van het arrest val
gens dewelke « zelfs in de veronder
stelling dat laatstgenoemde wetsbe
paling betrekking zou kunnen heb
ben op de opticiens-brillenmakers, 
het dan nog een feit blijft dat de 
rechtspraak reeds ten tijde van de 
feiten verdeeld was over de vraag of 
het meten van de lichtbreking van 
het oog de bevoegdheid van de beoe
fenaren van dat beroep al dan niet 
te buiten ging »; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

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

2 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h, Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaeye en Biitzler, 
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Nr. 65 

2• KAMER - 2 februari 1994 

VERZEKERING - W.A.M.·VERZEKERING -
ONGEVAL - SLACHTOFFER GEDEKT DOOR 
EEN VERZEKERING- VERHAAL VAN DEVER· 
ZEKERAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORW AARBORGFONDS. 

Wanneer het slachtoffer van een ver
keersongeval, dat veroorzaakt is door 
een niet verzekerde bestuurder, zelf 
gedekt was door een schadeverzeke
ring en aldus door zijn verzekeraar is 
vergoed, heeft laatstgenoemde geen 
enkel verhaal op het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds (1). (Art. 16, 
laatste lid, K.B. 16 dec. 1981.) 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORGFONDS 
T. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUEL

LES AGRICOLES) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1395.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 september 1993 in 
hager beroep en op verwijzing gewe
zen door de Correctionele Recht
bank te Bergen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 13 januari 1993; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 50, § 1, tweede lid, van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen, en 16, 
vierde lid, van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 houdende inwerkings
telling en uitvoering van de artikelen 49 
en 50 van de wet van 9 juli 1981 betref
fende de controle der verzekeringsonder
nemingen, 

doordat het bestreden vonnis vermeldt 
dat artikel 16, vierde lid, 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 

(1} Cass., 20 jan. 1987, A.R. nr. 9679 (A.C., 
1986-87, nr. 293, Bull. ass., 1989, biz. 276, met 
noot J.R.) 

verzekeringsondernemingen doelt op de 
ongevallen op de weg van en naar het 
werk en op de arbeidsongevallen, wat 
volgens het vonnis te dezen niet het ge
val is, en doordat het vonnis op grand 
van die overweging beslist dat de vorde
ring van de burgerlijke partij Caisse 
regionale d'Assurances mutuelles agrico
les ontvankelijk en gegrond is tot beloop 
van het bedrag van 2.000 Franse frank, 
welk bedrag overeenkomt met de vergoe
ding die verschuldigd is voor de lichame
lijke schade van de burgerlijke partij Le
roy, in wiens rechten zij is gesubrogeerd, 
en daarenboven eiser tot cassatie veroor
deelt in de in beide instanties op die 
rechtsvordering gevallen kosten, 

terwijl, artikel 50, § 1, tweede lid, van 
de wet van 9 juli 1975, niet het beginsel 
bevat dat de schade volledig moet wor
den vergoed doch dat « de omvang en de 
voorwaarden tot toekenning van dit 
recht op vergoeding door de Koning wor
den bepaald » en artikel 16, vierde lid, 
van het koninklijk besluit van 16 decem
ber 1981 bepaalt dat het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds aan de ge
troffenen van een ongeval slechts scha
devergoeding verschuldigd is in zoverre 
de schade groter is dan de schadeloos
stelling (verschuldigd) bij toepassing van 
een « schade- of aansprakelijkheidsver
zekering », wat niet anders kan beteke
nen dan dat de verzekeraars van de 
schade of aansprakelijkheid geen ver
haal hebben op het Gemeenschappelijk 
Fonds voor de vergoedingen die zij ver
schuldigd zijn op grond van de door hen 
gesloten verzekeringsovereenkomsten; 
het bestreden vonnis bijgevolg, door de 
burgerlijke rechtsvordering van verweer
ster in cassatie tegen eiser ontvankelijk 
en gegrond te verklaren tot beloop van 
het bedrag van 2.000 Franse frank, alle 
in het middel aangewezen wettelijke be
palingen heeft geschonden : 

Overwegende dat luidens artikel 
16, laatste lid, van het koninklijk be
sluit van 16 december 1981 houden
de inwerkingstelling en uitvoering 
van de artikelen 49 en 50 van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsonderne
mingen, indien aan de benadeelde 
scha~eloosstelling toekomt bij toe
passmg van een schade- of aanspra
kelijkheidsverzekering, door het 
Gemeenschappelijk Motorwaarbor-
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fonds aan deze benadeelde slechts 
schadevergoeding verschuldigd is in 
zoverre de schade grater is dan ha
ger vernoemde schadeloosstelling; 

Overwegende dat de door een 
schadeverzekering gedekte bena
deelde persoon, zoals te dezen de 
verzekerde van verweerster, voor de 
aldus gedekte schade geen enkel 
verhaal heeft op eiser; dat derhalve 
verweerster niet gesubrogeerd kan 
worden in rechten die haar verze
kerde zelf niet eens kan doen gel
den tegen eiser; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerster te
gen eiser; beveelt dat van het arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Doornik, zit
ting houdende in hoger beroep. 

2 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Gerard. 

Nr. 66 

1 e KAMER - 4 februari 1994 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT -
BEWIJS - BESTAAN VAN DE SCHADE. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing van de rechter die het bestaan 
van een fout die schade heeft veroor
zaakt afleidt uit het enkele bestaan 
van die schade (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(ANTWERP COMBINED TERMINALS N.V. 
T. ORIGIL S.A. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8157) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat, om op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek schadever
goeding te kunnen verkrijgen, niet 
aileen vereist is dat de eisende par
tij schade lijdt, maar ook dat de ver
werende partij een fout heeft begaan 
die in oorzakelijk verband staat met 
die schade; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat geen zekerheid bestaat 
noch nopens de juiste datum, noch 
nopens de juiste omstandigheden 
waarin de beschadiging zich voor
deed; ( ... ) dat (eiseres echter) in haar 
brief van 29 januari 1985 aan Intra
mar bevestigde dat 12 vaten tijdens 
het bijvoeren v66r belading bescha
digd werden »; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van die redenen beslissen 
dat eiseres een fout heeft begaan; 

Dat het arrest, door het bestaan 
van die fout af te leiden uit het en
kele bestaan van schade, de in het 
onderdeel aangewezen wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

(1) Zie Cass., 28 sept. 1984, A.R. nr. 4201 
(A.C., 1984-85, nr. 74). 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van de ver
weersters ontvankelijk verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 

·worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

4 februari 1994 - 1 e kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Farrier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Dassesse en Simont. 

Nr. 67 

3° KAMER - 7 februari 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - ALGE
MEEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW -
ONTSTENTENIS - GEVOLG. 

2° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - UITVOE
RING TE GOEDER TROUW - ONTSTENTENIS 
- GEVOLG. 

1° en 2° Bij ontstentenis van goede trouw 
van een partij bij het sluiten of het 
uitvoeren, van de overeenkomst ver
mag de rechter niet de overeenkomst 
te herzien en die partij geheel verval
len te verklaren van het recht dat zij 
uit de overeenkomst put (1). (Artt. 9 
Arbeidsovereenkomstenwet en 1134 
B.W.) 

(1) Zie Cass., 16 dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 
231); Cass. 11 juni 1992, A.R. nr. 9334 (A.C., 
1991-92, nr. 534). 

(KILIC T. KARAGIANNIS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0026.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 augustus 1991 door 
het Arbeidshof te Antwerpen, afde
ling Hasselt, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 9, 39, § 1 en 82 
(zoals gewijzigd door het koninklijk be
sluit van 14 december 1984) van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de Arbeids
overeenkomsten, en voor zoveel als no
dig 1134 en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het Arbeidshof te Antwerpen, 
afdeling Hasselt, in de bestreden beslis
sing eiseres' aanspraken op het bekomen 
van een verbrekingsvergoeding wegens 
onrechtmatige verbreking, op 31 decem
ber 1986, van haar arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur, afwijst op grond 
van volgende redenen : " ... dat er geen 
aanleiding is om de twee opeenvolgende 
arbeidscontracten voor een bepaalde 
duur gelijk te stellen met een overeen
komst voor onbepaalde tijd, aangezien 
de twee contracten gerechtvaardigd wa
ren door wettige redenen in de zin van 
artikel 10 van de wet van 3 juli 1978. De 
overeenkomst betreffende het derde tri
mester 1986 vond haar reden in de afwe
zigheid van de werkgever wegens aanko
pen en/of vakantie in Griekenland en 
andere landen; de overeenkomst betref
fende het vierde trimester 1986 vond 
haar reden in de noodzaak voor de werk
gever om in zijn vaderland aanv:ezig te 
zijn en/of ernaar terug te keren mgevol-· 
ge de verslechterende gezondheidstoe
stand van zijn moeder, die einde 1986 
overleden is. Ten overvloede blijkt dat 
de werkneemster zelf de bedoeling had 
slechts zes maanden bij (verweerder) te 
werken, daarna had zij andere plannen, 
en zij heeft zelf om de vernieuwing ge
vraagd van de relatie die haar voor een 
periode van drie maanden was verleend; 
de wil van de werkneemster om een be
paalde tijdspanne met een tewerkstelling 
in te vullen is eveneens een wettige re
den voor het vernieuwen van het eerste 
contract; (verweerder) bevond zich op 
1 oktober 1986 nog in het buitenland en 
het tweede contract is eerst bij zijn te
rugkeer ondertekend. (Eiseres) kan zich 
evenwel niet op de toepassing van arti-
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kel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
beroepen, zonder een misbruik van recht 
te begaan. Zij heeft naar de werkgever 
in Griekenland Iaten telefoneren om te 
verkrijgen dat zij in dienst kon blijven, 
en er was tussen partijen een duidelijke 
afspraak over de termen van de nieuwe 
overeenkomst. Deze werd mede in het 
belang van de werkneemster gesloten, 
en de ratio legis is in de gegeven om
standigheden niet aanwezig. De postula
tie van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd strookt niet met de goe
de trouw die tussen contractsluitende 
partijen moet bestaan" (arrest pp. 2 en 
3), 

terwijl overeenkomstig artikel 9, eer
ste lid van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten een ar
beidsovereenkomst voor een bepaalde tijd 
( ... ) voor iedere werknemer afzonderlijk 
schriftelijk moet worden vastgesteld, 
uiterlijk op het tijdstip waarop de werk
nemer in dienst treedt; hiermee bedoeld 
wordt dat de schriftelijke vaststelling 
moet worden gedaan voordat de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd een aanvang neemt; 
het arbeidshof te dezen vaststelde dat de 
tweede arbeidsovereenkomst van bepaal
de duur betrekking had op het vierde tri
mester van 1986, dat wil zeggen voor de 
periode van 1 oktober tot 31 december 
1986 en dat verweerder zich op 1 oktober 
1986 nog in het buitenland bevond; eise
res in haar verzoekschrift tot hager be
roep, waarnaar zij verwees in haar ap
pelconclusie, aanvoerde, zonder op dit 
punt te zijn tegengesproken door ver
weerder of het arbeidshof, dat de over
eenkomst betrekkelijk het vierde trimes
ter van 1986 ten vroegste kon zijn 
opgesteld en ondertekend op 7 oktober 
1986; overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 9 van de arbeidsovereenkomsten
wet, zo er geen geschrift is waaruit blijkt 
dat de arbeidsovereenkomst voor een be
paalde tijd of voor een duidelijk om
schreven werk is gesloten, voor deze ar
beidsovereenkomst dezelfde voorwaar-

__den_gelden als voor de arbeidsovereen
komsten voor onbepaalde tijd; een en 
ander tevens geldt wanneer de overeen
komst is opgemaakt met miskenning van 
de voorschriften van het eerste lid van 
genoemd artikel 9 van de arbeidsover
eenkomstenwet; deze beginselen van 
dwingend recht zijn ten voordele van de 
werknemer en niet kunnen worden uit
gesloten op grand van de vaststelling dat 
de partij die zich op het bestaan van een 

overeenkomst van onbepaalde duur be
roept << misbruik van recht zou plegen », 
nu de sanctionering van een eventueel 
misbruik van recht, op grand van artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, niet kan bestaan in het vervallen
verklaren van het betreffende recht; deze 
beginselen evenmin kunnen worden uit
gesloten omdat « in het belang van de 
werkneemster » zou zijn gehandeld, noch 
omdat de goede trouw tussen contractan
ten, bekrachtigd in artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur zou uitsluiten, 

zodat het arbeidshof niet wettig eise
res' verweer geput uit het voorschrift 
van artikel 9 van de Arbeidsovereenkom
stenwet en strekkend tot het horen vast
stellen van de onrechtmatige verbreking 
van een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde duur, kon verwerpen (schending 
van de artikelen 9 van de Arbeidsover
eenkomstenwet, 1134, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek) noch eiseres' 
vordering tot het bekomen van een ver
brekingsvergoeding wettig kon afwijzen 
(schending van artikelen 39, § 1 en 82 
van de Arbeidsovereenkomstenwet) » 

Overwegende dat bij ontstentenis 
van goede trouw van een partij bij 
het sluiten of bij het uitvoeren van 
de overeenkomst, de rechter niet 
vermag de overeenkomst te herzien 
en die partij geheel vervallen te ver
klaren van het recht dat zij uit de 
overeenkomst put; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de partijen, om een wettige 
reden in de zin van artikel 10 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, twee 
opeenvolgende arbeidsovereenkom
sten voor een bepaalde tijd hebben 
gesloten, dat de tweede overeen
komst gesloten werd op verzoek van 
eiseres die de bedoeling had slechts 
voor een bepaalde tijd te werken 
voor verweerder en dat die tweede 
overeenkomst slechts ondertekend 
werd nadat de uitvoering ervan een 
aanvang had genomen; 

Dat het arrest oordeelt dat eiseres 
zich niet kan beroepen op het be
paalde in artikel 9 van de Arbeids
overeenkomstenwet, nu aanspraak 
maken << op een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd (niet) strookt ( ... ) 
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met de goede trouw die tussen con
tractsluitende partijen moet be
staan »; 

Overwegende dat het arrest dat 
aldus eiseres de toepassing van arti-

. kel 9 van de Arbeidsovereenkom
stenwet ontzegt, die bepaling alsme
de artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

7 februari 1994 - a• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Bourgeois - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-general Advocaat: mr. 
Butzler. 

Nr. 68 

a• KAMER - 7 februari 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST 

VOOR EEN BEPAALDE TIJD - PROEFBEDING -
SAMENLOOP - DUUR ARBEIDSOVEREEN
KOMST MET PROEFTIJD - OPZEGGING - GE· 
VOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - PROEF
BEDING - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BE
PAALDE TIJD - SAMENLOOP, DUUR ARBEIDS
OVEREENKOMST MET PROEFTIJD - GEVOLG. 

1° en 2° Het samenvallen van de duur 
van de proeftijd tijdens welke de over
eenkomst door een opzegging kan wor
den beeindigd, met de termijn waar
van de afloop de overeenkomst beein
digt, is niet te verenigen met een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaal
de tijd; het beding wordt geacht niet 
geschreven te zijn wat de duur betreft 
en de proeftijd is een maand. (Artt. 7, 
a2, 67 en 81, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

(STABO C.V. T. ROELS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.9a.0102.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1993 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 11a5 en 1a82 van bet 
Burgerlijk Wetboek, a, 6, 7, a2, 37, 40, 66, 
67, par. 1 en par. 2, 81, par 1 en par. 2 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten (artikel 37 in de 
versie zoals het bestond na de wijziging 
bij wet van 17 november 1987 en voor de 
wijziging bij wet van 20 juli 1991), 

doordat het arbeidshof bet boger be
roep van eiseres tegen bet vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Leuven van 20 juni 
1991 waarbij eiseres wordt veroordeeld 
tot betaling van 569.441 frank, ongegrond 
verklaart op volgende gronden : " dat 
vooreerst dient opgemerkt dat (verweer
der) niet betwist dat de arbeidsovereen
komst voor onbepaalde duur een beding 
van proeftijd kan bevatten; dat hij wei 
stelt dat de duur ervan niet dezelfde kan 
zijn als de duur van de overeenkomst; 
dat het (Arbeidshof) zich hierbij aansluit; 
Overwegende inderdaad dat de samen te 
lezen tekst van de artikelen 32 en 81 van 
de arbeidsovereenkomstenwet zich hier
tegen verzet; dat bij afloop van de ter
mijn, de arbeidsovereenkomst voor be
paalde duur een einde neemt zonder dat 
een opzegging nodig is; dat bij het gelijk
tijdig aanwezig zijn van een proefbeding, 
ditzelfde contract enkel kan worden 
bei:\indigd mits een opzeggingstermijn 
van zeven dagen in acht te nemen, en 
dat bij gebreke hieraan een vergoeding 
zal dienen betaald te worden; dat dit er 
op wijst dat niet terzelfdertijd kan be
dongen worden dat de arbeidsovereen-
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komst voor bepaalde duur zal zijn en dat 
de proeftijd zallopen zolang die overeen
komst duurt; dat het dusdanig proefbe
ding qua duur geacht moet worden niet 
geschreven te zijn; hetgeen in casu mee
brengt dat de proeftijd een maand be
draagt ( ... ); Overwegende dat, ( ... ) de ar
beidsovereenkomst beeindigd werd nadat 
de proeftijd verstreken was en voor het 
verstrijken van de bedongen termijn 
voor de overeenkomst; dat (eiseres) al
dus de gevraagde opzeggingsvergoeding, 
gelijk aan zes maanden loon, verschul
digd is ( ... ); dat de eerste rechter terecht 
die vergoeding heeft kunnen toekennen, 
zij het " mits verrekening van de reeds 
bekomen opzeg van zeven dagen ",om te 
komen tot een verschuldigd bedrag van 
569.411,- Fr.", 

terwijl, eerste onderdeel, de appelrech
ters vaststellen dat verweerder door eise
res als bediende-architekt in dienst is ge
nomen met een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd die is gesloten 
voor de duur van een jaar en die een 
proefbeding dat in een proeftijd van 
twaalf maand voorziet, bevat; luidens ar
tikel 76 van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978 de arbeidsovereen
komst voor bedienden een beding van 
proeftijd kan bevatten en de proeftijd 
ten hoogste twaalf maand mag bedragen, 
wanneer, zoals in casu, het jaarlijks loon 
van de bediende hoger is dan 955.000 
frank; artikel 67 luidens artikel 66 van 
dezelfde wet van toepassing is op alle ar
beidsovereenkomsten voor bedienden; 
bijgevolg ook arbeidsovereenkomsten 
voor een bepaalde tijd een proefbeding 
kunnen bevatten; geen enkele wetsbepa
ling verbiedt dat de duur van de proef
tijd samenvalt met de duur van de ar
beidsovereenkomst, voor zover de bij wet 
van 3 juli 1978 vastgelegde minimum- en 
maximumduur van de proeftijd geeerbie
digd worden; het proefbeding en de ar
beidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd een verschillend doe! beogen, ver
mits een proefbeding aan partijen de 
mogelijkheid wil bieden om tijdens de 
proeftijd op een expeditieve wijze een 
einde aan de overeenkomst te stellen en 
de arbeidsovereenkomst voor een bepaal
de duur enkel beoogt reeds bij het slui
ten van de overeenkomst vast te stellen 
op welke datum het contract in ieder ge
val een einde zal nemen, zodat de over
eenkomst niet dient opgezegd overeen
komstig de voor een arbeidsovereen
komst voor een onbepaalde tijd geldende 
regels; dat beide rechtsfiguren derhalve 

niet onverenigbaar met elkaar zijn; de 
appelrechters niet vaststellen dat eiseres 
misbruik heeft gemaakt van haar recht 
om een proefbeding te doen opnemen in 
de arbeidsovereenkomst voor een bepaal
de duur of van haar in artikel 81 van de 
wet van 3 juli 1978 vastgelegde recht om 
de arbeidsovereenkomst tijdens de proef
tijd eenzijdig te beeindigen met een op
zeggingstermijn van zeven dagen; dat 
overeenkomstig de artikelen 1134, 1135 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek de 
feitenrechter enkel dan tot rechtsmis
bruik kan besluiten wanneer hij vaststelt 
dat een partij haar recht heeft uitgeroe
fend op een wijze die kennelijk de gren
zen te buiten gaat waarbinnen een be
dachtzaam en voorzichtig persoon zich 
normaal gedraagt; dat de appelrechters 
hun beslissing dat het proefbeding ge
acht moet worden niet geschreven te 
zijn aldus niet (naar) recht verantwoor
den, de appelrechters derhalve alle in 
het middel aangeduide wetsbepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet, schenden door het vonnis van 
de arbeidsrechtbank te bevestigen en al
dus eiseres te veroordelen tot betaling 
van een schadevergoeding overeenstem
mende met het loon van zes maand, on
der aftrok van het loon voor de toege
kende opzeggingstermijn van zeven da
gen; 

en terwijl, tweede onderdeel, eiseres in 
haar appelconclusie (pag. 3 en 4) op om
standige wijze aanvoerde dat zij geen 
misbruik van recht heeft gepleegd door 
het proefbeding af te wenden van zijn 
doe!, omdat in de groep Boerenbond 
waarvan eiseres deel uitmaakt, ervan 
wordt uitgegaan dat elke nieuwe medewer
ker de mogelijkheid en het potentieel be
zit om door te groeien tot kaderlid, zodat 
het gebruikelijk is om in elke arbeids
overeenkomst een proefbeding met de 
wettelijke maximumduur op te nemen; 
ingeval het arrest aldus dient gelezen te 
worden dat de appelrechters op implicie
te wijze beslissen dat eiseres misbruik 
van recht heeft gepleegd, het arbeidshof 
niet met de in het middel aangehaalde 
overwegingen, noch met enige andere 
overweging, op het omstandig betoog 
van eiseres antwoordt, de appelrechters 
derhalve het vormvereiste van artikel 97 
van de Grondwet niet in acht nemen » : 

Wat het eerste onderdeel betreft; 
Overwegende dat, overeenkomstig 

de artikelen 7 en 32 van de Arbeids
overeenkomstenwet, een arbeids-
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overeenkornst voor een bepaalde 
tijd in de regel een einde neernt 
door afloop van de termijn; 

Overwegende dat, krachtens arti-
kel 67 van de Arbeidsovereenkom

. stenwet, een arbeidsovereenkornst 
voor een bepaalde tijd een beding 
van proeftijd kan bevatten welk be
ding beoogt de partijen de rnogelijk
heid te bieden de overeenkornst aan 
haar uitvoering te toetsen; 

Dat, blijkens artikel 81 van die 
wet, de arbeidsovereenkornst voor 
een bepaalde tijd alsdan, bij wijze 
van uitzondering op voorrnelde re
gel, tijdens de proeftijd door een op
zegging kan worden beeindigd; dat 
indien tijdens de proeftijd geen op
zegging wordt gegeven, de arbeids
overeenkornst voor een bepaalde 
tijd overeenkornstig voorrnelde regel 
niet rneer door een opzegging kan 
worden beeindigd; 

Overwegende dat uit een en ander 
volgt dat het sarnenvallen van de 
duur van de proeftijd tijdens welke 
de overeenkornst door een opzeg
ging kan worden beeindigd, met de 
terrnijn waarvan de afloop de over
eekornst beeindigt, met een arbeids
overeenkornst voor een bepaalde 
tijd niet te verenigen is; 

Overwegende dat het arrest de 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt door te oordelen dat het be
ding, dat in een proeftijd voorziet 
waarvan de duur gelijk is aan de 
terrnijn van de arbeidsovereenkornst 
voor een bepaalde tijd, geacht wordt 
niet te zijn geschreven, wat de duur 
betreft, en dat de proeftijd een 
rnaand is; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
onterecht ervan uitgaat dat de 
appelrechters op irnpliciete wijze be
slissen dat eiseres misbruik van 
recht heeft gepleegd; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

7 februari 1994 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal ~ Advocaat: mr. Ver
bist. 

Nr. 69 

3" KAMER - 7 februari 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ALLERLEI - CONCURRENTIEBEDING -
ART. 65, § 2, NEGENDE LID, EN 86, § 2, AR
BEIDSOVEREENKOMSTENWET UI1WER
KINGSVOORSCHRIFTEN - GEVOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ALLERLEI - CONCURRENTIEBEDING -
AR'IT. 65 EN 86 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
WET - AARD VAN DIE WETSBEPALINGEN. 

1 o Wanneer wordt bedongen dat het con
currentiebeding toch uitwerking heeft 
bij bei:Hndiging van de arbeidsovereen
komst door de werkgever, zonder drin
gende reden, kan het concurrentiebe
ding geen uitwerking hebben buiten 
het geval bedoeld in art. 86, § 2, Ar
beidsovereenkomstenwet 

2° Uit de bewoordingen van de a1·tt. 65 
en 86 en uit de samenhang van hun 
bepalingen blijkt da.t de wetgever on
derscheid heeft gemaakt tussen de ge
vallen waar de nietigheid van het con
currentiebeding door de werknemer en 
door hem alleen kan worden aange
voerd en het geval waar het beding 
geen uitwerking heeft (1). 

(1) Zie Cass, 2 mei 1988, A.R. nr. 8004 (A.C., 
1987-88, nr. 530). 
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(VANDER STEENE T. METAPLAST N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0104.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1993 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 3, eerste 
lid, 1134, van het Burgerlijk Wetboek, 6, 
65, § 2, inzonderheid het vijfde, het zesde 
en het negende lid, en 86, § 1, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 

doordat het arbeidshof voor recht zegt 
dat eiser geen aanspraak kan maken op 
een compensatoire vergoeding . daar ~et 
concurrentiebeding geen mtwerkmg 
heeft en deze vordering als ongegrond 
afwijst op vo1gende gronden :. " De bepa
lingen van art. 65 van de arbeJds?vere~n
komstenwet die het concurrentlebedmg 
betreffen zijn gebiedend en, in de zin 
van art. 3 B.W., bepalingen van politie 
( ... ). De wetteli~ke b~palingen betreffende 
het concurrent1ebedmg raken de openba
re orde niet. De geldigheidsvoorschriften 
van een concurrentiebeding beogen en
kel de bescherming van de werknemers, 
zodat zij zich enkel op de nietigheid van 
het beding kunnen beroepen (Cass., 2 
mei 1988, J.T.T., 1988, 280). Art. 65, § 2 
van de arbeidsovereenkomstenwet omvat 
twee soorten voorschriften : - de voor
schriften betrekkelijk de geldigheid van 
het concurrentiebeding; - de voorschrif
ten betrekkelijk de uitwerking van een 
geldig concurrentiebeding. In cal!u g_aat 
de betwisting niet over de gel~Ighei.ds
voorschriften van het concurrentlebedmg 
maar wel over de uitwerking van een 
concurrentiebeding welke voldoet aan de 
geldigheidsvoorschriften. Bij ontleding 
van voormelde Cassatiearresten moet 
worden vastgesteld dat : - aile bepalin
gen vervat in art. 65 van de arbeidsover
eenkomstenwet gebiedend zijn, dus zo
wel de voorschriften met betrekking tot 
de geldigheid als tot de uitwerking van 
het concurrentiebeding; - het enkel de 
geldigheidsvoorschriften ter bescherming 
van de werknemer beogen en deze laat
ste alleen zich op de nietigheid van de 
geldigheidsvoorschriften kan beroepen. 
Nu echter alle bepalingen van art. 65 
voornoemd, dus ook de bepalingen be
trekkelijk de uitwerking van het concur
rentiebeding, in de zin van art. 3 B.W. 

bepalingen van politie zijn, verbinden zij 
zowel de werkgever als de werknemer 
en kunnen heiden er zich op beroepen. 
Welnu, art. 65, § 2, lid 9 van de arbeids
overeenkomstenwet stelt : het beding dat 
aan de bepalingen van onderhavige arti
kel voldoet heeft geen uitwerking wan
neer aan de overeenkomst een einde 
wordt gemaakt ... door de werkgever 
zonder dringende redenen ... " " Aldus 

· heeft het concurrentiebeding geen uit
werking wanneer de werknemer wordt 
ontslagen met betaling van een .opze~
gingsvergoeding ( ... ) Deze bepalmg Is 
een bepaling van politie. Welke ook de 
bewoordingen zijn van art. 8 van de ar
beidsovereenkomst, in ieder geval client 
het uitgelegd te worden overeenkomstig 
de gebiedende bepalingen van art. 65 
voornoemd, d.w.z. daar in casu gelnti
meerde ontslagen werd door de werk
geefster zonder dringende redenen heeft 
het concurrentiebeding geen uitwerking 
en kan ge'intimeerde geen aanspraak 
maken op een vergoeding," 

terwijl, krachtens ~rtikel 6 van de Ar· 
beidsovereenkomstenwet, een met de be- . 
paling van artikel 65, § 2, negende l~d, 
van deze wet strijdig beding slechts me
tig is voor zover het ertoe strekt de rech
ten van de werknemer in te korten of 
zijn verplichtingen te verzwaren en 
zulks het geval is voor onderhavig con
currentiebeding (artikel 8 van de ar
beidsovereenkomst) dat van toepassing 
was " in geval van ontslag "; voormeld ar
tikel 65, § 2, negende lid, alleen ten voor
dele van de werknemers bepaalt dat een 
concurrentiebeding " geen uitwerking" 
heeft o.m. wanneer aan de overeenkomst 
een einde wordt gemaakt, na de proefpe
riode, door de werkgever zonder dringen
de reden; bijgevolg, aileen eiser, en niet 
verweerster, het voordeel van deze wets
bepaling kon inroepen en, indien eiser 
de voorgeschreven sanctie verzaakte, be
doeld concurrentiebeding uitwerking 
diende te hebben; het feit dat de bepalin
gen van artikel 65 " bepalingen van poli
tie" zijn in de zin van artikel 3, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek geens
zins inhoudt dat zowel de werknemer als 
de werkgever de door artikel 65, ~ 2, ne
gende lid, voorgeschreven sancbe kun
nen inroepen, 

zodat het arbeidshof niet wettig, op de 
in het middel vermelde gronden, beslist 
dat, welke ook de bewoordingen zijn van 
artikel 8 van de arbeidsovereenkomst, 
dit concurrentiebeding in ieder geval 
dient te worden uitgelegd overeenkom-
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stig de gebiedende bepalingen van voor
noemd artikel 65 en dat, aangezien eiser 
ontslagen werd door verweerster zonder 
dringende reden, dit beding geen uitwer
king heeft en eiser geen aanspraak kan 
maken op een vergoeding (schending 
van alle aangeduide wetsbepaliilgen) » : 

Overwegende dat, blijkens de ver
meldingen van het arrest, de partij
en een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden sloten, dat een concurren
tiebeding bevatte, ook voor het ge
val van ontslag zonder dringende re
den; 

Dat het arrest vaststelt dat de on
derneming van verweerster geen on
derneming is waarop een afwij
kingsbeding, als bedoeld in artikel 
86, § 2, van de Arbeidsovereep.kom
stenwet, kan worden toegepast; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 65, § 2, negende lid, van de Ar
beidsovereenkomstenwet, het con
currentiebeding dat aan de bepalin
gen van dat artikel voldoet, geen 
uitwerking heeft wanneer de werk
gever na de proefperiode de arbeids
overeenkomst zonder dringende re
den beeindigt; 

Dat van die regel slechts kan wor
den afgeweken in het artikel 86, § 2, 
van die wet bedoelde geval en onder 
de in dat artikel bepaalde voorwaar
den; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
wanneer wordt bedongen dat het 
concurrentiebeding toch uitwerking 
heeft bij beeindiging van de arbeids
overeenkomst door de werkgever, 
zonder dringende reden, het concur
rentiebeding, buiten het geval be
doeld in artikel 86, § 2, geen uitwer
king kan hebben; 

Dat uit de bewoordingen van de 
artikelen 65 en 86 en uit de samen
hang van hun bepalingen blijkt dat 
de wetgever een onderscheid heeft 
gemaakt tussen de gevallen waar de 
nietigheid van het concurrentiebe
ding door de werknemer en door 
hem aileen kan worden aangevoerd, 
en het geval waar het beding geen 
'uitwerking heeft; 

· Overwegende dat, ongeacht de 
door het arrset gebruikte bewoordin
gen, het arrest dat vaststelt dat de 
werknemer zonder dringende reden 
werd ontslagen en oordeelt dat het 
concurrentiebeding geen uitwerking 
kan hebben en eiser geen aan
spraak kan maken op een compen
satoire vergoeding, de beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 februari 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete- Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 70 

2• KAMER - 8 februari 1994 

1° ONTVOERING VAN EEN KIND -
ART. 369BJS SW. - TEKORTKOMING M.B.T. 
HET BEZOEKRECHT. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEZIT, MATE· 
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL - EEN· 
HElD VAN OPZET - MATERIEEL BESTAND
DEEL - VERZUIMMISDRIJF - ONTVOERING 
VAN EEN KIND - ART. 369BIS SW. - TEKORT· 
KOMING M.B.T. HET BEZOEKRECHT. 

1 o en 2° Behalve in bijzondere omstan
digheden die de feitenrechter dient 
vast te stellen, moet als een overtre
ding van art. 369bis Sw. worden be-
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schouwd de houding waarbij de ouder, 
aan wie de bewaring van het gemeen
schappelijk kind bij rechterlijke beslis
sing is toevertrouwd, tekort schiet in 
zijn opvoedingsplicht het kind te over
reden om zich te schikken naar het be
zoekrecht van de andere ouder (1). 

(X ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7009) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 369bis 
van bet Strafwetboek, dit laatste artikel 
zoals ingevoegd bij wet van 15 mei 1912 
en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 
1927, 8 april 1965 en 31 maart 1987, 

doordat bet bestreden arrest van ge
deeltelijke bevestiging eiseres, na verbe
tering van de omschrijving der tenlaste
legging, eiseres wegens inbreuk op arti
kel 369bis van bet Strafwetbek veroor
deelt tot een hoofdgevangenisstraf van 
drie maand met uitstel gedurende drie 
jaar en een geldboete van 100 frank als
ook de verplichte bijdrage van 5 frank 
aan bet slachtofferfonds op grond dat uit 
de aanvullende ondezoeken, verricht als 
gevolg van de tussenarresten van veer
tien maart 1991 en 20 mei 1992, is geble
ken dat eiseres in bet verleden schrome
lijk is tekortgekomen aan haar plicht bet 
gemeenschappelijk kind psychologisch 
voor te bereiden op de uitoefening van 
bet, ingevolge de beschikking van de 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk van 18 januari 1990 
toegekende bezoekrecht aan de vader 
over bet minderjarig kind F ... A. .. , 

terwijl, ... 
derde onderdeel, luidens bet bepaalde 

in artikel 369bis van bet Strafwetboek 
met gevangenisstraf van acht dagen tot 
een jaar en met een geldboete van 26 tot 
1000 frank of met een van die straffen 
aileen worden gestraft de vader of de 
moeder die bet minderjarig kind niet af
geeft aan degenen die bet recht hebben 

(1) Zie : Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 608, 
A.C., 1986-87, nr. 107. 

het op te eisen, onder meer wanneer 
over de bewaring van bet kind mocht 
zijn beslist, hetzij gedurende bet verloop 
of ten gevolge van een geding tot echt
scheiding of tot scheiding van tafel en 
bed hetzij in andere bij de wet bepaalde 
omstandigheden; dat aldus dit in artikel 
369bis van bet Strafwetboek omscbreven 
misdrijf van « niet-afgeven van een 
kind , weliswaar kan bestaan in de ont
houding van een ouder om zijn gezag te 
doen gelden ten einde de weerstand van 
een kind tegen de uitoefening van bet 
bezoekrecht van de andere ouder te 
overwinnen, waarbij in zulk geval reke
ning dient gehouden te worden met de 
concrete omstandigheiden en de inhoud 
van de beslissing die bet bezoekrecht 
toekent; dat de verplichting voor een ou
der om zijn ouderlijk gezag - dat wil 
zeggen zijn recht en macht als ouder om 
zijn kinderen te bevelen - te doen gel
den ten einde bet kind zich te doen neer
leggen bij bet door de andere ouder uit 
te oefenen bezoekrecht evenwel niet in
houdt dat die ouder ook gehouden zou 
zijn om bet kind psychologisch voor te 
bereiden op de uitoefening, door de an
dere ouder, van dit bezoekrecbt; dat in 
elk geval - om de enkele reden dat zij 
zou tekortgekomen zijn aan een of ande
re plicht, die zogezegd de hare zou zijn, 
bestaande in bet psychologiscb voorbe
reiden van bet gemeenschappelijk kind 
op de uitoefening van bet aan E ... A. .. , de 
vader, toegekende bezoekrecht - bet be
streden arrest eiseres, wegens bet in ge
zegd artikel 369 bis van bet Strafwetboek 
omschreven misdrijf, niet wettig kon ver
oordelen tot een hoofdgevangenisstraf 
van drie maand met uitstel gedurende 
drie jaar en een geldboete van 100 frank 
(schending van dit artikel 369bis van bet 
Strafwetboek, zoals ingevoegd bij wet 
van 15 mei 1912 en gewijzigd ingevolge 
de wetten van 20 juli 1927, 8 april 1965 
en 31 maart 1987) : 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de tekortkoming 
van de ouder aan wie de bewaring 
van het gemeenschappelijk kind bij 
rechterlijke beslissing is toever
trouwd, om zijn opvoedingsplicht te 
vervullen door het kind te overreden 
zich te schikken naar het bezoek
recht van de andere ouder, behalve 
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in bijzondere omstandigheden die 
de feitenrechter dient vast te stel
len, als een overtreding van artikel 
369bis van het Strafwetboek moet 
worden beschouwd; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door vast te stellen niet alleen 
« dat (eiseres) in het verleden schro
melijk is tekortgekomen aan haar 
plicht het gemeenschappelijk kind 
psychologisch voor te bereiden op 
de uitoefening van het ( ... ) bezoek
recht aan de vader ( ... ) »; maar ook, 
met overneming van de motivering 
van het beroepen vonnis, dat eiseres 
« halsstarrig in gebreke (blijft) haar 
ouderlijk gezag positief aan te wen
den om de uitoefening van het be
zoekrecht mogelijk te maken en ( ... ) 
alle medewerking aan de deblokke
ring van de situatie (blijkt) te weige
ren », hun beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

8 februari 1994 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van de h. du Jardin, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 71 

2" KAMER - 8 februari 1994 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VEROORDELING OP 
GROND VAN GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING VAN 
DE TELASTLEGGING- VOORWAARDE. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER
OORDELING OP GROND VAN GEWIJZIGDE OM
SCHRIJVING VAN DE TELASTLEGGING -
VOORWAARDE. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - VEROORDELING OP GROND 
VAN GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING VAN DE TE
LASTLEGGING- VOORWAARDE. 

1°, 2° en 3° De strafrechter toetst, op 
grand van de gegevens van het dos
sier, of de feiten die hij onder de nieu
we omschrijving bewezen verklaart 
werkelijk die zijn welke het voorwerp 
zijn van de vervolgingen of daaraan 
ten grondslag liggen; het is niet vereist 
dat de bestanddelen van het her
omschreven misdrijf en die van het 
misdrijf in zijn oorspronkelijke om
schrijving dezelfde zijn (1). 

(JACOBS T. CREMERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7015) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Lees : P. MORLET, « Changement de qua
lifications, droits et devoirs du juge », R.D.P., 
1990, 561; R. DECLERCQ, « Feit en Kwalificatie 
in de Strafrechtspleging », in Strafrecht van 
rechtspmctici IV, (Acco 1991), 179. 
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A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 145, 147 en 182 van het Wetboek 

· van Strafvordering, 269, 272, tweede lid, 
274, eerste lid, en 280 van het Strafwet
boek en van het algemeen beginsel dat 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging voorschrijft, 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen na het boger beroep van eiser en 
van het openbaar ministerie ontvanke
lijk verklaard te hebben, de tenlasteleg
ging lastens eiser onder A heromschrijft 
als een inbreuk op de artikelen 269, 272, 
tweede lid, en 274, eerste lid, van bet 
Strafwetboek, het heromschreven mis
drijf bewezen verklaart en dienvolgens 
eiser hoofdens de feiten A, zoals her
omschreven en B wegens eenheid van 
misdadig opzet en bij toepassing van ar
tikel 65 van het Strafwetboek tot een 
hoofdgevangenisstraf van een jaar en 
een geldboete van 50 frank, vermeerderd 
met 790 deciemen en alzo gebracht op 
4.000 frank of vijftien dagen vervangen
de gevangenisstraf veroordeelt met dien 
verstande dat de tenuitvoerlegging van 
de hoofdgevangenisstraf uitgesteld wordt 
'gedurende een termijn van vijf jaar, op 
grand van de redengeving dat « ( ... ) op 
vordering van het openbaar ministerie 
de feiten omschreven in de tenlastleggin
gen A en C dienen heromschreven als 
volgt : te Hasselt, op 24 januari 1991, A 
een aanval te hebben gepleegd of zich 
met geweld of bedreiging verzet te heb
ben tegen politieagent J. Cremers drager 
of agent van de openbare macht, officier 
of agent van de administratieve of ge
rechtelijke politie, die handelde ter uit
voering van de wetten, van de bevelen of 
beschikkingen van het openbaar gezag, 
van de rechterlijke bevelen of van de 
vonnissen met de omstandigheid dat de 
weerspanningheid gepleegd werd door 
verscheidene personen niet ten gevolge 
van een voorafgaande afspraak en met 
de omstandigheid dat hij voorzien was 
van een wapen; feit beteugeld door de 
artikelen 269, 272, tweede lid, en 274, eer
ste lid, Strafwetboek; ( ... ) (eiser) van deze 
heromschrijving ter terechtzitting werd 
in kennis gesteld en dat hij de gelegen
heid heeft gehad zich hierop te verdedi
gen; dat deze heromschrijving betrek
king heeft op dezelfde feiten als deze 
omschreven in de oorspronkelijke tenlas
telegging en dat het (hof van beroep) 

hiertoe bevoegd is; ( ... ) bij nieuw onder
zoek voor het (hof van beroep) de schuld 
van (eiser) aan de feiten omschreven in 
de tenlasteleggingen A, zoals herom
schreven, B, C zoals heromschreven 
enD bewezen is gebleven; ( ... ) inderdaad 
dat uit bet relaas van de verbalisanten, 
bevestigd door getuigen, blijkt dat (eiser) 
weigerde zijn foutief geparkeerde auto te 
verplaatsen en zijn identiteitskaart te 
vertonen; ( ... ) uit het feitenrelaas even
eens blijkt dat (eiser) met zijn elleboog 
opzettelijk een slag toebracht in het ge
laat van agent Jan Cremers en dat hij 
vervolgens met een glas gooide naar het 
hoofd van de verbalisanten; ( ... ) een der 
aanwezige verbruikers (eiser) be
hulpzaam was door agent Cremers langs 
achter vast te grijpen en zijn armen te 
omstrengelen waarna deze ten val 
kwam; dat (eiser) hiervan gebruik maak
te om de agent meerdere stampen toe te 
brengen; ( ... ) een bierglas een kneuzend 
voorwerp is in de betekenis hieraan ge
geven door artikel 135 van het Strafwet
boek en dat beklaagde dit voorwerp 
klaarblijkelijk heeft ter hand genomen 
om te verwonden of te slaan zodat het 
dan ook als een " wapen " moet bestem
peld worden;( ... ) de feiten omschreven in 
de tenlastelegging A, zoals heromschre
ven, en B uitgaan van een en hetzelfde 
misdadig opzet zodat zij bij toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek met 
een straf moeten beteugeld worden, met 
name de zwaarste; ( ... ) het minimum van 
de hoofdgevangenisstraf hoofdens bet 
feit zoals heromschreven in de tenlaste
Iegging A een jaar bedraagt; ( ... ) overi
gens bij de toepassing van de strafmaat 
rekening wordt gehouden met de per
soonlijkheid van beklaagde die niet aan 
zijn proefstuk is en reeds herhaaldelijk 
veroordeeld werd wegens verbale agres
siviteit en geweldpleging opzichtens dra
gers van het openbaar gezag; dat het hof 
kennis heeft genomen van het schrijven 
van psychiater Dr. Hannes, dd. 15 juni 
1992 overgelegd door de verdediging lui
dens welke de aversieve ingesteldheid 
van beklaagde t.o.v. autoritair optreden 
het gevolg zou zijn van een gevangenis
verblijf in Nederland; ( ... ) deze omstandig
heid echter geen verschoningsgrond uit
maakt voor het brutale optreden van 
beklaagde opzichtens politieagenten » 
(bestreden arrest, biz. 3 en 4), 

terwijl, ingevolge de dagvaarding 
slechts het feit dat omschreven werd als 
« te Hasselt op 24 januari 1991 slagen te 
hebben toegebracht aan een ministerieel 
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ambtenaar, een agent die drager is van 
het openbaar gezag of van de openbare 
macht of aan enig ander persoon met 
een openbare hoedanigheid bekleed, in 
de uitoefening of ter gelegenheid van de 
uitoefening van hun bediening, in casu 
aan politieagent Cremers, met de om
standigheid dat de slagen bloeduitstor
ting, verwonding of ziekte hebben ver
oorzaakt », naast de feiten omschreven 
onder litterae B, C en D, aanhangig was 
gemaakt bij de correctionele rechtbank; 
dat dit feit, namelijk slagen te hebben 
toegebracht aan een politieagent met de 
omstandigheid dat de slagen bloedstor
ting, verwonding of ziekte hebben ver
oorzaakt, verschillend is van het feit 
waarvoor eiser door het hof van beroep 
wordt veroordeeld, namelijk te « Hasselt 
op 24 januari 1991 een aanval te hebben 
gepleegd of zich met geweld of bedrei
ging verzet te hebben tegen politieagent 
J. Cremers, drager of agent van de open
bare macht, officier of agent van de ad
ministratieve of gerechtelijke politie, die 
handelde ter uitvoering van de wetten, 
van de bevelen of beschikkingen van het 
openbaar gezag, van de rechterlijke be
velen of van de vonnissen met de om
standigheid dat de weerspannigheid ge
pleegd werd door verscheidene personen 
niet ten gevolge van een voorafgaande 
afspraak en met de omstandigheid dat 
hij voorzien was van een wapen »; dat 
het eerste feit zoals het omschreven was 
in de oorspronkelijke dagvaarding be
trekking heeft op het toebrengen van 
slagen en verwondingen aan de politie
agent terwijl in het tweede, zogenaamd 
heromschreven feit, het gaat om een 
aanval of het zich met geweld of bedrei
ging verzetten tegen een politieagent; 
dat in het eerste feit de handeling door 
eiser alleen zou zijn gesteld terwijl hij in 
het tweede heromschreven feit de hande
ling zou gesteld hebben met andere per
sonen; dat in het eerste feit geen sprake 
is van enig wapen terwijl in het tweede 
heromschreven feit wel sprake is van 
een wapen, het hof van beroep derhalve 
door eiser te veroordelen wegens feiten 
die niet op regelmatige wijze bij de cor
rectionele rechtbank in eerste aanleg 
aanhangig waren gemaakt, alle in het 
middel aangeduide wetsartikelen en het 
algemeen rechtsbeginsel schendt : 

Overwegende dat de saisine van 
de strafrechter bepaald wordt door 
de feiten die het voorwerp uitmaken 
van de tenlastelegging en niet door 

de kwalificatie die eraan is gegeven, 
door de vervolgende partij; 

Overwegende dat de strafrechter 
bij het beoordelen van de bij hem 
aanhangig gemaakte feiten de ver
plichting heeft - ook wanneer hij 
oordeelt in hoger beroep - aan die 
feiten hun juiste omschrijving te ge
ven en daartoe ze zo nodig te her
kwalificeren, mits evenwel de be
klaagde daarvan met het oog op de 
uitoefening van zijn recht van ver
dediging wordt op de hoogte ge
bracht; 

Overwegende dat de strafrechter 
daarbij, op grond van de gegevens 
van het dossier, apprecieert of de 
feiten die hij onder de nieuwe om
schrijving bewezen verklaart werke
lijk die zijn welke het voorwerp zijn 
van de vervolgingen of daaraan ten 
grondslag liggen; dat niet vereist is 
dat de bestanddelen van het mis
drijf in zijn oorspronkelijke om
schrijving en die van het her
omschreven misdrijf dezelfde zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt « dat (eiser) van (de) 
heromschrijving (o.a. van de tenlas
telegging A) ter terechtzitting werd 
in kennis gesteld en dat hij de gele
genheid heeft gehad zich hierop te 
verdedigen; dat deze heromschrij
ving betrekking heeft op dezelfde 
feiten als deze omschreven in de 
oorspronkelijke tenlastelegging » en 
oordeelt « dat het hof (van beroep) 
hiertoe bevoegd is »; 

Dat de appelrechters zodoende de 
in het middel aangeduide wetsbepa
lingen en algemeen rechtsbeginsel 
schenden noch miskennen; 

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

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie-
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ning voor het overige; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

8 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van de h. du Jardin, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Verbist. 

Nr. 72 

2• KAMER - 8 februari 1994 

RECHT VAN VERDEDIGING - STRAF
ZAKEN - HERKWALIFICERING VAN DE FEl
TEN - VOORWAARDE - BEKLAAGDE DIE 
ZICH HEEFT VERDEDIGD. 

Het is niet vereist dat de beklaagde op 
de hoogte werd gebracht van de her
omschrijving van het hem ten laste ge
legde feit, indien blijkt dat hij zich 
daarop werkelijk heeft verdedigd (1). 

(BOURLAU 
T. VERBURGH B.V.B.A. EN DE SCHELDE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1242.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1993 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de rechter in ho

ger beroep, indien hij weliswaar 
geen veroordeling mag uitspreken 

(1) Zie Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 686 (A.C., 
1986-87, nr. 346, met voetnoot 1.) 

ter zake van een ander feit dan dat
gene dat aan de beoordeling van de 
eerste rechter was onderworpen, 
niettemin verplicht is aan het feit 
van de telastlegging zijn juiste juri
dische kwalificatie te geven; 

Overwegende dat de rechter de ju
ridische kwalificatie van het ten las
te gelegde feit slechts vermag te 
wijzigen mits hij vaststelt, enerzijds, 
dat het aldus heromschreven feit 
hetzelfde is als dat waarop de oor
spronkelijke vervolging was ge
steund, anderzijds, dat de beklaagde 
zich over het heromschreven feit 
heeft verdedigd of zich heeft kun
nen verdedigen; dat niet vereist is 
dat de beklaagde op de hoogte werd 
gebracht van de heromschrijving 
van het ten laste gelegde feit, indien 
hij zich daarop werkelijk heeft ver
dedigd; 

Overwegende dat de rechters de 
oorspronkelijke telastlegging van 
overtreding van artikel 34, 1°, van 
de Wegverkeerswet wijzigen in over
treding van artikel 35 van die wet, 
na te hebben vastgesteld dat des
aangaande « de verdediging heeft 
besloten, haar verdediging heeft 
aangepast en hetzelfde feit uitma
kende »; 

Dat mitsdien eisers recht van ver
dediging niet wordt miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 

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

8 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. De Roeck, Gent. 
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Nr. 73 

2• KAMER - 8 februari 1994 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN BANKBREUK 
STRAFRECHTER - GEFAILLEERDE HANDE
LAAR- TIJDSTIP WAAROP WERD OPGEHOU
DEN TE BETALEN- RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL- GEZAG VAN GEWIJSDE. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - HANDELSZAKEN - FAIL
LISSEMENT- TIJDSTIP WAAROP WERD OPGE
HOUDEN TE BETALEN- UITSPRAAK VAN DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - STRAF
PROCES - BESLISSING VAN DE STRAFRECH
TER. 

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - BANKBREUK - ONT
DRAGING VAN ACTIVA- VASTSTELLING DIE 
HET BEDRIEGLIJK OPZET INSLUIT. 

1 o en 2° Nu die afspraak van de recht
bank van koophandel geen gezag van 
gewijsde heeft in het strafproces, mag 
de strafrechter bet tijdstip waarop 
werd opgehouden te betalen, op een 
vroegere datum bepalen dat de door de 
rechtbank van koophandel bepaalde 
datum (1). (Art. 15 V.T.Sv.) 

3° Door de ontdraging van activa bewe
zen te achten sluit de rechter in dat de 
beklaagde met bedrieglijk opzet han
delde. (Artt. 489 Sw. en 577,2°, Faill.W.) 

(BUNTINX) 

ARREST 

(A.R. nr. 7175) 

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

(1) Zie Cass., 14 april 1975 (A.C., 1975, 882) 
en noot 2; 28 april 1981, A.R. nr. 6168 (A.C., 
1980-81, nr. 487). 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de uitspraak 

van de rechtbank van koophandel 
geen gezag van gewijsde heeft in 
het strafproces; dat de strafrechter 
derhalve het tijdstip van het ophou
den van betalingen vermag te bepa
len op een vroegere datum dan de 
door de rechtbank van koophandel 
bepaalde datum; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat door te conside

reren : « het schril contrast tussen 
de aankoopwaarde en het overblij
vend gerealiseerd actief niet anders 
kan verklaard worden (dan) door ge
deeltelijke ontdraging, nu geen an
dere objectieve uitleg voorhanden 
is », de appelrechters eiser niet 
schuldig verklaren op grond van 
veronderstellingen maar op grond 
van een door hen voor bewezen ge
achte ontdraging van een niet nader 
bepaald gedeelte van het actief, wat 
eisers bedrieglijk opzet insluit; 

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 februari 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Bourgeois - Gedeelte
Jijk strijdige conclusie (2) van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Robbroeckx, Antwerpen. 

(2) Het O.M. was van mening dat het Hof 
geen acht kon slaan op eisers verzoekschrift. 
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Nr. 74 

1 e KAMER - 10 februari 1994 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AAN
SLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - VERRE
KENING- WIJZE VAN BETALING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - ALLERLEI - NALATIG
HEIDSINTERESTEN - TERUGGAVE - MORA
TOIRE INTERESTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - VERRE
KENING - TERUGGAVE - MORATOIRE INTE
RESTEN. 

1 o Wanneer de ontvanger der belastin
gen bedragen die voortkomen uit di
recte belastingen die aan de belasting
schuldige moeten worden teruggege
ven, aanwendt tot aanzuivering van de 
door die belastingschuldige verschul
digde belastingen in hoofdsom, opcen
tiemen en verhogingen, interesten en 
kosten, is dat een wijze van betaling 
van die belastingen en de nalatigheids
interesten. (Art. 217 bis, § 2, K.B. van 4 
maart 1965, v66r de wijziging ervan bij 
K.B. van 5 nov. 1990.) 

2° Art. 308 VT.LB. volgens hetwelk bij te
rugbetaling van belastingen moratoire 
interesten worden toegekend is toepas
selijk bij terugbetaling van op de be
lasting ontvangen nalatigheidsintres
ten. 

3° De terugbetaling aan de belasting
schuldige van bedragen die door de 
ontvanger der belastingen zijn aange
wend tot aanzuivering, overeenkomstig 
art. 217bis, § 2, KB. van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, van belastingen 
of van nalatigheidsintresten, geeft aan
leiding tot betaling van moratoire inte
resten. (Art. 217 bis, § 2, K.B. van 4 
maart 1965, v66r de wijziging ervan bij 
K.B. van 5 nov. 1990.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. A.G. VAN 1824 N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9605) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1235, 1376, 1377, 1379 van het 
Burgerlijk Wetboek, 308, 309 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
en 217 bis, §§ 1 en 2, van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, welk artikel 217 bis in dat konink
lijk besluit is gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 18 juli 1967, 

doordat het arrest vaststelt dat eiser 
op 20 september 1982 aan de vennoot
schap, verweerster, een outlasting van 
bijna 104.000.000 frank heeft toegekend 
die overeenkomt met de bij de bron in
gehouden (roerende) voorheffingen; dat 
de ontvanger der belastingen, met toe

·passing van artikel 217bis, § 2, van het. 
besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, dat bedrag 
heeft aangewend tot aanzuivering van 
door verweerster verschuldigde belastin
gen, meer bepaald van de aanslag in de 
vennootschapsbelasting ten bedrage van 
53.999.447 frank die voor het aanslagjaar 
1979 is gevestigd onder het artikel 
0875.325, alsook van de nalatigheidsin
teresten ten bedrage van 17.232.590 frank; 
dat het vaststelt dat eiser achteraf toege
geven heeft een fout te hebben gemaakt 
in de berekening van die nalatigheidsin
teresten en daardoor ten onrechte een 
bedrag van 5.590.220 frank te hebben 
ontvangen, dat hij aan verweerster heeft 
betaald op 16 december 1983; dat het ver
volgens, met bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter, eiser veroor
deelt tot betaling van moratoire interes
ten op het bedrag van 5.590.220 frank, op 
grond van de aanrekening bedoeld in ar
tikel 217 bis, § 2, van het besluit tot uit
voering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, zoals de schuldvergelij
king naar burgerlijk recht, neerkomt op 
een ingekorte dubbele betaling; dat de 
Belgische Staat tevergeefs betoogt dat de 
aanrekening te dezen dat gevolg niet 
kon hebben met het argument dat de 
wettelijke, overeengekomen gerechte-: 
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lijke schuldvergelijking krachtens artikel 
1289 van het Burgerlijk Wetboek vereist 
dat de partijen een schuldvordering heb
ben op elkaar, en dat hij geen schuldei
ser was van het bedrag van 5.590.220 
frank, dat hij trouwens na de ontdekking 
van zijn vergissing heeft teruggegeven, 
zodat schuldvergelijking niet mogelijk is, 
nu een van beide partijen geen schuld
vordering bezit; dat de Staat aldus ten 
onrechte de verrekening door de ontvan
ger der belastingen gelijkstelt met de 
schuldvergelijking bedoeld in artikel 
1289 van het Burgerlijk Wetboek, of
schoon artikel 217 bis van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, § 1, preci
seert dat de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek betreffende de schuldverge
lijking niet van toepassing zijn inzake 
directe belastingen; dat, ook al komt de 
aanrekening, bedoeld in die bepaling 
neer op een ingekorte dubbele betaling, 
zoals de schuldvergelijking naar burger
lijke recht, zij dan nog voor het overige 
een aan het belastingrecht eigen tech
niek is, die niet alle kenmerken van de 
burgerrechtelijke schuldvergelijking ver
toont; dat zij daarvan meer bepaald ver
schilt door het feit dat de belastingwet 
aan een van de schuldenaars, de Staat, 
het recht toekent om de ontlaste bedra
gen aan te wenden tot aanzuivering van 
belastingen naar zijn keuze, terwijl de 
schuldvergelijking naar burgerlijk recht 
van rechtswege plaatsheeft; dat in elk 
geval, zelfs in het burgerlijk recht, een 
schuldvergelijking tussen een bestaande 
en een niet bestaande schuld tot gevolg 
heeft dat de partij die geen schuldenaar 
is, een werkelijke, zij het onverschuldig
de, betaling moet verrichten; dat boven
dien uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat aan verweerster voor onder meer het 
bedrag van 17.232.590 frank een bericht 
van aanrekening is gezonden dat geldt 
als kwijtschrift; dat de Belgische Staat, 
derhalve door de ontlaste bedragen aan 
te rekenen op de nalatigheidsinteresten 
op de vennootschapsbelasting, derhalve 
verweerster verplicht heeft tot betaling 
van die nalatigheidsinteresten op die be
lasting, 

terwijl naar luid van artikel 217 bis, § :.!, 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, dat in genoemd koninklijk besluit 
is ingevoegd bij het koninklijk besluit 
van 18 juli 1967, sommen die voortkomen 
van ontlaste directe belastingen die aan 
de belastingschuldige moeten _worden te-

ruggegeven, door de ontvanger der di
recte belastingen, zonder formaliteit, mo
gen worden aangewend tot aanzuivering 
van de « door die belastingschuldigen 
verschuldigde belastingen, in hoofdsom, 
opcentiemen en verhogingen, interesten 
en kosten; die bepaling dus door de ont
vanger enkel kan worden toegepast wan
neer de Staat en de belastingschuldige 
schuldenaar zijn van elkaar; ofschoon, 
zoals het hof van beroep zegt, de regels 
van de burgerrechtelijke schuldvergelij
king, krachtens artikel 217bis, § 1, niet 
van toepassing zijn inzake directe belas
tingen, uit de bewoordingen van § 2 van 
genoemd artikel blijkt dat die bepaling 
de ontvanger niet het recht geeft om de 
door de Staat terug te geven bedragen 
aan te wenden tot aanzuivering van na
latigheidsinteresten die door de belas
tingschuldige niet verschuldigd zijn; in 
het geval dat de administratie, zoals te 
dezen, voorheffingen en het overschot 
van voorheffingen ten gevolge van een 
vergissing die zij onmiddellijk heeft toe
gegeven toen zij daarop attent werd ge
maakt, heeft aangewend tot aanzuive
ring van nalatigheidsinteresten die door 
de belastingschuldige niet verschuldigd 
waren; die aanrekening, bij ontstentenis 
van een schuld aan de zijde van de be
lastingschuldige, geen bestaansreden 
heeft en een overschuldigde betaling 
blijK.t te zijn; zij dus niet kan worden be
schouwd als een werkelijke betaling van 
die nalatigheidsinteresten, ook al is als bij 
de aanrekening een bericht gevoegd dat 
geldt als kwijting, en zij geen ander ge
volg heeft dan de Staat te verplichten tot 
teruggave van de verkeerdelijk aangere
kende bedragen, zonder afbreuk te doen 
aan het feit dat het hier gaat om voor
heffingen en overschotten van voorhef
fingen; het arrest bijgevolg, nu het toe
geeft dat de administratie een vergissing 
heeft begaan door het aan verweerster 
op 16 december 1983 terugbetaalde be
drag van 5.590.220 frank, dat uitsluitend 
afkomstig is van aan hem terug te geven 
voorheffingen en overschotten van voor
heffingen, eerst aan te wenden tot aan
zuivering van nalatigheidsinteresten op 
een vennootschapsbelasting, die in wer
kelijkheid door haar niet verschuldigd 
waren, doch niettemin beslist dat de te
rugbetaling van dat bedrag moet worden 
beschouwd als de teruggave van nalatig
heidsinteresten die voor eiser de verplich
ting scheppen om daarop de mora
toire interesten te betalen waarvan spra
ke is in artikel 308 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, a) artikel 
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217 bis, §§ 1 en 2, schendt van het voor
noemde koninklijk besluit van 4 maart 
1965, welk artikel in dat koninklijk be
sluit is ingevoegd bij het koninklijk be
sluit van 18 juli 1967, waaruit volgt dat 
de bedragen die afkomstig zijn van aan 
de belastingschuldige terug te geven di
recte belastingen alleen mogen worden 
aangewend tot aanzuivering van werke
lijk door hem verschuldigde belastingen 
en interesten; b) de artikelen 1235, 1376, 
137'1, 1379 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, waaruit blijkt dat, bij ontstente
nis van schuld, een betaling weliswaar 
onverschuldigd is en degene die ze ont
vangen heeft verplicht om de zaak zelf 
die hij ontvangen heeft terug te geven, 
maar niet kan worden beschouwd als de 
werkelijke betaling van een niet bestaan
de schuld; c) artikel 308 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen verkeerd 
toepast en derhalve schendt, nu dat arti
kel toekenning van moratoire interes
ten enkel toestaat bij terugbetaling van 
belastingen; d) artikel 309 van genoemd 
wetboek schendt, volgens hetwelk artikel 
geen moratoire interest wordt toegekend 
bij terugbetaling van voorheffingen en het 
overschot van voorheffingen, zoals die 
waaruit het bedrag bestond dat aan ver
weerster was terugbetaald op 16 decem
ber 1983: 

Overwegende dat artikel 308 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen naar luid waarvan bij te
rugbetaling van belastingen mora
toire interesten worden toegekend, 
van toepassing is bij terugbetaling 
van nalatigheidsinteresten op de be
lasting; 

Overwegende dat luidens artikel 
217 bis, § 2, van het koninklijk be
sluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, zoals het te dezen van 
toepassing is, sommen die voortko
men van directe belastingen die aan 
de belastingschuldige moeten wor
den teruggegeven, door de ontvan
ger der directe belastingen, zonder 
formaliteit, mogen worden aange
wend tot aanzuivering, overeenkom
stig artikel 192, van de door die be
lastingschuldigen verschuldigde be
lastingen, in hoofdsom, opcentiemen 
en verhogingen, interesten en kos
ten; 

Overwegende dat uit artikel 192 
van dat besluit waarnaar voornoemd 
artikel 217 bis, § 2, verwijst, blijkt 
dat de aanrekening een door de wet 
opgelegde wijze van betaling van de 
belasting of de nalatigheidsinteres
ten is, wanneer de ontvanger daar
toe overgaat; 

Dat bijgevolg het hof van beroep, 
door te vermelden dat « de .aanreke
ning bedoeld in » artikel 217 bis, § 2, 
« zoals de schuldvergelijking naar 
burgerlijk recht, neerkomt op een 
ingekorte dubbele betaling », dat zij 
« voor het overige een aan het belas
tingrecht eigen techniek is die niet 
alle kenmerken van de burgerrech
telijke schuldvergelijking vertoont, 
dat zij daarvan meer bepaald ver
schilt door het feit dat de belasting
wet aan een van de schuldenaars, 
de Staat, het recht toekent om de 
ontlaste bedragen aan te wenden tot 
aanzuivering van belastingen naar 
zijn keuze, terwijl de schuldvergelij
king naar burgerlijk recht van 
rechtswege plaatsheeft » en « dat de 
Belgische Staat, door de ontlaste be
dragen aan te rekenen op de nala
tigheidsinteresten op de vennoot
schapsbelasting ( ... ) de naamloze 
vennootschap AG 1824 verplicht 
heeft tot betaling van die nalatig
heidsinteresten », zonder de in het 
middel aangegeven wettelijke bepa
lingen te schenden, beslist heeft dat 
de terugbetaling van de aldus betaal
de nalatigheidsinteresten aanleiding 
geeft tot betaling van moratoire inte
resten; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen; 

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

10 februari 1994 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Rappe, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Kirkpatrick. 
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Nr. 75 

1 e KAMER - 10 februari 1994 

VERVOER - GOEDERENVERVOER - LAND
VERVOER, WEGVERVOER - INTERNATIONAAL 
VERVOER - VERDRAG C.M.R. - DOOR DE 
VERVOERDER VERSCHULDIGDE VERGOEDING 
- AANGIFTE VAN DE WAARDE. 

De aangifte van de waarde der goederen, 
bedoeld in art. 24 Verdrag van Geneve 
van 19 mei 1956 betreffende de over
eenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg, kan in een 
vervoerdocument worden gedaan (1). 
(Verdrag C.M.R., goedgekeurd bij de 
wet van 4 sept. 1962.) 

(EUROPEAN FREIGHTING COMPANY N.V. 
T. SALOMON N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0164.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
trikelen 6.2.d., 9.1, 11, eerste en tweede 
lid, 23.6 (gewijzigd bij het Protocol van 5 
juli 1978, goedgekeurd bij de Belgische 
wet van 25 april 1983), 24 van het Ver
drag van Geneve van 19 mei 1956 betref
fende de overeenkomst tot internationaal 
vervoer van goederen over de weg 
(C.M.R.), goedgekeurd bij de Belgische 
wet van 4 september 1962, 4 van het ko
ninklijk besluit nr. 23 van 19 oktober 
1970 tot regeling van de toepassingsmo
daliteiten van artikel 50, paragraaf 1, 5°, 
van het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde gewijzigd bij ar
tikel 17 van het koninklijk besluit van 29 
juni 1984), 2bis van het koninklijk be
sluit n:r. 18 van 27 december 1977 met be
trekking tot de vrijstelling ten aanzien 
van de uitvoer van goederen en diensten, 
op het stuk van de belasting over de toe
gevoegde waarde (gewijzigd bij artikel 

(1) Zie J. PUTZEYS, Le contrat de transport 
routier de marchandises, nrs. 903 tot 905, blz. 
306 en 307. 

12 van het koninklijk besluit van 29 juni 
1984), van het ministerieel besluit nr. 18 
van 30 juni 1984 met betrekking tot de 
opgave waarvan gebruik wordt gemaakt 
bij invoer en bij uitvoer over de Bel
gisch-Luxemburgse grens of de Belgisch
Nederlandse grens en van de artikelen 
1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat, nu vaststaat dat eiseres als 
internationaal vervoerder van goederen 
over de weg vanuit Zaventem (Belgie) 
naar Luxemburg (Groothertogdom Lu
xemburg) op 30 augustus 1985 jegens 
verweerster, afzender, aansprakelijk was 
voor 64 ontbrekende colli met een ge
wicht van 450 kilogram, het arrest haar, 
met bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, veroordeelt tot betaling 
van een vergoeding van 675.100 frank en 
de kosten, op grond dat de regel van ar
tikel 23 van het Verdrag C.M.R., volgens 
welke een forfaitaire schadeloosstelling 
van 484,44 frank voor elk ontbrekend ki
logram brutogewicht wordt betaald en 
waarvan eiseres toepassing vordert om 
de vergoeding, in hoofdsom, tot 217.998 
frank te verminderen, << geen toepassing 
vindt in geval van aangifte van de waar
de der goederen; dat te dezen, inderdaad, 
een aangifte van de waarde is gedaan 
die door de vervoerder was aangenomen, 
zoals blijkt uit het door (eiseres) onderte
kend vervoerdocument Benelux 50, waar
van vak 11 de waarde van de goederen 
vermeldt; dat de aangifte van waarde 
niet noodzakelijk gepaard gaat met een 
toeslag; dat die aangegeven waarde 
noodzakelijk in de plaats treedt van het 
forfaitair bedrag van artikel 23, derde 
lid, van het Verdrag C.M.R. », 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, 
vergoedingen wegens gedeeltelijk verlies 
van de vervoerde goederen, van meer 
dan 8,33 rekeneenheden ( = 484,44 Belgi
sche frank) voor elk ontbrekend kilo
gram brutogewicht, van de vervoerder 
slechts kunnen worden gevorderd « inge
val van aangifte van de waarde der goe
deren » (artikel 23.6 Verdrag C.M.R.); ar
tikel 24 van dat Verdrag bepaalt dat « de 
afzender tegen betaling van een overeen
gekomen toeslag in de vrachtbrief een 
waarde van de goederen kan aangeven, 
die het maximum, vermeld in het derde 
lid van artikel 23 overschrijdt, en, in dat 
geval, het aangegeven bedrag in de 
plaats van het maximum treedt »; vol
gens artikel 6.2.d Verdrag C.M.R. de 
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vrachtbrief, als het geval zich voordoet, 
de gedeclareerde waarde der goederen 
moet bevatten; wanneer in de vrachtbrief 
geen waarde is aangegeven of wanneer 
er geen vrachtbrief is opgemaakt, de 
rechthebbende op de goederen zich niet 
kan beroepen op een bepaling tot toe
kenning van een hogere vergoeding we
gens verlies van de goederen dan het 
wettelijke forfaitair bedrag; anderzijds, 
voor de douane- en andere formaliteiten 
welke v66r de aflevering van de goede
ren moeten worden vervuld en waarvoor 
de vrachtbrief de nodige instructies be
vat (artikel 6.1.j. Verdrag C.M.R.), « de 
afzender de nodige bescheiden bij de 
vrachtbrief moet voegen of ter beschik
king van de vervoerder moet stellen en 
hem alle gewenste inlichtingen moet ver
schaffen » artikel 11.1 Verdrag C.M.R.), 
maar « de vervoerder niet gehouden is 
de nauwkeurigheid en de volledigheid 
van deze bescheiden en inlichtingen te 
onderzoeken; de « opgave Benelux 50 », 
waarvan sprake is in de in het middel 
aangewezen wets- en verordenende be
palingen inzake belasting op de toege
voegde waarde, een administratief docu
ment is dat als aangifte; met het oog op 
de controle, aan de binnengrenzen over 
de intra-Beneluxhandel, met name over 
de weg, wordt gebruikt, en de vereiste 
gegevens voor de B.T.W.-heffing en de 
statistiek bevat; dat document in de re
gel door de uitvoerder wordt opgemaakt, 
maar zulks ook aan de grens, onder an
dere door de vervoerder, kan worden ge
daan; het aan de douane van het land 
van binnenkomst wordt afgegeven en 
door die douane wordt gecontroleerd; het 
arrest, dat beslist « dat te dezen, inder
daad, een aangifte van de waarde is ge
daan die door de vervoerder was aange
nomen, zoals blijkt uit het door (eiseres) 
ondertekend vervoerdocument Benelux 
50, waarvan vak 11 de waarde van de 
goederen vermeldt , en deze waarde in 
de plaats treedt van het forfaitair bedrag 
van artikel 23, derde lid, van het Verdrag 
C.M.R., terwijl de « opgave Benelux 50 » 
geen « vervoerdocument » is, zoals de in 
de artikelen 4 en 24 van het Verdrag 
C.M.R. bedoelde vrachtbrief, waarin een 
« aangifte van waarde >>,in de zin van de 
artikelen 6.2.d, 23.6 en 24 van het Ver
drag C.M.R. kan voorkomen, maar een 
administratief document dat de waarde 
van de goederen aileen aanduidt voor de 
douaneformaliteiten, de heffing van de 
B.T.W. en het opmaken van statistieken 
voor de intra-Beneluxhandel van goede
ren, die wetsbepalingen schendt (schen-

ding van de artikelen 6.2.d, 23.6 en 24 
van het Verdrag van Geneve van 19 mei 
1956 betreffende de overeenkomst tot in
ternationaal vervoer van goederen over 
de weg (C.M.R.), goedgekeurd bij de Bel
gische wet van 4 september 1962); het ar
rest, doordat het de opgave Benelux 50, 
die eiseres op 29 augustus 1985 te Zaven
tem had opgemaakt en waarvan het vak
je 11 het « bedrag van de factuur » aan
duidt, als een « vervoerdocument » met 
een door de vervoerder, in de zin van de 
voormelde bepalingen van het Verdrag 
C.M.R. aangenomen aangifte van de 
waarde beschouwt, bovendien de wetsbe
palingen met de omschrijving van het 
voorwerp en· de draagwijdte van dat ad
ministratief document schendt (artikel 4 
van het koninklijk besluit nr. 23 van 19 
oktober 1970 tot regeling van de toepas
singsmodaliteiten van artikel 50, para
graaf 1, 5°, van het Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde, 
gewijzigd bij artikel 17 van het konink
lijk besluit van 29 juni 1984, artikel 2bis 
van het koninklijk besluit nr. 18 van 27 
december 1977 met betrekking tot de 
vrijstelling ten aanzien van de uitvoer 
van goederen en diensten, op het stuk 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde, gewijzigd bij artikel 12 van het 
koninklijk besluit van 29 juni 1984, mi
nisterieel besluit nr. 18 van 30 juni 1984 
met betrekking tot de opgave waarvan 
gebruik wordt gemaakt bij invoer en bij 
uitvoer over de Belgisch-Luxemburgse 
grens of de Belgisch-Nederlandse grens); 
de waarde van de goederen aan de hand 
van de factuur op de administratieve do
cumenten voor de douane niet geldt als 
<< aangifte van de waarde », in de zin van 
het Verdrag C.M.R., vermits de vervoer
der bij die documenten niet betrokken is 
en artikel 11, paragraaf 2, van het Ver
drag C.M.R. bepaalt dat hij niet gehou
den is de nauwkeurigheid en de volledig
heid van deze bescheiden en inlichtingen 
te onderzoeken; het arrest dat beschouwt 
dat, nu « het vervoerdocument Benelux 
50 » door eiseres is ondertekend en vak 
11 ervan de aanduiding van de waarde 
der goederen bevat, zulks bewijst dat de 
vervoerder een aangifte van waarde 
heeft aangenomen, zodat eiseres hogere 
vergoedingen wegens ontbrekende colli 
mocht vorderen dan die waarin artikel 
23.3 van het Verdrag C.M.R. voorziet, de 
artikelen 9.1, 11.1 en 2, 23.6 en 24 van 
het Verdrag van Gen(we van 19 mei 1956 
betreffende de overeenkomst tot interna
tionaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.), goedgekeurd bij de Belgi-
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sche wet van 4 september 1962, alsmede 
de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek) schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 23 van 

het Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.) be
paalt dat de door de vervoerder voor 
geheel of gedeeltelijk verlies van de 
goederen verschuldigde vergoedin
gen wordt beperkt tot een maximum 
voor elk ontbrekend kilogram bruto
gewicht en dat, in afwijking van die 
regel, hogere vergoedingen slechts 
kunnen worden gevorderd in geval 
van aangifte van de waarde der goe
deren of van een bijzonder belang 
bij de aflevering; 

Dat luidens artikel 24 van het 
Verdrag C.M.R., de . afzender tegen 
betaling van een overeengekomen 
toeslag in de vrachtbrief een waarde 
van de goederen kan aangeven, die 
het maximum, vermeld in het derde 
lid van artikel 23, overschrijdt en in 
dat geval het aangegeven bedrag in 
de plaats treedt van dat maximum; 

Dat tot slot, artikel 6.2.d, van dat
zelfde verdrag bepaalt dat, als het 
geval zich voordoet, de vrachtbrief 
de gedeclareerde waarde der goede
ren en het bedrag van het bijzonder 
belang bij de aflevering moet bevat
ten; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
de aangifte van de waarde der goe
deren in een vervoerdocument moet 
worden gedaan en dat zij niet mag 
vermeld worden in een document, 
zoals de opgave Benelux 50, die 
geen vervoerdocument is, maar uit
sluitend een administratief docu
ment waarin de waarde van de goe
deren aileen wordt aangeduid voor 
de douaneformaliteiten, de B.T.W.
heffing en het opmaken van de sta
tistiek van de intra-Beneluxhandel; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit de enkele overlegging van 
de opgave Benelux 50, derhalve, niet 

heeft kunnen afleiden dat de waar
de was aangegeven, in de zin van 
artikel 24 van het Verdrag C.M.R., 
zonder dat het de voormelde wetsbe
palingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

10 februari 1994 - 1 • kamer - Voor
zitter: de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advoca~t: mr. Dassesse. 

Nr. 76 

1 e KAMER - 11 februari 1994 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8 -
ART. 8.1 - EERBIEDIGING VAN HET GEZINS
LEVEN - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - BELANG - NIET MEER GEL
DEND RECHT. 

3° GRONDWET - ART. 6 - GELIJKHEID -
VERGELIJKING MET HET NIET MEER GEL
DEND RECHT - BELANG. 

4° GRONDWET - ART. 6BIS- DISCRIMINA 
TIEVERBOD - VERGELIJKING MET HET NIET 
MEER GELDEND RECHT - BELANG. 
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1° Door de rechtsvordering met betrek
king tot de afstamming niet toe te ]a
ten, schendt de rechter die vaststelt 
dat de aanleggende partij geen gezin 
vormde met de vermeende ouder, het 
in art. 8.1 E. V.R.M. neergelegde recht 
op eerbiediging van het gezinsleven 
niet (1). 

2°, 3° en 4° Niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang is het middel dat aanvoert 
dat de artt. 6 en 6bis Gw. geschonden 
zijn doordat de toepassing van de ver
valtermijn van art. 341b B. W. (oud) een 
discriminatie inhoudt ten aanzien van 
de afstammingsvorderingen waarover 
een wettig kind onder het niet meer 
geldend recht beschikte (2). 

(V ... T. F ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 8252) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 8.1 en 
14 van het Verdrag tot Bescherming van 

(1) Zie R.P.D.B., yo Droits de l'bomme, 
compl. VII, nr. 669. 

(2) Uit bet bestreden arrest, door bet Hof 
van Beroep te Gent op 2 april 1992 gewezen, 
bleken volgende feitelijke gegevens: Eiseres, 
geboren in 1943, beeft in 1988, na de inwer
kingtreding van de wet van 31 maart 1987 tot 
wijziging van een aantal bepalingen betreffen
de de afstamming, een vordering ingesteld tot 
vaststelling van baar afstamming van vaders
zijde; de vermeende vader was op 30 septem
ber 1987 overleden. 

Kracbtens art. 119, § 6, van de wet van 31 
maart 1987 blijft bet vorderingsrecbt vervallen 
indien de termijn die v66r de inwerkingtre
ding van deze wet gold voor een recbtsvorde
ring, bij de inwerkingtreding van deze wet is 
verstreken; art. 341, b, B.W., in de redactie van 
v66r de inwerkingtreding van voormelde wet, 
blijft aldus in beperkte mate toepasselijk. 

De feitenrecbters stelden vast dat er geen 
bezit van staat was, en dat de vordering van 
eiseres met betrekking tot de afstamming der
balve met toepassing van art. 341b B.W. (oud) 
bij de inwerkingtreding van de wet van 31 
maart 1987 reeds was vervallen. 

de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955, de artikelen 6 en 
6bis van de Grondwet, van het algemene 
rechtsbeginsel luidens hetwelk geen wil
lekeurig onderscheid kan worden ge
maakt tussen de rechten van kinderen 
binnen en buiten het huwelijk verwekt, 
vervat in de voormelde Verdrags- en 
Grondwetsbepalingen, en van het alge
mene rechtsbeginsel van de voorrang die 
de bij het Verdrag bepaalde internatio
nale rechtsregel, met rechtstreekse ge
volgen in de interne rechtsorde, heeft op 
de interne rechtsregel, 

doordat de appelrechters vooraf vast
stellen dat eiseres zich niet op een bezit 
van staat kan beroepen en vervolgens 
met vernietiging van het vonnis a quo de 
vordering van eiseres strekkende tot 
vaststelling van vaderschap ook in toe
passing van de bij artikel 341b oud van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalde verval
termijn niet ontvankelijk verklaren we
gens laattijdigheid op de volgende reden
geving die zij geven in antwoord op de 
op de artikelen 8.1 en 14 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden gesteunde middelen waarin op 
omstandige wijze werd betoogd dat deze 
bij artikel 341 oud van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde vervaltermijn een wil
lekeurig onderscheid tussen kinderen ge
boren binnen en buiten het huwelijk met 
zich meebracht : « De bepalingen van ar
tikel 8.1 en 14 E.V.R.M. en artikel 1 van 
het aanvullend protocol verzetten zich er 
niet tegen dat aan een buiten het huwe
lijk geboren kind een tijdsbeperking 
wordt opgelegd met betrekking tot het 
bewijs van zijn vaderlijke afstamming. 
De door de Belgische wetgeving gestelde 
tijdsbeperking beoogt het recht op eer
biediging van het familieleven, zowel 
van de wettige als natuurlijke familie, te 
verzoenen met andere door het E.V.R.M. 
erkende rechten en vrijheden, zodat zij 
niet met de artikelen 8.1 en 14 E.V.R.M. 
in strijd is. De door de Belgische wetge
ving gestelde tijdsbeperking met betrek
king tot het toegelaten zijn van het be
wijs van vaderschap van buiten het 
huwelijk geboren kinderen roept geen 
discriminatie gegrond op de geboorte in 
het Ieven, noch houdt ze in stand : de ob
jectieve en redelijke verantwoording van 
het inlassen van een tijdsbeperking is 
dat, zo de rechten van het kind dienen te 
worden eerbiedigd, ,le rechten van der-
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den evenzeer moeten worden eerbiedigd. nomen met wijlen E. V.d.H. », 
Het doel is derhalve wettig en er is geen rechtsvoorganger van verweerder; 
onevenredigheid tussen de gebruikte 
middelen en het beoogde doel », 

terwijl de artikelen 8.1 en 14 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet en de in dit middel aangedui
de algemene rechtsbeginselen er zich te
gen verzetten dat de bij artikel 341b oud 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
vervaltermijn te dezen wordt toegepast; 
het onderwerpen aan een vervaltermijn 
van de vaststelling van de afstammings
band van een kind opzichtens zijn vader 
op zichzelf in strijd is met artikel 8 nu 
de eerbiediging van het gezins- en fami
lieleven met zich meebrengt dat de af
stamming te allen tijde moet kunnen 
worden vastgesteld; de afstammingsvor
deringen ten aanzien van << wettige » kin
deren bovendien onder het oude recht 
onverjaarbaar waren en niet onderwor
pen aan een vervaltermijn, wat ander
maal ten aanzien van << natuurlijke » kin
deren een willekeurig onderscheid uit
maakt; daaraan in het geval van een 
gewoon natuurlijk kind geen afbreuk 
kan worden gedaan door de beweerde 
« rechten van derden », nu er, anders 
dan in het geval van een in overspel ver
wekt kind, geen derden zijn die aan
spraak kunnen maken op bepaalde rech
ten, de appelrechters derhalve door niet
temin met toepassing van artikel 341b 
oud van het Burgerlijk Wetboek de vor
dering niet ontvankelijk te verklaren, ai
le in het onderdeel aangeduide wets- en 
verdragsbepalingen en algemene rechts
beginselen schenden: 

Overwegende dat artikel 14 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet op zichzelf 
staat; dat die bepaling enkel kan 
worden ingeroepen in verband met 
het genot van de door het Verdrag 
en de daarbijhorende protocollen 
toegekende rechten en vrijheden; 

Dat artikel 8.1 van dit Verdrag 
voor de bescherming van het gezins
leven vereist dat er een gezin is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres geen bezit van staat 
had en niet aantoont (( zelf contact 
te hebben gezocht of te hebben ge-

Dat het aldus vaststelt dat eiseres 
geen gezin vormde met E. V.d.H.; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending van de voornoemde arti
kelen 14 en 8.1, van het bedoelde 
verdrag aanvoert, niet kan worden 
aangenomen; dat de als een alge
meen rechtsbeginsel aangevoerde 
voorrang van de bij verdrag bepaal
de internationale rechtsregel met 
rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde op de interne rechtsregel 
geen belang meer vertoont; 

Overwegende dat het middel 
schending aanvoert van de artikelen 
6 en 6bis van de Grondwet doordat 
het arrest toepassing maakt van de 
vervaltermijn van artikel 341b van 
het Burgerlijk Wetboek, zoals gel
dend v66r het in werking treden van 
de voornoemde wet, en dat dit arti
kel 341b een willekeurig onder
scheid maakt tussen kinderen gebo
ren buiten en binnen het huwelijk; 
dat het middel voor het bedoelde on
derscheid de regeling van het voor
noemde artikel 341 vergelijkt met de 
regeling van « de afstammingsvorde
ringen ten aanzien van " wettige 
kinderen " ... onder het oude recht »; 

Dat voor eiseres echter aileen een 
discriminatie met de afstammings
vorderingen van de wettige kinde
ren onder het thans geldend recht 
belang vertoont; 

Dat het middel, in zoverre het een 
schending van de artikelen 6 en 6 bis 
van de Grondwet aanvoert, niet ont
vankelijk is; 

11 februari 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter Verslaggever: de h. 
Wauters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. Verbist en Biitzler. 
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3• KAMER - 14 februari 1994 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING ARBEIDSONGESCHIKT
HEIDSVERZEKERING - RIJKSDIENST VOOR 
Z!EKTE- EN !NV ALIDITEITSVERZEKERING -
OPDRACHT - VERGOEDINGEN - MORATOIRE 
INTEREST - VERPLICHTING TOT BETALING 
- SPAANSE WERKNEMERS. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
VERDRAG TUSSEN BELGIE EN SPANJE BE
TREFFENDE DE SOCIALE ZEKERHEID - ZIEK
TE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - AR
BEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING - OPDRACHT - VER
GOEDINGEN - MORATOIRE INTEREST - VER
PLICHTING TOT BETALING - SPAANSE WERK
NEMERS. 

1° en 2° De Rijksdienst voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering is niet ver
plicht aan de rechthebbenden de ver
goedingen en de moratoire interest 
daarop te betalen; die verplichting rust 
alleen op de verzekeringsinstellingen, 
die de schuldenaars van de verzeker
den zijn (1), ook al zijn de rechtheb
benden Spaanse en in Spanje wonende 
werknemers. [Art. 8, § 2 (2) Verdrag 
tussen Belgie en Spanje betreffende 
de sociale zekerheid, te Brussel onder
tekend op 28 november 1956 en goed
gekeurd bij de wet van 12 maart 1958; 
artt. 40, 10° (3) en 123, § 2, wet van 9 
aug. 1963.] 

(I) Cass., 26 okt. 1992, A.R. nr. 9413 (A.C., 
1991-92, nr. 692); zie Cass., 25 nov. 1985, A.R. 
nr. 7419 (ibid., 1985-86, nr. 204). 

(2) Zie ook wet van 3 juni 1969 houdende 
goedkeuring van het Verdrag, ondertekend te 
Madrid op 10 oktober 1967, houdende herzie
ning van het Verdrag tussen Belgie en Spanje 
betreffende sociale zekerheid, ondertekend te 
Brussel op 28 november 1956; Administratieve 
schikking van 30 juli 1969 betreffende de toe
passingsmodaliteiten van het Verdrag tussen 
Belgie en Spanje betreffende de sociale zeker
heid van 28 november 1956, gew. bij het Ver-

(Zie vervolg noot en noot 3 op volg. kolom.) 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEITEN T. LORENZO HERNANDEZ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.9300128.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1990 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Wat betreft het eerste onderdeel: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster, die als ar
beidsongeschikt was erkend, in 
staat van invaliditeit was verklaard, 
dat zij zich vervolgens in Spanje 
had gevestigd en dat eiser, op grond 
van een geneeskundig verslag van 
de bevoegde Spaanse instelling, had 
beslist verweersters arbeidsonge
schiktheid niet !anger te erkennen; 

Dat het arrest aanneemt dat de 
Belgische wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering van toepas
sing was op verweerster sedert bet 
begin van haar arbeidsongeschikt
heid en dat bet, volgens het admi
nistratief akkoord tussen Belgie en 
Spanje over de sociale zekerheid, 
staat aan de instelling die de uitke
ringen moet betalen elke beslissing 
te nemen gelet op de resultaten van 
de geneeskundige onderzoeken; 

(Vervolg noot 2 en noot 3.} 

drag van 10 oktober 1967. Bovendien was, vol
gens het bestreden arrest, de bestreden admi
nistratieve beslissing van eisers adviserend 
geneesheer dat de invaliditeit van verweerster 
vanaf 22 okt. 1984 was geeindigd, genomen op 
4 okt. 1984, d.w.z. v66r de toetreding van Span
je tot de Europese Economische Gemeen
schap, vermits de toetreding pas de Iste jan. 
1986 van kracht werd (B.S., 31 jan. 1986, biz. 
1236 en 1237). Het bestreden arrest maakt dus 
toepassing van het Verdrag tussen Belgie en 
Spanje betreffende de sociale zekerheid, on
dertekend te Brussel op 28 november 1956. 

(3) Zie thans art. 40, 4". 
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Dat het arrest beslist dat het Rijks
instituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering moet worden be
schouwd als de instelling die de 
geldelijke uitkeringen van de ziekte
en invaliditeitsverzekering moet be
talen en bijgevolg eiser, de verzeke
ringsinstelling, het recht ontzegt om 
verweersters staat van arbeidsge
schiktheid te erkennen; 

Overwegende dat het Rijksinsti
tuut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering, ingevolge de bepalingen 
van de wet van 9 augustus 1963, de 
vergoedingen aan de begunstigden 
niet dient te betalen; dat die ver
plichting aileen op de verzekerings
instellingen rust, die de schulde
naars van de verzekerden zijn; 

Dat het arrest de artikelen 40, 10°, 
en 123, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963 schendt; 

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 de ontvankelijk
heid van het hager beroep; 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 Brussel. 

14 februari 1994 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Dassesse en 
Delahaye. 

Nr. 78 

3" KAMER - 14 februari 1994 

PENSIQEN - WERKNEMERS - RUSTPEN

SIOEN - MIJNWERKER - ECHTGENOOT -
NIET HERTROUWDE, UIT DE ECHT GESCHEI
DEN ECHTGENOOT - BEREKENING. 

Het rustpensioen van de niet hertrouw
de, uit de echt gescheiden echtgenoot 
van een mijnwerker moet in vijfen
veertigsten of veertigsten en niet in 
dertigsten worden berekend. [Artt. 3, 
eerste lid, 2°, 4 (1) en 10, § 1, tweede en 
derde lid, en § 2, 1°, (2) Pensioenwet 
werknemers; artt. 75 en 76, eerste en 
tweede lid, K.B. 21 dec. 1967.] 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. SZALA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.93.0083.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1993 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel: scbending van de ar
tikelen 6, 6bis, 97, 107 van de Grondwet, 
10, § 1 (inzonderbeid tweede en derde 
lid), en 2 (inzonderbeid 1°) van bet ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende bet rust- en overlevings
pensioen voor werknemers (§ 2, 1°, als 
gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984), 75 
en 76 (inzonderbeid eerste lid) van bet 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
tot vaststelling van bet algemeen regle
ment betreffende bet rust- en overle
vingspensioen van de werknemers, zoals 
die artikelen 75 en 76 zijn gewijzigd bij 
bet koninklijk besluit van 20 september 
1984 (II) en, voor zoveel nodig, scbending 
van artikel 103, 2°, van de wet van 15 
mei 1984 boudende maatregelen tot bar
monisering in de pensioenregelingen, dat 
artikel 10 van voornoemd besluit nr. 50 
wijzigt, van de artikelen 42 en 43 van bet 
koninklijk besluit van 20 september 1984 

(1) Zie wet van 20 juli 1990, art. 16, 1°, a. 

(2) Zie wet van 20 juli 1990, art. 16, 1°, g. 
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(II) die de voornoemde artikelen 75 en 76 
van het besluit van 21 december 1967 
wijzigen en van artikel 16 van de wet 
van 20 juli 1990 tot instelling van een 
flexibele pensioenleeftijd voor werkne
mers en tot aanpassing van de werkne
merspensioenen aan de evolutie van het 
algemeen welzijn, 

doordat het arrest, nu eiser bij beslis
sing die op 6 september 1988 ter kennis 
is gebracht, aan verweerster een rust
pensioen als uit de echt gescheiden echt
genoot van een werknemer toekent op 
basis van een fictieve loopbaan van 
24/40, rekening houdend met het feit dat 
haar ex-echtgenoot tijdens het huwelijk 
gedurende vierentwintig jaar een werke
lijke of gelijkgestelde activiteit als mijn
werker in de ondergrond heeft uitgeoe
fend, en hager beroep instelt tegen het 
vonnis dat beslist dat dit pensioen in 
dertigsten moet worden berekend, « be
slist dat wanneer, zoals te dezen, de uit 
de echt gescheiden vrouw van een mijn
werker het voordeel vraagt van het rust
pensioen dat haar door de artikelen 75 
en volgende van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 (tot vaststelling 
van het algemeen reglement betreffende 
het rust- en overlevingspensioen van 
werknemers) is toegekend, de noemer 
van de breuk die de fictieve loopbaan 
uitdrukt op basis waarvan het pensioen 
zal worden vereffend, op 30 wordt vast
g~steld "• zegt dat eisers hager beroep 
met gegrond is met betrekking tot zijn 
uitlegging van artikel 76 van dat konink
lijk besluit volgens well{e de noemer van 
de breuk 40 bedraagt, en het beroepen 
vonnis bevestigt, op grond dat de gelijk
heid tussen de uit de echt gescheiden 
echtgenoot van een mijnwerker en de uit 
de echt gescheiden echtgenoot van een 
andere werknemer niet wordt verzekerd 
door het toekennen van een zelfde noe
mer die hun fictieve loopbaan uitdrukt; 
dat immers de breuk die de fictieve loop
baan uitdrukt van de uit de echt geschei
d~n echtgenoot van een mijnwerker, -
Wiens loopbaan volledig is zodra zij, in
clusief de gelijkgestelde jaren, dertig 
jaar tewerkstelling als mijnwerker in de 
ondergrond omvat - nooit de eenheid 
kan bereiken als de noemer 40 bedraagt, 
« aangezien de teller, in de meest gunsti
ge veronderstelling, tot 30 zal beperkt 
zijn, en dat getal nooit kan overtreffen 
als die echtgenoot aileen die fictieve 
loopbaan kan doen gelden; dat zulks daa
rentegen niet het geval zal zijn bij de 
breuk die de fictieve loopbaan uitdrukt 
van de uit de echt gescheiden echtgenoot 

van een andere werknemer die tot de 
eenheid zou kunnen worden herleid; dat 
die onderstelling weliswaar slechts in 
marginale gevallen zal worden verwezen
lijkt; dat (zij) desalniettemin de toets
steen is van de grondslag van de door 
(eiser) verdedigde uitlegging van artikel 
76 van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967 »; dat verweerster op 9 juli 
1947 is gehuwd en dat de echtscheiding 
op 10 november 1982 is overgeschreven; 
dat haar ex-echtgenoot vanaf 1 oktober 
1972 een volledig pensioen van mijnwer
ker had bekomen, terwijl hij pas 48 jaar 
oud was; dat de teller die op grand van 
de huwelijksdatum in aanmerking is ge
nomen om de fictieve loopbaan van eise
res te bepalen 24 bedraagt, hoewel het 
huwelijk pas tien jaar na ingang van het 
rustpensioen van haar ex-echtgenoot is 
ontbonden; dat kan worden aangenomen 
dat verweerster, in volstrekt gelijkaardi
ge omstandigheden, als uit de echt ge
scheiden echtgenoot van een werlmemer 
die de bijzondere voordelen van de mijn
werkers niet geniet, 34 eerder dan 24 
had kunnen hanteren als teller van de 
breuk die haar fictieve loopbaan uit
drukt; dat de ongelijkheid van het door 
eiser beschreven en door verweerster be
twiste systeem schreeuwend is; dat daar
aan geen redelijke verantwoording kan 
worden gegeven; dat de uit de echt ge
scheiden echtgenoot van een mijnwerker 
in vergelijkbare omstandigheden immers 
benadeeld is ten aanzien van de uit de 
echt gescheiden echtgenoot van een an
dere werknemer, terwijl de eerste al
thans in zekere mate de gevolgen van de 
zware arbeidsomstandigheden van haar 
ex-echtgenoot heeft gedeeld, welke om
standigheden de wettige voorkeursbe
handeling van laatstgenoemde verant
woorden en dat uit de echt gescheiden 
echtgenoot, hoewel hij voor zichzelf geen 
aanspraak kan maken op die voorkeurs
behandeling, daarvan toch niet het 
slachtoffer mag worden; « dat de door 
(eiser) aangevoerde uitlegging van arti
kel 76 van het koninklijk besluit van 21 
december 1967 waaruit blijkt dat er een 
schreeuwende ongelijkheid bestaat, zoals 
hierboven is uiteengezet, bijgevolg on
verenigbaar is met het gelijkheidsbegin
sel vastgesteld in de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet ( ... ) : dat de Koning bij 
de uitoefening van zijn verordende 
macht de Grondwet wil eerbiedigen, zo
dat het (arbeids)hof die uitlegging dus 
kan afwijzen; ( ... ); ( ... ) dat die ongelijk
heid ( ... ) verdwijnt als de noemer van de 
breuk die de fictieve loopbaan van de uit 
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de echt gescheiden echtgenoot van een 
mijnwerker op 30 wordt bepaald; dat die 
bepaling van de noemer het persoonlijk 
karakter van het rustpensioen van die 
echtgenoot niet be1nvloedt omdat dat 
pensioen, hoewel het persoonlijk is, tach 
als dusdanig niet onafhankelijk is van de 
loopbaan van zijn ex-echtgenoot; dat die 
uitlegging, in de zin van een noemer die 
op 30 is bepaald, niet strijdig is met de 
tekst van artikel 76 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 aangezien, 
hoewel de oorspronkelijke tekst van de 
reglementering uitdrukkelijk de bereke
ning in veertigsten van de fictieve loop
baan van de uit de echt gescheiden 
vrouw voorschreef, dat sinds het konink
lijk besluit van 12 mei 1975 niet meer 
het geval is ... »; dat uit het stilzwijgen 
van de Koning over de bepaling van de 
noemer bij de wijziging van de artikelen 
75 en volgende van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 door het konink
lijk besluit van 12 mei 1975, kan worden 
afgeleid dat die wijziging de aanpassing 
van de berekening van het rustpensioen 
aan de vereisten van individuele toestan
den heeft willen mogelijk maken; dat het 
arbeidshof ook in dat verband erop wijst 
dat, wat betreft de zelfstandige werkne
mers, wier pensioenstelsel geen toestand 
kent waarin het pensioen verworven is 
op grand van een loopbaan die korter is 
dan de normale, artikel 95 van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1967 de 
noemer van het rustpensioen van de uit 
de echt gescheiden vrouw steeds uitdruk
kerlijk op 40 bepaalt, 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 76 van bet voormeld koninklijk 
besluit van 21 december 1967, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 20 septem
ber 1984, het aan de uit de echt geschei
den echtgenoot van een werknemer toe
gekende rustpensioen « wordt verworven 
onder dezelfde voorwaarde alsof de ge
scheiden echtgenoot zelf een activiteit 
als werknemer zou hebben uitgeoefend 
tijdens de duur van zijn huwelijk met de 
gewezen echtgenoot >>; uit het feit dat de 
huidige tekst van artikel 76 - in tegen
stelling tot hetgeen de oorspronkelijke 
versie van het koninklijk besluit van 21 
december 1967 betreffende het rustpensi
oen van de uit de echt gescheiden echt
genote bepaalde, - niet uitdrukkelijk de 
noemer bepaalt van de breuk die de 
fictieve loopbaan uitdrukt op grand 
waarvan het rustpensioen van de uit de 
echt gescheiden echtgenoot wordt bere
kend, niet kan worden besloten dat dit 

pensioen eventueel in dertigsten zou 
kunnen worden berekend, zoals uitzon
derlijk het geval is voor het rustpensioen 
van de mijnwerker; artikel 76 immers 
door te bepalen dat het pensioen van de 
uit de echt gescheiden echtgenoot wordt 
verworven alsof hij tijdens de duur van 
het huwelijk een activiteit als werkne
mer zou hebben uitgeoefend, dat pen
sioen wil toekennen overeenkomstig de 
algemene regel die toepasselijk is op het 
rustpensioen van de werknemers; uit ar
tikel 10, § 1, tweede lid, van bet konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 be
treffende het rust- en overlevingspensi
oen van werknemers, dat ingevolge arti
kel 16 van de wet van 20 juli 1990 
toepasselijk blijft, blijkt dat, nu bet een 
vrouw betreft die een bezoldigde activi
teit beeft uitgeoefend, haar rustpensioen 
moet worden berekend volgens een loop
baan die is uitgedrukt door een breuk 
met noemer 40; evenzo in het geval, zo
als ten deze, waarin de uit de echt ge
scbeiden ecbtgenoot een vrouw is, het 
haar door bet koninklijk besluit van 21 
december 1967 toegekende rustpensioen 
in veertigsten moet worden berekend, 
ongeacht de berekeningswijze van bet 
pensioen van baar ex-echtgenoot; daaruit 
volgt dat bet arrest, door zijn beslissing 
te steunen op de overweging dat het 
rustpensioen van de uit de echt geschei
den echtgenoot van een mijnwerker in 
dertigsten mag worden berekend, de regel 
miskent dat het pensioen van de uit de 
ecbt gescbeiden echtgenoot van een werk
nemer in alle gevallen in veertigsten moet 
worden berekend (scbending van de in 
het middel aangewezen bepalingen en in
zonderheid van de artikelen 10, § 1, van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 okto
ber 1967, 75 en 76 van het koninklijk be
sluit van 21 december 1967); 

Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat artikel 75 van 

het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1967 tot vaststelling van het al
gemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen van de 
werknemers de voorwaarden be
paalt waarin het genot van die pen
sioenregeling kan worden verkregen 
door de niet hertrouwde uit de echt 
gescheiden echtgenoot van een 
werknemer; 

Dat artikel 76, eerste lid, bepaalt 
dat het rustpensioen van de in arti-



~_1 '-- ===== 

Nr. 79 HOF VAN CASSATIE 171 

kel 75 beoogde personen wordt ver
worven onder dezelfde voorwaarden 
alsof de uit de echt gescheiden echt
genoot zelf een activiteit « als werk
nemer » zou hebben uitgeoefend tij
dens de duur van zijn huwelijk met 
de gewezen echtgenoot; dat die be
paling niet voorschrijft dat de uit de 
echt gescheiden echtgenoot moet 
worden beschouwd als iemand die 
dezelfde activiteit als zijn ex-echtge
noot heeft uitoefend, wat tot gevolg 
zou hebben dat, als laatstgenoemde 
als mijnwerker was tewerkgesteld, 
het pensioen van de uit de echt ge
scheiden echtgenoot in de regel in 
dertigsten zou moeten worden bere
kend en naargelang het geval vanaf 
de leeftijd van 55 of 60 jaar zou kun
nen ingaan, of zodra een tewerkstel
ling van vijfentwintig jaar als mijn
werker in de ondergrond kan wor
den aangetoond; dat uit het tweede 
lid van artikel 76 daarentegen blijkt 
dat de leeftijd vanaf welke het pen
sioen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot kan ingaan 65 of 60 jaar 
bedraagt naargelang het gaat om 
een man of een vrouw; dat het in
gaan van het pensioen op die leef
tijd de verantwoording vormt voor 
de berekening van het pensioen in 
vijfenveertigsten of in veertigsten, 
nu de noemer 45 of 40 van de in 
aanmerking genomen breuk het 
aantal jaren aanduidt begrepen in 
de periode vermeld in artikel 10, § 1, 
tweede lid, dat te dezen van toepas
sing is, van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffen
de het rust- en overlevingspensioen 
van werknemers; dat aldus, en in te
genstelling tot de beslissing van het 
arrest, artikel 76 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 de be
rekening in dertigsten uitsluit, die 
in voormeld artikel 10, § 2, 1°, uit
zonderlijk is bepaald ten voordele 
van de mijnwerkers; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 

arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

14 februari 1994 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Biitzler. 

Nr. 79 

3• KAMER - 14 februari 1994 

1° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
EN BETEKENING - BESLISSINGEN ONMID
DELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN -
ONDERZOEK - MEDISCH ONDERZOEK - GE
NEESHEER - AANWIJZING - RECHTBANKEN 
- ARBEIDSHOF - BEVOEGDHEID. 

2° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - ALGEMEEN - MINDER
VALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- ONDER
ZOEK - MEDISCH ONDERZOEK - GENEES
HEER - AANWIJZING - RECHTBANKEN 
ARBEIDSHOF - BEVOEGDHEID. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK 
MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN -
RECHTBANKEN - BEVOEGDHEID. 

4° MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKO
MINGEN - ONDERZOEK - RECHTBANKEN -
BEVOEGDHEID. 
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5° RECHTBANKEN BURGERLIJKE ZA-
KEN - SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE RE
GELS) - BEVOEGDHEID - ONDERZOEK -
MINDER-VALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN. 

1° en 2° Ontvankelijk is het cassatiebe
roep van de Belgische Staat, minister 
van Sociale Zaken, dat alleen is ge
richt tegen de beslissing, waarbij het 
arbeidshof zelf de geneesheer aanwijst 
voor het onderzoek inzake tegemoetko
mingen aan minder-validen. (Artt. 19 
en 1077 Ger.W.) 

3°, 4° en 5° Het arbeidshof kan zelf de 
geneesheer aanwijzen voor een onder
zoek inzake tegemoetkomingen aan 
minder-validen (1). [Art. 19 (2) wet van 
27 feb. 1987; art. 962 Ger.W.] 

(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN SOCIALE ZAKEN 
T. DORVAL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.0089.F) 

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

Over de door verweerster tegen 
het cassatieberoep opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : de 
aan het toezicht van het Hof onder
worpen beslissing is een beslissing 
alvorens recht te doen en de andere 
beslissingen van het arrest worden 
niet door het cassatieberoep bestre
den; 

Overwegende dat het middel, in 
tegenstelling met wat verweerster 
aanvoert, niet is gericht tegen de be
slissing van het arrest waarbij een 
onderzoek wordt bevolen; 

Dat het enige middel van het cas
satieberoep aileen maar gericht is 

(1) P. DENIS, Droit de la securite sociale, Mi
se a jour au 5 janvier 1989, de la cinquieme 
edition, Bruxelles, 1989, nrs. 729 en 734; P. 
LURQUIN, L'expertise medicale, Bruxel!es, 1989, 
nr. 153; art. 79 bijv. bij Ger.W., art. 3, titel II, 
hoofdstuk V. 

(2) Art. 19 v66r de wijziging ervan bij de wet 
van 26 juni 1992. 

tegen de beslissing, waarbij het ar
beidshof zelf de geneesheer aan
wijst om het onderzoek uit te voe
ren; dat in het middel wordt betoogd 
« dat het arrest, in plaats van zelf 
een geneesheer met het onderzoek 
te belasten, de zaak naar eiser had 
moeten verwijzen met het oog op de 
aanwijzing van een geneesheer »; 

Dat volgens het arrest, eiser voor 
het arbeidshof betoogde dat « in de 
onderstelling dat het recht van (ver
weerster) op de in (de wet van 27 fe
bruari 1987} bedoelde tegemoetko
mingen zou moeten worden onder
zocht, een nieuw onderzoek diende 
te worden uitgevoerd, overeenkom
stig artikel 38 van het koninklijk be
sluit van 6 juli 1987 »; 

Dat de bekritiseerde beslissing 
een eindbeslissing is, in de zin van 
artikel 19 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 9 van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten, 16 en 17 van het konink· 
lijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering 
van die wet, 

doordat het arrest, na te hebben be 
slist dat << nu de aanvraag van 20 juli 
1987 moet worden beschouwd als een 
eerste aanvraag tot herziening, in de zin 
van artikel 38 van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987, voor de eventuele toeken
ning van een inkomensvervangende en/ 
of integratietegemoetkoming per 1 juli 
1987, het nodig is dat het vermogen tot 
verdienen en de graad van zelfredzaam
heid van (verweerster), op die datum, 
door middel van een medisch onderzoek, 
wordt beoordeeld "• een geneesheer met 
dat onderzoek belast, 

terwijl het medisch onderzoek voor de 
toekenning van het recht op tegemoetko
mingen slechts kan geschieden op ver
zoek van de Dienst voor Tegemoetko
mingen aan Gehandicapten van het Mi
nisterie van Sociale Voorzorg, door een 
geneesheer van de medische dienst van 
dat ministerie, een geneesheer-in
specteur van de Dienst voor Medische 
Controle van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of 
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door een geneesheer aangewezen door 
het ministerie die de sociale zekerheid 
onder zijn bevoegdheid heeft, het arrest 
derhalve, in plaats van zelf een genees
heer met het onderzoek te gelasten, de 
zaak naar eiser had moeten verwijzen 
met het oog op die aanwijzing : 

Overwegende dat luidens artikel 9 
van de wet van 27 februari 1987 be
treffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten, de Koning bepaalt 
door wie, volgens welke criteria en 
op welke wijze het verdienvermogen 
en de zelfredzaamheid van de ge
handicapte worden vastgesteld; dat 
uit de artikelen 16 en 17 van het ko
ninklijk besluit van 6 juli 1987 tot 
uitvoering van de wet van 27 februa
ri 1987 blijkt dat de medische onder
zoeken voor de toekenning van het 
recht op tegemoetkoming geschie
den door een geneesheer van de me
dische dienst van het Ministerie van 
Sociale Voorzorg, door een genees
heer-inspecteur van de Dienst voor 
Medische Controle van het Rijksin
stituut voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering, of door een daartoe 
door de minister aangewezen ge
neesheer, nu die onderzoeken ge
schieden op verzoek van de Dienst 
voor Tegemoetkomingen aan de 
Handicapten van het Ministerie van 
Sociale Voorzorg; 

Overwegende echter dat artikel 19 
van voormelde wet bepaalt dat de 
geschillen over de rechten, ontstaan 
uit deze wet, tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten behoren; dat uit 
die bepaling en de plaats ervan in 
de wet blijkt dat de artikelen 9 van 
die wet, 16 en 17 van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 aileen toepas
selijk zijn op het administratief ge
deelte van de procedure inzake toe
kenning van tegemoetkomingen aan 
gehandicapten; 

Dat noch de wet van 27 februari 
1987, noch het uitvoeringsbesluit 
van 6 juli 1987 afwijken van artikel 
962 van het Gerechtelijk Wetboek, 
volgens hetwelk de rechter bevoegd 
is om deskundigen aan te stellen; 

Dat het arbeidshof de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt, wanneer het zelf de ge
neesheer met het onderzoek belast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 februari 1994 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Van Heeke en 
Geinger. 

Nr. 80 

ze KAMER - 15 februari 1994 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VOR
MEN VAN HET ONDERZOEK TER TERECHTZIT
TING - OPENBAARHEID VAN DE TERECHT
ZITTING- VASTSTELLING VAN ESTHETISCHE 
SCHADE IN RAADKAMER BEHANDELING 
MET GESLOTEN DEUREN - MOTIVERINGS
VERPLICHTING. 

2° GRONDWET - ART. 96 - OPENBAAR
HEID VAN DE TERECHTZITTING- VASTSTEL
LING VAN ESTHETISCHE SCHADE IN RAADKA
MER - BEHANDELING MET GESLOTEN DEU
REN - MOTIVERINGSVERPLICHTING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - OPENBAARHEID VAN DE TERECHT
ZITTING- VASTSTELLING VAN ESTHETISCHE 
SCHADE IN RAADKAMER BEHANDELING 
MET GESLOTEN DEUREN - MOTIVERINGS
VERPLICHT!NG. 
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1", 2" en 3" De rechter kan de esthetische 
schade van het slachtoffer slechts in 
raadkamer vaststellen mits hij, bij zijn 
beslissing over het behandelen van de 
zaak met gesloten deuren, vaststelt dat 
aan de bij artt. 96 Gw. en 6.1 E. V.R.M. 
gestelde voorwaarden van niet-open
baarheid van de terechtzitting is vol
daan. 

(VAN DE VELDE E.A. T. BAUDONCQ, E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7307) 

HET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1992 
door het Rof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het proces-ver

baal van de openbare terechtzitting 
van 6 oktober 1992 vermeldt : « Ret 
hof (van beroep) heeft heden " de vi
su " de esthetische schade van het 
slachtoffer (tweede verweerster) 
vastgesteld in raadkamer »; dat het 
arrest van 24 november 1992 stelt : 
« Ret hof (van beroep) heeft zich de 
visu kunnen vergewissen van de 
ernst dezer schade met een belang
rijke weerslag op de fysische inte
griteit van het slachtoffer. Naast de 
vele ontsierende littekens op de rug 
en benen zijn de weinig esthetische 
beenprothesen »; 

Overwegende dat noch in het bo
venvermeld proces-verbaal, noch in 
het veroordelend arrest, noch in een 
afzonderlijk arrest werd vastgesteld 
dat bij de beslissing over het behan
delen van de zaak met gesloten deu
ren, het hof van beroep heeft vast
gesteld dat was voldaan aan de 
voorwaarden van niet-openbaarheid 
van de terechtzitting, zoals bepaald 
bij de artikelen 96 van de Grondwet 
en 6.1 E.V.R.M.; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het eerste middel 
en de overige middelen die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; veroor
deelt de verweersters in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

15 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: mevr. Bourgeois- Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Houtekier. 

Nr. 81 

2• KAMER - 16 februari 1994 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZA
KEN - BELANG - STRAFVORDERING - VER
SCHILLENDE MISDRIJVEN - EEN ENKELE 
STRAF - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD 
DOOR EEN VAN DIE MISDRIJVEN - MIDDEL 
DAT ENKEL OP EEN ANDER MISDRIJF BE
TREKKING HEEFT- ONTVANKELIJKHEID -
VEREISTE. 

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN - OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 

VERWONDINGEN- ZWARE SLAGEN- STRAF
VORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - VEROORDELING - DESKUNDIGENON
DERZOEK - MOTIVERING - DUBBELZINNIG
HEID - BEGRIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - OPZETTE
LIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWON
DINGEN- ZWARE SLAGEN- VEROORDELING 
- DESKUNDIGENONDERZOEK - DUBBELZIN
NTGHEID - BEGRIP. 
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4° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - BEKLAAGDE -
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EEN ENKELE 
STRAF - VEROORDELING WEGENS EEN VAN 
DE MISDRIJVEN ONWETTIG - GEVOLG. 

1° Wanneer wegens verschillende mis
drijven een enkele straf is uitgespro
ken, is ontvankelijk de vordering tot 
vernietiging van de op de strafvorde
ring gewezen beslissing, als zij ge
grond is op een middel dat slechts op 
een van die misdrijven betrekking 
heeft ofschoon de straf naar recht ver
antwoord blijft door een ander mis
drijf, wanneer uit de motivering van 
de bestreden beslissing blijkt dat de 
uitgesproken straf minder zwaar zou 
zijn geweest, indien de rechter het 
misdrijf waarop het middel betrekking 
heeft, niet bewezen had verklaard (1). 
(Artt. 411 en 414 Sv.) 

2° en 3° Door dubbelzinnigheid aangetast 
is de beslissing die, enerzijds, op de 
strafvordering, de beklaagde veroor
deelt wegens opzettelijk toebrengen 
van slagen en verwondingen, die hetzij 
een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij 
een blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid, 
hetzij het volJedig verlies van het ge
bruik van een orgaan, hetzij een zware 
verminking ten gevolge hebben gehad, 
en anderzijds, op de burgerlijke 
rechtsvordering, een geneesheer-des
kundige aanwijst wiens opdracht uit
drukkelijk beperkt is tot het bepalen 
van de t1~"delijke ongeschiktheid (2). 
(Art. 97 Gw.; artt. 392, 398, 399 en 400 
Sw.) 

4° Wanneer de bestreden beslissing we
gens verschillende misdrijven een en
kele straf heeft uitgesproken en deze 
veroordeling voor een misdrijf onwet
tig is, vernietigt het Hoi de gehele ver
oordeling (3). 

(1) Cass., 16 sept. 1992, A.R. nr. 150 (A.C., 
1993, nr. 618). 

(2) Zie Cass., 10 feb. 1993, A.R. nr. 309 (A.C., 
1993, nr. 85). 

(3) Cass., 20 feb. 1985, A.R. nr. 4002 (A.C., 
1984-85, nr. 373). 

(DOYEN T. RAMOS RUEDA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1238.F) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 18 juni 1993 door bet 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

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

Overwegende dat het arrest eiser 
tot een enkele gevangenisstraf van 
zes maanden veroordeelt wegens de 
telastleggingen A (overtreding van 
de artikelen 392, 398, 399 en 400 van 
het Strafwetboek), B (overtreding 
van de artikelen 392, 398 en 399 van 
het Strafwetboek), C (overtreding 
van artikel 329 van het Strafwet
boek) en D (overtreding van de arti
kelen 3, 13, 17 en 20 van de wet van 
3 januari 1933 op de vervaardiging 
van, de handel in en bet dragen van 
wapenen en op de handel in muni
tie); 

Overwegende dat het arrest die 
straf verantwoordt met de vermel
ding dat, nu alle bewezen verklaar
de misdrijven « de uiting zijn van 
een enkel opzet, een enkele straf, de 
zwaarste, moet worden opgelegd, 
( ... ) er verzachtende omstandigheden 
moeten worden aangenomen in het 
voordeel van (eiser) ( ... en) er der
halve een minder strenge gevange
nisstraf, beneden het wettelijk mini
mum, moet worden uitgesproken »; 

Overwegende dat uit het boven
staande blijkt dat, ofschoon de be
slissing waarbij het in de telastleg
ging D omschreven misdrijf, zonder. 
wettige reden dragen van een wa
pen, bewezen verklaard wordt, de 
opgelegde straf afdoende naar recht 
verantwoordt, het hof van beroep te 
dezen bij de bepaling van de straf
maat enkel acht heeft geslagen op 
de beslissing waarbij het in de te
lastlegging A omschreven misdrijf, 
toebrengen van zware slagen of 
verwondingen, bewezen verklaard 
wordt; dat laatstgenoemd misdrijf, 
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waarop de zwaarste straf staat, het 
enige misdrijf is waarop een wette
lijke minimumgevangenisstraf van 
meer dan zes maanden staat; 

W at de telastlegging A betreft : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : schending van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, op de strafvordering, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder 
door eiser aan beide knieen was 
verwond, laatstgenoemde op grond 
van de artikelen 392, 398, 399 en 400 
van het Strafwetboek schuldig ver
klaart aan opzettelijk toebrengen 
van slagen en verwondingen die het
zij een ongeneeslijk lijkende ziekte, 
hetzij een blijvende ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid, hetzij het volledig verlies 
van het gebruik van een orgaan, 
hetzij een zware verminking ten ge
volge hebben gehad, anderzijds, op 
de burgerlijke rechtsvordering, een 
geneesheer-deskundige gelast het 
slachtoffer te onderzoeken, « diens 
toestand, letsels en verwondingen te 
beschrijven, de duur en de graad 
van de tijdelijke, zowel gehele als 
gedeeltelijke, ongeschiktheid, te be
palen , en uitdrukkelijk de door de 
eerste rechter aan de deskundige 
gegeven opdracht weglaat die erin 
bestond « te zeggen of de door het 
slachtoffer opgelopen letsels zijn li
chamelijke integriteit definitief aan
tasten en, zo ja, tot welke graad »; 

Overwegende dat uit die motiver
ing, inzonderheid in zoverre zij de 
opdracht van de deskundige beperkt 
tot de tijdelijke ongeschiktheid, niet 
valt op te maken of het hof van be
roep beslist heeft dat het over vol
doende gegevens beschikte om te 
kunnen beslissen dat de door ver
weerder opgelopen letsels zijn licha
melijke integriteit definitief aantast
ten en om achteraf de graad van die 
aantasting te kunnen bepalen, dan 
wel of het beslist heeft dat een defi
nitieve aantasting van de lichame
lijke integriteit van verweerder uit
gesloten moet worden geacht; 

Dat het Hof ten gevolge van de 
dubbelzinnigheid van de motivering 
onmogelijk de wettigheid van de be

. slissing kan nagaan; 

Wat de telastleggingen B, C en D 
betreft: 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep een enkele straf heeft opge
legd voor de in die telastleggingen 
omschreven misdrijven en voor het 
misdrijf bedoeld in de telastlegging 
A, de onwettigheid van de beslissing 
betreffende laatstgenoemd misdrijf 
de vernietiging van de volledige ver
oordeling tot gevolg heeft; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging tot gevolg heeft 
van de op de burgerlijke rechtsvor
dering gewezen beslissing die uit 
eerstgenoemde beslissing voortvloeit; 

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 het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de helft van de kosten ten laste 
van de Staat en verwijst verweerder 
in de andere helft; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

16 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. C. Dascotte, Bergen. 
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Nr. 82 

1 e KAMER - 18 februari 1994 

1° ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - ORDE 
VAN ADVOCATEN - BESLISSING VAN EEN 
RAAD VAN DE ORDE - HOGER BEROEP - DE
VOLUTIEVE KRACHT - ART_ 1068 GER.W. 

2° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN 
ORDE VAN ADVOCATEN - BESLISSING VAN 
EEN RAAD VAN DE ORDE - HOGER BEROEP 
- DEVOLUTIEVE KRACHT - ART. 1068 GER.W. 

3° ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE -
KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN - AAN
HANGIGMAKING VAN DE ZAAK - OPTREDEN 
VAN DE STAFHOUDER- OPENBARE ORDE. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
TUCHTZAKEN- ADVOCAAT- RAAD VAN DE 
ORDE - KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN 
- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK - OP
TREDEN VAN DE STAFHOUDER- OPENBARE 
ORDE. 

5° OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE 
ORGANISATIE - TUCHTZAKEN - ADVOCAAT 
- RAAD VAN DE ORDE - KENNISNEMING 
VAN TUCHTZAKEN - AANHANGIGMAKING 
VAN DE ZAAK - OPTREDEN VAN DE STAF
HOUDER. 

6° ADVOCAAT - DEONTOLOGIE - TUCHT
OVERHEID - EERLIJKHEID EN LOYAUTEIT. 

7° CASSATJEMIDDELEN TUCHTZA-
KEN - ALLERLEI - VERSCHILLENDE TE
LASTLEGGINGEN - EEN ENKELE STRAF -
CASSATIEMIDDEL MET BETREKKING TOT BE-
PAALDE TELASTLEGGINGEN 
LIJKHEID. 

ONTVANKE-

1° en 2° De bepaling van art. 1068 
Ger_ W., luidens welke hager beroep te
gen een eindvonnis of tegen een von
nis alvorens recht te doen het geschil 
zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hager beroep, is van toepassing op het 
hager beroep tegen een beslissing van 
een tuchtraad van de Orde van Advo
caten dat voor de tuchtraad van be
roep van die Orde is gebracht (1). 
(Artt. 2 en 1068 Ger.W.) 

(1) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1327). 

3°, 4° en 5° De raad van de Orde van Ad
vocaten kan slechts door toedoen van 
de stafhouder kennis nemen van de 
tuchtzaken; het toedoen van de staf
houder, die optreedt als een orgaan 
van de Orde, is van wezenlijk belang 
voor de rechtsbedeling en raakt de 
openbare orde (2). (Art. 457 Ger.W.) 

6° De advocaat, wiens beroep aan deon
tologische regels is onderw.orpen, is 
eerlijkheid en loyauteit verschuldigd 
aan zijn tuchtoverheid (3). 

7° Wanneer de tuchtraad van beroep van 
de Orde van Advocaten wegens ver
scheidene telastleggingen een enkele 
tuchtstraf uitspreekt op grand dat de 
gedaagde de regelen van waardigheid, 
rechtschapenheid en kiesheid die aan 
het beroep ten grondslag liggen, niet 
heeft nageleefd, zijn de cassatiemidde
len die slechts op een dee] van die te
Jastleggingen betrekking hebben, niet 
ontvankelijk, als blijkt dat, zelfs indien 
de grieven die worden aangevoerd te
gen de op dat deel van de telastleggin
gen gebaseerde beslissing gegrond 
zouden zijn, de tuchtstraf naar recht 
verantwoord blijft op grand van de 
overige telastleggingen. 

(X... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.93.0022.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 juni 1993 gewe
zen door de tuchtraad van beroep 
van de balies van het rechtsgebied 
van het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

(2) Cass., 14 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 162); 
2 juni 1983, A.R. nr. 6522 (ibid., 1982-83, nr. 
548); 9 nov. 1992, A.R. nr. 9508 (ibid., 1992-93, 
nr. 722). 

(3) Cass., 3 juni 1976 (A.C., 1976, 1105, met 
concl. proc.-gen. Delange, Bull. en Pas., I, 1976, 
1070); 12 mei 1977 (A.C., 1977, 936, met cone!. 
proc.-gen. Delange, Bull. en Pas., I, 1977, 929). 
Wat de geneesheer betreft: Cass., 29 mei 1986, 
A.R. nr. 7446 (A.C., 1985-86, nr. 609). 
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Over het eerste middel : 
Overwegende dat de bepalingen 

van artikel 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek luidens welke hoger 
beroep tegen een eindvonnis of een 
vonnis alvorens recht te doen het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de 
rechter in hoger beroep, van toepas
sing zijn op het hoger beroep tegen 
een beslissing van een tuchtraad 
van de Orde van Advocaten, dat 
voor de tuchtraad van beroep van 
die Orde is gebracht; 

Overwegende dat voor het overige 
de aanvoering dat niet duidelijk is 
op welke gegevens de tuchtraad van 
beroep zich steunt, vreemd is aan 
de aangewezen wetsbepaling; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser voor de tuch
traad van beroep verscheen en bij
gestaan was door een advocaat en 
inzonderheid bepaalde grieven op
wierp betreffende de telastleggingen 
III, a en III, b; 

Dat het middel, in zoverre het 
miskenning van het recht van ver
dediging en van artikel 6 van het 
E.V.R.M. aanvoert, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige duister is en in zoverre 
niet ontvankelijk; 

Over het derde middel : 
Wat het eerste en het derde on

derdeel betreft : 
Overwegende dat het onderzoek 

van de onderdelen het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van fei
ten, waarvoor het niet bevoegd is; 

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

Orde, overeenkomstig artikel 457 
van het Gerechtelijk Wetboek, door 

· toedoen van de stafhouder, kennis 
neemt van de tuchtzaken, hetzij 
ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij 
op schriftelijke aangifte door de pro-

cureur-generaal; dat de regel val
gens welke de raad van de Orde van 
Advocaten kennis neemt van de 
tuchtzaken door toedoen van de 
stafhouder van wezenlijk belang is 
voor de rechtsbedeling en de open
bare orde raakt; dat de stafhouder 
niet in zich de hoedanigheid van on
derzoeksrechter en procureur ver
enigt, maar optreedt als een orgaan 
van de Orde; 

Overwegende dat een aan de 
plichtenleer van een beroep onder
worpen persoon eerlijkheid en loy
auteit verschuldigd is aan zijn tucht
overheid; dat de bestreden beslis
sing de in het onderdeel aangewe
zen wetsbepalingen niet schendt 
waar zij oordeelt « dat in tuchtzaken 
een advocaat geen zwijgrecht heeft, 
doch wei een plicht van loyauteit en 
oprechtheid ten overstaan van de 
disciplinaire overheden en dit deel 
uitmaakt van de deontologie van het 
beroep »; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de bewezen 
verklaarde en bestrafte feiten dagte
kenen van voor een vorige ten laste 
van eiser gevoerde tuchtprocedure; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vijfde en het zesde mid
del: 

Overwegende dat eiser tot een 
tuchtstraf is veroordeeld op grond 
van de telasteleggingen I tot VI, be
halve II, a, III, c, en een gedeelte VI, 
b, waarvan eiser werd vrijgespro
ken; dat de tuchtraad van beroep 
vaststelt dat eiser « de regelen van 
waardigheid, rechtschapenheid en 
kiesheid die aan het beroep ten 
grondslag liggen niet heeft nage
leefd en oordeelt dat daardoor grond 
bestaat tot het opleggen van de 
tuchtstraf van drie maanden schor
sing »; 
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Overwegende dat de middelen 
slechts betrekking hebben op de te
lasteleggingen I tot V; dat, zelfs in
dien de aangevoerde grieven tegen 
de beslissingen gebaseerd op de te
lastleggingen I tot V gegrond zou
den zijn, de tuchtstraf naar recht 
verantwoord zou blijven op grand 
van de telastlegging sub VI zoals be
wezen verklaard; 

Dat de middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden, mitsdien niet ontvan
kelijk zijn; 

Over het zevende middel : 

Overwegende dat de grief dat aan 
eiser « geen enkel stuk medegedeeld 
werd )) niet voor het eerst in cassa
tie kan worden aangevoerd; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing eisers conclusie beant
woordt door erop te wijzen « dat het 
de uitdrukkelijke bedoeling van de 
wetgever is geweest aan de Stafhou
der de taak op te leggen te waken 
over de tuchtrechtelijke goede gang 
van zaken binnen de balie, waarin 
hij Stafhouder werd verkozen »; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige duister is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het achtste middel : 

Overwegende dat het middel dat 
een gebrek aan antwoord aanvoert 
en artikel 97 van de Grondwet niet 
als geschonden wetsbepaling aan
wijst, niet ontvankelijk is; 

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

18 februari 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gedeeltelijk andersluidende 
conclusie (4) van de h. D'Hoore, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 83 

3e KAMER - 21 februari 1994 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
KWIJTING SALDO - KWIJTING AFGELEVERD 
NA HET EINDE VAN DE ARBE!DSOVEREEN
KOMST - ART. 42 ARBE!DSOVEREENKOM
STENWET. 

Art. 42 Arbeidsovereenkomstenwet lui
dens hetwelk de kwijting voor saldo 
van rekening door de werknemer afge
geven op het ogenblik dat de overeen
komst een einde neemt, voor de be
diende niet betekent dat hij afziet van 
zijn rechten, vindt oak toepassing op 
de kwijting die betrekking heeft op de 
afrekening die ingevolge de beeindi
ging wordt opgemaakt en door de 
werknemer wordt afgeleverd nadat de 
overeenkomst reeds beeindigd is (1). 

Noot arrest nr. 82 : 

(4) Het O.M. concludeerde in gedeeltelijk an
dersluidende zin, onder verwijzing naar de ar
resten van het Hof van 6 november 1980 (A. C., 
1980-81, nrs. 149 en 150), en 11 april 1991, A.R. 
nr. 8927 (A. C., 1990-91, nr. 423), daar hij van oor
deel was dat uit de bestreden beslissing niet met 
voldoende zekerheid bleek dat, volgens de raad 
van beroep, de uitgesproken straf afdoende zou 
gerechtvaardigd zijn door de telastlegging waar
op de cassatiemiddelen geen betrekking had
den. 

Noot arrest nr. 83 : 

(1) Zie Cass., 27 juni 1973 (A.C., 1973, 1062). 
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(ROMMELAERE T. DEBAILLIE) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0037.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1991 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 6, 1126, 1128, 
1133, 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 821, 823, 1045 van het Gerech
telijk Wetboek, 6 en 42 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten, 12 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, en van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de af
stand van recht strikt moet worden uit
gelegd en slechts mag worden afgeleid 
uit feiten die voor geen andere uitleg
ging vatbaar zijn, 

doordat het Arbeidshof te Gent, afde
ling Brugge, in de bestreden beslissing, 
na te hebben vastgesteld dat eiser tot en 
met 19 augustus 1988 als bekister werk
zaam was bij verweerder en dat hij op 9 
september 1988 de volgende verklaring 
ondertekende: "Ondergetekende, Dhr. 
Rommelaere Michel, wonende ( ... ) ver
klaart hierbij, aile lonen, bijkomende 
kosten, of aile wettelijke opgelegde bij
komende betalingen ontvangen te heb
ben, hetzij met een cheque, hetzij in con
tant geld. Dit al dan niet voorkomend op 
mijn loonstrook w.g. Aldus is de werkge
ver mij niets meer verschuldigd en heb 
ik van mijn kant niets meer te eisen ", 
oordeelt dat (" nu (eiser) op 9 september 
1988 op ondubbelzinnige wijze afstand 
heeft gedaan van de betaling van aile 
gelden en gesteld heeft dat zijn werkge
ver hem niets meer veschuldigd was, is 
zijn naderhand met betrekking tot be
paalde rechten alsnog ingestelde vorde
ring ongegrond, zoals terecht opgemerkt 
door de eerste rechter ", op volgende 
gronden : " Uit voormelde verklaring kan 
afgeleid (worden) dat (eiser) op 9 sep
tember 1988 de bedoeling had afstand te 
doen van al zijn rechten hem verleend 
krachtens de arbeidsovereenkomst. De 
vraag of de afstand van rechten die uit 
voormelde verklaring moet blijken 
rechtsgeldig is, gelet op het feit dat de 
rechten die het voorwerp zijn van deze 
afstand, van dwingend recht zijn of zelfs 
van openbare orde, en de niet-inachtne-

ming ervan strafrechtelijk gesanctio
neerd is, dient anders dan voorgehouden 
door (eiser) toch positief beantwoord te 
worden. De strafrechtelijke sanctio
nering met betrekking tot het in acht ne
men van de rechten van de werknemer, 
maakt dit recht immers niet onbeschik
baar, op voorwaarde nochtans dat het 
misdrijf voltooid is, en dat de werkne
mer zich niet meer in een band van on
dergeschiktheid bevindt, zodat hij over 
deze rechten kan beschikken ( ... ). (Eiser) 
kon dus op 9 september 1988, zijnde 
meer dan drie weken na het einde van 
de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig af
stand doen van de hem toegekende rech
ten. Hij heeft dit ook in ondubbelzinnige 
termen gedaan. ( ... ). Gelet op de specifie
ke inhoud van de op 9 september 1988 
door (eiser) ondertekende verklaring, 
welke als een afstand van recht dient be
schouwd te worden, dienen de middelen 
van (eiser) met betrekking tot de toepas
selijkheid van artikel 42 Arbeidsovereen
komstenwet, de ongeldige kwijting en de 
dading, dan ook niet verder onderzocht 
te worden" (arrest pp. 4 tot 6), 

terwijl, eerste onderdeel, afstand van 
recht op strikte wijze moet worden uitge
legd en het vermoeden van afstand 
slechts mag worden afgeleid uit feiten en 
omstandigheden die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn; De omstandig
heid dat in de akte van 9 september 1988 
vermeld wordt dat " aile lonen, bijkomen
de kosten, of aile wettelijke opgelegde 
bijkomende betalingen ontvangen (wer
den) ", dat "niets meer verschuldigd 
(is) " en eiser " niets meer te eisen 
(heeft) " niet toelaat uit te maken welke 
precieze verbintenissen werden voldaan 
noch het mogelijk maakte op strikte wij
ze uit te leggen van welke rechten eiser 
zou hebben afgezien; Bedoelde verkla
ring derhalve niet wettig als afstand van 
enig, niet nader bepaald, recht kan wor
den opgevat, 

zodat het arbeidshof niet wettig eisers 
vordering tot het bekomen van een bij 
een coilectieve arbeidsovereenkomst be
paalde verplaatsingsvergoeding en mobi
liteitspremie kan afwijzen op grand van 
de overweging dat eiser door de verkla
ring van 9 september 1988 van deze 

. rechten zou hebben afstand gedaan 
· (schending van artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 821, 823 en 
1045 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de afstand van recht strikt moet 
worden uitgelegd en slechts mag worden 
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afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn), 

tweede onderdeel, geen afstand kan 
worden gedaan, ongeacht het tijdstip 
waarop de afstand wordt gedaan, van 

. een recht toegekend door een rechts
norm die de openbare orde raakt; Niet 
betwist werd dat het recht op de gevor
derde verplaatsingsvergoeding en mobili
teitspremie, verleend werd bij een alge
meen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst die strafsancties 
voorzag, 

zodat het arbeidshof niet wettig kon 
oordelen dat de op 9 september 1988 on
dertekende verklaring, voor zover zij een 
afstand inhield van rechten die de open
bare orde raken, rechtsgeldig was 
(schending van artikelen 6, 1126, 1128 en 
1133 van het Burgerlijk Wetboek en 6 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten), 

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 42 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten en 12 
van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werk
nemers, de k.wijting voor saldo van reke
ning door de werknemer afgegeven op 
het ogenblik dat de overeenkomst een 
einde neemt, voor de werknemer niet be
tekend dat hij van zijn rechten afziet; 
Deze wetsbepalingen inhouden dat de 
werknemer bij het einde van de dienst
betrekking niet onder de vorm van een 
kwijting kan afzien van zijn rechten of 
een dading treffen; een algemene en va
ge omschrijving of bepaling, waarbij de 
werknemer ter gelegenheid van de kwij
ting van bepaalde bedragen of sommen 
die hij van de werkgever bij het einde 
van de overeenkomst ontvangt, of die 
hem worden toegezegd, afziet van elke 
eventueel aanvullende vergoeding of elk 
eventueel bestaand recht, derhalve 
slechts als kwijting kan worden opgevat, 
zonder dat deze algemene en vage om
schrijving of bepaling als een afstand 
van recht of als een dading tussen werk
gever en werknemer zou mogen worden 
opgevat; De woorden " op het ogenblik 
dat de overeenkomst een einde neemt" 
erop wijzen dat de bepaling aileen toe
passelijk is op de afrekening die ter ge
legenheid van het bei:\indigen van de 
overeenkomst wordt opgemaakt maar 
niet als voorwaarde voor toepasselijk
heid stelt dat het afleveren van de kwij
ting noodzakelijk moet geschieden op 
het ogenblik zelf waarop de overeen
komst een einde neemt, en artikelen 42 

van de Arbeidsovereenkomstenwet en 12 
van de Loonbeschermingswet derhalve 
toepasselijk zijn op de kwijting die be
trekking heeft op een afrekening die in
gevolge de bei:Hndiging van de dienstbe
trekking op 19 augustus 1988, opgestelde 
verklaring van 9 september 1988 met be
trekking tot het " ontvangen " van " alle 
lonen, bijkomende kosten of alle wette
lijke opgelegde bijkomende betalingen ", 
waarin tevens vermeld werd dat " niets 
meer verschuldigd (is)" en "niets meer 
te eisen" derhalve onder het toepas
singsgebied van genoemde artikelen 42 
van de Arbeidsovereenkomstenwet en 12 
van de Loonbeschermingswet valt, en 
door de algemene formulering van de be
woordingen ervan, gelet op genoemde 
wetsbepalingen, niet als afstand van 
recht kan worden opgevat, 

zodat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing ten onrechte de toepasselijk
heid van artikel 42 van de Arbeidsover
eenkomstenwet (en 12 van de Loonbe
schermingswet) heeft uitgesloten (schen
ding van artikel 42 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten en 12 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers) » : 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 42 van 

de Arbeidsovereenkomstenwet be
paalt dat de kwijting voor saldo van 
rekening door de werknemer afge
geven op het ogenblik dat de over
eenkomst een einde neemt, voor de 
werknemer niet betekent dat hij 
van zijn rechten afziet; 

Dat de woorden « op het ogenblik 
dat de overeenkomst een einde 
neemt » erop wijzen dat de bepaling 
aileen toepasselijk is op de afreke
ning die bij het beeindigen van de 
overeenkomst wordt opgemaakt, 
maar niet als voorwaarde stellen dat 
het afleveren van de kwijting nood
zakelijk moet geschieden op het 
ogenblik zelf dat de overeenkomst 
een einde neemt; 

Dat dit artikel 42 daarom ook van 
toepassing is op de afrekening die 
ingevolge de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst wordt opge
maakt en door de werknemer wordt 
afgeleverd nadat de overeenkomst 
reeds beeindigd is; 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser, werknemer, na het 
einde van de arbeidsovereenkomst 
een stuk ondertekende, waarbij hij 
verklaarde aile lonen, bijkomende 

. kosten of aile wettelijk opgelegde 
bijkomende betalingen te hebben 
ontvangen, dat verweerder, zijn 
werkgever, hem aldus niets meer 
verschuldigd is en dat hijzelf niets 
meer te eisen heeft; 

Dat het arrest oordeelt dat dit stuk 
niet onder de toepassing valt van ar
tikel 42 van de Arbeidsovereenkom
stenwet, op de gronden dat het stuk 
na het einde van de overeenkomst ge
tekend werd en als een afstand van 
recht dient te worden aangemerkt; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing 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; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

21 februari 1994 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Veroug
straete, waarnemend voorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bi.itzler. 

Nr. 84 

3• KAMER - 21 februari 1994 

1° NIEUWE VORDERING - BURGER· 
LIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING 
VAN DE VORDERING - ~NACHTNEMING VAN 

FElTEN DIE ZICH IN DE LOOP VAN BET GE
DING HEBBEN VOORGEDAAN - ART. 807 EN 
808 GER.W. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ALLERLEI - VORDERING IN RECHTE UIT
BREIDEN OF WIJZIGING VAN DE VORDERING 
- TOEPASSING ARTI. 807 EN 808 GER.W. - GE
VOLG. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- OPZEGGINGSVERGOEDING - VORDERING 
IN RECHTE - UITBREIDING OF WIJZIGING 
VAN DE VORDERING- TOEPASSING ARTI. 807 
EN 808 GER.W. - GEVOLG. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- UITWINNINGSVERGOEDING - VORDERING 
IN RECHTE - UITBREIDING OF WIJZIGING 
VAN DE VORDERING - TOEPASSING ARTI. 807 
EN 808 GER.W. - GEVOLG. 

1° De rechter doet uitspraak over de bij 
hem aanhangige vordering zoals zij 
wettelijk gewijzigd of uitgebreid is 
overeenkomstig artt. 807 en 808 
Ger. W., met inachtneming van de fei
ten die zich in de loop van het geding 
hebben voorgedaan en die een weer
slag hebben op het geschil, zonder 
evenwel de grenzen gesteld bij art. 808 
Ger. W. te mogen overschrijden (1). 

2°, 3° en 4° De rechter die oordeelt dat de 
opzeggings- en uitwinningsvergoeding 
niet kunnen worden beschouwd als 
een accessorium of uitvloeisel van de 
vordering inzake achterstallig loon, va
kantiegeld of loon voor feestdagen ver
antwoordt zijn beslissing naar recht 
(2). 

(LIPS T. ETS. ROGIERS & C0 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0117.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1992 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 807, 808 en, 
voor zoveel als nodig, van de artikelen 

(1) en (2) Zie Cass., 11 mei 1990, A.R. nr. 6525 
(A. C., 1989-90, nr. 536), met voetnoot. 
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1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden arrest, bij be
vestiging op dit punt van het vonnis a 
quo, de uitgebreide en/of gewijzigde 
hoofdvordering door eiser ingesteld bij 
conclusie neergelegd ter griffie van de 
Arbeidsrechtbank te Kortrijk op 25 okto
ber 1984 niet ontvankelijk verklaart wat 
betreft de gevorderde opzeggingsvergoe
ding, uitwinningsvergoeding, vakantie
geld einde dienstbetrekking en afgifte 
sociale dokumenten bij einde van de 
dienstbetrekking, en de uitspraak over 
de kosten om andere redenen aanhoudt, 
in hoofdzaak om reden dat : " ... Om on
der de ontvankelijkheidsvoorwaarden 
van artikel 808 Ger.W. te vallen, moet 
het gaan om een " aanvullende " vorde
ring. Weliswaar wordt in artikel 808 
Ger.W. niet omschreven wat hieronder 
dient verstaan. Nochtans wordt alge
meen aanvaard, dat het daarbij moet 
gaan om vorderingen die impliciet vervat 
zijn in de termen van het dagvaardings
exploot. Het betreft dus vorderingen die 
in het verlengde liggen van de oorspron
kelijke vordering, hetzij omdat zij er een 
accessorium van zijn, hetzij omdat zij 
voortvloeien uit feiten die zich hebben 
voorgedaan sedert de dagvaarding, op 
voorwaarde dat deze feiten in de lijn lig
gen van elementen die reeds in de dag
vaarding werden aangehaald (Fettweis 
A., "Manuel de procedure civile", nr. 68, 
p. 86-87). Terecht heeft de eerste rechter 
dus overwogen dat een opzeggings- en 
· uitwinningsvergoeding geenszins kunnen 
beschouwd worden als accessorium of 
uitvloeisel van een vordering inzake ach
terstallig loon, vakantiegeld, of loon voor 
feestdagen. Eveneens terecht was de eer
ste rechter van oordeel dat de uitbrei
ding van de vordering, vervat in de op 25 
oktober 1984 neergelegde conclusies, in 
zover deze uitbreiding slaat op verbre
kingsvergoeding en uitwinningsvergoe
ding, ook in toepassing van artikel 807 
Ger.W. onontvankelijk is. Er is immers 
niet voldaan aan de voorwaarde van arti
kel 807 Ger.W. dat de nieuwe conclusies 
met betrekking tot beide voormelde on
derdelen zouden berusten op een feit of 
akte welke reeds in de dagvaarding werd 
aangevoerd. Anders dan (eiser), en met 
de eerste rechter is het Arbeidshof im
mers van oordeel, dat het feit en/of de 
akte, d.i. de handeling, die in de dagvaar
ding werden aangevoerd, niet de arbeids
overeenkomst tussen de partijen is, doch 
enkel de niet-naleving van welbepaalde 

verplichtingen voortvloeiend uit en tij
dens de uitvoering van deze arbeidsover
eenkomst, m.n. de niet - of niet afdoen
de betaling van loon, vakantiegeld en 
loon voor wettelijke feestdagen »; 

terwijl, eerste onderdeel, art. 807 
G.W.b. de uitbreiding of de wijziging van 
een hangende vordering door middel van 
op tegenspraak genomen besluiten toe
laat, voor zover de nieuwe vordering be
rust op een feit of op een akte in de dag
vaarding aangevoerd, zelfs zo de juridis
che omschrijving ervan verschillend is; 
Het nodig, maar voldoende is dat de bij 
besluiten geformuleerde vordering ge
grond is op een feit of een handeling 
(een akte) die virtueel of impliciet begre
pen is in de inleidende dagvaarding; 
Wanneer bij dagvaarding een aantal vor
deringen worden geformuleerd steunend 
op het bestaan en de wijze van uitvoe
ring van een arbeidsovereenkomst en 
wanneer in de loop van het geding aan 
die overeenkomst een einde wordt ge
steld, steunen de bijkomende vorderin
gen in betaling van vergoedingen inge
volge die bei:Hndiging, op feiten of akten 
virtueel of impliciet in de dagvaarding 
vermeld, nu de beiHndiging weliswaar 
geen feit was bij inleiding van het ge
ding - en dus niet kon worden vermeld 
in de dagvaarding - maar niettemin een 
eventualiteit vormde gezien het bestaan 
van het geschil, en aldus geacht moet 
worden impliciet of virtueel in de dag
vaarding begrepen te zijn geweest; Dat, 
met andere woorden, het touter feit in de 
inleidende dagvaarding het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst te vermelden, 
inderdaad niet toelaat in de loop van het 
geding om het even welke vordering die 
verwijst naar het bestaan van die over
eenkomst te formuleren, maar daarente
gen wel toegelaten is een vordering die 
is ingesteld vanwege de slechte nako
ming van de verbintenissen voortvloeien
de uit een arbeidsovereenkomst zoals in 
casu, in de loop van het geding uit te 
breiden met een vordering die steunt, 
niet meer op de slechte nakoming van 
de verbintenissen voortspruitend uit de 
overeenkomst door de tegenpartij, maar 
op de verbreking door dezelfde partij 
van die overeenkomst die plaats vindt na 
inleiding van de vordering; Aldus im
mers een voldoende nauwe band bestaan 
tussen de niet-nakoming van verbintenis
sen en de verbreking van de overeen
komst waaruit die verbintenissen voort
spruiten, waarop dan de respektievelijke 
vorderingen steunen, 
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zodat het bestreden arrest, door er an
ders over te beslissen, de bijkomende 
vorderingen van eiser gesteund op de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
niet wettig van de hand heeft gewezen 
als niet toelaatbaar (schending van de 
aangehaalde wettelijke bepalingen en, 
meer bepaald, van art. 807 G.Wb.); 

terwijl, tweede onderdeel, een vorde
ring overeenkomstig art. 808 G.W.b, in 
elke stand van het geding en zelfs bij 
verstek kan worden uitgebreid met in
tresten, rentetermijnen, huurgelden en 
elk toebehoren sedert de instelling van 
de vordering verschuldigd of vervallen, 
evengoed als met later bewezen verho
gingen of schadevergoedingen; Deze be
paling toelaat bijkomende vorderingen in 
te stellen, d.w.z. vorderingen die in het 
verlengde liggen van de oorspronkelijk 
ingestelde vordering, die de oorspronke
lijke vordering vervolledigen met haar 
bijhorende aspekten of die de oorspron
kelijke vordering aanpassen aan de fei
ten en gebeurtenissen die zich hebben 
voorgedaan na het instellen ervan of die 
er enig gevolg van zijn; Het daarbij no
dig maar voldoende is dat de aanpassing 
van de vordering op grand van nieuwe 
feiten die zich na de dagvaarding hebben 
voorgedaan, steunt op feiten die in de 
lijn liggen van de feiten reeds aange
voerd in de dagvaarding; Eiser bij dag
vaarding betaling van geldsommen vor
dert waarop hij meent aanspraak te 
hebben en waarover hij met verweerster 
een konflikt heeft; De arbeidsovereen
komst kort na dagvaarding en in de kon
tekst van het geschil tussen partijen, een 
einde neemt op initiatief van verweer
ster; Eiser bij konklusie van 25 oktober 
1984 zijn vordering in betaling van geld
sommen ten laste van verweerster aan
past aan de nieuwe gebeurtenis, nl. de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst, 
en bijgevolg onder meer een verbre
kings- en uitwinningsvergoeding vordert, 
bijkomende vorderingen gesteund op het 
na dagvaarding tussengekomen nieuw 
feit; 

zodat de appelrechters niet zonder 
schending van het recht een bestaande 
vordering uit te breiden, hebben beslist 
dat de door eiser bij konklusie van 25 
oktober 1984 geformuleerde bijkomende 
vorderingen tot o.m. het bekomen van 
een verbrekings- en uitwinningsvergoe
ding vanwege het na dagvaarding beein
digen van de arbeidsovereenkomst, niet 
ontvankelijk zijn (schending van de aan- · 

gehaalde wettelijke bepalingen en, meer 
bepaald van art. 808 G.Wb.) » : 

Wat het eerste onderdeel hetreft : 
Overwegende dat ingevolge arti

kel 807 van het Gerechtelijk Wet
hoek een vordering kan worden uit
gehreid of gewijzigd indien de nieu
we op tegenspraak genomen conclu
sies herusten op een feit of akte, dit 
is een handeling, in de dagvaarding 
aangevoerd; 

Dat de ~!!kele vermelding van een 
arheidsovereenKomsflnc1e" dagvaar
ding waarhij een vordering wordt 
ingesteld tot naleving van welhe
paalde verplichtingen voortvloeiend 
uit de uitvoering tijdens de overeen
komst van die arheidsovereenkomst, 
niet kan volstaan als aanvoering 
van een feit of handeling waarop 
een vordering kan worden gegrond 
tot hetaling van vergoedingen ver
schuldigd wegens de verhreking van 
die arheidsovereenkomst; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat in de dagvaarding 
enkel de J!iej::Jl~vjgg van welhe
paalde verpllchtingen voortvloeiend 
uit en tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst wordt aangevoerd ter
wijl in de uitgehreid~ vordering ook 
aanspraak woraf geiliaaKtop ~ 
hrekingsvergoeding en uitwinnfngs
~lng-eii"dat de onderliggende 
handeling waarop deze laatste aan
spraken zijn gehaseerd, precies de 
verhreking van de arheidsovereen
Irorr1sf1s; 

Dat de appelrechters qj~ oordelen 
dat de nieuwe conclusie~ herus- \ 
ten op een handeling in a:e-dagvaar- _;{ 
ding aangevoerd, artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wethoek niet schenden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

kel 808 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de partijen in elke stand van 
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het geding, zelfs bij verstek, de inte
resten, rentetermijnen, huurgelden 
en elk toebehoren, sedert de instel
ling van de vordering verschuldigd 
of vervallen, kunnen vorderen en 
zelfs de later bewezen verhogingen 
of schadevergoedingen; dat die wets
bepaling niet toelaat dat andere vor
deringen dan aanpassingen van de 
oorspronkelijke vorderingen op 
grond van dit artikel zouden worden 
ingesteld; 

Dat de rechter over de bij hem 
aanhangige vordering weliswaar uit
spraak moet doen met inachtneming 
van de feiten die zich in de loop van 
het geding hebben voorgedaan en 
een weerslag hebben op het geschil, 
maar de grenzen door artikel 808 
van het Gerechtelijk Wetboek ge
steld, niet mag overschrijden; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat de opzeggings- en uit
winningsvergoeding te dezen niet 
kunnen worden beschouwd als een 
accessorium of uitvloeisel van de 
vordering inzake achterstallig loon, 
vakantiegeld of loon voor feestda
gen; 

Dat zij aldus hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

21 februari 1994 - a• kamer - Voor
zitter en· verslaggever: de h. Veroug
straete, waarnemend voorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De Ra
eve, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 85 

a• KAMER - 21 februari 1994 

1° CASSATIEBEROEP - DIENSTPLICHT
ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING HERKEU· 
RINGSRAAD - GEEN BESLISSING BEDOELD 
IN ART. 39 DIENSTPLICHTWET - GEVOLG. 

2° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL· 
LEGES - SAMENSTELLING, BEVOEGDHEID. 
RECHTSPLEGINGEN - HERKEURINGSRAAD -
NIET-AANMELDING - INSCHRIJVING IN RE· 
GISTER WEERSPANNELINGEN - PROVINCIE· 
GOUVERNEUR - BEROEP - MINISTER VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN - CASSATIEBEROEP 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1° en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep tegen de beslissing van de her
keuringsraad die oordeelt dat betrok
kene ingevolge niet-aanmelding dienst
weigeraar dient te worden verklaard 
met toepassing van art. 65 Dienstplich
twet; krachtens de bepaling van art. 
65, § 3, Dienstplichtwet wordt de 
dienstweigeraar als weerspannige be
handeld en is art. 7 Dienstplichtwet 
toepasselijk, volgens hetwelk tegen de 
inschrijving in de registers van weer
spannigen en dienstweigeraars door de 
provinciegouverneur, voor de betrokke
ne beroep openstaat bij de minister 
van Binnenlandse Zaken. (Artt. 7, a9, 
50, 65, §§ 1 en a, Dienstplichtwet.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M.9a.ooa6.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 juni 1993 door 
de herkeuringsraad van de Provin
cie Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat de herkeurings
raad vaststelt dat eiser wiens adres 
onbekend is, met toepassing van ar
tikel 102, § 3, van de Dienstplichtwet 
opgeroepen werd om voor de raad te 
verschijnen; dat de herkeuringsraad 
van oordeel is dat eiser dienstweige
raar dient te worden verklaard op 
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grond van artikel 65 van de Dienst
plichtwet; 

Overwegende dat de beslissingen 
van de herkeuringsraad, waartegen 
overeenkomstig artikel 50 van de 
Dienstplichtwet cassatieberoep kan 
worden ingesteld, de beslissingen 
zijn waarbij de herkeuringsraad uit
spraak doet over de in artikel 39 
van de wet opgesomde aanvragen 
en keuringen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing geen beslissing is als hiervo
ren bedoeld; 

Dat, krachtens artikel 65, §§ 1 en 
3, van de Dienstplichtwet, hij die zo
als eiser naar de herkeuringsraad 
verwezen is en zich niet aanmeldt, 
dienstweigeraar is en als weerspan
neling behandeld wordt; 

Dat het oordeel dat eiser dienst
weigeraar dient te worden ver
klaard, slechts het bestaan vaststelt 
van de voorwaarden tot toepassing 
van artikel 7 van de Dienstplich
twet, waarvan krachtens artikel 65, 
§ 3, de bepalingen op de dienstwei

. geraars van toepassing zijn; 

Dat, volgens voornoemd artikel 7, 
alleen de provinciegouverneur be
voegd is om de dienstweigeraar in 
te schrijven in het register van de 
weerspannelingen en dienstweige
raars; dat de dienstweigeraar tegen 
die inschrijving een beroep kan in
stellen bij de minister van Binnen
landse Zaken; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

21 februari 1994 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Veroug
straete, waarnemend voorzitter - Gelijk
luidende conclusie van mevr. De Raeve; 
advocaat-generaal. 

Nr. 86 

2" KAMER - 22 februari 1994 

1° VER.JARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - STUITING - SAMENHANGEN
DE MISDRIJVEN- AANVANGSDATUM VERJA
RING- BEPALING. 

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

1° Zo de rechter bij het vaststellen van 
de stuiting van de verjaring van de 
strafvordering met betrekking tot een 
beklaagde rekening mag houden met 
de daden die de verjaring stuiten met 
betrekking tot alle andere tezamen be
handelde of berechte ten laste van an
dere beklaagden gelegde misdrijven, 
waartussen een nauwe band van in
trinsieke samenhang bestaat, dan kan 
hij voor wat het bepalen van de aan
vangsdatum van de verjaring betreft, 
enkel de feiten in aanmerking nemen 
die door die beklaagde zelf werden ge
pleegd en waaraan hij schuldig wordt 
verklaard (1). 

2° Wanneer het Hoi aan de hand van de 
stukken heeft nagegaan dat de straf
vordering verjaard was op de dag 
waarop de bestreden beslissing werd 
gewezen, wordt die beslissing vernie
tigd zonder verwijzing (2). 

(VADOS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6721) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 3 april 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorzieningen van Roger 
Vados en Robert Vados: 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 

(1) en (2) Cass., 19 jan. 1959 (Bull en Pas., 
1959, I, 497). 
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waarbij de eisers worden vrijgespro
ken: 

Overwegende dat de voorzienin
gen bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de veroordelende be
slissingen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 21 tot 25 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het beroe
pen vonnis op penaal gebied waarbij ver
schillende tenlasteleggingen tegen de 
eerste eiser werden bewezen verklaard 
en eerste eiser werd veroordeeld in staat 
van wettelijke herhaling tot een gevan
genisstraf van achttien maanden en tot 
een geldboete van 1.000 frank of een ver
vangende gevangenisstraf van drie 
maanden en waarbij verschillende ten
lasteleggingen tegen de tweede eiser 
werden bewezen verklaard en tweede ei
ser werd veroordeeld tot een gevangenis
straf van achttien maanden met uitstel 
gedurende vijf jaar uitgezonderd de 
reeds ondergane voorhechtenis en tot 
een geldboete van 1.000 frank of een ver
vangende gevangenisstraf van drie 
maanden bevestigt en beide eisers ver
plicht tot betaling van een bijdrage tot 
de financiering van het Bijzonder Fonds 
tot Hulp van de Slachtoffers van Opzet
telijke Gewelddaden, na te hebben vast
gesteld dat « de verschillende tenlaste
leggingen, voor zoveel deze bewezen 
zouden zijn, onderling nauw verbonden 
zijn door intrinsieke samenhang » en 
« voor zoveel de in deze tenlasteleggin
gen omschreven feiten bewezen zouden 
zijn in hoofde van de respectieve be
klaagden, deze de opeenvolgende en 
voortdurende uiting zijn van eenzelfde 
opzet » en gevolgelijk « dat de verjaring 
van de strafvordering voor het geheel 
van de in de zaken I, II en III vervolgde 
feiten, opzichtens ieder van de beklaag
den een aanvang neemt vanaf de laatste 
in de tenlastelegging A, II, 4, van de 
zaak III aangestipte datum, zegge 9 okto
ber 1987; dat tussen geen dezer feiten 
een termijn verstreek waardoor de verja
ring bereikt werd » en beslist « dat de 
verjaring van de strafvordeling opzich
tens de thans nog in zake zijnde be
klaagden gestuit werr:l door de dagvaar
ding van 1 oktober 1990 ''• 

terwijl de regel volgens welke, wan
neer verschillende misdrijven de uitvoe
ring van een enkele opzet zijn en aldus 
slechts een enkel misdrijf uitmaken, de 
verjaring van de strafvordering voor het 
geheel van de feiten pas een aanvang 
neemt vanaf het laatste gepleegde feit, 
maar van toepassing is als het laatste 
van die feiten, dat niet verjaard is, bewe
zen is verklaard; dat het bestreden ar
rest derhalve niet wettig kon beslissen 
dat de verjaring van de strafvordering 
voor het geheel van de feiten opzichtens 
ieder van de beklaagden een aanvang 
neemt vanaf het laatst in de tenlasteleg
ging A, II, 4, van de zaak III aangestipte 
datum, zegge 9 oktober 1987 en dat de 
verjaring van de strafvordering opzich
tens de thans nog in zake zijnde be
klaagden gestuit werd door de dagvaar
ding van 1 oktober 1990, nu het de 
tenlastelegging A, II, 4, die ten laste 
werd gelegd van de beklaagde Ronny 
Smekens niet bewezen verklaart doch 
vaststelt dat de strafvordering voor het 
geheel van de thans ten laste van deze 
beklaagde gelegde feiten in de zaken I 
en III vervallen is ingevolge het gezag 
van gewijsde van het in kracht van ge
wijsde getreden vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Gent van 25 januari 
1991; dat tenminste het Hof in de onmo
gelijkheid verkeert na te gaan of, op de 
dag van de uitspraak van het arrest, de 
strafvordering al dan niet door verj aring 
was vervallen (schending van de artike
len 21 tot 25 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat de rechter bij de 
vaststelling van de stuiting van de 
verjaring van de strafvordering met 
betrekking tot een bepaalde be
klaagde rekening mag houden met 
de daden die de verjaring stuiten 
met betrekking tot aile andere teza
men behandelde of berechte ten las
te van andere beklaagden gelegde 
misdrijven, waartussen een nauwe 
band van intrinsieke samenhang be
staat; dat evenwel, voor wat betreft 
het bepalen van de aanvangsdatum 
van de verjaring, de rechter enkel 
de feiten in aanmerking kan nemen, 
die door de beklaagde zelf werden 
gepleegd en waaraan hij schuldig 
wordt verklaard; 
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Overwegende dat de appelrechters 
met bevestiging van het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen van 14 februari 1991, de bei
de eisers veroordelen wegens de 
vermengde feiten omschreven onder 
de telastleggingen Alb, Ale, Ald, 
Ale, Alf, Ali, Alj, Alk, A2b, A2c, 
B1b, B1c, B1d, Bli, B1j, B2b1, B2b2, 
B2b3, B2b4, B2b6, B2b8, B3c, B3d, 
B3e, B3h, E3a, E3b, E3c, E3d, E3e, 
E3i, E3k, E4a, E4b, der zaak I; dat 
de laatste feiten gepleegd werden na 
3 december 1985 (B3e), op een niet 
nader te bepalen datum tussen 30 
mei 1985 en 18 oktober 1986 (A2b, 
Bli, E3k, E4b), tussen 10 september 
1985 en 31 oktober 1986 (A1k, A2d, 
B1j) en tussen 8 maart 1986 en 31 
oktober 1986 (A1j, A2c, B2b8, E4a); 
dat de appelrechters voor de bepa
ling van de aanvangsdatum van de 
verjaring van de strafvordering met 
betrekking tot de aan de eisers ten 
laste gelegde misdrijven niet de da
tum van het feit omschreven onder 
de telastlegging A, II, 4, van de zaak 
III, dit is 9 oktober 1987, in aanmer
king mochten nemen, omdat de ei
sers dit feit niet wordt ten laste ge
legd; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het Hof aan de 
hand van de stukken van de proce
dure vermag na te gaan of de straf
vordering al dan niet verj aard was 
op de dag waarop de bestreden be
slissing gewezen werd; 

Overwegende dat de laatste nutti
ge daad van stuiting van de verja
ring met betrekking tot de aan de 
beide eisers ten laste gelegde mis
drijven, waaraan zij schuldig wer
den verklaard, de beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen 
van 25 april 1988 is; dat bij ontsten
tenis van een oorzaak van schorsing 
van de verjaring, de strafvordering 
verjaarde op 24 april 1991; 

II. Op de voorziening van Thierry 
Houze: 

Overwegende dat eiser, bij akte 
neergelegd ter griffie van het Hof 
op 25 juni 1992, verklaart afstand te 
doen van zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ei
sers Roger Vados en Robert Vados 
tot straf en tot het betalen van kos
ten veroordeelt; verwerpt de voorzie
ningen van deze eisers voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers Ro
ger Vados en Robert Vados in een 
vierde van de kosten van hun voor
zieningen en laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; veroordeelt 
Thierry Houze in de kosten van zijn 
voorziening; zegt dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

22 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De Swa
ef, advocaat-generaal- Advocaat: mr. J. 
Dassesse. 

Nr. 87 

2• KAMER - 22 februari 1994 

1° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN 
ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET 
VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDE
LING- AARD. 
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2° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN -
ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET -
VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDE
LING - DRAAGWIJDTE. 

1 o De ambtshalve veroordeling bedoeld 
in art. 11bis Sociale-Documentenwet is 
geen straf maar betreft een forfaitaire 
herstelvergoeding die bedoelt de nade
linge gevolgen van de vastgestelde lei
ten te vergoeden t.a.v. de R.S.Z. (1). 

2° De bepaling van art. llbis Sociale-Do
cumentenwet heeft een algemene 
draagdwijdte en houdt geen beperking 
in als zou de bedoelde maatregel enkel 
van toepassing zijn op « koppelbazen » 
die zich plichtig maken aan de in dat 
artikel bedoelde overtredingen (2). 

(SEVENHANT) 

ARREST 

(A.R. nr. 6983) 

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

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiseres tot straf wordt veroordeeld : 

Overwegende dat de substanti{:\le 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiseres wordt veroordeeld tot het be
talen van een vergoeding aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : 

Over het middel : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 11 bis van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 be
treffende het bijhouden van sociale 

(1) en (2) Cass., 16 feb. 1993, A.R. nr. 6631 
(A.C., 1993, nr. 97), en 1 juni 1993, A.R. nr. 
6322 (ibid., nr. 260). 

documenten, zoals ingevoegd bij ar
tikel 30 van de programmawet van 
6 juli 1989 en v66r de vervanging er
van bij artikel 112 van de wet hou
dende sociale en diverse bepalingen 
van 26 juni 1992, de rechter die voor 
de feiten bedoeld bij artikelll, 1°, a, 
b, c, d, e, f en h, de straf uitspreekt 
ten laste van de werkgever, zijn 
aangestelden of lasthebbers, alsme
de de personen bepaald door de Ko
ning in uitvoering van artikel 4, § 2, 
hen ambtshalve veroordeelt tot beta
ling aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van een vergoeding, ge
lijk aan het drievoud van de bijdra
gen bedoeld bij artikel 38, §§ 2 en 3, 
van de wet van 29 juni 1981, hou
dende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werkne
mers, en berekend op basis van het 
gemiddeld minimum maandinko
men, vastgesteld bij een in de Natio
nale Arbeidsraad gesloten collectie
ve arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat de ambtshalve 
veroordeling, bedoeld in artikel 
llbis, geen straf, maar een door de 
strafrechter, wanneer hij de feiten 
bewezen acht, uit te spreken forfai
taire herstelvergoeding betreft, ertoe 
strekkende de nadelige gevolgen 
van de vastgestelde feiten te vergoe
den ten aanzien van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, die een 
openbare dienst is en waarvan de fi
nanciering in het gedrang komt 
door de niet-betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel llbis van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 be
treffende het bijhouden van sociale 
documenten, zoals te dezen van toe
passing, een algemene draagwijdte 
heeft en geen beperking inhoudt als 
zou de bedoelde maatregel enkel 
van toepassing zijn op de werkge
vers, bedoeld in artikel 4, § 3, die 
aan de werknemers een individuele 
fiche moeten overhandigen, die 
moet worden bewaard op de ar
beidsplaats; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

22 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. R. 
Beuls, Brugge. 

Nr. 88 

2• KAMER - 22 februari 1994 

VERZET - STRAFZAKEN - BUITENGEWONE 
TERMIJN VAN VERZET- VERJARING VAN DE 
STRAF- GEVOLG. 

Niet ontvankelijk is het verzet dat na 
het verstrijken van de termijn van ver
jaring van de straf werd ingesteld door 
een veroordeelde aan wie het verstek
vonnis niet in persoon werd betekend. 
en die van deze betekening slechts na 
de verjaring van de straf kennis heeft 
gekregen (1). (Art. 187, tweede lid, Sv.) 

(SCHOLLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0349.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 januari 1993 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

(1) Cass., 4 april 1977 (A.C., 1977, 837}; zie 
Cass., 15 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 101) en de 
noot get. E.L. 

I. Op de voorziening van Beatrix 
Schollen: 

Over het eerste en het tweede mid
del: 

Overwegende dat het vonnis van 
de Politierechtbank te Gent van 
2 april 1991, gewezen bij verstek, ei
seres wegens een verkeersinbreuk 
veroordeelde tot een geldboete van 
25 frank, gebracht op 2.000 frank, of 
een vervangende gevangenisstraf 
van drie dagen en ze verwees in 
de kosten, en de B.V.B.A. Tamara 
civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaarde voor de geldboete en voor 
de kosten eiseres ten laste gelegd; 
dat het vonnis van de Politierecht
bank te Gent van 6 oktober 1992 het 
door de eiseressen bij gerechtsdeur
waardersexploot van 24 augustus 
1992 ingestelde verzet ontvankelijk 
verklaarde, vaststelde « dat de straf
vordering niet vervallen (is) door 
verjaring ingevolge de duur van de 
buitengewone termijn van verzet », 
eiseres veroordeelde tot een geld
boete van 25 frank, gebracht op 
2.000 frank, of een vervangende ge
vangenisstraf van drie dagen en ze 
verwees in een vergoeding van 500' 
frank en in de kosten, en de 
B.V.B.A. Tamara civielrechtelijk aan
sprakelijk verklaarde voor de geld
boete en voor de kosten eiseres ten 
laste gelegd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eerst considereert dat het 
verstekvonnis van 2 april 1991 op 
17 juni 1991 werd betekend, doch bij 
afwezigheid van eiseres aan de poli
tie ter hand werd gesteld; dat « er 
werd vastgesteld dat (eiseres) ver
trokken was zonder gekend adres », 
vervolgens : « terzake werd evenwel 
aan de politie betekend, zodat het 
recht hoger beroep aan te tekenen 
nog niet vervallen was; de verja
ringstermijn van de straf nam der
halve nog geen aanvang »,en het op 
verzet gewezen vonnis bevestigt; 
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Overwegende dat artikel 187 van 

het Wetboek van Strafvordering be
paalt dat indien de betekening van 
het verstekvonnis niet aan de be
klaagde in persoon is gedaan weze, 
wat de veroordeling tot straf betreft, 
in verzet kan komen binnen een ter
mijn van vijftien dagen na de dag 
waarop hij van de betekening ken
nis heeft gekregen, totdat de termij
nen van verjaring van de straf ver
streken zijn; 

Overwegende dat ingevolge de ar
tikelen 92, eerste lid, en 93 van het 
Strafwetboek de politiestraffen ver
jaren door verloop van een jaar te 
rekenen van de dag waarop het in 
eerste aanleg gewezen vonnis niet 
meer kan worden bestreden bij we
ge van hager beroep; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na te hebben vastgesteld dat 
de betekening van het verstekvon
nis op 17 juni 1991 niet aan de be
klaagde Beatrix Schollen in persoon 
is gedaan, zodat gedurende de bui
tengewone termijn van verzet de 
verjaring van de straf liep, haar ver
zet niet-ontvankelijk hadden moeten 
verklaren nu vanaf 3 juli 1991, dag 
na de laatste dag voor het instellen 
van hager beroep, tot 24 augustus 
1992, datum waarop ze in verzet 
kwam, meer dan een jaar verlopen 
was en de straf bij ontstentenis van 
stuiting of schorsing verjaard was; 

Dat de rniddelen gegrond zijn; 

II. Op de voorziening van de 
B.V.B.A. Tamara : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiseres, civielrechtelijk aanspra
kelijke partij, werd betekend aan 
het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat door de 
hierna uit te spreken vernietiging, 
op de voorziening van de eiseres 
Beatrix Schollen, beklaagde, van de 
beslissing waarbij zij veroordeeld 
wordt tot een geldboete en verwezen 

wordt in de kosten van de strafvor
dering, de beslissing waarbij eiseres 
voor die geldboete en kosten civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard, geen bestaansreden meer 
he eft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis wat Beatrix Schollen 
betreft; stelt vast dat de beslissing, 
waarbij de B.V.B.A. Tamara civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de geldboete en kosten 
ten laste van Beatrix Schollen ge
legd, geen bestaansreden meer 
heeft; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde vonnis; veroor
deelt de B.V.B.A. Tamara in de kos
ten van haar voorziening; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

22 februari 1994 - 2• kamer - Voor· 
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Raeymaeker, Leuven. 

Nr. 89 

2• KAMER - 22 februari 1994 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - MISDRIJF 
IN BELGIE GEPLEEGD - BERECHTING IN HET 
BUITENLAND - VERVOLGING IN BELGIE. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - NON BIS IN IDEM - STRAFZAKEN -
MISDRIJF IN BELGIE GEPLEEGD - BERECH
TING IN HET BUITENLAND - VERVOLGING IN 
BELG!E. 
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1 o en 2° De Belgische stra.frechter be
hoeft met een ten aanzien van de be
klaagde door een buitenlands strafge
recht gewezen beslissing enkel reke
ning te houden als het misdrijf waar
van hij kennis neemt, in het buiten
Jand is gepleegd (1). (Art. 13 V.T.Sv.) 

(QARAM) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0056.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1993 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

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

Over het eerste middel : 
W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen wettelijke 

bepaling voorschrijft dat de Belgi
sche strafrechter met een ten aan
zien van de verdachte door een bui
tenlands strafgerecht gewezen be
slissing rekening behoort te houden 
wanneer het misdrijf waarvan hij 
kennis neemt in Belgie is gepleegd; 

Overwegende dat de appelrech
ters, in antwoord op de door eiser 
aangevoerde exceptie van rechter
lijk gewijsde onder andere vaststel
len << dat een eventueel bestaand 
zelfde opzet met betrekking tot een 
bestrafte criminele gedraging in het 
buitenland de Belgische orde niet 
krenkend, in het buitenland bestraft 
en gepleegd na de strafbare feiten 
in Belgie, niet aan het oordeel van 
de Belgische rechter dewelke niet 
bevoegd is onderworpen werd; dat 
de betrokken in Nederland gepleeg
de feiten niet voor de Belgische 
rechter werden vervolgd of aanhan
gig werden gemaakt »; 

(1} Cass., 20 feb. 1991, A.R. nr. 8738 (A.C., 
1990-91, nr. 335}. 

Overwegende dat, zodoende, de 
appelrechters hun beslissing << dat 
(eiser) ten onrechte stelt dat de 
strafvordering niet ontvankelijk zou 
zijn wegens opslorping », regelmatig 
met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is, enerzijds, te oordelen 
<< dat (eiser) ten onrechte stelt dat 
de strafvordering niet ontvankelijk 
zou zijn wegens opslorping », ander
zijds, te considereren inzake de on
middellijke aanhouding << dat uit het 
onderzoek gebleken is dat (eisers) 
criminele activiteit grensoverschrij
dend is »; 

Dat hieruit geen miskenning van 
het recht van verdediging kan wor
den afgeleid; 

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

22 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Frere - Gelijkluidende conclusie 
van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. W. Van Peeterssen, 
Antwerpen. 

Nr. 90 

2• KAMER - 23 februari 1994 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK - BE
GRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTER. 
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2o BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - DOOR EEN MISDRIJF VEROOR
ZAAKTE SCHADE - BURGERLIJKE PARTIJEN 
- GETROFFENE - GESUBROGEERDE VERZE
KERAAR - VORDERING VAN DE GETROFFENE 
- GEEN EINDBESLISSING - GEVOLG. 

3° INDEPLAATSSTELLING - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHA
DE - BURGERLIJKE PARTIJEN - GETROFFE
NE - GESUBROGEERDE VERZEKERAAR -
VORDERING VAN DE GETROFFENE - GEEN 
EINDBESLISSING - GEVOLG. 

4° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - BURGERLIJKE PARTIJEN 
- GETROFFENE - GESUBROGEERDE VERZE
KERAAR - VORDERING VAN DE GETROFFENE 
- GEEN EINDBESLISSING - GEVOLG. 

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID 
- VERPLICHTING JEGENS DE GETROFFENE. 

1 o Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de rechter elk oorza
kelijk verband tussen de door een be
stuurder begane verkeersovertreding 
en een wegverkeersongeval uitsluit, 
als hij niet tevens vaststelt dat de 
schade, zoals zij zich in concreto heeft 
voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn 
ontstaan zonder de fout van die be
stuurder (1). (Artt. 1382, 1383 B.W.) 

2°, 3° en 4° Wanneer de beslissing van 
een strafgerecht over de vordering van 
de getroffene als burgerlijke partij 
geen eindbeslissing is in de zin van 
art. 416 Sv., is de beslissing van dat 
gerecht over de vordering van de in de 
rechten van de getroffene gesubrogeer
de verzekeraar dat evenmin; niet ont
vankelijk is derhalve, wanneer die be
slissingen geen uitspraak doen over 
een bevoegdheidsgeschil, het cassatie
beroep dat tegen die verzekeraar is in-

(1) Cass., 15 mei 1990, A.R. nr. 3508 (A.C., 
1989-90, nr. 542); zie Cass., 23 mei 1990, A.R. 
nr. 8033, en 26 juni 1990, A.R. nr. 335 (ibid., 
1989-90, nrs. 556 en 626). Het arrest van 23 mei 
1990 is gewezen door de het Hof in verenigde 
kamers. 

gesteld v66r de beslissing over de vor
dering van de getroffene (2). 

5° Wanneer de schade is veroorzaakt 
door de gezamenlijke fouten van ver
scheidene personen, is in beginsel ie
der van hen jegens de getroffene die 
geen fout heeft begaan, gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade (3). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(MEURISSE T. COCKERILL SAMBRE N.V. E.A.; 
MATHY, AXA BELGIUM N.V. T. LEGRAND) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.93.1248.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 juni 1993 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Didier 
Mathy, beklaagde : 

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

a) waarbij hij wordt vrijgesproken 
van de overtredingen van de artike
len 9.6, eerste lid, 10.1.1 °, 10.1.3°, van 
het Wegverkeersreglement, 418 en 
420 van het Strafwetboek : 

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

b) waarbij hij wordt veroordeeld 
wegens overtreding van de artikelen 
5 en 61.1.1° van het Wegverkeersre
glement; 

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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 

(2) Zie Cass., 13 jan. 1993, A.R. nr. 237 (A.C., 
1993, nr. 23). 

(3) Cass., 9 okt. 1990, A.R. nr. 2883 (A.C., 
1990-91, nr. 66); zie Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. 
P.93.0006.F (ibid., 1993, nr. 218). 
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tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het vonnis geen 
veroordeling uitspreekt tegen eiser; 

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

II. Op de voorzieningen van Di
dier Mathy en de naamloze vennoot
schap Axa Belgium, burgerlijke par
tijen: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
« dat de botsing tussen het voertuig van 
Legrand en het hem tegemoetkomende 
voertuig (van eiser) zich heeft voorge
daan op de quai du Halage te Flemalle, 
op bet kruispunt met de rue du Passage 
d'eau »; dat eiser, die op de linkerrij
strook reed, een uitwijkmaneuver naar 
links moest uitvoeren ten einde de 
vrachtauto van Meurisse te ontwijken, 
die zich naar die linkerrijstrook begaf; 
dat Legrand op bet kruispunt door bet 
rode licht is gereden en « dat hetzelfde 
geldt voor (eiser), die door het licht gere
den was op bet ogenblik dat hij aangere
den werd door Legrand »; dat het vervol
gens de burgerlijke rechtsvordering die 
eiser en eiseres, in haar hoedanigheid 
van verzekeraar van de materitHe schade 
van het voertuig van eerstegenoemde, 
h?-d ingesteld tegen Legrand, niet ge
grond verklaart op grand dat enkel de 
ten aanzien van Meurisse bewezen ver
klaarde overtreding van artikel 12.4 van 
bet Wegverkeersreglement << in een 
rechtstreeks en noodzakelijk oorzakelijk 
verband staat met het ongeval; dat zijn 
ongepaste verandering van rijstrook aan 
de oorsprong ligt van het ongeval; dat in 
de veronderstelling dat alle overige om
standigheden gelijk zouden blijven, na
melijk dat Legrand en (eiser) met een 
hoge snelheid hadden gereden ( ... ) en 
heiden door bet rode licht waren gere
den, het ongeval zich dan nog niet zou 
hebben voorgedaan, indien Meurisse niet 
van rijstrook was veranderd waardoor 
(eiser) zich genoodzaakt zag een uitwijk
maneuver naar links uit te voeren, aan
gezien zowel Legrand als (eiser) op hun 
rijstrook zouden gebleven zijn zonder 
met elkaar in botsing te komen », 

terwijl de rechter, wanneer hij vast
stelt dat een bij een ongeval betrokken 
bestuurder een fout heeft begaan, niet 
kan verklaren dat die fout niet in oorza
kelijk verband met het ongeval staat, als 
hij niet tevens vaststelt dat bij ontstente
nis van die rijfout bet ongeval zich niet 
zou hebben voorgedaan zoals het ge
beurd is; uit de enkele omstandigheid 
dat een andere bestuurder eveneens een 
fout in oorzakelijk verband met het on
geval heeft begaan niet valt af te leiden 
dat er geen enkel oorzakelijk verband 
zou bestaan tussen de fout van de eerste 
bestuurder en dat ongeval; het bestreden 
vonnis te dezen de afwezigheid van oor
zakelijk verband tussen de tegen Le
grand bewezen verklaarde fout, namelijk 
dat hij door het rode licht gereden is, en 
het ongeval afleidt uit de enkele omstan
digheid dat een andere bestuurder, Meu
risse, een (ongepaste verandering van 
rijstrook) zonder welke het ongeval niet 
zou gebeurd zijn; het bestreden vonnis 
niet vaststelt dat het ongeval zich zonder 
de fout van Legrand niet zou hebben 
voorgedaan; het bestreden vonnis de be
slissing waarbij de burgerlijke rechtsvor
dering van eiser en eiseres tegen Le
grand wordt afgewezen niet naar recht 
verantwoordt (schending van de boven
aan in het middel aangegeven wettelijke 
bepalingen) : 

Overwegende dat het vonnis als 
<< vaststaand aanneemt dat de over
treding van de artikelen 5 en 61.1.1 o 

(rood licht) van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 bewezen 
is ten aanzien van (de verweerder) 
Legrand »; 

Dat het nochtans elk oorzakelijk 
verband tussen die overtreding en 
het ongeval uitsluit, zonder dat ook 
maar uit een vermelding van het 
vonnis kan worden afgeleid dat de 
rechtbank in hoger beroep beslist 
heeft dat het ongeval zich ook zon
der de tegen de verweerder Legrand 
bewezen verklaarde fout zou hebben 
voorgedaan zoals het gebeurd is; 

Dat het middel gegrond is; 

III. Op de voorziening van Charles 
Meurisse, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering : 
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Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslisisng overeen
ko~stig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die te
gen eiser zijn ingesteld : 

a) door Raoul Legrand, Didier 
Mathy, de naamloze vennootschap 
Axa Belgium; 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

b) door de naamloze vennootschap 
Aegon: 

Overwegende dat de naamloze 
vennootschap Aegon, die in de rech
ten van de verweerder Legrand ge
subrogeerd is in haar hoedanigheid 
van verzekeraar van de « materiele 
schade » van laatstgenoemde, geen 
afzonderlijke burgerlijke rechtsvor
dering heeft ingesteld, doch, bij we
ge van een afzonderlijke vordering, 
de rechtsvordering zelf van de ge
troffene, de verweerder Legrand, in
stelt voor wie die materiele schade 
slechts een bestanddeel is van de 
schade; 

Dat bijgevolg de op de vordering 
van de naamloze vennootschap 
Aegon gewezen beslissing die geen 
enkel verband houdt met enig be
voegheidsgeschil, geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

c) door de naamloze vennootschap 
Cockerill Sambre : 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis : 1° de te
lastleggingen van onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en overtredingen 

van artikel 12.4 van het Wegverkeersre
glement ten laste van eiser, 2° de over
treding van de artikelen 5 en 61.1.1° van 
het Wegverkeersreglement ten laste van 
de verweerder Mathy, en 3° de overtre
ding van de artikelen laste van de ver
weerder Mathy, en 3° de overtreding van 
de artikelen 5, 61.1.1° en 35.1 van het 
Wegverkeersreglement ten laste van de 
verweerder Legrand bewezen verklaart; 
dat het, bij de uitspraak over de burger
lijke rechtsvorderingen, eiser volledig 
aansprakelijk verklaart voor het litigieu
ze ongeval, nu de tegen de verweerders 
Legrand en Mathy bewezen verklaarde 
overtredingen van de artikelen 5 en 
61.1.1° van het Wegverkeersreglement 
niet in oorzakelijk verband staan met de 
schade, op grond dat « in de veronder
stelling dat aile overige omstandigheden 
gelijk zouden blijven ... het ongeval zich 
dan nog niet zou hebben voorgedaan, in
dien eiser niet van rijstrook veranderd 
was waardoor de verweerder Mathy zich 
genoodzaakt zag een uitwijkmaneuver 
naar links uit te voeren, aangezien zowel 
Legrand als Mathy op hun rijstrook zou
den gebleven zijn, zonder met elkaar in 
botsing te komen », 

terwijl in beginsel, wanneer beide bij 
een ongeval betrokken bestuurders een 
fout hebben begaan, de beslissing waar
bij een van die bestuurders volledig aan
sprakelijk verklaard wordt voor het on
geval niet naar recht is verantwoord, als 
in de motivering niet tevens wordt vast
gesteld dat het ongeval zich zonder de 
fout van de andere bestuurder niettemin 
zou hebben voorgedaan zoals het ge
beurd is; nu te dezen vaststaat dat het 
ongeval op het kruispunt gebeurd is, het 
geen twijfel lijdt dat, indien de beklaag
den Legrand en Mathy niet heiden door 
het rode verkeerslicht waren gereden en 
het kruispunt waren opgereden, hun 
voertuigen elkaar niet aan de linker 
voorzijde zouden geraakt hebben; uit 
geen van de overwegingen van het be
streden vonnis volgt dat Mathy, die naar 
links moest uitwijken om de zich naar 
de linkerrijstrook begevende vrachtauto 
van eiser te kunnen ontwijken, ook door 
het rode licht het kruispunt moest oprij
den; het bestreden vonnis bijgevolg, nu 
het verklaart dat zowel Legrand als 
Mathy op hun rijstrook hadden kunnen 
blijven zonder met elkaar in botsing te 
komen, indien eiser niet van rijstrook 
veranderd was, zonder evenwel in de 
motivering vast te stellen dat het onge-
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val zich zonder de tegen Legrand en 
Mathy bewezen verklaarde overtreding 
van de artikelen 5 en 61.1.1" van het 
Wegverkeersreglement niettemin zou 
hebben voorgedaan, zoals het gebeurd is, 
de beslissing niet naar recht verant
woordt en derhalve de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; het daarenboven niet regelma
tig is gemotiveerd en artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat het middel over
eenkomt met het door de eisers Di
dier Mathy en de naamloze vennoot
schap Axa Belgium aangevoerde 
middel; 

Dat de door de eiser Meurisse 
aangevoerde grieven om de hierbo
ven in het antwoord op dat middel 
aangegeven redenen gegrond zijn; 
dat zij evenwel geen invloed hebben 
op de wettigheid van de beslissing 
waarbij voornoemde eiser veroor
deeld wordt tot vergoeding van de · 
volledige schade van de verweerster, 
de naamloze vennootschap Cockerill 
Sambre, die niet betrokken is bij 
het litigieuze ongeval en tegen wie 
geen enkele fout bewezen verklaard 
of zelfs maar aangevoerd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers Didier Mathy en de naam
loze vennootschap Axa Belgium de 
vernietiging tot gevolg he-eft van 
de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen, die tegen de ei
ser Meurisse zijn ingesteld door de 
verweerders Raoul Legrand, Didier 
Mathy en de naamloze vennoot
schap Axa Belgium, niettegenstaan
de de hierboven vermelde afstand 
die niet geldt als berusting, alsook 
van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerster, de 
naamloze vennootschap Aegon, te
gen de eiser Meurisse, ondanks de 

niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening tegen die niet definitieve be
slissing, nu al die beslissingen door 
dezelfde onwettigheid zijn aange
tast; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van de eiser Charles Meurisse, in 
zoverre zij gericht is tegen de beslis
singen op de door de verweerders 
Raoul Legrand, Didier Mathy en de 
naamloze vennootschap Axa Bel
gium tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen; vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen de eiser 
Meurisse, met uitzondering evenwel 
van de beslissing op de door de ver
weerster, de naamloze vennootschap 
Cockerill Sambre, tegen voornoemde 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering, en in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eisers Di
dier Mathy en de naamloze vennoot
schap Axa Belgium tegen de ver
weerders Legrand; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt de eiser Meurisse in de 
kosten van zijn voorziening; veroor
deelt Didier Mathy in drie vierde 
van de kosten van zijn voorziening 
en de verweerder Raoul Legrand in 
het overblijvende gedeelte van die 
kosten alsook in de kosten van de 
voorziening van de naamloze ven
nootschap Axa Belgium; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in hoger beroep. 

23 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Simont, De Bruyn en Kirk
patrick. 
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Nr. 91 

2• KAMER - 23 februari 1994 

INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTERES
TEN - BEGRIP. 

De rechter beoordeelt in feite en binnen 
de perken van de conclusies van de 
partijen, de omvang van de door een 
misdrijf veroorzaakte schade; hij mag 
de gestorte provisies en de interesten 
daarop, tegen de door hem gekozen 
rentevoet, aftrekken van de vergoedin
gen voor die schade, als hij van oar
dee] is dat het bedrag van de aldus be
paalde vergoedingen de geleden scha
de volledig dekt (1). (Artt. 1382, 1383 
B.W.) 

(NOTHOMB E.A. T. LEPAGE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.1277.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 juni 1993 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen; 

II. Op de voorzieningen van Ge
rard Nothomb en Francine Wery: 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen verweerster, de naam
loze vennootschap de Nationale 
Waarborg: 

Over het zevende middel : 
Overwegende dat het vonnis de 

rentevoet van de compensatoire in
terest op de door de getroffenen nog 
niet uitgegeven bedragen beperkt 
tot 5 %, op grond dat de waarde er
van is aangepast op de dag van de 
uitspraak van de beslissing; dat de 

(1) Zie Cass., 7 maart 1984, A.R. nr. 3353 
(A.C., 1983-84, nr. 385), en 25 jan. 1989, A.R. nr. 
7009 (ibid., 1988-89, nr. 308). 

appelrechters aldus de conclusies 
van eiser hebben beantwoord; dat 
voor het overige de rechter in feite 
en binnen de perken van de conclu
sies van de partijen de omvang van 
de door een misdrijf veroorzaakte 
schade beoordeelt en dat hij op 
grand van die regel van de feitelijke 
beoordeling de gestorte provisies en 
de interesten daarop, tegen de door 
hem gekozen rentevoet, mag aftrek
ken van de vergoedingen voor die 
schade, als hij van oordeel is dat het 
bedrag van de aldus bepaalde ver
goedingen de geleden schade valle
dig dekt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

23 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Gerard, Biitzler 
en J.P. Michel, Aarlen. 

Nr. 92 

2• KAMER - 23 februari 1994 

STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERVAL VAN 
HET RECHT TOT STUREN - MOTIVERING. 

De verplichting tot motivering van de 
keuze van de straf wordt niet nageko
men door de rechter, die het verval 
van het recht tot het besturen van alle 
categorieen van motorvoertuigen uit
sluitend grondt op het feit dat het 
vluchtmisdrijf op zich een ernstig mis
drijf is, zonder daarbij gewag te ma-
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ken van omstandigheden die te dezen 
de toepassing van een dergelijke maat
regel rechtvaardigen (1). (Art. 195 Sv.) 

(NEGRA T. L'ANTIQUE B.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.93.1440.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 september 1993 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

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

1. waarbij eiser wordt vrijgespro
ken van overtreding van artikel 
52.2.2° van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie van 
het wegverkeer : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

2. waarbij eiser wordt veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 33, 
§ 1, 2°, van het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 tot coordinatie 
van de wetten betreffende de politie 
over het wegverkeer : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 195, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, 97 van de Grondwet 
en schending van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, .... 

Overwegende dat het vonnis eiser 
voor de duur van twee maanden 
vervallen verklaart van het recht tot 
het besturen van alle categorieen 
van motorvoertuigen op grond dat 
die straf verantwoord is door de 
ernst van het strafbare feit, vlucht
misdrijf, en dat « bij de bepaling 
van aard en duur van de straf reke-

(1) Zie Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6385 
(A.C., 1987-88, nr. 356), en Cass., 19 okt. 1993, 
A.R. nr. 6329 (ibid., 1994, nr. 413). 

ning is gehouden met de afwezig
heid van een gerechtelijk verleden 
en met de noodwendigheden van (ei
sers) beroep »; 

Dat het bestreden vonnis, nu het 
de beslissing uitsluitend grondt op 
het feit dat het vluchtmisdrijf op 
zich een ernstig misdrijf is, zonder 
daarbij gewag te maken van de om
standigheden die te dezen de toe
passing van een dergelijke maatre
gel rechtvaardigen, de bij artikel 195 
van het Wetboek van Strafvordering 
opgelegde verplichting tot motive
ring van de keuze van de straf niet 
nakomt; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Overwegende dat het verval van 
het recht tot het besturen van een 
motorvoertuig een bestanddeel is 
van de straf die wegens een vlucht
misdrijf wordt uitgesproken, zodat 
de gehele, voor dat misdrijf uitge
sproken veroordeling onwettig is; 

3. waarbij eiser wegens de overige 
telastleggingen veroordeeld wordt : 

Overwegende dat de middelen kri
tiek oefenen op de bestreden beslis
sing, doch enkel in zoverre eiser 
daarbij vervallen verklaard wordt 
van het recht tot sturen; 

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 beslissing op de te
gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, zonder dat · er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet kan leiden 
tot ruimere cassatie of tot cassatie 
zonder V~J:~ij~ipg, vernietigt het be-
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streden vonnis, in zoverre het uit~ 
spraak doet over de strafvordering, 
die tegen eiser is ingesteld we gens t 
overtreding van artikel 33, § 1, 2°, 
van het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 tot coordinatie van de 
wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiser in de helft van de kosten; laat 
de overblijvende kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdende 
in hoger beroep. 

23 februari 1994 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor~ 
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. H. Musch, Luik. 

Nr. 93 

1 e KAMER - 24 februari 1994 

1° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN
DELSVESTIGING - HANDELSACTIVITEIT 
BELANGRIJKE WIJZIGING - BEGRIP. 

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN
DELSVESTIGING - HANDELSACTIVITEIT -
BELANGRIJKE WIJZIGING - BEGRIP. 

1° Art. 1, § 1, a, 4°, wet van 29 juni 1975 
betreffende de handelsvestigingen 
wordt door de rechter juist toegepast 
wanneer hij beslist dat de verandering 
van een groothandel in een kleinhan
del een belangrijke wijziging van de 
handelsactiviteit is. 

2° De rechter die bij het onderzoek van 
de handelsactiviteit van een vennoot~ 
schap tijdens de voorbije jaren, vast
stelt dat, toen het omzetcijfer van de 
kleinhandel het hoogste was, het 1,85 
pet. van het totaal omzetcijfer bedroeg, 
heeft uit die vaststelling wettig kun
nen afleiden dat die handelsactiviteit 
bestond in een groothandel waarbij 
soms in het klein werd verkocht en 
dat, derhalve, het drijven van een 
kleinhandel een belangrijke wijziging 
van de aard van de vorige handelsacti
viteit was. (Art. 1, § 1, a, 4, wet van 29 
juni 1975.) 

(TRAFIBA N.V. T. STAD MALMEDY E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 9633) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 12 maart en 14 mei 
1992 door het Hof van Beroep te 
Luik gewezen; 

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

kel 1, § 1, a, 4°, van de wet van 29 
juni 1975, onder ontwerp van han
delsvestiging wordt verstaan een 
ontwerp van belangrijke wijziging 
van de aard van de handelsactiviteit 
in een gebouw reeds aangewend 
voor handelsdoeleinden, dat aan be
paalde afmetingen beantwoordt; 

Dat de wetgever heeft willen ver
mijden dat zich in een bepaalde zo
ne een nieuwe belangrijke kleinhan
del vestigt, terwijl de produkten 
reeds voldoende kwalitatief en 
kwantitatief door andere handelaars 
aan de consumenten worden aange
boden; dat de verandering van een 
groothandel in een kleinhandel het 
gevolg kan teweegbrengen dat de 
wetgever heeft willen vermijden en, 
derhalve, de belangrijke wijziging 
kan vormen in de zin van voormelde 
bepaling; 

Overwegende dat de arresten, die 
beslissen dat de verandering van 
een groothandel in een kleinhandel 
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een belangrijke wijziging van de 
handelsactiviteit is, een juiste toe
passing maken van artikel 1, § 1, a, 
4°, en geen enkele van de in dit on
derdeel aangewezen wetsbepalingen 
schenden; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het derde en vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het hof van be
roep, na erop te hebben gewezen 
dat eiseres een gebouw huurde dat 
voordien door een vennootschap Ge
ma in gebruik was genomen en na 
de handelsactiviteit van die vennoot
schap voor elk van de jaren 1985 tot 
en met 1988 te hebben onderzocht, 
heeft vastgesteld dat, « toen het om
zetcijfer van de kleinhandel het 
hoogste was, te weten in 1986, het 
1,85 % van het totaal omzetcijfer be
droeg »; 

Dat het uit die vaststelling wettig 
heeft kunnen afleiden dat de han
delsactiviteit van de B.V.B.A. Gema 
bestond in een groothandel waarbij 
soms in 't klein werd verkocht en 
dat, derhalve, de kleinhandel van ei
seres een belangrijke wijziging van 
de aard van de vorige handelsactivi
teit was; 

Dat het arrest van 14 mei 1992 bij
gevolg wettig beslist dat het verzoek 
tot opheffing van het bevel om de 
werken op te schorten dat de be
voegde ambtenaar aan eiseres heeft 
gegeven en door de burgemeester 
van Malmedy werd bevestigd, niet 
gegrond is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, met die overwegingen, ant
woordt op de conclusie van eiseres 
dat de verkoop in 't klein door de 
B.V.B.A. Gema slechts bijkomstig 
was; dat het niet diende te antwoor
den op het overige van die conclusie 
die wegens zijn beslissing irrelevant 
was geworden; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

24 februari 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Rappe, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn, Simont en Gerard. 

Nr. 94 

1 e KAMER - 24 februari 1994 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN -
GEWIJZIGDE WET. 

2° VENNOOTSCHAPPEN - HANDELS
VENNOOTSCHAPPEN - ALLERLEI - VERENI
GING BIJ WIJZE VAN DEELNEMING- BEWIJS. 

3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN - ALLERLEI - VERENIGING B!J 
WIJZE VAN DEELNEMING. 

4° BEWIJS - ALLERLEI - HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN - VERENIGING BIJ WIJZE 
VAN DEELNEMING. 

5° VENNOOTSCHAPPEN - HANDELS
VENNOOTSCHAPPEN - ALLERLEI - VERENI
GING BIJ WIJZE VAN DEELNEMING - VER
BORGEN DEELGENOOT - GEVOLG. 

1° Het middel dat schending aanvoert 
van een wetsartikel waarvan de tekst 
is gewijzigd door een latere wet, ver
wijst naar dat artikel zoals het is ge
wijzigd; derhalve kan de tegen een 
middel opgeworpen grand van niet-ont
vankelijkheid, hierin bestaande dat dit 
uit een gewijzigde wetsbepaling afge-
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leide middel de wijzigende wet niet 
vermeldt, niet worden aangenomen (1). 
(Art. 1080 Ger.W.) 

2°, 3° en 4° De rechter, die vaststelt dat 
een beweerde vereniging bij wijze van 
deelneming de aankoop en verkoop 
van diamanten beoogde, beslist niet 
naar recht dat die vereniging van bur
gerrechtelijke aard is en dat het be
staan ervan bijgevolg overeenkomstig 
de regels van het B. W: moet worden 
bewezen. (Art. 2, W.Kh.; artt. 1, 3, 5, 
176, 177 en 212 Vennootschappenwet.) 

5° De omstandigheid dat een van de 
deelgenoten in een vereniging bij wij
ze van deelneming slechts een verbor
gen deelgenoot zou zijn, heeft geen in
vloed op het burgerrechtelijk of han
delskarakter van de vereniging zelf. 
(Artt. 1, 3, 176, 177 en 212 Vennoot
schappenwet.) 

(ROSENBERG T. LIPSZ¥CK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0106.F) 

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

Over de door verweerster tegen 
het tweede onderdeel van het eerste 
middel opgeworpen grand van niet
ontvankelijkheid, hierin bestaande 
dat dit onderdeel is afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet 
van 15 december 1872, terwijl dat 
artikel vervangen is door artikel 2 
van de wet van 3 juli 1956 : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 15 december 1872 door arti
kel 2 van de wet van 3 juli 1956 is 
gewijzigd; 

Overwegende dat een middel, dat 
de schending aanwijst van een arti
kel van een wet waarvan .de tekst 

(1) Cass., 29 nov. 1990, A.R. nrs. 8660-8749 
(A.C., 1990-91, nr. 170) en de verwijzingen in 
de noot 1. 

door een latere wet is gewijzigd, het 
artikel aanwijst zoals het is gewij
zigd; 

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

Over de middelen : 
Wat betreft het tweede en derde 

onderdeel van beide middelen : 
Overwegende dat het arrest zegt 

« dat de eventuele niet-ontvankelijk~ 
heid van de vordering ( ... ) onafschei
delijk verbonden blijkt met het on
derzoek van het bodemgeschil op 
grond waarvan zal kunnen worden 
vastgesteld of de rechtsvordering al 
dan niet een daad van koophandel 
als oorzaak heeft », en vervolgens 
beslist dat de vordering ontvanke
lijk is omdat zij gegrond is op lenin
gen die geen daad van koophandel 
zijn; 

Overwegende dat het hof van be
roep die beslissing inzonderheid 
steunt op de overwegingen dat de 
vereniging bij wijze van deelneming 
die, volgens eiser, tussen hem en 
verweerster zou hebben bestaan, 
van burgerrechtelijke aard is en dat 
haar bestaan bijgevolg overeenkom
stig de regels van het Burgerlijk 
Wetboek moet worden bewezen; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
arrest vaststelt dat de beweerde ver
eniging bij wijze van deelneming 
« de aankoop en verkoop van dia
manten in Za'ire beoogde »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu elke aankoop van stoffen 
en koopwaren die voor verkoop zijn 
bestemd door de wet als een daad 
van koophandel wordt aangemerkt, 
niet naar recht heeft kunnen beslis
sen dat de genoemde vereniging van 
burgerrechtelijke aard was, en bij
gevolg zijn beslissing dat het bewijs 
van die vereniging overeenkomstig 
de regels van het Burgerlijk Wet
hoek diende te worden geleverd 
niet naar recht verantwoordt; ' 

Dat, immers, de omstandigheid 
dat verweerster slechts een verbor
gen deelgenoot zou zijn het burger-



202 HOF VAN CASSATIE Nr. 95 

lijk of handelskarakter van de ver
eniging zelf niet be'invloedt; 

Dat het tweede en het derde on
derdeel van het tweede middel ge
grond zijn; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest, nu het hof van beroep zijn 
beslissing dat de oorzaak van de 
vordering niets uitstaande heeft met 
enige daad van koophandel niet 
naar recht verantwoordt, evenmin 
naar recht overweegt dat de omstan
digheid dat verweerster, die niet is 
ingeschreven in het handelsregister, 
gewoonlijk daden zou uitoefenen, bij 
de wet daden van koophandel ge
noemd, niet ter zake dienend is; dat 
het bijgevolg zijn beslissing dat de 
vordering ontvankelijk is niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het tweede en het derde on
derdeel van het eerste middel ge
grond zijn; 

Om die redenen, zonder het eerste 
onderdeel van het eerste, het twee
de en het derde middel te moeten 
onderzoeken, die tot geen ruimere 
vernietiging kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden arrest, behalve in 
zoverre het beslist '' dat het middel 
afgeleid uit de nietigheid van de be
tekening van het exploot van de 
dagvaarding niet gegrond is »; be
veelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het hof van beroep 
te Luik. 

24 februari 1994 - 1" kamer - Voor
zitter: de h. Rappe, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Van Ommeslaghe en Biitzler. 

Nr. 95 

1 e KAMER - 25 februari 1994 

1° VERBINTENIS - CONTRACTUELE VER· 
BINTENIS - SCHULDENAARS - HANDE· 
LAARS, MEDESCHULDENAARS VAN EEN ZELF
DE CONTRACTUELE VERBINTENIS - HOOFDE· 
LIJKHEID. 

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN
DELAARS, MEDESCHULDENAARS VAN EEN 
ZELFDE CONTRACTUELE VERBINTENIS -
HOOFDELIJKHEID. 

3° HOOFDELIJKHEID - SCHULDENAARS 
- HANDELAARS, MEDESCHULDENAARS VAN 
EEN ZELFDE CONTRACTUELE VERBINTENIS -
HOOFDELIJKHEID VAN RECHTSWEGE -
DRAAGWIJDTE. 

4o CASSATIEMIDDELEN BURGER· 
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - HANDE
LAARS, MEDESCHULDENAARS VAN EEN ZELF
DE CONTRACTUELE VERBINTENIS - HOOFDE
LIJKHEID- ONTVANKELIJKHEID. 

1°, 2° en 3° De van rechtswege bestaande 
hoofdelijkheid tussen handelaars die 
medeschuldenaars zijn van een zelfde 
contractuele verbintenis, is geen regel 
van openbare orde of van dwingend 
recht. 

4° Niet ontvankelijk is het middel waar
in voor het eerst voor het Hof schen
ding wordt aangevoerd van de regel 
dat er van rechtswege hoofdelijkheid 
is tussen handelaars die schuldenaars 
zijn van een zelfde contractuele ver
bintenis. 

(J.P. JANSSEN N.V. T. ALGEMEEN VERZEKE
RINGSAGENTSCHAP KLAUS WEITHAG B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8409) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel : 
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W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de regel dat er 

van rechtswege hoofdelijkheid is 
tussen handelaars die medeschulde
naars zijn van een zelfde contrac-

. tuele verbintenis, noch van openba
re orde noch van dwingend recht is; 

Dat niet blijkt dat eiseres voor de 
feitenrechter heeft aangevoerd dat 
verweerster tot betaling van de ge
hele schuld gehouden was op grand 
van hoofdelijkheid van de verbinte
nissen van de medeverzekeraars; 
dat de appelrechters evenmin uit ei
gen initiatief op grond van hoofde
lijkheid hebben beslist; 

Dat het onderdeel nieuw en mits
dien niet ontvankelijk is : 

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

25 februari 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Baete-Swinnen - Verslag
gever: de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Nelissen 
Grade en Van Ommeslaghe. 

Nr. 96 

1 e KAMER - 25 februari 1994 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - FISCALE COMM!SSIE -
BELASTBARE INKOMSTEN - VASTSTELLING 
VAN HET BELASTBAAR BEDRAG - BEDRAG 
VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG HET AD
VIES VAN DE FISCALE COMMISSIE ~ GEVOLG 
VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VER
MOEDENS - ADVIES VAN DE FISCALE COM
MISSIE - WETTELIJK VERMOEDEN - TEGEN
BEWIJS DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE. 

1° Wanneer de administratie ter uitvoe
ring van art. 252, tweede lid. W.LB. de 
belastingplicbtige, samen met de ken
nisgeving van bet met redenen omkle
de advies van de fiscale commissie, 
bet bedrag van bet inkomen mededeelt 
dat zij als grondslag van de aanslag 
neemt en die grondslag met bet advies 
van de fiscale commissie overeenstemt, 
kan de belastingplicbtige door bezwaar 
geen vermindering van de aanslag ver
krijgen, tenzij bij bet bewijs van bet 
juiste bedrag van zijn belastbare in
komsten inbrengt (1). (Art. 253 W.I.B., 
thans art. 348 W.I.B./92.) 

2° Wanneer de administratie bet door de 
fiscale commissie geadviseerde inko
men als grondslag voor de aanslag 
overneemt, verkrijgt bet advies van de 
fiscale commissie betreffende de groot
te van de belastbare inkomsten de 
waarde van een wettelijk vermoeden, 
zodat bet vermoeden van juistheid dat 
kleefde aan de inkomsten vermeld in 
de aangifte van de belastingplicbtige 
overeenkomstig de voorscbriften van 
de artt. 212 en 218 W.LB. ingediend, 
wettelijk geacbt wordt te zijn weerlegd 
en de belastingplicbtige eventueel 
moet bewijzen wat bet juiste bedrag 
van zijn belastbare inkomsten is (2). 
(Art. 253 W.I.B., thans art. 348 W.I.B./ 
92). 

(BELG. STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. LORNOY E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1998 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

(1) en (2) Cass., 28 feb. 1986, A.R. nr. F 1266 
N (A.C., 1985-86, nr. 418). 
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Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 252, 253 en 
278 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doordat, in het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de nettobedrijfs
winst als dancinguitbater op 0 F werd 
begroot overeenkomstig het ter zake op 
11 april 1984 verleende advies van de 
door de administratie geraadpleegde Fis
cale Commissie, waarvan de geldigheid 
noch in de bezwaar-, noch in de beroeps
procedure wordt betwist, derwijze dat 
toekomstige verweerders door bezwaar 
geen vermindering konden krijgen tenzij 
zij het bewijs van het juist bedrag van 
hun inkomsten inbrengen, het Hof van 
Beroep te Antwerpen desalniettemin on
derzoekt of de door de administratieve 
vastgestelde belastinggrondslag, die aan 
het advies van de fiscale commissie werd 
onderworpen, op een geldig feitelijk ver
moeden berust, tot de bevinding komt 
dat zulks niet het geval is en dienvol
gens de aanslag vernietigt omdat het 
door de aanslagambtenaar gebruikte be
wijsmiddel faalt; 

dan wanneer, indien de aanslag werd 
gevestigd overeenkomstig het niet be
twiste advies van de Fiscale Commissie, 
het hof van beroep niet meer vermag de 
bewijsvoering van de administratie te 
onderzoeken of te beoordelen, nu het re
gelmatig advies van de Fiscale Commis
sie op zichzelf een wettelijk vermoeden 
vormt en de Fiscale Commissie door 
geen enkele wettekst verplicht is enig 
specifiek bewijsmiddel aan te wenden 
om de belastbare inkomsten te bepalen, 
zodat het Hof van Beroep te Antwerpen, 
door toch de destijds door de administra
tie ingeroepen feitelijke vermoedens te 
beoordelen, deze feitelijke vermoedens 
als ongefundeerd af te wijzen, en dien
tengevolge de betwiste aanslag te vernie
tigen, de perken van het aanhangig ge
maakte geschil te buiten is gegaan en 
tevens de wettelijke draagwijdte van het 
advies van de Fiscale Commissie heeft 
miskend (schending van de artikelen 
252, 253 en 278 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 253, tweede lid, van het W etboek 
van de lnkomstenbelastingen, de be
lastingplichtige door bezwaar geen 
vermindering kan verkrijgen, tenzij 
hij het bewijs van het juiste bedrag 
van zijn belastbare inkomsten in-

brengt, wanneer de administratie 
ter uitvoering van artikel 252, twee
de lid, van hetzelfde wetboek, de be
lastingplichtige, samen met de ken
nisgeving van het met redenen om
kleed advies van de fiscale commis
sie, het bedrag van het inkomen 
laat kennen dat zij als grondslag 
van de aanslag neemt en die grand
slag met het advies van de fiscale 
commissie overeenstemt; 

Dat uit vermelde wetsbepalingen 
volgt dat, wanneer de administratie 
het door de fiscale commissie gead
viseerde inkomen als grondslag voor 
de aanslag overneemt, het advies 
van de fiscale commissie betreffen
de de grootte van de belastbare in
komsten de waarde van een wette
lijk vermoeden verwerft, zodat het 
vermoeden van juistheid dat kleefde 
aan de inkomsten vermeld in de 
aangifte die de belastingplichtige 
overeenkomstig de voorschriften 
van de artikelen 212 en 218 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen heeft voorgelegd, wettelijk ge
acht wordt te zijn weerlegd en het 
aan de belastingpichtige staat even
tueel te bewijzen wat het juiste be
drag van zijn belastbare inkomsten 
is; 

Overwegende dat het arrest dat 
aanneemt dat de administratie de in 
het regelmatig en rechtsgeldig ad
vies van de fiscale commissie vast
gestelde belastbare inkomsten van 
de verweerders heeft overgenomen, 
de bewijswaarde van het overgeno
men advies negeert en de bestreden 
beslissing hierop grond dat verweer
der het door artikel 253, tweede lid, 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen opgelegde bewijs heeft 
geleverd doordat hij heeft aange
toond dat de administratie niet erin 
geslaagd is het bewijs te leveren dat 
de in de oorspronkelijke aangifte 
door de verweerders opgegeven in
komsten onjuist zijn; 

Dat het arrest aldus de artikelen 
252 en 253 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
de voorziening toelaatbaar 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 Brussel. 

25 februari 1994 - 1e kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Biitzler en Geinger. 

Nr. 97 

3e KAMER - 28 februari 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - HULP VAN EEN ANDER PERSOON
BIJKOMENDE VERGOEDING - TOEKENNING 
- BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID- HULP VAN EEN ANDER PERSOON
BIJKOMENDE VERGOEDING- VASTSTELLING 
- MINIMUMLOON - AANPASSINGEN - WIJZI· 
GINGEN. 

1° De Arbeidsongevallenwet bestemt de 
grootste bijkomende vergoeding die 
kan worden toegestaan, niet uitslui
tend voor de zo volledig mogelijke 

hulp aan de getroffene van een ar
beidsongeval (1). [Art. 24 (2) Arbeids
ongevallenwet.] 

2° Zolang de bijkomende vergoeding 
waarop de getroffene van een arbeids
ongeval voor de hulp van een ander 
persoon recht heeft, niet definitief is 
vastgesteld, dient zij te worden vastge
steld op basis van het gewaarborgd ge
middeld maandelijks minimumloon, 
met inachtneming van de aanpassin
gen en wijzigingen ervan volgens de 
collectieve arbeidsovereenkomst geslo
ten in de Nationale Arbeidsraad (3). 
(Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

(BELCOUKI T. • ROYALE BELGE• N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9628) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1992 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
het vierde lid van artikel 24 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, zo
als het van kracht was v66r de wijziging 
ervan bij de programmawet van 22 de
cember 1989, en van het vierde en vijfde 
lid van dezelfde wet, zoals ze zijn inge-

(1) Zie Cass., 25 sept. 1974 (A.C., 1975, 113); 
R.G.A.R., 1976, 9568, met opmerkingen van M. 
Delacroix; zie ook : Cass., 13 sept. 1972 (A.C., 
1973, 53); « Memorie van toe!ichting bij de Pro
grammawet 1989 », Pasin., biz. 2418; M. BON· 
HEURE, « Modifications recentes de Ia !oi du 10 
avril 1971 sur les accidents du travail », J. T. T., 
1971, biz. 188; P. DENIS, Droit deJa securite so
ciale, I, Brussel, 1993, nr. 51; C. PERSYN, R. 
JANVIER en W. VAN EECKHOU'ITE, « Overzicht 
van rechtspraak, Arbeidsongevallen, 
1984-1989 », T.P.R., 1990, biz. 1333 e.v., nrs. 91 
tot 93; noot V.P. bij Arbeidshof Luik, 12 maart 
1984, J.T.T., 1985, biz. 431. 

(2) Die regel vloeit zowel voort uit art. 24, 
vierde lid, Arbeidsongevallenwet, v66r de wij
ziging ervan bij de Programmawet 1989, als uit 
art. 24, vierde en vijfde lid, van de Arbeidson
gevallenwet, na de wijziging ervan bij de voor
melde Programmawet. 

(3) Zie Cass., 1 feb. 1993, A.R. nr. 8166 (A.C., 
1993, nr. 68); « Memorie van toelichting bij de 
Programmawet 1989 », Pasin., 1989, blz. 2418. 
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voegd bij artikel 38 van de programma
wet van 22 december 1989, 

diJordat het arrest, na, op eigen gron
den en op die van de eerste rechter, te 
hebben vastgesteld dat de door eiser ver
eiste hulp van een ander persoon kan 
worden vastgesteld op « 50 pet. van de 
maximumhulp », dat wil zeggen « de 
hulp aan een getroffene die verlamd is 
aan de onderste ledematen, incontinent 
is en bij wie steeds iemand aanwezig 
moet zijn om zich te voeden alsmede 
voor zijn toilet en hygiene », de jaar
lijkse bijkomende vergoeding wegens 
blijvende arbeidsongeschiktheid waarop 
eiser aanspraak kan maken, op de helft 
van 50 pet. van het basisloon, namelijk 
190.054 frank, vaststelt voor de periode 
van 5 augustus 1988 tot 8 januari 1990, 
en hem voor de latere periode de helft 
van het gewaarborgd maandelijkse mini
mumloon, te weten een vergoeding van 
196.170 frank, toekent, op grond « ( ••• ) 
dat, krachtens het tweede lid, juncto het 
vierde lid van artikel 24, de vergoeding 
voor de hulp van een ander persoon, zon
der overschrijding, 150 pet. kan bedragen 
van de jaarlijkse vergoeding in geval 
van blijvende arbeidsongeschiktheid die 
op het basisloon wordt berekend; dat dit 
basisloon te dezen 760.215 frank per jaar 
bedraagt; ( ... ) dat artikel 24 (in zijn oude 
versie) een duidelijke bepaling is die der
halve niet moet worden uitgelegd; (dat) 
bijgevolg ( ... ) de (theoretische) jaarlijkse 
vergoeding voor een maximumhulp van 
een derde (760.215 frank x 50) : 100 = 
380.108 frank bedraagt; dat, nu die hulp 
tot 50 pet. is beperkt, die vergoeding op 
190.054 frank moet worden vastgesteld; 
( ... ) dat de vergoeding voor de hulp van 
een derde op 9 januari 1990 (32.695 frank 
x 12) 50 pet., namelijk 196.170 frank 
moet zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kel 24, vierde lid, van de wet van 10 april 
1971 (zoals het van kracht was voor de 
periode voor 9 januari 1990) de rechter, 
indien de toestand van de getroffene vol
strekt de geregelde hulp van een ander 
persoon vergt, de jaarlijkse vergoeding 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
op een hoger bedrag dan 100 pet. kan 
brengen, zonder 150 pet. te overschrij
den; het forfaitaire bedrag betrekking 
heeft op de vergoeding die beperkt is tot 
150 pet. van het basisloon en niet op de 
graad van de hulp die de toestand van 
d~ getroffene vergt; de wet de vergoe
dmg van 150 pet., het maximum dat is 
toegestaan, niet uitsluitend bestemt voor 

de zo volledig mogelijke hulp; de hulp in
tegendeel zo belangrijk en zo permanent 
kan zijn dat het supplement van 50 pet. 
niet voldoende is, hoewel het krachtens 
dat artikel 24 niet mag worden over
schreden; daaruit valt af te leiden dat de 
rechter in feite de omvang van de vereis
te hulp en de kostprijs ervan moet vast
stellen en dan, zo nodig, met toepassing 
van het maximum van 150 pet. van het 
basisloon, het bedrag van de vergoeding 
van de noodzakelijkheid om op die hulp 
een beroep te doen moet beperken; het 
arrest dat, na de door eiser vereiste hulp 
van een ander persoon te hebben vastge
steld op 50 pet. van de maximumhulp, 
dat wil zeggen « de hulp aan een getrof
fene die verlamd is aan de onderste lede
maten, incontinent is en bij wie steeds 
iemand aanwezig moet zijn om zich te 
voeden alsmede voor zijn toilet en hy
giene >>, zich ertoe beperkt de maximum
vergoeding die hij kan toekennen, name
lijk een jaarlijkse vergoeding van 150 
pet. van het basisloon, door twee te de
len, artikel 24, vierde lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, zoals 
het van kracht was v66r de wijziging er
van, schendt; 

tweede onderdeel, de bijkomende ver
goeding aan de getroffene die de hulp 
van een ander persoon nodig heeft strekt 
tot compensatie van de wettelijk vermoe
de loonderving van de personen die de 
zwaar gewonde verzorgen; zij de werke
lijke lasten moet dekken waartoe die 
hulp van een ander persoon aanleiding 
geeft; hoewel de !eden 4 en 5 van artikel 
24, zoals ze van kracht zijn sedert de 
wijziging ervan bij de programmawet 
van 22 december 1989, voorschrijven de 
kostprijs van de hulp te ramen op basis 
van het gewaarborgde minimumloon op 
interprofessioneel vlak en de vergoeding 
beperken tot 12 keer dat minimumloon, 
het niet in de bedoeling van de wetgever 
lag dat de bij de wet toegestane maxi
mumvergoeding de meest volledige hulp 
zou dekken, zodat een mindere afhanke
lijkheid een overeenstemmende beper
king van de forfaitair beperkte vergoe
ding tot gevolg zou hebben; het arrest 
dat, op eigen gronden en op die van eer
ste rechter, de afhankelijkheid vaststelt 
op 50 pet. in vergelijking met de maxi
male afhankelijkheid, en daaruit afleidt 
dat eiser jaarlijks slechts aanspraak kan 
maken op 50 pet. van 12 keer het ge
waarborgd maandelijks minimumloon, 
bijgevolg artikel 24, zoals het van kracht 
was na de wijziging ervan bij de pro-
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grammawet van 22 december 1989, 
schendt: 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 24, vier
de lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, zowel in zijn ver
sie van v66r de wet van 22 decem
ber 1989 als daarna, voorziet in de 
toekenning van een aanvullende 
vergoeding aan de getroffene wiens 
toestand volstrekt de geregelde hulp 
van een ander persoon vergt; 

Overwegende dat de wet geen cri
terium voor de berekening van die 
bijkomende vergoeding vaststelt; dat 
zij het aan de rechter overlaat het 
bedrag binnen de door haar bepaal
de grenzen vast te stellen en de 
grootste bijkomende vergoeding die 
kan worden toegestaan, niet uitslu:i
tend voor de zo volledig mogelijk 
hulp bestemt; 

Overwegende dat het . arrest, na, 
met verwijzing naar de gronden van 
de eerste rechter, de door eiser ver
eiste hulp van een ander persoon op 
50 pet. van de maximumhulp te heb
ben vastgesteld, beslist de jaarlijkse 
vergoeding waarop eiser aanspraak 
kan maken, door twee te delen; 

Dat het arrest, door aldus de toe
kenning van het maximumbedrag 
van de bijkomende vergoeding te 
doen afhangen van de zo volledig 
mogelijke lJ.ulp aan de getroffene 
van een arbeidsongeval, artikel 24 
van de wet van 10 april 1971, zowel 
in zijn versie van v66r de wet 
van 22 december 1989 als daarna 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van het vierde en vijfde lid van artikel 
24 van de wet van 10 april 1971, zoals ze 
bij artikel 38 van de programmawet van 
22 december 1989 zijn ingevoegd, 

doordat het arrest beslist dat de ver
goeding voor de hulp van een derde 
vanaf 9 januari 1990 moet worden bere
kend op basis van het gewaarborgd ge
middeld maandelijks minimumloon dat 
van kracht was op het ogenblik van het 
ongeval en bijgevolg de jaarlijkse. ver-

goeding voor de hulp van een ander per
soon vanaf 9 januari 1990 op 196.170 
frank vaststelt, op grond : « ( ... ) dat (ver
weerster) betoogt dat rekening dient te 
worden gehouden met het " gewaarborgd 
gemiddeld maandelijks minimumloon " 
op 12 juni 1985, datum van het ongeval, 
te weten 392.340 ( ... ); dat (eiser) daarente
gen van mening is dat, in een geval als 
het zijne, rekening moet worden gehou
den met het gewaarborgd gemiddeld 
maandelijkse minimumloon van januari 
1990, daar de wijziging van artikel 24 
van de wet van 10 april 1971 op 9 januari 
1990 in werking is getreden ( ... ); ( ... ) dat 
de programmawet van 22 december 1989, 
waarvan artikel 38 het artikel 24 van de 
wet van 10 april 1971 heeft gewijzigd, 
niets zegt over het probleem waarover 
de partijen het oneens zijn; dat in de 
wetsgeschiedenis, waarnaar derhalve 
mag worden verwezen, geen oplossing te 
vinden is voor de partijen; dat derhalve, 
alvorens de a!gemene beginselen inzake 
de uitlegging van een tekst in te roepen, 
moet worden nagegaan of de wetgever, 
in de ruime zin van het woord, zijn be
doeling niet heeft doen blijken; welnu, 
overwegende dienaangaande dat het ko
ninklijk besluit van 16 november 1990 
(Belgisch Staatsblad van 18 december) in 
uitvoering van artikel 65 van de wet van 
10 april 1971 en tot wijziging van het ko
ninklijk besluit van 10 december 1987 
houdende vaststelling van de wijze en 
voorwaarden van de bekrachtiging van 
de overeenkomsten door het Fonds voor 
arbeidsongevallen (F.A.O.), bepaalt in ar
tikel 2 dat de modellen van overeen
komst gevoegd als bijlagen I tot VI en 
VIII worden vervangen door de in bijla
ge gevoegde modellen - in artikel 3 dat 
de oude " modellen gevoegd als bijlagen 
I, II, III, V en VI verder ter bekrachti
ging mogen worden ingediend tot het 
einde van het semester dat volgt op de 
publikatie van dit besluit, behoudens zo 
er een bijkomende vergoeding voor hulp 
van een ander persoon verschuldigd is "; 
en overwegende dat in bijlage I van dat 
koninklijk besluit van 16 december 1990 
wordt gepreciseerd dat " de bijkomende 
vergoeding voor de geregelde hulp van 
een ander persoon aanvangt op ( ... ) en 
(gewaarborgd gemiddeld maandelijks mi
nimumloon op het ogenblik van het on
geval x 12) x ... pet. bedraagt" (Bel
gisch Staatsblad, 1990, blz. 23.298); dat 
deze verordeningsbepaling, die wettig ter 
uitvoering van een wet is vastgesteld, 
een algemene draagwijdte heeft en geen 
onderscheid maakt naargelang het 
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" ogenblik van het ongeval " valt v66r of 
na 9 januari 1990, dit is de datum van in
werkingtreding van de wijzigingen die 
bij de programmawet van 22 december 
1989 in artikel 24 van de wet van 10 april 
1971 zijn aangebracht; dat daaruit volgt 
dat in casu rekening moet worden ge
houden met de datum van het arbeidson
geval, namelijk 12 juni 1985;, ( ... ) dat de 
vergoeding voor de hulp van een derde 
op 9 januari 1990 (32.695 frank x 12) x 
50 pet. = 196.170 frank moet zijn; 

terwijl de vergoeding voor de hulp van 
een ander persoon strekt tot compensa
tie van de wettelijk vermoede loonder
ving van de persoon die een zwaar ge
wonde verzorgen; de wetgever, met de 
wijziging van artikel 24 van de wet van 
10 april 1971, de werkelijk gedragen las
ten beter heeft willen vergoeden, hoewel 
de loonderving echter, gelet op het for
faitair karakter van de vergoeding in za
ke arbeidsongevallen bij de wet is be
perkt; enerzijds, de wetgever, met be
trekking tot het gewaarborgd gemiddeld 
maandelijks minimumloon met opzet 
niet heeft verwezen naar specifieke over
eenkomsten maar naar het gewaarborgd 
gemiddeld maandelijks minimumloon 
« zoals vastgesteld door collectieve ar
beidsovereenkomst afgesloten in de 
schoot van de Nationale Arbeidsraad »; 
dit interprofessioneel minimumloon der
halve bij overeenkomst door de sociale 
partners kan worden verhoogd; ander
zijds, dit gewaarborgd gemiddeld maan
delijks minimumloon gekoppeld is aan 
de schommelingen van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen; ten slotte val
gens een algemeen rechtsbeginsel van 
de vergoedingen voor arbeidsongevallen 
de rechter zich moet plaatsen op het tijd
stip waarop hij uitspraak doet; daaruit 
volgt dat de rechter, om vast te stellen 
wat, in functie van de noodzakelijkheid 
van de hulp, het bedrag is van de bijko
mende vergoeding die hij kan toekennen 
tot compensatie van de wettelijk vermoe
de loonderving van de personen die de 
zwaar gewonde verzorgen, derhalve re
kening moet houden met de ontwikke
ling van het gewaarborgd gemiddeld 
maandelijkse minimumloon tot op het 
tijdstip waarop hij over die vergoeding 
uitspraak doet; het arrest, door aan eiser 
een bijkomende vergoeding toe te ken
nen die berekend is op het gewaarborgd 
gemiddeld maandelijks minimumloon op 
het ogenblik van het ongeval, bijgevolg 

artikel 24 van de wet van 10 april 1971 
schendt: 

Overwegende dat uit de doelstel
ling van artikel 24, vierde en vijfde 
lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 na de wijziging er
van bij de programmawet van 22 de
cember 1989, blijkt dat, zolang · de 
bijkomende vergoeding waarop de 
getroffene van een arbeidsongeval 
voor de hulp van een ander persoon 
recht heeft niet definitief is vastge
steld, zij op basis van het gewaar
borgd gemiddeld maandelijkse mini
mumloon dient te worden vastge
steld, met inachtneming van de 
aanpassingen en wijzigingen ervan 
volgens de collectieve arbeidsover
eenkomst gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad; 

Dat het arrest, dat beslist dat die 
vergoeding moet worden berekend 
op basis van het gewaarborgd ge
middeld maandelijkse minimumloon 
ten tijde van het ongeval, de in het 
middel aangewezen wetsbepaling 
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 van 10 april 
1971, veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

28 februari 1994 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Machal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conlcusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Draps. 
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Nr. 98 

3• KAMER - 28 februari 1994 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - CAS
SATIE - TOETSING DOOR HET HOF. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- TOETSING DOOR HET HOF - ARBEIDS
OVEREENKOMST - DRINGENDE REDEN. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BE
GRIP. 

1° en 2° Het Hoi van Cassatie is bevoegd 
om na te gaan of de feitenrechter uit 
de door hem vastgestelde feiten wettig 
heeft kunnen afleiden dat de door een 
werkgever aangevoerde reden, ter ver
antwoording van het ontslag van een 
werknemer zonder opzegging of ver
goeding, geen dringende reden is in de 
zin van art. 35 Arbeidsovereenkom
stenwet (1). (Art. 35, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

3° Onwettig is de beslissing dat de werk
gever de werknemer om een onbe
staande dringende reden heeft ontsla
gen, en die hierop is gegrond dat de 
werkgever het ter verantwoording van 
het ontslag om dringende reden aange
voerde feit v66r de datum van ontslag 
had moeten en kunnen kennen (2). 
(Art. 35, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(1) Cass., 12 jan. 1981, A.R. nr. 6298 (A.C., 
1980-81, nr. 274); zie Cass., 5 mei 1976 (ibid;, 
1976, 994); 5 jan. 1977 (ibid., 1977, 485); 14 dec. 
1981, A.R. nr. 6341 (ibid., 1981-82, nr. 245); 15 
sept. 1986, A.R. nr. 5279 (ibid., 1986-87, nr. 21) 
en de verwijzingen in noot biz. 50; H. LE
NAERTS, « Cassatierechtspraak in sociale za
ken », T.P.R., 1987, nrs. 1-2, biz. 581 en 582, nr. 
8. 

(2) Zie Cass., 25 april 1988, A.R. nr. 6086 
(A.C., 1987-88, nr. 511); inz. biz. 1062; 13 mei 
1991, A.R. nr. 9080 (ibid., 1990-91, nr. 471). 

(• DE SOCIALE VOORZORG • C.V. T. SIMON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.0035.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 24 januari 1991 en 
23 januari 1992 door het Arbeidshof 
te Luik gewezen; 

Ove1· het eerste middel: schending van 
de artikelen 35 van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978 en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het eerste bestreden arrest 
van 24 januari 1991, op grond van aile 
redenen die hier voor integraal weerge
geven worden gehouden, beslist dat om 
uitspraak te doen over het bestaan van 
de aangevoerde dringende reden, de her
opening van de debatten dient te worden 
bevolen om eiseres in staat te stellen, in
zonderheid, « voor het (arbeids)hof de re
denen uiteen te zetten waarom zij, op 
het eerste gezicht althans, heeft ge
meend de staat van de agentrekening 
(van verweerder) niet geregeld te moeten 
bijhouden en hem de bij artikel 12 van 
zijn arbeidsreglement bepaalde zes 
maanden om de resultaten van de ge
noemde rekening te betwisten, niet te 
moeten Iaten », en doordat het tweede 
arrest van 23 januari 1992 eiseres veroor
deelt om aan verweerder een vergoeding 
wegens beeindiging en een vergoeding 
wegens willekeurig ontslag te betalen, op 
grond « dat het hof heeft geoordeeld de 
heropening van de debatten te moeten 
bevelen om (eiseres) in staat te stellen, 
voor het hof de redenen uiteen te zetten 
waarom zij, op het eerste gezicht al
thans, heeft gemeend de staat van de 
agentrekening (van verweerder) niet ge
regeld te moeten bijhouden en hem de 
bij artikel 12 van zijn arbeidsreglement 
bepaalde zes maanden om de resultaten 
van de genoemde rekening te betwisten, 
niet te moeten Iaten; ( ... ) dat (eiseres) te
vergeefs aanvoert, inzonderheid dat zij 
aan de hand van de individuele rekening 
van de agent slechts een theoretisch 
beeld kon krijgen van diens financiele 
toestand, nu zijn werkelijke toestand pas 
na een tegensprekelijk onderzoek ge
kend was; dat immers niet kan worden 
betwist dat zij op ieder ogenblik toegang 
had tot de beroepsrekeningen (van ver-

j 
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weerder) en een preciese controle van 
zijn financiiHe toestand kon doen uitvoe
ren », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 35 van 
de wet van 3 juli 1978 elke partij de mo
gelijkheid biedt om de overeEmkomst om 

· dringende reden te beeindigen binnen 
een termijn van drie dagen vanaf de dag 
van de kennisneming van de feiten en 
niet vanaf de dag waarop die partij daar
van kennis had kunnen nemen; de ge
adieerde rechter, hoewel het hem staat 
te beoordelen of de feiten zijn aange
toond en of zij voldoende dringend zijn 
om de beeindiging te verantwoorden, 
niet als regel kan stellen, op straffe aan 
de partijen dat recht van beeindiging 
binnen drie dagen van de kennisneming 
van de feiten te ontzeggen, dat het out
slag wegens dringende reden niet kan 
worden aangenomen in het geval dat de 
partij die de overeenkomst beeindigt de 
aangevoerde feiten vroeger had kunnen 
kennen; zo het eerste arrest in die zin 
moet worden uitgelegd dat de vraag 
waarom eiseres niet heeft gemeend de 
staat van verweerders agentrekening 
niet regelmatig te moeten volgen, door
slaggevend is voor de uitspraak over het 
bestaan van de aangevoerde dringende 
reden, en zo het tweede arrest in die zin 
moet worden uitgelegd dat het _ aan eise
res het recht ontzegt om de overeen
komst om dringende redenen te beeindi
gen omdat zij op ieder ogenblik toegang 
kon hebben tot ve1weerders beroepsre
keningen en een precie~e .controle van 
zijn financiele toestand kon doen uitvoe
ren, beide arresten derhalve genoemd ar
tikel 35 schenden; 

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

24 januari 1991 de heropening van 
de debatten beveelt inzonderheid 
om eiseres in staat te stellen voor 
het arbeishof de redenen uiteen te 
zetten « waarom zij heeft gemeend 
de staat van de agentrekening van 
(verweerder) niet geregeld te moe
ten bijhouden ... »; 

Dat het arrest van 23 januari 
1992, om te beslissen « dat te dezen 
(eiseres) (verweerder) lichtvaardig 
we gens een onbestaande ( dringen
de) reden heeft ontslagei1 ))• ~ordeelt 

« dat (eiseres) tevergeefs aanvoert, 
inzonderheid dat zij aan de hand 
van de individuele rekening van de 
agent slechts een theoretisch beeld 
kon krijgen van diens financiiHe toe
stand, nu zijn werkelijke toestand 
pas na een tegensprekelijk onder
zoek gekend was; dat immers niet 
kan worden betwist dat zij op ieder 
ogenblik toegang kon hebben tot de 
beroepsrekeningen van (verweerder) 
en een preciese controle van zijn fi
nancii:He toestand kon doen uitvoe
ren »; 

Overwegende dat die beslissingen 
en overwegingen van de arresten 
impliceren dat eiseres, volgens het 
arbeidshof, v66r 3 april 1985 op de 

· hoogte had kunnen en moeten zij n 
van het bestaan van het feit dat ter 
verantwoording van het ontslag om 
dringende reden wordt aangevoerd, 
wat niet is vereist door artikel 35, eer
ste lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978; 

Dat die arresten bijgevolg die be
paling schenden door daaraan ver
eisten toe te voegen die zij niet be
vat: 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het twee
de onderdeel van het eerste middel, 
het derde en het vierde middel te 
moeten onderzoeken, die tot geen 
ruimere vernietiging kunnen leiden, 
vernietigt de bestreden arresten in 
zoverre zij uitspraak doen over de 
door eiseres aangevoerde dringende 
reden en het bestreden arrest van 
23 januari 1992 in zoverre het eise
res bovendien veroordeelt tot beta
ling aan verweerder van een vergoe
ding wegens beeindiging en van een 
vergoeding wegens willekeurig ant
slag; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
resten; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
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feitenrechter over; verwijst de aldus. 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

28 februari 1994 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verheyden -
Grotendeels gelijkluidende conclusie (3) 
van de h. Leclercq, advocaat-generaaal 
- Advocaat: mr. Draps. 

Nr .. 99 

3• KAMER - 28 februari 1994 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI - ARBEIDSONGEVALLENWET -
GETROFFENE - RECHTHEBBENDEN - SCHA
DELOOSSTELLING - BEPALINGEN - A.".RD. 

2° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE

VAL - ARBEIDSONGEVALLENWET - GETROF
FENE - RECHTHEBBENDEN - SCHADELOOS
STELLING - BEPALINGEN. 

1° en 2° De bepalingen van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 inzake 
de berekening van de aan de getroffe
ne en zijn rechthebbenden verschul
digde uitkeringen zijn van openbare 
orde (1). (Art. 6 Arbeidsongevallenwet.) 

Noot arrest nr. 98 : 

(3) Het O.M. was van om·deel dat het tweede 
niet gepubliceerde middel gegrond was, in zo
verre het was afgeleid uit de schending van 
art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet. Onderha
vig arrest beslist dat dat middel gegrond is in 
zoverre het aanvoert dat de conclusie van eise
res niet is beantwoord. 

Noot arrest nr. 99 : 

(1) Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. nr. 8311 
(A.C., 1988-89, nr. 91); 4 sept. 1989, A.R. nr. 
8555 en 23 april 1990, A.R. nr. 8759 (ibid., 
1989-90, nrs. 1 en 492). 

(VERZEKERINGSKAS VOOR ARBEIDSONGEVAL
LEN SECUREX, GEMEENSCHAPPELIJKE KAS T. 

FORTEL E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. S.93.0068.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 september 1992 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de bepalingen 

van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 inzake de berekening van 
de uitkeringen van openbare orde 
zijn; dat bijgevolg de rechter gehou
den is tot ambtshalve toepassing 
van die handelingen en dat de par
tijen daarvan niet bij bijzondere 
overeenkomsten mogen afwijken; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de uitkering van de ver
weerders moet worden berekend op 
basis van de voor de jaren 1985 tot 
1992 wettelijk vastgestelde loonpla
fonds, op de enkele grond dat de 
partijen « ermee akkoord gaan » om 
die lonen « in aanmerking te ne· 
men»; 

Dat het arrest, nu het uitsluitend 
op het akkoord van de partijen is 
gebaseerd om het basisloon van de 
getroffene te bepalen, het karakter 
van openbare orde miskent van de 
in het onderdeel aangegeven artike
len van de wet van 10 april 1971, en 
derhalve die bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat de uitkering van de verweerders 
'' moet worden berekend op basis 
van de voor de jaren 1985 tot 1992 
wettelijk vastgestelde loonpla-
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fonds »; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat vim het 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; gelet op artikel 68 

. van de wet van 10 april1971, veroor
deelt eiseres in de kosten; verwij st 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Bergen. 

28 februari 1994 - 3" kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier -
Andersluidende conclusie (2) van de h. 
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 100 

2" KAMER - 1 maart 1994 

STRAF - GELDBOETE EN OPDECIEMEN -
BIJKOMENDE GELDBOETE ·- ART. 84 SW. -
VRIJE BEOORDELING VAN DE STRAFRECHTER 
- BIJZONDERE MOTIVERING. 

Noot arrest nr. 99: 

(2) Het O.M. concludeerde tot de verwer
ping. Volgens het O.M. is niet ontvankelijk het 
middel dat, zonder zich te beroepen op de 
schending van artikel 6, § 2, Arbeidsongeval
lenwet, zoals te dezen, wordt aangevoerd tot 
staving van de grief dat de rechter de regels 
heeft geschonden volgens welke de partijen 
niet de mogelijkheid hebben om bij bijzondere 
overeenkomsten af te wijken van de bepalin
gen van die wet, dat de enkele verwijzing naar 
een zogenaamd akkoord tussen de partijen de 
rechter niet het recht geeft om af te wijken 
van de juiste toepassing van die bepalingen, 
en dat de rechter, om uitspraak te doen over' 
de rechten van de rechthebbenden, zich niet 
mag beperken tot de vaststelling dat de partij
en akkoord gaan over de in aanmerking te ne
men bedragen van het basisloon. (Art. 1080 
Ger.W.} 

Wanneer aan de strafrechter, krachtens 
art. 84, eerste lid, Sw., vrije beoorde
Jing is overgelaten om benevens hoofd
gevangenisstraf ook te veroordelen tot 
geldboete, moet hij nauwkeurig de re
denen vermelden waarom hij bene
vens de gevangenisstraf ook die geld
boete uitspreekt (1). 

(VOLKRIJK T. I.T.P.F. B.V.B.A. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6245) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

A. 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 195, aldus vervangen bij wet 
van 27 april 1987, en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser uit 
hoofde van de tenlasteleggingen A, I en 
II (bedrieglijke bankbreuk) en B (een
voudige bankbreuk) wegens eenheid van 
misdadig opzet en bij toepassing van ar
tikel 65 . van het Strafwetboek, tot een 
hoofdgevangenisstraf van een jaar en 
een geldboete van 300 frank, vermeer
derd met 590 deciemen en alzo gebracht 
op 18.000 frank of drie maanden vervan
gende gevangenisstraf veroordeelt, waar
na de terugkeer tot de failliete boedel 
van alle goederen, rechten of rechtsvor
deringen die bedrieglijk zijn ontvreemd 
wordt bevolen alsook de publicatie van 
het arrest bij uittreksel op grond « dat 
de feiten omschreven in de tenlasteleg
ging A, I en II, en B uitgaan van een en 
hetzelfde misdadig opzet en dat zij dien
volgens bij toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek met een straf moeten 
beteugeld worden met name de zwaar-

(1} Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 3304, A.C., 
1989-90, nr. 160; 18 sept. 1991, A.R. nr. 9365, 
A.C., 1991-92, nr. 34; 27 mei 1992, A.R. nr. 9627, 
A.C., 1991-92, nr. 505; J. SPREUTELS, « Le 
controle de Ia motivation de Ia sanction pima
le •, in Melanges offerts a Jacques Velu, 
(1992}, T. II (901) 913. 
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ste; dat het Hof bij de toepassing van de 
strafmaat rekening houdt met de 
schaamteloze manier waarop beklaagde 
tewerk ging om op nauwelijks negen 
maanden tijd een gezond Belgisch be
drijf met goede toekomstperspectieven 
ten eigen bate te beroven van zijn le
venskansen en zo ten gronde te richten 
waarbij een financiele put van 4,5 mil
joen werd achtergelaten », 

terwijl naar luid van artikel 195 van 
het Wetboek van Strafvordering de be
slissing nauwkeurig, maar op een wijze 
die beknopt mag zijn, de redenen ver
meldt waarom de rechter, als de wet 
hem daartoe de vrije beoordeling over
laat, dergelijke straf of dergelijke maat
regel uitspreekt; artikel 84 van het Straf
wetboek bepaalt dat schuldigen wier 
criminele straf tot gevangenisstraf wordt 
verminderd, kunnen worden veroordeeld 
tot een geldboete van 26 tot 1.000 frank; 
de strafrechter terzake dienvolgens over 
de vrije keuze beschikt om deze bijko
mende straf al dan niet op te leggen; hij 
zodoende zijn beslissing om een geldboe
te op te leggen zal dienen te motiveren; 
in casu de op de bedrieglijke bankbreuk 
gestelde straf van opsluiting bij toepas
sing van artikel 79 van het Strafwetboek 
werd omgezet in een gevangenisstraf; de 
strafrechter dienvolgens kon gebruik rna
ken van de mogelijkheid van artikel 84 
van hetzelfde wetboek, zonder daartoe 
verplicht te zijn; de aangehaalde motie
ven evenwel het stilzwijgen behouden 
nopens de reden om ook deze maatregel 
aan eiser op te leggen, zodat het hof van 
beroep op grond van de aangehaalde re
denen zijn beslissing om een geldboete 
op te leggen niet naar recht verant
woordt (schending van de in het middel 
aangehaalde bepalingen), bovendien het 
bestreden arrest, dat geen vermelding 
bevat van artikel 84 van het Strafwet
boek, dat terzake een geldboete voorziet, 
niet regebnatig met redenen is omkleed 
(schending van de in het middel aange
haalde bepalingen) : 

Overwegende dat de appelrechters 
het beroepen vonnis bevestigen be
halve wat de strafmaat betreft; dat 
zij vervolgens eiser veroordelen, we
gens '' eenheid van misdadig op
zet », tot gevangenisstraf en geld
boete; 

Overwegende dat schuldigen wier 
criminele straf tot gevangenisstraf 
wordt verminderd, zoals te dezen, 

krachtens artikel 84 van het Straf
wetboek, kunnen worden veroor
deeld tot geldboete; 

Dat de strafrechter, indien de wet 
hem vrije beoordeling overlaat om 
benevens hoofdgevangenisstraf ook 
te veroordelen tot geldboete, nauw
keurig de redenen moet vermelden 
waarom hij dergelijke straf uit
spreekt;, 

Dat de appelrechters te dezen 
zonder opgave van redenen zowel 
een hoofdgevangenisstraf als geld
boete uitspreken, mitsdien niet vol
doen aan de bijzondere motiverings
plicht van het artikel 195 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over de 
door de verweerders tegen eiser in
gestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat, op de te dezen 
niet beperkte voorziening van eiser, 
beklaagde, de hierna uit te spreken 
vernietiging van de op de strafvor
dering gewezen beslissing de vernie
tiging meebrengt van de beslissin
gen op de tegen hem ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen, die het 
gevolg zijn van de eerstgenoemde 
beslissing; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige middelen van de voor eiser in
gediende memorie die niet tot cassa
tie zonder verwijzing kunnen leiden, 
· vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over de 
strafvordering en over de civielrech
telijke vorderingen tegen eiser; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 
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1 maart 1994 - 2• kamer - Voorzitc 
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 101 

2° KAMER - 1 maart 1994 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -
VERLIES VAN MATERIELE HULP TUSSEN FA
MILIELEDEN - VERGOEDING. 

Niet naar recht verantwoord is het afwij
zen van vergoeding voor het derven 
van de mogelijke materiele hulp die 
tussen familieleden geboden wo1·dt, en
kel op grand dat die hulp verleend 
wordt in het kader van de normale ge
negenheidsbanden tussen familieleden, 
en aldus geen zekerheid bie.dt voor de 
toekomst. (Art. 1382 B.W.) 

(TIPS E.A. T. NUYTS E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6276) 

I-lET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1991 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegen de ci
vielrechtelijke beschikkingen van 
het bestreden arrest; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de verweerders sub 
1 en 2: 

Over het middel: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
de aanspraken van de eerste eiser 
en de tweede eiseres, wat betreft 
materii:He schade geleden door de 
huwgemeenschap wegens het weg
vallen van de prestaties van het 
slachtoffer, afwijzen op grond dat 
<< het aanvaardbaar is dat (het 
slachtoffer) in haar vrije tijd allerlei 
huishoudelijk werk deed voor haar 
ouders, zonder dat zij evenwel een 
deel van haar eigen inkomsten af
stond aan haar ouders; dat de hulp 
die zij aan haar ouders hood en 
die door getuigschriften bevestigd 
wordt, echter client beschouwd in 
het kader van de normale, weder
zijdse familiale genegenheid en sa
menhorigheid tussen de ouders en 
de acht kinderen; dat deze hulp 
geen zekere, materieel evalueerbare 
schade is »; 

Dat de appelrechters door aldus 
van te vergoeden schade uit te slui
ten de materiele hulp die tussen fa
milieleden geboden wordt, enkel op 
grond dat die hulp verleend wordt 
in het kader van de normale gene
genheidsbanden tussen familieleden 
en dat deze hulp geen zekere, mate
rieel evalueerbare schade is, hun be
slissing niet naar recht verantwoor
den; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

de aanspraken van de derde eiser, 
wat betreft zijn materiele schade ge
leden door het wegvallen van de 
prestaties van het slachtoffer, afwij
zen op grond « dat de eventuele ma
teriele hulp client beschouwd in het 
kader van de normale genegen
heidsbanden tussen familieleden 
(dat) echter geen zekerheid biedt 
voor de toekomst »; 
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Dat de appelrechters door aldus 
van te vergoeden schade uit te slui
ten de mogelijke materiiHe hulp die 
tussen familieleden geboden wordt, 
enkel op grond dat die hulp ver
leend wordt in het kader van de 
normale genegenheidsbanden tus
sen familieleden en geen zekerheid 
biedt voor de toekomst, hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het twee
de onderdeel van het middel, ver
werpt de voorzieningen in de mate 
waarin zij gericht zijn tegen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborg
fonds; vernietigt het bestreden ar
rest enkel in zoverre het de res
pectieve tegen de eerste verweerder 
en de tweede verweerster gerichte 
aanspraken van de eerste eiser, de 
tweede eiseres en de derde eiser, be
treffende materiiHe schade wegens 
het wegvallen van de prestaties van 
het slachtoffer, afwijst; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
de eisers in een vierde van de kos
ten en de eerste en de tweede ver
weerder in de overige kosten, ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

1 april 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. D'Hont - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 102 

3" KAMER - 1 maart 1994 

STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE - COL
LECTIEF MISDRIJF - ONDERSCHEIDEN OP
ZETI'EN - UITVOERING VAN DEZELFDE OP
ZET - BEGRIP. 

Het onderscheid tussen het opzet als be
staansvereiste van een bepaald mis
drijf en het opzet bij een ander mis
drijf, belet niet dat die beide misdrij
ven deel uitmaken van dezelfde opzet, 
in de zin van het beginsel waarvan art. 
65 Sw. toepassing maakt (1). 

(BALLAUX T. HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 6354) 

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

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 65 van het Strafwetboek en 
97 (thans 149) van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de aan ei
ser tenlastegelegde feiten bewezen ver
klaart en eiser hiervoor veroordeelt; het 
arrest het door eiser ingeroepen middel 
van de verjaring van de strafvordering 
afwijst op grand van de motieven: « dat 
de feiten van tenlasteleggingen A tot en 
met E, mochten deze bewezen worden 
verklaard, de uiting zijn van een misda
dig opzet, zodat zij als een feit moeten 
beschouwd worden bestaande uit een 

(1) Cass., 9 juni 1969, A.C., 1969, 987; 12 dec. 
1978, A.C., 1978-79, 419; 5 juni 1979, ibid., 1159; 
20 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 589; 11 juni 1980, 
ibid., nr. 636; de voetnoot 2 sub Cass., 13 okt. 
1981, A.C., 1981-82, nr. 111; 19 april 1983, A.R. 
nr. 7666, A.C., 1982-83, nr. 451, J. KUYL, « Over 
de eenheid van misdadig opzet », R. W., 
1978-1979, kol. 545. 
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complexe delictuele gedraging om zich
zelve op voortdurende en onregelmatige 
manier te verrijken of minstens de beko
men wederrechtelijke voordelen hetzij 
voor zich te behouden, hetzij het karak
ter van de wederrechtelijkheid ervan 
voor derden verborgen te houden; dat er 
derhalve dient besloten tot een onderling 
verband tussen al de in hoofde van be
klaagde aangehouden tenlasteleggingen; 
dat tussen de feiten gaande van 24 sep
tember 1993 (tenlasteleggingen A, B, D, 
E) tot 2 juni 1986 {tenlastelegging C) on
derling, minder dan drie jaar verstreken 
is; dat de verjaring van de strafvordering 
een aanvang nam op 2 juni 1986 - da
tum van het laatst gepleegde feit, ver
meld sub tenlastelegging C -; dat de 
stuiting van de verjaring van de strafvor
dering, zoals door de eerste rechter ge
steld, tijdig en regelmatig werd gedaan 
op 6 maart 1989 door de vordering van 
de heer procureur des Konings voor de 
Raadkamer - mocht deze tenlasteleg
ging bewezen worden verklaard - zoals 
hierna mede wat de overige tenlasteleg
gingen betreft, op meer omstandige wij
ze zal worden uiteengezet », 

terwijl, eerste onderdeel, verschillende 
gedragingen geacht worden een voortge
zet misdrijf uit te maken, wanneer deze 
gedragingen verbonden zijn door een 
eenheid van misdadig opzet, d.i. wanneer 
zij onderling verbonden zijn door een 
eenheid van doel en verwezenlijking; het 
dus moet gaan om een bepaald delictueel 
voornemen van de dader, waarvan de 
verschillende gedragingen de uiting zijn; 
het bestreden arrest met betrekking tot 
de gedragingen van eiser en diens « op
zet • oordeelt dat het gaat hetzij om de 
bedoeling om zichzelf onrechtmatig te 
verrijken, hetzij om de bekomen voorde
len voor zich te behouden, hetzij om het 
wederrechtelijk karakter ervan voor der
den verborgen te houden; uit het bestre
den arrest aldus blijkt dat de ten laste 
gelegde gedragingen de uiting zijn van 
verschillende voornemens; het bestreden 
arrest, gelet op de concrete vaststelling 
van de verschillende voornemens van ei
ser, niet op wettelijke wijze konden be
sluiten tot het bestaan van een eenheid 
van opzet in de zin van een voortgezet 
misdrijf, dat een toepassing uitmaakt 
van het in artikel 65 van het Strafwet
boek neergelegde beginsel, derhalve 
schending inhoudt van deze wetsbepa
ling; 

tweede onderdeel, de motieven van het 
bestrede11 arrest door dubbelzinnigheid 

zijn aangetast; het dubbelzinnig is met 
betrekking tot de besluitvorming aan
gaande het bestaan van een voortgezet 
misdrijf, enerzijds, in eerste instantie te 
overwegen dat de verschillende feiten de 
uiting zijn van een misdadig opzet, en, 
anderzijds, vervolgens uit de concretise
ring van het voornemen van eiser, welke 
de bedoeling had om zichzelf onrechtma
tig te verrijken, of om de bekomen voor
delen voor zich te behouden, hetzij om 
het wederrechtelijk karakter ervan voor 
derden verborgen te houden af te leiden 
dat er derhalve dient te worden besloten 
tot een onderling verband tussen alle 
tenlasteleggingen; het bestreden arrest 
verder bij de tenlastelegging van afper
sing ook specifiek overweegt dat deze 
tenlastelegging in verband staat met al 
de overige tenlasteleggingen (arrest, 
bladzijde 7, tweede alinea, in fine); het 
bestreden arrest, volgens de tweede in
terpretatie, niet wettelijk verantwoord is, 
nu het bestaan van een onderling ver
band tussen verschillende tenlasteleggin
gen niet toelaat om ap wettelijke wijze 
te besluiten tot het bestaan van een 
voortgezet misdrijf, zodat het bestreden 
arrest, waarvan de motieven door dub
belzinnigheid zijn aangetast, in die zin 
dat volgens een van de interpretaties het 
bestreden arrest niet op wettelijke wijze 
kon besluiten tot het bestaan van een 
voortgezet misdrijf, schending inhoudt 
van de artikelen 65 van het Strafwetboek 
en 97 (thans 149) van de Grondwet: 

W at de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat de rechter in 

feite en op onaantastbare wijze oor
deelt of de verschillende, al dan niet 
opzettelijke, misdrijven die een be
klaagde zijn ten laste gelegd, deel 
uitmaken van of voortkomen uit de
zelfde opzet, dit wil zeggen onder
ling verbonden zijn door eenheid 
van doel en verwezenlijking, en in 
die zin door een feit, te weten een 
complexe gedraging, zijn opgele
verd, zodat onder meer de regel 
neergelegd in artikel 65 van het 
Strafwetboek moet worden toege
past; 

Dat de bedoelde opzet niet het 
strafbaar opzet is dat voor het be
staan van bepaalde misdrijven is 
vereist, noch de aanwezigheid van 
vrije wil bij het handelen, algemeen 
vereiste voor strafbaarheid; 



------- J 

Nr.102 HOF VAN CASSATIE 217 

Dat de ene opzet onder meer aan
wezig is, wanneer de beklaagde enig 
doel heeft opgevat dat hij zich voor
neemt te verwezenlijken en verwe
zenlijkt, niet aileen door geoorloofde 
maar ook door strafbare handelin
gen, onverschillig of voor de straf
baarheid van die handelingen zelf 
vereist is dat zij opzettelijk worden 
gepleegd en onverschillig of de ver
wezenlijking van het opgevatte doel 
op zichzelf strafbaar is; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de ten laste gelegde feiten 
van verschillende aard zijn, niet be
let dat zij aile de uitvoering kunnen 
uitmaken van dezelfde opzet; dat 
wanneer verscheidene overtredingen 
van de wet binnen het raam van de
zelfde opzet zijn gepleegd, zij een 
enkel strafbaar feit uitmaken waar
op, krachtens het beginsel vastge
legd in het artikel 65 van het Straf
wetboek, slechts een straf kan wor
den toegepast, de zwaarste; 

Dat het onderscheid tussen het 
opzet van een misdrijf, dat een be
staansvereiste van een misdrijf is, 
en dat van een ander misdrijf, niet 
belet dat deze beide misdrijven deel 
uitmaken van dezelfde opzet, in de 
zin van het beginsel waarvan artikel 
65 Sw. toepassing maakt; 

Overwegende dat, ingeval de rech
ter oordeelt dat aan het collectief 
misdrijf eenheid van de opzet ten 
grondslag ligt, er niet vereist is dat 
de opzet tot het plegen van aile mis
drijven, die het coilectief misdrijf 
vormen, reeds bij het eerste misdrijf 
aanwezig is, aangezien ook de voort
gezette of opeenvolgende opzet die 
misdrijven tot een enkel strafbaar 
feit kan maken; 

Overwegende dat de appelrech
ters, die eiser tot straf veroordelen, 
het beroepen vonnis « bevestigen »; 
dat dit beroepen vonnis vaststelt 
« dat aile misdrijven zijn opgeleverd 
door een opzet en intrinsiek samen
hangend zijn »; 

Dat de appelrechters, zoals de eer
ste rechter, hun beslissing gronden 
op de overweging << dat de feiten 

van de tenlasteleggingen A tot en 
met E, mochten deze bewezen wor
den verklaard, de uiting zijn van 
een misdadig opzet, zodat zij als een 
feit moeten beschouwd worden be
staande uit een complexe delictuele 
gedraging »; dat zij vervolgens deze 
complexe gedraging nader omschrij
ven en preciseren zoals in het mid
del is weergegeven; 

Dat de appelrechters zodoende 
oordelen dat de ene opzet, welke zij 
onaantastbaar in feite bewezen ach
ten en welke zij in zijn geheel als 
« misdadig » bestempelen, blijkt uit 
de vermelde complexe gedragingen 
waartussen de rechters in feite een 
onderling verband vaststellen en 
waarvan zij de - in de context van 
de enige « misdadige » opzet te le
zen - onderscheiden deeloogmer
ken opsommen als zijnde hetzij de 
bedoeling zich onrechtmatig te ver
rijken, hetzij de bedoeling weder
rechtelijk bekomen voordelen te be
houden, hetzij het wederrechtelijk 
karakter van die gedragingen ver
borgen te houden; 

Dat de appelrechters aldus, onge
acht of zij voor enig bewezen geacht 
misdrijf het afzonderlijk en ander 
opzet vaststellen, zonder enige te
genstrijdigheid en bij ontstentenis 
van enige bijzondere conclusie van 
eiser hun beslissing naar recht ver
antwoorden, inzonderheid dat al de 
misdrijven die door de besproken 
handelingen worden opgeleverd, een 
voortgezet en collectief misdrijf uit
maken, dit wil zeggen deel uitma
ken van dezelfde opzet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de brief door eiser op 16 fe
bruari 1993 toegezonden aan de eer
ste voorzitter van het Hof, buiten de 
termijn bepaald door artikel 420bis 
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van het Wetboek van Strafvorde
ring, de zaak ingeschreven zijnde op 
de algemene rol van het Hof op 6 fe
bruari 1992 nu dit stuk geen akte 
van afstand of hervatting van het 
geding is noch een akte waaruit 
blijkt dat de voorziening doelloos is 
geworden, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

1 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
L- Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 103 

2" KAMER - 1 maart 1994 

1° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
R!NG VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING - GETUIGE ONDER EDE GEHOORD TER 
TERECHTZITTING - GEVOLG. 

2° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING - BLOED- EN AANVERWANT VAN DE BE
SCHULDIGDE - VERHOOR - WETTIGHEID. 

3° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTEL
LING VAN DE JURY EN VAN HET HOF- OPEN
BAAR MINISTERIE- UlTOEFENING VAN HET 
AMBT - AANSTELLING. 

4° OPENBAAR MINISTERIE - HOF VAN 
ASSISEN - AANSTELLING. 

1 o Een getuige die onder ede is gehoord 
ter terechtzitting van bet hof van assi
sen blijft, voor de hele zaak onder die
zelfde eed staan (1). 

2" De voorzitter van bet hof van assisen 
kan, krachtens de hem bij art. 269 Sv. 
toegekende discretionaire macht, zon
der de eed af te nemen en louter om 
inlichtingen in te winnen, de personen 
ondervragen die een van de bij art. 322 
Sv. opgesomde hoedanigheden bezit
ten, en tegen wier verhoor bet open
baar ministerie, de burgerlijke partijen 
of de beschuldigden zich niet hebben 
verzet (2). 

3" en 4" Geen wetsbepaling vereist dat 
voor de regelmatige samenstelling van 
het hof van assisen, aan bet strafdos
sier een bijzonder geschrift zou wor
den toegevoegd waaruit blijkt dat de 
procureur-generaal bet ambt van open
baar ministerie bij bet hof heeft opge
dragen aan een lid van het parket-ge
neraal of van het parket van de 
procureur des Konings in wiens zetel 
de assisen worden gehouden. (Art. 149 
Ger.W.) (3) 

(LJUBIC P. EN CONS.) 

ARREST 

(A.R. nrs. P.93.1702.N en P.93.1767.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1993 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
15 november 1993 gewezen door het 
Hof van Assisen van de Provincie 
West-vlaanderen; 

(1) Zie : Cass., 15 rnei 1988, Pas., 1899, p. 248, 
met de conclusie O.M.; A. BRAUNSCHWEIG, 
« Chronique de jurisprudence, Procedure pena
le », Rev.Sc.Crim., 1988, 117; Cass. (fr.) 5 april 
1949, Bull.Crim., 1949, nr. 141; 14 januari 1987, 
Bull.crim., 1987, nr. 20; 8 juli 1987, Bull.crim., 
1987, nr. 291. 

(2) Zie : Cass., 20 juli 1929, Pas., 1929, 303; 13 
juni 1990, A.R. nr. 8345, A.C., 1989-90, nr. 593; 
R. DECLERCQ, De rechtspleging voor het hof van 
assisen (1981, blz. 93 en 94). 

(3) J. MA'ITHIJS, « Openbaar Ministerie "• 
(A.P.R.), nrs. 261 en 261 bis. 
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Overwegende dat met het oog op 
een goede rechtsbedeling de zaken 
A.R. nr. P.93.1702.N en A.R. nr. 
P.93.1767.N dienen te worden ge
voegd; 

I. Op de voorzieningen van Petar 
Ljubic: 

Overwegende dat een getuige die 
onder ede is gehoord ter terechtzit
ting van het hof van assisen voor de 
ganse zaak onder diezelfde eed blijft 
staan; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede midd.el : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 149 van het Gerechtelijk Wet
hoek het ambt van openbaar minis
terie bij het hof van assisen wordt 
uitgeoefend door de procureur-gene
raal die deze bevoegdheid kan op
dragen aan een lid van het parket
generaal of van het parket van de 
procureur des Konings in wiens ze
tel de assisen worden gehouden; 

Dat geen wetsbepaling vereist dat 
voor de regelmatige samenstelling 
van het hof van assisen, aan het 
strafdossier een bijzonder geschrift 
zou worden toegevoegd waaruit de 
vermelde opdracht van bevoegdheid 
blijkt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Ill. Op de voorziening van Rado
van Vasiljevic: 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 322 van het Wetboek van 
Strafvordering de in dit artikel op
gesomde personen niet worden toe
gelaten om te getuigen; 

Dat hetzelfde artikel, laatste lid, 
bepaalt dat het horen van deze per
sonen evenwel geen nietigheid kan 
teweegbrengen, wanneer de partijen 
zich niet ertegen hebben verzet dat 
zij gehoord worden; dat uit die wets
bepaling blijkt dat een verwant van 
de beschuldigde, wanneer hij voor 

het hof van assisen als getuige ge
hoord wordt, bij ontstentenis van 
verzet van de partijen, op straffe 
van nietigheid de wettelijke eed 
moet afleggen; 

Overwegende dat de voorzitter 
van het hof van assisen evenwel 
krachtens de hem door artikel 269 
van het Wetboek van Strafvordering 
toegekende discretionaire macht, 
zonder de eed af te nemen en !outer 
om inlichtingen te krijgen, de perso
nen kan ondervragen die een van de 
bij artikel 322 van dat wetboek 
opgesomde hoedanigheden bezitten 
en tegen wier verhoor het openbaar 
ministerie, de burgerlijke partijen of 
de beschuldigden zich niet hebben 
verzet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, voegt de zaken 
A.R. P.93.1702.N en A.R. P.93.1767 .N 
samen; verleent akte van afstand; 
verwerpt de voorzieningen; veroor
deelt de eisers in de kosten van hun 
respectieve voorzieningen. 

1 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Hont - Gelijkluiden
de conclusie van de h. du Jardin, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Dela
haye, F. Van Caenegem en M. L. Waes, 
Brugge. 

Nr. 104 

a• KAMER - 1 maart 1994 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - STUITING - SAMENHANGEN
DE MISDRIJVEN- AANVANGSDATUM VERJA
RTNG - BF.PAT.lNG. 
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2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAr'VORDERJNG - VERJA
RING - CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - BURGERLIJKE VORDERING 
VOOR DE STRAFRECHTER- VERJARING VAN 
DE STRAFVORDERING - GEVOLG VOOR DE 
BURGERLJJKE RECHTSVORDERJNG. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - VERJARING VAN DE STRAFVORDE· 
RING - GEVOLG T.A.V. DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECH
TER. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ALGEMEEN - GOEDGEKEUR
DE DOORHALJNGEN- ONBESTAANBAARHEID 
VAN HET TUSSEN DE REGELS GESCHREVENE 
- DRAAGWIJDTE. 

1° Hoewel de rechter bij de vaststelling 
van de stuiting van de verjaring van 
de strafvordering met betrekking tot 
een beklaagde rekening mag houden 
met de daden die de verjaring stuiten 
met betrekking tot alle andere teza
men behandelde of berechte ten laste 
van andere beklaagden gelegde mis
drijven, waartussen een nauwe band 
van intrinsieke samenhang bestaat, 
kan hij voor wat bet bepalen van de 
aanvangsdatum van de verjaring be
treft, enkel de feiten in aanmerking 
nemen die door die beklaagde zelf 
werden gepleegd en waaraan hij schul
dig wordt verklaard (1). (Artt. 21, 22 en 
23 wet 17 april 1878). 

2° Wanneer bet Hoi aan de hand van de 
stukken heeft nagegaan dat de straf
vordering verjaard was op de dag 
waarop de bestreden beslissing werd 
gewezen, wordt die beslissing vernie
tigd zonder verwijzing (2). 

3° en 4° Verval van de strafvordering 
door verjaring en de daaruit voort
vloeiende vernietiging hebben geen in
vloed op de burgerlijke rechtsvorde
ring die voor de verjaring van de 
strafvordering is ingesteld (3). (Art. 26 
wet 17 april 1878. (Impliciet.) 

(1) en (2) Cass., 19 jan. 1959 (Bull. en Pas., 
1959, I, 497), en 22 feb. 1994, A.R. nr. 6721 
(A.C., 1994, nr. 86). 

(3) Zie Cass., 3 mei 1988, A.R. nr. 1951 (A.C., 
1987-88, nr. 543) en de noten 2, 3 en 4. 

5° De bepaling dat bet tussen de regels 
geschrevene als niet bestaande wordt 
beschouwd, is niet toepasselijk op het
geen de plaats inneemt van de regel
matig doorgehaalde woorden en aldus 
gelntegreerd is in de regel waarin die 
woorden voorkwamen (4). (Art. 78 Sv.) 

(DINGEMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0253.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

Overwegende dat de rechter bij de 
vaststelling van de stuiting van de 
verjaring van de strafvordering met 
betrekking tot een bepaalde be
klaagde rekening mag houden met 
de daden die de verjaring stuiten 
met betrekking tot alle andere teza
men behandelde of berechte ten las
te van andere beklaagden gelegde 
misdrijven, waartussen een nauwe 
band van intrinsieke samenhang be
staat; dat evenwel, voor wat betreft 
het bepalen van de aanvangsdatum 
van de verjaring, de rechter enkel 
de feiten in aanmerking kan nemen, 
die door de beklaagde zelf werden 
gepleegd en waaraan hij schuldig 
wordt verklaard; 

Overwegende dat de appelrech
ters, met bevestiging van het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen van 14 februari 1991, ei
ser veroordelen wegens de vermeng
de feiten omschreven onder de te
lastleggingen Ala, Bla, B2a, B3a, 
B3b, El en E2 der zaak I, feiten wel
ke gepleegd werden op een niet na
der bepaalde datum tussen 7 maart 

(4) Cass., 5 feb. 1991, A.R. nr. 4508 (A.C., 
1990-91, nr. 299). 
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1986 en 21 maart 1986 {Ala, B1a, 
B2a, E1 en E2) en op 21 maart 1986 
{B3a en B3b); dat zij voor de bepa
ling van de aanvangsdatum van de 
verjaring van de strafvordering met 
betrekking tot de aan eiser ten laste 
gelegde misdrijven niet de datum 
van het feit omschreven onder de 
telastlegging A, II, 4 van de zaak 
III, dit is 9 oktober 1987, in aanmer
king mochten nemen, omdat eiser 
dit feit niet wordt ten laste gelegd; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het hof aan de 

hand van de stukken van de proce
dure vermag na te gaan of de straf
vordering al dan niet verjaard was 
op de dag waarop de bestreden be
slissing gewezen werd; 

Overwegende dat de laatste nutti
ge daad van stuiting van de verja
ring met betrekking tot de aan eiser 
ten laste gelegde misdrijven, waar
aan hij schuldig wordt verklaard, de 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen van 25 april 1988 is; dat 
bij ontstentenis van een oorzaak 
van schorsing van de verjaring, de 
strafvordering verjaarde op 24 april 
1991; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen eiser : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 78 van het 
Wetboek van Strafvordering, het 
tussen de regels geschrevene, de 
niet goedgekeurde doorhalingen en 
verwijzingen als niet bestaande wor
den beschouwd; 

Overwegende dat naar luid van 
die bepalingen wat tussen de regels 
wordt geschreven niet voor goedkeu
ring vatbaar is; 

Overwegende evenwel dat in het 
proces-verbaal der terechtzitting van 
23 november 1990 van G.e Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen de na
men « De Munck », << Jordens » en 

« Van Lint » niet tussen de regels 
zijn geschreven, maar de plaats in
nemen van de regelmatig doorge
haalde woorden « Jordens », « De 
Muynck » en « Reynders » en aldus 
ge'integreerd zijn in de vermeldin
gen van de aanwezige rechters en 
substituut-procureur des Konings; 

Overwegende dat de appelrechters 
dan ook geen nietigheid van het 
vonnis van de eerste rechter overne
men; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
op de strafvordering veroordeelt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten van de voorziening; 
laat de andere helft van de kosten 
ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

1 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Huybrechts - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Geinger. 

Nr. 105 

2" KAMER - 1 maart 1994 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
PAR!GHEID VAN STEMMEN - STRAFVERZWA
RING - VERSTEK - BESLISSING OP VERZET 
- RF.VESTIGING. 
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2° STRAFVORDERING RECHTSPLE-
GING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID 
VAN STEMMEN- STRAFVERZWARING- VER
STEK - BESLISSING OP VERZET - BEVESTI
GING. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING - CASSATIE -
VERNIETIGING. 

4° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDER!NG - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. 

1° en 2° De regel van de e(mparigheid 
van stemmen moet in acht worden ge
nomen als de appelrechter, op het ver
zet van de veroordeelde, opnieuw uit
spraak moet doen op het hager beroep 
en zelfs als het op verzet gewezen ar
rest de veroordeling die wettig was uit
gesproken bij verstek, bevestigt (1). 
(Art. 2llbis Sv.) 

3° en 4° De vernietiging van de beslis
sing van veroordeling heeft de vernie
tiging tot gevolg van de beslissing 
waarbij de onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen (2). 

(1) Cass., 7 feb. 1990, A.R. nr. 8044 (A.C., 
1989-90, nr. 352), en 9 maart 1993, A.R. nr. 6135 
(ibid., 1993, nr. 135). 

(2) Tegen een bevel tot onmiddellijke aan
houding kan een geldig cassatieberoep worden 
ingesteld, ofschoon art. 33, § 2, derde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 bepaalt dat zulk 
een bevel niet vatbaar is voor hoger beroep of 
verzet. We! wordt het cassatieberoep alsdan 
niet beheerst door art. 31 Wet Voorlopige 
Hechtenis (R. DECLERCQ, « Voorlopige hechte
nis en rechtsmiddelen », R. W., 1991-92, 105, 
nrs. 59 e.v.). 

Wanneer het arrest van veroordeling ten 
gronde, waaraan de onmiddellijke aanhouding 
is gekoppeld, in kracht van gewijsde gaat, of
wei omdat de termijn voor cassatieberoep te
gen de veroordelende beslissing is verstreken, 
ofwel omdat het cassatieberoep tegen die be
slissing wordt verworpen, dan heeft de voor
ziening ingesteld tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding geen bestaansreden meer 
(Cass., 15 mei 1985, A.R. nr. 4284, A.C., 1984-85, 
nr. 556 met noot E.L.). 

Wordt daarentegen de veroordelende eindbe
slissing vernietigd met verwijzing, dan blijft 
de ]Jetrokkene aangehouden tot de beslissing 
van de verwijzingsrechter (R. VERSTRAETEN, 
Strafvordering, nr. 1509; anders E. BoUTMANS, 
Voorlopige hechtenis, nr. 634). De overweging 

{Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

(CARRON) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0070.N) 

HE'f HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1993 op 

· verzet door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat het arrest op 
verzet van eiser enkel uitspraak 
doet over de tegen eiser gerichte 
strafvordering en hem, deels met 
bevestiging van het beroepen von
nis, veroordeelt tot een hoofdgevan
genisstraf en geldboete en tot beta
ling van de tegenwaarde van de 
goederen die niet konden worden 
aangehaald; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 21lbis van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 21lbis van het Wetboek van 
Strafvordering, het hof van beroep, 
wanneer het een tegen beklaagde 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 
in het geannoteerde arrest dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij eiser wordt veroor
deeld, de vernietiging tot gevolg heeft van de 
beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhou
ding wordt bevolen, doet hieraan geen afbreuk 
(R. DECLERCQ, I.e, nr. 64). 

Anders is evenwel het geval waarbij het be
vel tot onmiddellijke aanhouding zelf en om 
eigen redenen door het Hof wordt vernietigd, 
omdat die maatregel wettelijk onmogelijk is 
(zie: Cass., 22 nov. 1937, Bull. en Pas., 1938, I, 
348). In die hypothese zal de cassatie van dat 
bevel worden uitgesproken zonder verwijzing, 
wat de invrijheidstelling van de betrokkene 
impliceert (zie: Cass., 20 juli 1977, A.C., 1977, 
1131, en de noot 2); 

Nu was precies in de hier geannoteerde pro
cedure de onmiddellijke aanhouding bevolen 
geworden in vervolgingen ter zake van douane 
en accijnzen, dan wanneer luidens art. 47 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990, die wetgeving 
(evenmin als de vroegere trouwens) op die ma
terie niet toepasse!ijk is ( R. VAN CAMP, « On
middellijke aanhouding », Comm. Straf., nr. 
21). Bovenstaand arrest dient dan ook aldus 
begrepen te worden dat de cassatie van de ver
oordeling ten gronde met verwijzing is ge
beurd, terwijl de beslissing over de onmiddel
lijke aanhouding wordt vernietigd zonder ver
wijzing. 

M.D.S. 
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uitgesproken straf verzwaart, met 
eenparige stemmen van de leden 
uitspraak moet doen; dat die regel · 
in acht moet worden genomen, zelfs 
als het hof van beroep, op het verzet 

·van de veroordeelde, opnieuw uit
spraak moet doen op het hoger be
roep en zelfs als het op verzet gewe
zen arrest de veroordeling bevestigt, 
die wettig was uitgesproken bij het 
verstekarrest; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen, bij vonnis 
van 18 maart 1991, eiser wegens 
sluikinvoer van 790.000 liter gasolie 
vanuit Nederland heeft veroordeeld 
onder meer tot een hoofdgevange
nisstraf van vier maanden met uit
stel voor drie jaar; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Antwerpen, op het hoger be
roep van het openbaar ministerie, 
bij op verstek gewezen arrest van 14 
mei 1993, met eenparige stemmen 
de hoofdgevangenisstraf ten laste 
van eiser brengt op een j aar zonder 
uitstel; dat het bovendien zijn on
middellijke aanhouding beveelt met 
toepassing van artikel 33, § 2, van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat op eisers verzet, 
het hof van beroep, na dat verzet 
ontvankelijk te hebben verklaard, 
het bij verstek gewezen arrest be
vestigt zonder vast te stellen dat het 
met eenparige stemmen van zijn le
den uitspraak doet; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij eiser 
wordt veroordeeld, de vernietiging 
tot gevolg heeft van de beslissing 
waarbij zijn onmiddellijke aanhou
ding wordt bevolen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest van 10 december 
1993; 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
wij st de zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

1 maart 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Huybrechts - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 106 

1" KAMER - 3 maart 1994 

HUISVESTING - VERBETERBARE WONIN
GEN- WAALS GEWEST- PREMIE TOT REHA· 

BILITATIE - TOEKENNINGSVEREISTEN. 

De premie tot rehabilitatie van verbeter
bare woningen gelegen in het Waalse 
Gewest, die is ingevoerd bij het besluit 
van 27 okt. 1982 van de Waalse 
Gewestexecutieve, kan slechts worden 
toegekend aan de persoon die werke
Jijk de kosten van de rehabilitatiewer
ken betaalt. 

(WAALS GEWEST T. PIERART) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0257.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1992 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 544, 578 tot 624, 1134, 1349, 1353, 
1779, 1780, 1787 tot 1799 van het Burger
lijk Wetboek, 1.3, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 en 12 
van bet besluit van de Waalse Gewest
executieve van 27 oktober 1982 tot instel
ling van een premie tot rehabilitatie van 
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verbeterbare woningen gelegen in het 
W aalse Gewest, zoals het van kraeht was 
v66r zijn wijziging bij het besluit van de 
Waalse Gewestexeeutieve van 15 februa
ri 1984, 

. doordat het arrest verweerders reehts
vordering tot betaling van een premie tot 
rehabilitatie gegrond verklaart en eiser 
veroordeeld tot betaling van het bedrag 
van 200.000 frank, vermeerderd met de 
gereehtelijke interest vanaf 16 januari 
1989, en eisers vordering tot sehadever
goeding wegens tergend en roekeloos ge
ding afwijst op grond: « ( .•• ) dat (ver
weerder), door een aanvang voor een 
premie tot rehabilitatie in te dienen op 
grond van zijn hoedanigheid van naakte 
eigenaar van het te rehabiliteren gebouw 
en door de saneringswerkzaamheden op 
te sommen die hij wilde uitvoeren zijn 
hoedanigheid van opdraehtgever 'heeft 
doen blijken, dat wil zeggen van mede
eontraetant van de aannemers die deze 
werken zouden moeten uitvoeren; ( ... ) dat 
aileen uit de omstandigheid dat de reke
ningen betreffende de litigieuze werken 
op naam van de moeder (van verweer
der), mevr. Devienne, zijn opgesteld en 
door haar zijn betaald, niet volgt dat de 
gewekte sehijn niet met de werkelijke 
toestand overeenstemde, ( ... ) dat de moe
der (van verweerder) de litigieuze faetu
ren best in eigen naam heeft kunnen be
talen tot kwi~ting van haar zoon (art. 
1236, tweede hd, van het Burgerlijk Wet
hoek); dat het begrijpelijk is dat de be
trokken aannemers, nu zij op de hoogte 
waren gebraeht van die toestand, hun 
faeturen, op naam van mevr. Devienne 
hebben opgesteld, die overigens vrueht
gebruiker en bewoner van het te rehabi
literen gebouw was; (eiser), door de ver
effening van de subsidie afhankelijk te 
willen stellen van de vereiste dat de aan
vrager van de premie, de opdraehtgever, 
boven~i~~ degene moet zijn die volledig 
en defmttlef de kosten van de rehabilita
tiewerkzaamheden draagt, aan de veror
denende tekst een vereiste toevoegt die 
deze tekst, zelfs niet impliciet, bevat ( ... ); 
( ... ) dat daaruit volgt dat de oorspronke
lijke vordering van (verweerder) wei de
gelijk gegrond is ( ... ); ( ... ) dat het aanne
men van de gedinginleidende vordering 
noodzakelijk leidt tot verwerping van het 
incidenteel beroep en van de nieuwe te
genvordering van (eiser) », 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 2 van het besluit van de Waalse 
Gewestexeeutieve van 27 oktober 1982 
zoals het van kraeht was op het ogenblik 

van de premie-aanvraag, « de Minister 
onder de bij dit besluit vastgestelde voor: 
waarden, een premie kan toekennen aan 
partieulieren die een verbeterbare wo
ning rehabiliteren »; uit de artikelen 1.3, 
3, 4, 5, 8, 9, 10 en 11 en 12 van dat besluit 
volgt dat onder de partieulier die een wo
ning rehabiliteert de persoon moet wor
den begrepen die instaat voor de sane
ringswerken en verbeteringswerken van 
die woning door de kosten daarvan te 
dragen; artikel 3 vereist dat de aanvraag 
vergezeld is van : 1° een uittreksel uit het 
bevolkingsregister dat de volledige iden
titeit vaststelt van de aanvrager en zijn 
eehtgenoot of de persoon met wie hij sa
menwoont, alsmede van de kinderen die 
ten laste zijn van de aanvrager en van 
de kinderen die ten laste zijn van de per
soon met wie de aanvrager samenwoont, 
2° het bestek van de saneringswerken en 
de verbeteringswerken en 3° het aanslag
biljet dat als bewijs geldt voor het inko
men of, bij ontstentenis daarvan, een ge
sehreven verklaring waarbij het Bestuur 
voor de Huisvesting ertoe wordt gemaeh
tigd bij de bevoegde diensten van het 
Ministerie van Finaneien de nodige in
liehtingen in te winnen; artikel 4 bepaalt 
dat op de datum van de aanvraag de 
aanvrager de leeftijd van 21 jaar moet 
hebben bereikt en gedurende een tijds
ruimte van vijf jaar te rekenen van de 
datum van de aanvraag, moet toestem
men in bezoek aan de woning van de af
gevaardigden die moeten eontroleren of 
de gestelde voorwaarden betreffende de 
werkzaamheden in aeht werden geno
men; de artikelen 1, 5 en 11 de toeken
ning van de premie doen afhangen van 
de vereiste dat het inkomen van de aan
vrager en zijn eehtgenoot of de persoon 
met wie hij samenwoont de som van 
1.000.000 frank vermeerderd met 50.000 
frank per kind ten laste op het tijdstip 
van de aanvraag, niet oversehrijdt; arti
kel 8, § 1, het bedrag van de premie vast
stelt op 30 pet. van de kostprijs der wer
ken, met een maximum van 150.000 
frank, behalve wanneer het inkomen 
niet meer bedraagt dan 500.000 frank, 
dan wordt het vastgesteld op 60 pet. van 
de kostprijs der werken, met een maxi
mum van 200.000 frank, terwijl de artike
len 9 en 10 bepalen, enerzijds, dat de 
toezegging van de premie wordt gedaan 
op basis van de raming van de sehatter 
en van de door de aanvrager verstrekte 
inliehtingen en, anderzijds, dat het be
drag van de premie wordt bepaald op ba
sis van de faeturen betreffende de sane
ringswerken of de verbeteringswerken; 
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die bepalingen zeker de renovatie van 
het woningbestand beogen door de kost
prijs van de saneringswerken en verbe
teringswerken te verlichten voor de par
ticulieren waarvan het inkomen 1.000.000 
frank niet te boven gaat; daaruit volgt 
dat de premie aileen wordt toegekend 
aan de particulieren die werkelijk de 
kosten van de genoemde werken betalen; 
daaruit volgt dat het arrest, dat vaststelt 
dat de facturen voor de litigieuze werken 
op naam van verweerders moeder, mevr. 
Devienne, zijn opgesteld en door haar in 
eigen naam zijn betaald, en vervolgens 
toch verweerders rechtsvordering inwil
ligt op grond dat het besluit van de 
Waalse Gewestexecutieve van 27 oktober 
1982 niet bepaalt, zelfs niet impliciet, dat 
de aanvrager van de premie dezelfde 
moet zijn als degene die integraal en de
finitief de lasten van de rehabilitatie
werkzaamheden draagt, niet naar recht 
is verantwoord (schending van de artike
len 1.3, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 en 12 van 
het besluit van de Waalse Gewestexecu
tieve van 27 oktober 1982 en inzonder
heid van artikel 2 van dat besluit); 

W at betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 2, eerste 

lid, van het besluit van de Waalse 
Gewestexecutieve van 27 oktober 
1982 tot instelling van een premie 
tot rehabilitatie van verbeterbare 
woningen gelegen in het Waalse Ge
west, bepaalt dat, binnen de perken 
van de daartoe op de begroting van 
het Waalse Gewest uitgetrokken 
kredieten, de minister, onder de bij 
dit besluit vastgestelde voorwaar
den, een premie kan toekennen aan 
particulieren die een verbeterbare 
woning rehabiliteren; 

Dat de artikelen 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11 en 12 van dat besluit de voor
waarden opsommen waaraan de 
aanvrager moet voldoen, inzonder
heid met betrekking tot zijn inko
men en dat van zijn echtgenoot of 
van de persoon met wie hij samen
woont; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
de aanvrager de persoon moet zijn 
die werkelijk de kosten van de reha
bilitatiewerken draagt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt << dat de facturen betreffende 
de litigieuze werken op de naam 
van de moeder (van verweerder), 
mevrouw Devienne, zijn opgesteld 
en door haar zijn betaald »; 

Dat het arrest bijgevolg zijn be
slissing om eiser te veroordelen tot 
betaling van de premie tot rehabili
tatie, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het twee
de onderdeel te moeten onderzoe
ken, dat tot geen ruimere vernieti
ging kan leiden, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het het hoger beroep aanneemt; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

3 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 107 

1• KAMER - 3 maart 1994 

OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING) - AANDUIDING 
VAN WERKEN - CONTRACTUELE VERBINTE
NIS - MISKENNING VAN DE GEVOLGEN VAN 
DIE VERBINTENIS DOOR DE RECHTER. 
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Wanneer uit de aannemingsvoorwaarden 
b~ijld dat de aannemer, in zijn betrek
kmgen met de administratie, instaat 
voor de gevolgen van de niet-aandui
ding van de werken en het niet afdek
ken van een kuil, zonder zich te kun
nen beroepen op de verplichting tot 
toezicht die de administratie ten aan
zien van derden heeft, wordt de ver
bindende kracht van die overeenkomst 
miskend door het arrest dat de ver
plichting van de aannemer om de ad
ministratie tegen de uitgesproken ver
oordelingen te vrijwaren beperkt op 
grand dat Jaatstgenoemde een lout 
heeft begaan door gebrek aan toezicht. 

(VLAAMS GEWEST 
T. GENERAL ENGINEERING TRADING N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0337.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen B5 

van hoofdstuk IV en C3 van hoofd
stuk II van de bijzondere aanne
mingsvoorwaarden Y20178 I 6 bepa
len dat de aannemer verplicht is de 
niet gebruikte weegkuil te overdek
ken en de wettelijk vereiste waar
schuwingstekens op de autosnelweg 
aan te brengen bij werken en proe
ven; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat « (verweerster) tekortgeko
men is zowel aan haar contractuele 
verbintenissen als aan de algemene 
zorgvuldigheidsplicht door geen 
waarschuwingstekens te plaatsen 
bij de open weegkuil in de pas aan
gelegde oprit; dat (verweerster) niet 
onwetend was van het feit dat de 
kuil voltooid was ( ... ) en nog niet 
van een deksel was voorzien, zodat 
hij een gevaar vormde voor aile ge
bruikers van de oprit »; 

Overwegende dat verweerster bij
gevolg, in haar betrekkingen met ei
seres, instaat voor de gevolgen van 
de niet-aanduiding van de werken 
en het niet afdekken van de kuil 
zonder zich te kunnen beroepen op 
de verplichting tot toezicht die eise
res aileen ten aanzien van derden 
heeft; 

Dat derhalve het arrest, nu het de 
verplichting van verweerster om ei
seres tegen de uitgesproken veroor
delingen te vrijwaren beperkt « op 
grond dat de administratie een fout 
heeft begaan door een gebrek aan 
toezicht », de verbindende kracht 
van de voornoemde bepalingen van 
de bijzondere aannemingsvoorwaar
den miskent; 

Dat, in zoverre, het onderdeel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de door eiseres te
gen verweerster ingestelde vorde
ring tot vrijwaring, alsook over de 
kosten van die vordering; beveelt 
dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

3 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr.' De 
Gryse. 
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1 • KAMER - 4 maart 1994 

1° DAGVAARDING - BURGERLIJKE ZA
KEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING -
AANHANGIGMAKING - INSCHRIJVING OP DE 
ALGEMENE ROL. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LIJKE ZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDE
RING - AANHANGIGMAKING - INSCHRIJ
VING OP DE ALGEMENE ROL. 

3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING - DAGVAARDING - AANHANGIG
MAKING - INSCHRIJVING OP DE ALGEMENE 
ROL - GEVOLG. 

1° en 2° Wanneer in burgerlijke zaken de 
rechtsingang bij dagvaarding ge
schiedt, is de zaak bij de rechter aan
hangig gemaakt door de betekening 
van de dagvaarding, voor zover de 
zaak op de algemene rol is ingeschre
ven voor de zitting die in de dagvaar
ding is aangegeven (1). (Artt. 12, twee
de lid, 700, 716 en 717 Ger.W.) 

3° Wanneer een dagvaarding niet is ge
volgd door een inschrijving van de 
zaak op de algemene rol, is de zaak 
niet aanhangig gemaakt voor het ge
recht zodat die dagvaarding de verja
ring niet stuit (2). (Artt. 2244 en 2247 
B.W.) 

(1) Cass., 1 okt. 1990, A.R. nr. 7146 (A.C., 
1990-91, nr. 52), en 20 dec. 1991, A.R. nr. 7243 
(ibid., 1991-92, nr. 217). 

(2) Zie : A. FETTWEIS, Manuel de proc. civ., 
(1985), nr. 258; P. ROUARD, Traite elementaire 
de droit judiciaire prive, Proc.vic. Dee! I. L'in
troduction de Ia demande, II, nr. 526; A. 
KLUYSKENS, Burgerlijk Recht, I, De verbinte
nissen, nr. 254, A. VAN OEVELEN, Algemeen 
overzicht van de bevrijdende verjaring en de 
vervaltermijnen in bet Belgisch Privaatrecht, 
T.P.R., 1987, 1755, nr. 48. Anders: R. DEKKERS, 
Handboek Burgeri. recht (2• uitgave), I, nr. 
1542. H. DE PAGE, Traite, VII, nr. 1176. 

(TOTAL BELGIE N.V. E.A. T. MARINE SOCIETY) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0218.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 november 1992 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2242, 2244 en 
2247 van het Burgerlijk Wetboek, 43, 702, 
717, 860, 861 en 862 - v66r zijn wijziging 
bij de wet van 3 augustus 1992 - van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
vordering van eiseressen tegen verweer
ster verjaart verklaart, op grond: ( ... ) dat 
uit het schrijven van 18 juli 1988 van het 
Ministerie van Justitie van de Griekse 
Republiek blijkt dat de dagvaarding van 
1 april 1988 wordt teruggestuurd omdat 
de bestemmeling niet bekend is op het 
aangegeven adres; dat deze dagvaarding 
niet op de algemene rol werd ingeschre
ven, daar de dagvaardingstermijn niet 
was geeerbiedigd en gedagvaard was op 
een datum dat er geen terechtzitting 
was; ( ... ) dat (eiseressen) stellen dat bij 
toepassing van art. 2242 e.v. B.W. de dag
vaarding van 1 april 1988 de verjaring 
heeft gestuit; terwijl (verweerster) stelt 
dat bij toepassing van artt. 716 en 717 
Ger.W. deze dagvaarding geen waarde 
heeft; ( ... ) dat art. 2244 B.W. bepaalt dat 
een dagvaarding voor het gerecht, bete
kend aan hem die men wil beletten de 
verjaring te verkrijgen, een burgerlijke 
stuiting vormt; dat het geding slechts bij 
de rechter aanhangig wordt gemaakt 
voor zover de zaak op de algemene rol is 
ingeschreven; dat hieruit moet ·worden 
afgeleid dat een dagvaarding, die niet is 
ingeschreven op de algemerte rol voor de 
zitting die in de dagvaarding is aangege
ven geen stuitende werking heeft; ( ... ) 
dat het irrelevant is te stellen dat het be
grip dagvaarding moet bepaald worden 
vanuit de terminologie van het burger
lijk recht en dat art. 7lf Ger.W. 
slechts een regel van procedure bevat; 
dat immers het Burgerlijk Wetboek uit
drukkelijk verwijst naar een « dagvaar
ding voor het gerecht (citation en justi
ce) >> en het Gerechtelijk Wetboek be
paalt wanneer een geding aanhangig 
wordt gemaakt; dat wordt aangenomen 
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dat een dagvaarding die niet voldoet aan 
art. 717 Ger.W. niet alleen van gener 
waarde is op procedurieel vlak maar ook 
op burgerlijk vlak, doordat aan die dag
vaarding geen stuitende werking van de 
verjaring kan worden gehecht; ( ... ) dat 
het Gerechtelijk Wetboek van latere da
tum is dan het Burgerlijk Wetboek, dat 
met de bepalingen daarin vervat, reke
ning moet worden gehouden en niet kan 
volstaan worden met enkel te verwijzen 
naar de bepalingen van het burgerlijk 
recht, ( ... ) dat op grond van de zaak niet 
kan worden ingegaan, 

terwijl de stuitende werking van de in 
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde " dagvaarding voor het ge
recht" in de regel het gevolg is van de 
uiting van de wil van de eiser om het be
twiste vorderingsrecht niet te verliezen 
en geenszins van het aanhangig maken 
van de zaak bij de rechter, artikel 2247 
van dit wetboek hiervan afwijkt o.m. in
dien de dagvaarding (a) "nietig" is (b) 
uit hoofde van een "gebrek in de vorm'; 
voor de uitlegging van deze twee cumula
tieve voorwaarden rekening moet wor
den gehouden met de toepasselijke bepa
lingen van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
artikel 2247 niet heeft gewijzigd, in deze 
zin dat zij slechts vervuld zijn indien het 
exploot van betekening door de optre
dende gerechtsdeurwaarder niet is on
dertekend of een van de in de artikelen 
43 en 702 van het Gerechtelijk Wetboek 
opgesomde vermeldingen niet bevat; in 
het arrest niet wordt vastgesteld dat 
zulks te dezen het geval is; hieruit volgt 
dat noch de niet-inschrijving van de dag
vaarding op de algemene rol in de zin 
van artikel 717 van het Gerechtelijk Wet
hoek, noch de niet-eerbiediging van de 
dagvaardingstermijn, noch het feit dat 
werd gedagvaard " op een datum dat er 
geen terechtzitting was " kunnen worden 
gelijkgesteld met een "gebrek in de 
vorm" in de zin van artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

zodat het hof van beroep niet wettig, 
op de in het middel vermelde gronden en 
zonder vast te stellen dat de dagvaarding , 
van 1 april 1988, bij toepassing van de 
artikelen 43, 702, 860, 861 en 862 van het 
Gerechtelijk Wetboek, was aangetast 
door nietigheid " uit hoofde van hun ge
brek in de vorm " in de zin van artikel 
2247 van het Burgerlijk Wetboek, beslist 
dat aan die dagvaarding geen stuitende 
werking van de verjaring kan worden 

gehecht (schending van alle in het mid
del aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
een dagvaarding voor het gerecht, 
betekend aan hem die men wil be
letten de verjaring te verkrijgen, 
een burgerlijke stuiting van de ver
jaring vormt; 

Dat artikel 224 7 van dit wetboek 
bepaalt dat indien de eiser afstand 
doet van zijn eis, de stuiting voor 
niet bestaande wordt gehouden; dat 
een afstand van geding een afstand 
van de eis is in de zin van artikel 
2247 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat uit die wetsbepalingen, be
schouwd in hun onderling verband, 
volgt dat onder « dagvaarding voor 
het gerecht », in de zin van artikel 
2244 van het Burgerlijk Wetboek, 
moet worden verstaan, een dagvaar
ding die de zaak voor het gerecht 
aanhangig maakt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 12, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de inleidende vorde
ring het rechtsgeding opent; dat 
artikel 700 van dit wetboek bepaalt 
dat de hoofdvordering bij dagvaar
ding voor de rechter wordt gebracht; 
dat volgens artikel 716 van dit wet
hoek de zaken op de algemene rol 
worden ingeschreven uiterlijk de 
dag v66r de zitting waarvoor de dag
vaarding is gedaan; dat artikel 717 
van dit wetboek bepaalt dat de dag
vaarding van generlei waarde is, in
dien de zaak niet is ingeschreven op 
de algemene rol van de zitting die 
aangegeven is in de dagvaarding; 

Dat uit het onderling verband tus
sen die artikelen volgt dat, wanneer 
de rechtsingang bij dagvaarding ge
schiedt, de zaak bij de rechter aan
hangig wordt gemaakt door de dag

·vaarding, voor zover de zaak op de 
algemene rol is ingeschreven voor 
de zitting die in de dagvaarding is 
aangegeven; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
te dezen door het arrest is vastge
steld, de dagvaarding niet is gevolgd 
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door een inschrijving van de zaak 
op de algemene rol, de zaak niet 
aanhangig is gemaakt voor het ge
recht zodat die dagvaarding de ver
jaring niet stuit; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

4 maart 1994 - 1 • kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen - Verslagge
ver: de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en 
De Gryse. 

Nr. 109 

3• KAMER - 7 maart 1994 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEM!NGEN- SLU!T!NGSFONDS -
BETAL!NG VAN VOORDELEN BEDOELD IN 
ART. 2 SLUITINGSFONDSWET - ONTSTAAN 
VAN DE VERPLICHT!NG. 

2° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - SLUIT!NGSFONDS -
BETALING VAN VOORDELEN BEDOELD IN 
ART. 2 SLU!TINGSFONDSWET - OPEISBARE 
VORDERING - VOORWAARDEN. 

3° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDS -
BETALING VAN VOORDELEN BEDOELD IN 
ART. 2 SLUITINGSFONDSWET - INTEREST -
AANVANG - AANMANING TOT BETAL!NG 
OPEISBAARHE!D VAN DE SCHVLD. 

4° INTERESTEN - MORATOIRE INTERES· 
TEN - AANMANING TOT BETALING - SLUI
TING VAN ONDERNEM!NGEN - BETALING 
DOOR RET SLU!TINGSFONDS VAN VOORDE
LEN BEDOELD IN ART. 2 SLUITINGSFONDS
WET- OPEISBAARHEID VAN DE SCHULD. 

1° Het sluitingsfonds heeft geen ver
plichting tot betalen van de voordelen 
bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet 
voordat is voldaan aan de voorwaar
den gesteld bij art. 6 van die wet en 
het M.B. van 6 juli 1967 (1). 

2° De werknemer heeft op het sluitings
fonds geen opeisbare vordering voor
dat is voldaan aan de voorwaarden ge
steld bij art. 6 Sluitingsfondswet en 
het M.B. van 6 juli 1967 en voordat is 
verstreken een redelijke termijn voor 
het onderzoek van de aanvraag, het 
nemen van de beslissing en de uitbeta
ling van de voordelen. 

3° en 4° Moratoire interest is slechts ver
schuldigd wanneer de verbintenis tot 
betaling van een bepaalde geldsom 
met vertraging is uitgevoerd; zolang de 
schuld niet opeisbaar is wordt de ver
bintenis niet met vertraging uitge
voerd (2). (Art. 1153 B.W. en art. 6 wet 
30 juni 1967). 

(FONDS TOT VERGOED!NG VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA

GEN ARBEIDERS T. HAESEN) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0103.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 16 september 1991; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
23 april 1993 door het Arbeidshof te 
Antwerpen op verwijzing gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 1139, 1153 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 4 en 6 

(1) Zie Cass., 20 nov. 1989, A.R. nr. 6737 
(A.C., 1989-90, nr. 177), met cone!. proc.-gen. 
Lenaerts.; Cass., 19 juni 1989, A.R. nrs. 8463 en 
8464 (A.C., 1988-89, nr. 611) met cone!. adv.
gen. Liekendael in Bull. en Pas., 1989, I, zelfde 
nummer. 

(2) Zie voetnoot 1. 
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van de wet van 30 juni 1967 tot verrui
ming van de opdracht van het Fonds tot 
vergoeding van de ingeval van sluiting 
van ondernemingen ontslagen werkne-. 
mers, 1 tot 4 van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1967 ter uitvoering van artikel 
6 van voormelde wet van 30 juni 1967 en 
97 van de Grondwet, 

doordat de appelrechters vooraf vast
stellen en beslissen dat verweerder een 
aanvraag heeft ingediend met het formu
lier BC.901 dat aangetekend aan eiser 
werd verzonden op 26 februari 1986 en 
dat verweerder in een begeleidende aan
getekende brief van 26 februari 1986 bij 
het aanvraagformulier betaling van de 
hem toekomende bedragen, zowel 
hoofdsommen als interesten heeft gevor
derd, en vervolgens beslissen dat de be
taling door eiser dient te gebeuren vanaf 
de aanvraag van verweerder, zijnde de 
vervaldag van de hoofdsom tot betaling 
van de verschuldigdde vergoedingen, ter
zake vanaf 26 februari 1986 en op die 
grondslag eiser veroordelen tot betaling 
van de interesten op de uitgekeerde ver
goeding van 26 februari 1986 tot 15 juni 
1986 ten bedrage van 11.320 BF en dit op 
grond van de volgende redengeving : " 2. 
Ten gronde : de intresten. Konstante 
rechtspraak en rechtsleer zijn formeel 
dat ook sociale zekerheidsinstellingen 
die met vertraging uitbetalen, moratoire 
interesten verschuldigd zijn; (zie 0. De 
Leye, noot bij Arb. Rb. Brussel, 8.1.1973, 
J.T.T., 1973, 110; Cass. 26.6.1978, J.T.T., 
1980, 265, met noot P. Gosseries; Dirix en 
Van Oevelen, Verbintenissenrecht, R. W., 
1980-81, 2450; A.H. Charleroi, 27.3.1973, 
J.T.T., 1981, 251; Cass. 25.5.1981, T.S.R. 
1931, 407 en R. W. 1981-82, 1976; L'applica
tion des intEm§ts moratoires aux presta
tions sociales, discours prononce par 
M.J. Leclercq, J.T.T., 1980, 287-2788, par. 
49). De door sluiting/faillissement van 
een onderneming getroffen werknemer 
put zijn aanspraak jegens het Fonds uit 
de wet en niet uit een overeenkomst met 
het Fonds noch uit een overneming door 
het Fonds van de verbintenissen van 
de werkgever (Cass., 1.10.1975, R. W., 
1975-76, 1688). De vergoedingen door (ei
ser) uit te keren zijn geen loon, waarop 
artikel 10 van de loonbeschermingswet 
toepasselijk is, zodat een ingebrekestel
ling op grond van artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek vereist is om intres
ten te doen lopen. Terzake vordert (ver
weerder) in een begeleidende aangete
kende brief van 26.2.1986 bij het aan
vraagformulier BC.901 betaling van de 

hem toekomende bedragen, zowel 
hoofdsommen als intresten. Bijgevolg 
begonnen de intresten te lopen vanaf 
26.2.1986. Het bestreden arrest heeft (ei
ser) veroordeeld tot betaling van verwijl
intresten op de netto-uitgekeerde bedra
gen vanaf 22.2.1986 tot op de dag van 
betaling, stellende dat vanaf 22.2.1986 de 
vreemde oorzaak, die het Fonds belette 
onmiddellijk tot betaling over te gaan, 
opgehouden heeft te bestaan. (Eiser) 
voert hiertegen aan dat volgens een re
cent arrest van het Arbeidshof te Brus
sel van 31.1.1991 verwijlintresten ver
schuldigd zijn vanaf het verstrijken van 
de " redelijke termijn " voor het uitvoe
ren van de verbintenis, overeenkomstig 
de algemene regel van het behoorlijk be
stuur (Arbeidshof Brussel, 7de kamer, 
31.1.1991, Rits Alfons/Fonds, A.R. 23.710). 
(Eiser) beschouwt als redelijke termijn: 
uitbetaling binnen een termijn van 3 
maanden te rekenen vanaf het moment 
waarop de dienst over alle noodzakelijke 
gegevens beschikt en dit voorzover aile 
inlichtingen op collectief (beslissing Be
heerscomite) en individueel vlak (indie
ning BC.901) volledig zijn. Gezien de fei
telijke gegevens van het dossier is 
(eiser) van mening dat hij met de nodige 
zorg en spoed binnen een redelijke ter
mijn gehandeld heeft. (Eiser) vroeg met 
brief van 17.3.1986 bijkomende inlichtin
gen aan (verweerder), die hij had kun
nen bekomen door een volledig en aan
gepast formulier BV.901 op te stellen. 
Hierdoor is een vertraging in de uitvoe
ring van de verbintenis - de betaling -
ontstaan, die te wijten is aan (eiser) zelf, 
waardoor hij intresten verschuldigd is 
(Cass., 8.12.1986, Soc.Kron. 87, 110). Het 
begrip "redelijke termijn" door (eiser) 
ingeroepen, vindt geen grondslag in de 
wetgeving terzake, zodat de betaling 
door (eiser) dient te gebeuren vanaf de 
aanvraag van (verweerder), zijnde de 
vervaldag van de hoofdsom, tot betaling 
van de verschuldigde vergoedingen, ter
zake vanaf 26.2.1986 (Cass., 16.2.1987, 
J.T.T, 1987, 234). De vordering tot beta
ling van de intresten op de uitgekeerde 
vergoeding van 26.2.1986 tot 15.6.1986 
t.b.v. 11.320 frank is bijgevolg gegrond. 
Het beroep is bijgevolg in deze mate ge
grond" (bestreden arrest, biz. 5 en 6), 

terwijl overeenkomstig artikel 6, eer
ste tot derde lid, van de wet van 30 juni 
1967 en van de artikelen 1 tot 4 van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1967, eiser 
slechts tot betaling van de in artikel 2 
van die wet vermelde voordelen gehou-
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den kan zijn nadat op initiatief van de 
werknemer een verzoek tot betaling is 
gedaan overeenkomstig de door de Ko
ning bepaalde wijze en door de Koning 
bepaalde inlichtingen zijn verstrekt die 
de werkgever of eventueel de lastheb
bers, curatoren en vereffenaars alsmede 
de werknemers dienen te verstrekken; 
dat het indienen van het verzoek met de 
vereiste inlichtingen het recht van de 
werknemer maar doet ontstaan indien 
aan aile wettelijke vereisten is voldaan 
en eiser overeenkomstig artikel 2 van de 
wet van 30 juni 1967 verplicht is om, voor
aleer uit te betalen, na te gaan of de 
wettelijke voorwaarden vervuld zijn om 
zijn tussenkomst te rechtvaardigen en 
om vervolgens te beslissen of er aan
spraak op een betaling bestaat en, zo ja, 
hoeveel moet worden betaald zodat er 
onvermijdelijk een zekere tijdsruimte 
ligt tussen het tijdstip van het ontstaan 
van het recht, zijnde de datum van de 
aanvraag, en het ogenblik waarop eiser 
tot betaling kan overgaan; dat nu de slui
tingswetgeving geen enkele aanwijzing 
bevat noch omtrent de termijn binnen 
welke eiser over het verzoek moet beslis
sen, noch omtrent het ogenblik waarop 
het na de beslissing moet betalen, het 
aan de arbeidsgerechten behoort om in 
iedere zaak, rekening houdend met de 
concrete omstandigheden, de datum van 
opeisbaarheid vast te stellen, doch deze 
datum van opeisbaarheid onmogelijk 
kan samenvallen met de datum van de 
aanvraag van de werknemer; dat over
eenkomstig artikel 1153 van het Burger
lijk Wetboek geen moratoire interesten 
kunnen verschuldigd zijn alvorens de 
schuld opeisbaar is nu moratoire interes
ten worden toegekend als schadevergoe
ding wegens vertraging in de uitvoering 
van de verbintenis tot betaling van een 
bepaalde geldsom en aldus zolang de 
schuld niet opeisbaar is, er geen sprake 
van vertraging in de uitvoering kan zijn; 
dat een ingebrekestelling verzonden 
overeenkomstig artikel 1139 van het Bur
gerlijk Wetboek pas uitwerking kan heb
ben vanaf de opeisbaarheid; dat uit het 
voorgaande voortvloeit dat het arbeids
hof onterecht moratoire interesten toe
kent vanaf de aanmaning die gelijktijdig 
met het verzoek is gedaan; dat de over
weging dat eiser bijkomende inlichtin
gen vroeg op 17 maart 1986 die hij had 
kunnen bekomen door een aangepast 
formulier op te stellen en dat hierbij een 
vertraging is ontstaan die te wijten is 
aan eiser evenmin de toekenning van in
teresten vanaf de datum van de aan-

vraag rechtvaardigt, de appelrechters 
derhalve door te oordelen dat debetaling 
door eiser diende te gebeuren vanaf 
26 februari 1986, datum van de aanma
ning die gelijktijdig met het verzoek is 
gedaan, hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden (schending van aile in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
behalve artikel 97 van de Grondwet) en 
evenmin regelmatig met redenen omkle
den (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) » : 

Overwegende dat eiser, krachtens 
artikel 6, eerste tot derde lid, van de 
Sluitingsfondswet van 30 juni 1967, 
slechts tot betaling van de in artikel 
2 van die wet bedoelde voordelen is 
gehouden nadat, op initiatief van de 
werknemer, een verzoek daartoe is 
ingediend op de door de Koning 
voorgeschreven wijze; 

Overwegende dat de werknemer 
geen op de Sluitingsfondswet gefun
deerde opeisbare vordering heeft 
voordat is voldaan aan de voorwaar
den gesteld bij artikel 6 van de Slui
tingsfondswet en van het koninklijk 
besluit genomen ter uitvoering van 
dat artikel en voordat een redelijke 
termijn voor het onderzoek van de 
aanvraag, het nemen van de beslis
sing en de uitbetaling is verstreken; 

Overwegende dat moratoire inte
rest slechts verschuldigd is, wan
neer de verbintenis tot betaling van 
een bepaalde geldsom met vertra
ging is uitgevoerd; dat de verbinte
nis niet met vertraging wordt uitge
voerd zolang de schuld niet opeis
baar is; 

Overwegende dat het arbeidshof 
beslist dat « het begrip " redelijke 
termijn" door (eiser) ingeroepen, 
( ... ) geen grondslag (vindt) in de wet
geving terzake, zodat de betaling 
door (eiser) dient te gebeuren vanaf 
de aanvraag van (verweerder), zijn
de de vervaldag van de hoofdsom, 
tot betaling van de verschuldigde 
vergoedingen, terzake va:i::taf 
26.2.1986 »; 

Dat het aldus de voormelde wette
lijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

7 maart 1994 - 3• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal - Verslaggever: de 
h. Forrier - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Verbist. 

·Nr. 110 

3e KAMER - 7 maart 1994 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING - TE
KORTKOMING - ESSENTIELE VERPL!CHTING 
- AANWIJZING - BEWIJS - BEDOELING -
EENZIJDIGE WIJZIGING OVEREENKOMST -
GEVOLG. 

De tekortkoming van een partij aan haar 
essentiele verplichtingen kan een aan
wijzing of een bewijs zijn van de wil 
om de overeenkomst eenzijdig te wijzi
gen en aldus te beiHndigen; alsdan Jigt 
de oorzaak van de beeindiging niet in 
de tekortkoming als zodanig maar in 
de wijziging, waarvan deze doet blij
ken (1). 

(1) Zie Cass., 4 feb. 1991, A.R. nr. 7322 (A.C., 
1990-91, nr. 297); 14 april 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 512), met concl. proc.-gen. Lenaerts, in 
R. W., 1980-1981, kol. 509. 

(VILLABOUW BOUWEN EN WONEN B.V.B.A. 

T. CUYPERS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0127.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 mei 1993 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel: 

Overwegende dat de tekortkoming 
van een partij, zelfs aan haar essen
tii:He verplichtingen, op zichzelf de 
arbeidsovereenkomst niet beeindigt; 
dat de tekortkoming van een partij 
aan haar verplichtingen evenwel 
een aanwijzing of een bewijs kan 
zijn van de wil van die partij om de 
overeenkomst eenzijdig te wijzigen 
en aldus te beeindigen, indien het 
om een belangrijke wijziging van 
een essentieel bestanddeel gaat; dat 
aldus de oorzaak van de beeindiging 
niet ligt in de tekortkoming als zo
danig, maar in de wijziging, waar
van deze doet blijken; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres « gedurende langere 
tijd het herhaald aandringen van 
(verweerder) » nagelaten heeft het 
loon te betalen; dat het arrest oor
deelt dat eiseres << in belangrijke 
mate dat wezenlijk bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst wijzigt en 
aldus laat blijken dat (zij) niet meer 
zinnens is om de arbeidsovereen
komst verder uit te voeren op de 
wijze zoals werd overeengekomen 
en zoals ze moest uitgevoerd wor
den»; 

Dat dit oordeel op een beoordeling 
van feiten berust; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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7 maart 1994 - 3" kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Bourgeois - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. De Raeve, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 111 

3" KAMER - 7 maart 1994 

1° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL
LEGES - ALGEMEEN - HERKEURINGSRAAD 
- INOBSERVATIESTELLING - UITSTEL WE
GENS EXAMENS - BESLISSING - REDENEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIENSTPLICHTZAKEN -
HERKEURINGSRAAD - INOBSERVATIESTEL
LING - UITSTEL - EXAMENS. 

1 o en 2° De herkeuringsraad die vaststelt 
dat de dienstplichtige zich op de ge
stelde dag niet ter observatie heeft 
aangemeld, dient niet te vermelden 
waarom de verschijning niet tot een 
latere datum werd uitgesteld; art. 47 
Dienstplichtwet noch enige andere be
paling voorziet in uitstel wegens exa
mens, die derhalve geen geldige reden 
tot uitstel opleveren (1). 

(T ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M.93.0033.N) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 24 juni 1993 door de 
Herkeuringsraad van de Provincie 
Antwerpen gewezen; 

(1) Zie Cass., 7 sept. 1987, A.R. nr. M.638.N 
(A.C., 1987-88, nr. 8). 

Overwegende dat de herkeurings
raad die vaststelt dat eiser zicb op 
de gestelde dag niet ter observatie 
beeft aangemeld, niet diende te ver
melden waarom eisers verschijning 
ter observatie niet tot een latere da
tum werd uitgesteld; 

Overwegende dat artikel 47, § 1, 
van de Dienstplichtwet luidt als 
volgt : « W anneer de dienstplicbtige 
ingevolge ziekte of lichaamsgebrek, 
becbtenis of internering, op de ge
stelde dag niet kan worden gekeurd 
of in observatie gesteld, wordt zijn 
verscbijning uitgesteld tot een latere 
datum»; 

Dat deze wetsbepaling noch enige 
andere bepaling voorziet in uitstel 
wegens examens; dat examens der
balve geen geldige reden tot uitstel 
opleveren; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

7 maart 1994 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. De Raeve, advocaat-gene
raal. 

Nr. 112 

3" KAMER - 7 maart 1994 

DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRLJLATING 

VAN DIENST OP MORELE GROND - AAN
VRAAG - REGLEMENTAIRE TERMIJN - RE· 
FERTEPERIODE. 



234 HOF VAN CASSATIE Nr. 112 

De bepalingen van art. 16, § 1, 6", en art. 
16, § 4, van het K.B. van 30 juli 1987 
voorzien in een regeling voor het geval 
dat de aanvraag om uitstel om vrijla
ting op morele grond, om vrijstelling 
of voorlopige afkeuring op lichamelijke 
grond niet kan worden ingediend bin
nen de in art. 14, § 1, van het K.B. be
paalde termijn, dit is in de loop van de 
maand januari van het jaar voor dat 
waarnaar de Jichting waartoe de aan
vrager behoort, genoemd is; de termijn 
bepaald in art. 16, § 4, is de reglemen
taire termijn waarnaar wordt verwe
zen in art. 20, § 5, Dienstplichtwet met 
betrekking tot het indienen van de 
aanvragen in voormelde omstandighe
den. 

(P ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M.94.0001.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 13 december 1993 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel: 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad, zonder op dat punt te worden 
bekritiseerd, vaststelt dat de regle
mentaire termijn voor het indienen 
van eisers aanvraag de termijn is, 
bepaald op grand van artikel 16, § 1, 
6°, en § 4, van het koninklijk besluit 
van 30 juli 1987; 

Overwegende dat, in het voormeld 
artikel 16, § 1, 6°, is bedoeld, de aan
vraag om uitstel, om vrijlating op 
morele grand, om vrijstelling of 
voorlopige afkeuring op lichamelijk
le grand, uitgaande van de dienst
plichtige die na 15 januari van het 
jaar voor datgene waarnaar de lich
ting waarbij hij ingedeeld is, is ge
noemd, kennis heeft gekregen van 
een beslissing tot indeling · bij die 
lichting en die geen aanvraag heeft 
ingediend in de vorm en binnen de 
termijn bepaald in artikel 14; 

Dat artikel 16, § 4, bepaalt dat de 
in artikel 16, § 1, 6°, bedoelde aan-

vraag wordt ingediend binnen dertig 
dagen na de kennisgeving van de 
beslissing; 

Dat die bepalingen, blijkens hun 
bewoordingen, in een regeling voor
zien voor het geval dat de aanvraag, 
ingevolge de vermelde omstandighe
den, niet kon worden ingediend bin
nen de termijn bepaald in artikel14, 
§ 1, van hetzelfde koninklijk besluit, 
dit is in de loop van de maand ja
nuari van het jaar voor dat waar
naar de lichting waartoe de aanvra
ger behoort, genoemd is; 

Overwegende dat artikel 20, § 5, 
van de Dienstplichtwet bepaalt dat 
uitstel of vrijlating op morele grand 
niet kan worden verleend aan de 
dienstplichtige die niet aan de ge
stelde vereisten voldoet voor het 
einde van de reglementaire termijn 
die voor de indiening van de aanvra
gen is bepaald; dat de termijn, be
paald in artikel 16, § 4, van het voor
melde koninklijk besluit, zulk een 
termijn is; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad wettig beslist dat eiser aan de 
voor zijn aanvraag gestelde vereis
ten diende te voldoen tijdens de re
ferteperiode bepaald op grand van 
het voornoemde artikel 16, § 4; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

7 maart 1994 - 3" kamer - Voorzitter 
en·· verslaggever: de h. Marchal, ·afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. De Raeve, advocaat~gene
raal. 
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2" KAMER - 8 maart 1994 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALIN
GEN) - ART. 12.4 - UITVOEREN VAN EEN 
MANEUVER DOOR EEN BESTUURDER - VER
PLICHTING VOORRANG TE VERLENEN AAN DE 
ANDERE WEGGEBRUIKERS - BEGRIP. 

De bestuurder, die een maneuver uitvoert 
in de zin van art. 12.4 Wegverkeersre-. 
glement, moet voorrang verlenen aan 
de andere weggebruikers, zelfs wan
neer de rijbeweging die het maneuver 
uitmaakt, of een onderdeel ervan, onder 
toepassing zou vallen van een ander 
voorschrift van het Wegverkeersregle
ment, indien de bestuurder dit 
maneuver niet had uitgevoerd (1). 

(VANLOFFELT E.A. T. KNUTS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0135.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 december 1992 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

I. Op de voorziening van Carlo Va
loffelt: 

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

Over het middel : Overwegende 
dat de rechter in feite, derhalve op 
onaantastbare wijze oordeelt of een 
maneuver, dat een bestuurder met 
toepassing _ van artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement verplicht 
voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers, nog gaande is, voor 

(1) Zie Cass., 13 nov. 1993 (A.C., 1979-80, nr. 
173). 

zover hij dit uit de door hem gedane 
feitelijke vaststellingen wettig heeft 
kunnen afleiden; 

-Overwegende dat de verplichting 
voor een bestuurder, die een maneu
ver uitvoert in de zin van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement, 
voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers algemeen is en oak 
geldt wanneer de rijbeweging die 
een maneuver uitmaakt of een on
derdeel ervan, onder toepassing valt 
van een ander voorschrift van het 
Wegverkeersreglement, indien de 
bestuurder geen maneuver had uit
gevoerd; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van de vaststelling : « eiser 
vertrok uit stilstand vanop een par
keerplaats, reed de Stationstraat op 
en wilde onmiddellijk links afslaan 
de Spoorstraat in », wettig vermo
gen te oordelen dat deze laatste rij
beweging deel uitmaakte van het 
door eiser uitgevoerde maneuver; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

8 maart 1994 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Holsters - Verslaggever: 
mevr. Bourgeois - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Houtekier. 
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Nr. 114 

1 • KAMER - 10 maart 1994 

10 MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -

GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN -
ART. 144 GW. (OUD ART. 92) - DRAAGWIJDTE. 

zo BURGERLIJKE RECHTEN, POLl· 
TIEKE RECHTEN - GESCHIL OVER 
BURGERLIJKE RECHTEN - BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTERLIJKE MACHT - ART. 144 
GW. (OUD ART. 92) - DRAAGWIJDTE. 

3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - GESCHIL OVER 
BURGERLIJKE RECHTEN - BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTERLIJKE MACHT - ART. 144 
GW. (OUD ART. 92) - DRAAGWIJDTE. 

4o BANKWEZEN, KREDIETWEZEN, 
SPAARWEZEN - ALLERLEI - OP DE 

BEURS GENOTEERDE ONDERNEMING 
OPENBAAR OVERNAMEAANBOD - VENNOOT
SCHAP DIE EEN BEROEP DOET OP HET 
SPAARWEZEN - CONTROLE - WIJZIGING -
GEZAMENLIJKE CONTROLE - OVERPRIJS -
VERWERVER - VERPLICHTING - ANDERE 
AANDEELHOUDERS - RECHT - AARD -
GRONDSLAG - GEVOLG - BANKCOMMISSIE 
- BEVOEGDHEDEN - AFWIJKINGEN. 

5° BEURS - OP DE BEURS GENOTEERDE 
ONDERNEMING - OPENBAAR OVERNAME
AANBOD - VENNOOTSCHAP DIE EEN BEROEP 
DOET OP HET SPAARWEZEN - CONTROLE -
WIJZIGING - GEZAMENLIJKE CONTROLE -
OVERPRIJS - VERWERVER - VERPLICHTING 
- ANDERE AANDEELHOUDERS - RECHT -
AARD - GRONDSLAG - GEVOLG - BANK
COMMISSIE - BEVOEGDHEDEN - AFWIJKIN
GEN. 

6° VENNOOTSCHAPPEN HANDELS-
VENNOOTSCHAPPEN - ALLERLEI - OP DE 
BEURS GENOTEERDE ONDERNEMING 
OPENBAAR OVERNAMEAANBOD - VENNOO~ 

SCHAP DIE EEN BEROEP DOET OP HET 

SPAARWEZEN- CONTROLE- WIJZIGING
GEZAMENLIJKE CONTROLE - OVERPRIJS -
VERWERVER - VERPLICHTING - ANDERE 
AANDEELHOUDERS - RECHT - AARD -
GRONDSLAG - GEVOLG - BANKCOMMISSIE 
- BEVOEGDHEDEN - AFWIJKINGEN. 

7° OPENBARE ORDE - BEGRIP. 

8° OPENBARE ORDE - OP DE BEURS GE
NOTEERDE ONDERNEMING - OPENBAAR 
OVERNAMEAANBOD - GELIJKHEID VAN DE 
AANDEELHOUDERS - ART. 41, § 1, KB. 8 NOV. 
1989. 

go BANKWEZEN, KREDIETWEZEN, 
SPAARWEZEN - ALLERLEI - OP DE 
BEURS GENOTEERDE ONDERNEMING 
OPENBAAR OVERNAMEAANBOD - GELIJK
HEID VAN DE AANDEELHOUDERS - ART. 41, 
§ 1, K.B. 8 NOV. 1989 - OPENBARE ORDE. 

10° BEURS - OP DE BEURS GENOTEERDE 
ONDERNEMING - OPENBAAR OVERNAME
AANBOD - GELIJKHEID VAN DE AANDEEL
HOUDERS - ART. 41, § 1, K.B. 8 NOV. 1989 -
OPENBARE ORDE. 

11° OPENBARE ORDE - VERPLICHTING 
VAN OPENBARE ORDE - AFSTAND - GELDIG
HEID. 

12o BANKWEZEN, KREDIETWEZEN, 
SPAARWEZEN - ALLERLEI - OP DE 
BEURS GENOTEERDE ONDERNEMING 
OPENBAAR OVERNAMEAANBOD - VENNOOT
SCHAP DIE EEN BEROEP DOET OP HET 
SPAARWEZEN - CONTROLE - WIJZIGING -
GEZAMENLIJKE CONTROLE - OVERPRIJS -
VERWERVER - VERPLICHTING - OPENBARE 
ORDE - ANDERE AANDEELHOUDERS 
RECHT - AFSTAND - GELDIGHEID. 

13° BEURS - OP DE BEURS GENOTEERDE 
ONDERNEMING - OPENBAAR OVERNAME
AANBOD - VENNOOTSCHAP DIE EEN BEROEP 
DOET OP HET SPAARWEZEN- CONTROLE-
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WIJZIGING GEZAMENLIJKE CONTROLE -
OVERPRIJS - VERWERVER - VERPLICHTING 
- OPENBARE ORDE - ANDERE AANDEEL
HOUDERS - RECHT - AFSTAND - GELDIG
HEID. 

1° en 2° Wanneer de vorderingen van · 
een partij gegrond zijn op een precieze 
juridische verplichting die door een re
gel van het objectief recht rechtstreeks 
aan een derde wordt opgelegd en bij 
wier uitvoering eiser een eigen belang 
heeft, behoren die vorderingen bij uit
sluiting tot de bevoegdheid van de ho
ven en rechtbanken, als geschillen 
over subjectieve burgerlijke rechten 
(1); de omstandigheid dat een adminis
tratieve overheid in bepaalde gevallen 
afwijkingen op die bewuste verplich
ting kan toestaan wijzigt noch de aard 
van die verplichting noch die van de 
daarmee samenhangende rechten (2). 
(Art. 144, Gw. [oud 92].) 

3°, 4°, 5° en 6° De verplichting, die art. 
41, § 1, K.B. 8 nov. 1989 oplegt aan de 
verwerver van effecten van een ven
nootschap die een openbaar beroep 
doet of heeft gedaan op het spaarwe
zen, in geval van overdracht van con
trole tegen een hogere prijs dan de 
marktprijs, doet tegelijkertijd ten voor
dele van de houders een subjectief 
recht ontstaan op de overdracht van 
hun effecten; dat recht ontstaat recht
streeks uit de wet; noch het ontstaan 
noch de uitoefening ervan zijn afhan
kelijk van de uitoefening van de be
voegdheden van de commissie van het 
bank- en financiewezen, inzonderheid 
van haar bevoegdheid om, in bijzonde
re gevallen, afwijkingen toe te staan, 
wanneer de genoemde commissie een 
dergelijke afwijking niet regelmatig 
heeft toegestaan. (Art. 15, § 1, 2, inz. 8°, 
en 3, wet 2 maart 1989; art. 41, § 1 en 
2, K.B. 8 nov. 1989.) 

(1) Zie Cass., ver. kamers, 10 april 1987, A.R. 
nr. 5590-5619 (A.C., 1986-87, nr. 477), en 19 dec. 
1991 A.R. nr. 8970 (ibid., 1991-92, nr. 215). 

(2) Zie concl. proc.-gen. Velu, toen adv.-gen., 
voor arrest 10 april 1987 vermeld in de voor
gaande noot. 

7° De wetgeving die de wezenlijke belan
gen van de Staat of van de gemeen
schap betreft of die, in het privaat
recht, de juridische grondslagen vast
legt waarop de economische of morele 
orde berust, is van openbare orde (3). 

8°, go en 10° De bepalingen van art. 41, 
§ 1, K.B. 8 nov. 1989 op de openbare 
overnameaanbiedingen en de wijzigin
gen in de controle op vennootschap
pen, die de gelijkheid vastleggen van 
de aandeelhouders van vennootschap
pen die een openbaar beroep doen of 
gedaan hebben op het spaarwezen, 
zijn van openbare orde. 

11°, 12° en 13° Nude verplichting die art. 
41, § 1, K.B. 8 nov. 1989 oplegt aan de 
verwerver van effecten van een ven
nootschap die een openbaar beroep 
doet of heeft gedaan op het spaarwe-
zen, in geval van overdracht van con
trole tegen een hogere prijs dan de 
marktprijs, van openbare orde is, is el
ke a/stand van het recht om de uitvoe
ring van die verplichting te eisen, 
nietig (4). 

(« COBEFIN • N.V., « ACCOR • N.V. T. « COMPAGNIE 
FINANCIERE AURORE INTERNATIONAL > N.V. 

E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9669) 

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

(3) Cass., 15 maart 1968 (A.C., 1968, 936); zie 
Cass., 10 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 299); 28 sept. 
1979 (ibid., 1979-80, nr. 66), en 24 jan. 1985, 
A.R. nr. 7167 (ibid., 1984-85, nr. 307). 

(4) Zie Cass., 27 juni 1983, A.R. nr. 3885 
(A.C., 1982-83, nr. 596). 
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Over het eerste middel : ... 

W at betreft de eerste twee onder
delen: 

Overwegende dat artikel 144 (oud 
92} van de Grondwet de kennisne
ming van geschillen over subjectie
ve burgerlijke rechten bij uitsluiting 
aan de hoven en rechtbanken toe
kent; 

Dat de hoven en rechtbanken al
dus kennisnemen van de door een 
partij ingestelde vorderingen, die ge
grond zijn op een precieze juridi
sche verplichting, die een regel van 
het objectief recht rechtstreeks aan 
een derde oplegt en bij wier uitvoe
ring eiser een eigen belang heeft; 

Dat de omstandigheid dat een ad
ministratieve overheid in bepaalde 
gevallen afwijkingen kan toestaan 
op de bewuste verplichting, noch de 
aard van die verplichting noch die 
van de daarmee samenhangende 
rechten wijzigt; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 15, § 1, van de wet van 2 
maart 1989 op de openbaarmaking 
van belangrijke deelnemingen in ter 
beurze genoteerde vennootschappen 
en tot reglementering van de open
bare overnameaanbiedingen, « voor 
de openbare overnameaanbiedingen 
en de verrichtingen die een wijzi
ging met zich brengen in de contro
le op de vennootschappen die een 
openbaar beroep doen of gedaan 
hebben op het spaarwezen, de Ko
ning bij in Ministerraad overlegd 
besluit, genomen na advies van de 
Commissie van het Bank- en Finan
ciewezen, alle maatregelen kan ne
men die tot doel hebben : - de in
formatieverstrekking aan en de ge
lijke behandeling van houders van 
effecten te verzekeren en hun belan
gen veilig te stellen; - de transpa
rantie en de goede werking van de 
markt te bevorderen en te vermij
den dat deze transparantie of de 

goede werking in het gedrang zou
den worden gebracht door verrich
tingen ter beurze of buiten de beurs; 
- te vermijden dat verrichtingen 
die worden afgewikkeld overeen
komstig de regels die Hij vaststelt 
krachtens dit artikel, zouden wor
den belemmerd door verrichtingen 
die geen gelijkwaardige waarborgen 
bieden, inzonderheid op het vlak 
van de informatieverstrekking en de 
gelijke behandeling »; 

Dat de Koning daartoe inzonder
heid, ingevolge § 2, 8°, van genoemd 
artikel 15, de gevallen kan vaststel
len waarin, bij wijziging in de con
trole over een vennootschap die een 
openbaar beroep op het spaarwezen 
doet of gedaan heeft, de andere aan
deelhouders van deze vennootschap 
een vergelijkbare kans moeten krij
gen om hun effecten tegen gelijk
waardige voorwaarden over te dra
gen en de modaliteiten bepalen 
waardoor dit resultaat kan worden 
bereikt; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 41, § 1, van het koninklijk be
sluit van 8 november 1989 op de 
openbare overnameaanbiedingen en 
de wijzigingen in de controle op 
vennootschappen, « wanneer een na
tuurlijke of rechtspersoon anders
zins dan via een openbaar overna
meaanbod uitgebracht overeenkom
stig dit besluit, effecten heeft ver
worven van een vennootschap die 
een openbaar beroep doet of heeft 
gedaan op het spaarwezen waardoor 
hij alleen of gezamenlijk de controle 
hierover in handen krijgt en wan
neer de betaalde prijs of de tegen
prestatie voor de verworven effecten 
hoger ligt dan de marktprijs op het 
ogenblik van die verwerving, het pu
bliek dan onvoorwaardelijk de mo
gelijkheid moet krijgen om alle ef
fecten in zijn bezit over te dragen : 
- tegen betaling van de zelfde prijs 
of tegen het bieden van de zelfde te
genprestatie, wanneer de effecten in 
een maal zijn verworven; - tegen 
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betaling van een prijs die gelijk is 
aan de hoogste prijs of tegen het 
bieden van de hoogste tegenpresta
tie die de koper heeft geboden in de 
twaalf maanden die de controlever
werving voorafgaan, wanneer de ef
fecten in verschillende verrichtingen 
of transacties zijn verworven ( ... ) »; 

Overwegende dat uit die wette
lijke en verordenende bepalingen volgt 
dat de verplichting van de koper in 
geval van controleoverdracht tegen 
een hogere prijs dan de marktprijs 
tegelijkertijd een subjectief recht 
doet ontstaan ten voordele van de 
houders op de terugname van hun 
effecten; 

Dat dit recht rechtstreeks ontstaat 
uit de voormelde bepalingen; dat 
noch het ontstaan noch de uitoefe
ning ervan afhankelijk zijn van het 
aanwenden door de Commissie van 
het Bank- en Financiewezen van de 
bevoegdheden die haar zijn verleend 
door de artikelen 15, § 3, van de wet 
van 2 maart 1989 en 41, § 2, van het 
koninklijk besluit van 8 november 
1989; dat inzonderheid de bevoegd
heid die haar bij artikel 15, § 3, van 
de wet is verleend om, in bijzondere 
gevallen, afwijkingen toe te staan 
op de besluiten genomen krachtens 
§ 1 en 2 van dezelfde bepaling, noch 
de aard van het recht van de hou
ders op de terugname van hun ef
fecten, dat is ingesteld te hunnen 
voordele bij artikel 41, § 1, van het 
voornoemd koninklijk besluit, niet 
wijzigt en hen evenmin het recht 
ontneemt op een dergelijke terugna
me wanneer de Commissie van het 
Bank- en Financiewezen een derge
lijke afwijking niet regelmatig heeft 
toegestaan; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat de vorderingen die zijn 
ingesteld door verschillende minori
taire aandeelhouders van de N.V. 
Compagnie internationale des Wa
gons-lits en du tourisme (C.I.W.L.T.), 

thans (verwerende, partijen, strek
ken tot vergoeding van de schade 
die zij zogezegd hebben geleden we
gens de fouten van de (eiseressen) 
toen de N.V. Cobefin en haar hoofd
aandeelhouder Ace or, via de Gene
rale maatschappij van Belgie, tus
sen juni en december 1990, de 
deelneming hebben verworven van 
de Groep Brussel Lambert (G.B.L.) 
in het maatschappelijk kapitaal van 
de N.V. C.I.W.L.T. ten belope van 
26,75 % daarvan » en dat de Com
missie van het Bank- en Financie
wezen geen afwijking heeft toege
staan met toepassing van artikel 15, 
§ 3, van de wet van 2 maart 1989; 

Dat het arrest beslist dat het 
recht van een minoritair aandeel
houder « om de terugname van zijn 
aandelen te bekomen tegen dezelfde 
prijs als de prijs, die hoger ligt dan 
de marktprijs en die door de koper 
is betaald voor het verwerven van 
zijn controledeelneming ( ... ) volledig 
overeenstemt met het begrip sub
jectief burgerlijk recht waarvan de 
beoordeling tot de bevoegdheid van 
de rechterlijke macht behoort »; 

Dat het arrest oordeelt, enerzijds, 
dat « de opdracht van administratie
ve politie » van de Commissie van 
het Bank- en Financiewezen haar 
geen « uitsluitend recht van beoor
deling verleent over het al dan niet 
bestaan van een "gezamenlijke con
trole " waaruit voor de minoritaire 
aandeelhouder het recht volgt om te 
eisen dat de koper van een controle
deelneming in een vennootschap, 
die een openbaar beroep op het 
spaarwezen heeft gedaan, in geval 
van "overprijs" of controlepremie, 
zijn aandelen tegen dezelfde voor
waarde terugneemt » en « dat het 
bijgevolg weinig belang heeft dat de 
Commissie van het Bank- en Finan
ciewezen het bestaan van een door 
de minoritaire aandeelhouders aan
gevoerde gezamenlijke controle niet 
heeft vastgesteld, terwijl de moge
lijke beoordeling door een openbare 
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overheid van een bepaalde feitelijke 
toestand geen rechtsgevolgen kan 
hebben voor de subjectieve rechten 
en verplichtingen die rechtstreeks 
uit een wettelijke of verordenende 
bepaling volgen » en, anderzijds, dat 
de aan de Commissie van het Bank
en Financiewezen verleende be
voegdheid om gemotiveerde afwij- · 
kingen toe te staan, niet de bevoegd
heid omvat om « de kopers van een 
controledeelneming ( ... ) vrij te stel
len van de verplichting die hen door 
artikel 41, § 1, van het koninklijk be
sluit van 8 november 1989 is opge
legd om aan de andere aandeelhou
ders de terugname aan te bieden, 
onder dezelfde voorwaarden, van ai
le effecten die zij bezitten »; 

Dat het hof van beroep, door al
dus uitspraak te doen, geen van de 
in het middel aangewezen grondwet
telijke, wettelijke en verordenende 
bepalingen schendt; 

Dat die onderdelen falen naar 
recht; 

Over het zesde middel : ... 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « artikel 4 van de overeen
komst over het ongedaan maken 
van de kruisdeelnemingen Sodexho
C.I.W.L.T. van 20 en 21 februari 
1991 » aldus is opgesteld : « Gelet op 
de afwikkeling van de akkoorden 
tussen C.I.W.L.T., en de groep Bel
lon en op het ongedaan maken van 
hun kruisdeelnemingen, zal de 
groep Bellon tot 30 juni 1992 geen 
C.I.W.L.T. effecten inbrengen waar
van zij op heden eigenaar is, te we
ten 205.304 C.I.W.L.T.-aandelen, tot 
handhaving van de koersen die de 
groepen Caisse des Depots, S.G.B., 
Accor of Rolaco zouden moeten toe-

passen om een reden die samen
hangt met de aankoop in juni en de
cember 1990 door de groep Generale 
Maatschappij van Belgie van de 
C.I.W.L.T.-effecten die eigendom wa
ren van de groep Brussel-Lambert. 
In dezelfde onderstelling zal de 
groep Bellon geen aanvulling vragen 
op de prijs hoven 8.600 frank per 
aandeel voor de C.I.W.L.T.-aandelen 
bedoeld in artikel 2 van deze over
eenkomst »; 

Dat het arrest erop wijst dat de 
eerste eiseres dat beding aanvoert 
« om te betogen dat Aurore Interna
tional op geldige wijze definitief af
stand heeft gedaan van het recht 
vergoeding te eisen voor de schade 
die zij heeft geleden door de scherr
ding van artikel 41, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 8 november 
1989 ( ... ) »; 

Overwegende dat de wetgeving 
die de wezenlijke belangen van de 
Staat of de gemeenschap betreft of 
die, in het privaatrecht, de juridi
sche grondslagen vastlegt waarop de 
economische of morele orde van sa
menleving berust, van openbare or
de is; 

Overwegende dat artikel 41, § 1, 
van het koninklijk besluit van 8 no
vember 1989 de in artikel 15 van de 
wet van 2 maart 1989 uitgedrukte 
wil van de wetgever weergeeft om 
de informatieverstrekking en de ge
lijke behandeling van de houders 
van effecten te verzekeren, hun be
langen veilig te stellen en de goede 
werking van de markt te bevorde
ren; dat uit de parlementaire voor
bereiding van die wet blijkt dat de 
gelijkheid van de aandeelhouders 
nauw samenhangt met een organi
satie van de geldmarkten die het 
vertrouwen van de spaarders wekt; 
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Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de voormelde bepalingen 
« een politiereglement van de eco
nomie uitmaken inzake openbaar 
overnameaanbod en wijziging in de 
controle op vennootschappen die 
een openbaar beroep doen of heb
ben gedaan op het spaarwezen ( ... ) 
dat tot doel heeft de goede werking 
van de markt - en, derhalve, van 's 
lands economie - te bevorderen, 
wat impliceert dat de houders van 
effecten zowel door de regels van 
transparantie en informatieverstrek
king als door de eerbiediging van 
het beginsel van gelijkheid van de 
aandeelhouders worden be
schermd )); 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van die overwegingen, naar 
recht beslist dat artikel 41, § 1, van 
het koninklijk besluit van 8 novem
ber 1989 van openbare orde is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat de vordering van de naam
loze vennootschap « Compagnie fi
nanciere Aurore international )) en 
de eventuele afstand van die ven
nootschap of van de « groep Bellon )) 
niet de burgerlijke gevolgen betro
fen van de eventuele schending van 
een regel, ook al is die van openba
re orde, maar het recht van die ven
nootschap om van de eiseressen de 
uitvoering te eisen van de verplich
ting van openbare orde, die hen 
door artikel 41, § 1, van het konink
lijk besluit van 8 november 1989 is 
opgelegd; 

Overwegende dat het arrest bijge
volg naar recht beslist dat artikel 4 
van de litigieuze overeenkomst vol
strekt nietig is want strijdig met de 
openbare orde, en dat de eerste ver
weerster niet op geldige wijze af-

stand heeft kunnen doen van het 
voordeel van artikel 41, § 1, van het 
koninklijk besluit van 8 november 
1989, zelfs als die afstand is gedaan 
na de verwerving van de deelne
ming van de groep Brussel-Lambert 
in het kapitaal van de naamloze 
vennootschap C.I.W.L.T.; 

Dat beide onderdelen falen naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt de eiseressen in de kosten. 

10 maart 1994 - 1 • kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Van Ommeslaghe, Nelissen 
Grade, Simont, Biitzler en Geinger. 

Nr. 115 

1 • KAMER - 10 maart 1994 

10 AUTEURSRECHT - OVERDRACHT 
VOORWAARDE- TEGENWERPELIJKHEID AAN 
DERDEN. 
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2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- OVERDRACHT 
VAN AUTEURSRECHTEN ONDER VOORWAAR
DE - TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FElT - FOUT -
OVERDRACHT VAN AUTEURSRECHTEN ONDER 
VOORWAARDEN - NIET-UITVOERING VAN DE 
VOORWAARDE DOOR DE VERKRIJGER- GE
VOLGEN M.B.T. DERDEN. 

1°, 2o en 3° Wanneer de maker van iota's 
deze heeft overgedragen op voorwaar
de dat de prijs ervan wordt betaald 
v66r elke verveelvoudiging, de verkrij
ger die toto's aan een derde heeft ver
kocht en die derde de prijs van de au
teursrechten aan de verkrijger heeft 
betaald maar laatstgenoemde het be
drag niet aan de maker heeft afgedra
gen, kan de rechter wettig beslissen 
dat de derde geen fout heeft begaan 
door de foto's te verveelvoudigen zon
der dat hij vooraf had nagegaan of de 
maker was betaald (1). (Art. 1, Au
teurswet; artt. 1382, 1383 B.W.). 

(SPOT B.V.B.A. T. DERBY N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0051.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 19 jan. 1956 (Bull. en Pas., 
1956, I, 484, en concl. proc.-gen. W.J. Ganshof 
van der Meersch, R.C.J.B., 1956, biz. 172 en de 
noot J.G. Renauld); 4 okt. 1973 (A.C., 1974, 
135); 21 april 1978 (~b~d., 1978, 961); 22 a~ril 
1983, A.R. nr. 3612 (1b1d., 1982-83, nr. 462), L. 
S!MONT, " Contribution a !'etude de Ia respon
sabi!ite du tiers complice de Ia violation d'ulie 
obligation contractuelle », R.C.J.B., 1959, biz. 
167, nr. 8, en de noot 14; F. GoTZEN, Het Be
stemmingsrecht van de auteur, Brussel, Lar
cier, 1975, biz. 133, nrs. 126-130; A. BERENBOOM, 
Le droit d'auteur, Brussel, Larcier, 1984, p. 96, 
nr. 77; I. VEROUGSTRAETE, « Droit d'auteur et 
pratiques du commerce », in Les journees du 
droit d'auteur, Brussel, Bruylant, 1989, biz. 224, 
nr. 7. 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 3, 22 van de Auteurswet van 
22 maart 1886, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest heeft vastgesteld 
dat : a) eiseres aan de, thans failliete, 
N.V. V.P.M. Services, haar recht van fo
tografische verveelvoudiging had overge
dragen met dien verstande « dat de over
dracht van het recht op verveelvoudiging 
pas ingaat vanaf de volledige betaling 
van de factuur, iedere datum op de fac
tuur wordt dus vermeld onder de op
schortende voorwaarde van betaling »; b) 
de N.V. V.P.M. Services de foto's heeft 
gebruikt om een publiciteitskalender 
voor verweerster te maken en aan 
laatstgenoemde een factuur heeft ge
stuurd voor haar diensten en voor de au
teursrechten van de gebruikte foto's, wel
ke facturen door verweerster zijn be
taald; c) dat V.P.M. Services de factuur 
van eiseres voor de betaling van de au
teursrechten niet heeft gewezen dat eise
res, « gelet op het bovenvermelde beding 
van voorbehoud, aanvoert dat V.P.M. de 
verveelvoudigingsrechten van de foto's 
niet heeft kunnen verwerven; dat zij be
toogt dat de verveelvoudiging van die 
stukken is gebeurd met schending van 
artikel 1 van de Auteurswet van 22 
maart 1886 en dat (verweerster) bijge
volg als uitgever van de kalender een 
fout heeft begaan in de zin van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek », en 
vervolgens het vonnis a quo wijzigt en 
de aanspraak van eiseres op de betaling 
van auteursrechten door verweerster af
wijst op grand dat verweerster « haar 
verplichtingen is nagekomen door aan 
V.P.M. Services niet alleen de kosten 
van het eigenlijke werk te betalen, maar 
ook de auteursrechten die onder een af
zonderlijke post op de factuur waren ver
meld; dat niet mocht worden geiHst dat 
zij een onderzoek zou instellen naar de 
werkelijke betaling van de auteursrech
ten; dat zij mocht verwachten dat V.P.M. 
de genoemde rechten zou betalen nu zij 
het bedrag ervan aan haar medecontrac
tante had betaald; dat zij overigens niet 
van namaking wordt beschuldigd; dat (ei
seres) in die omstandigheden geen fout 
van (verweerster) aantoont; dat (eiseres) 
tevergeefs haar overeenkomst met 
V.P.M. aanvoert; dat de overdracht van 
het recht van verveelvoudiging welis
waar pas inging vanaf de volledige beta
ling van de factuur en dat V.P.M. die fac
tuur niet heeft betaald; dat de overeen-
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komst tussen (eiseres) en V.P.M. toch 
niet kan worden tegengeworpen aan 
(verweerster) die geen partij was bij die 
overeenkomst en die geen bijzondere 
verplichting van toezicht had; dat de eni
ge schuldenaar van (eiseres) de N.V. 

· V.P.M. is; dat de vordering niet gegrond 
is in zoverre zij gericht is tegen (ver
weerster), ten laste van wie geen enkele 
fout is bewezen in de zin van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek "• 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 1 van de wet van 22 maart 1886, 
aileen de maker van een werk van letter
kunde of kunst het recht heeft om het te 
verveelvoudigen op welke wijze of in 
welke vorm ook, of om daarvoor toe
stemming te geven; de maker of de ver
krijger, die meester is over het recht op 
verveelvoudiging, de verveelvoudiging 
slechts kan toestaan in de mate die hij 
bepaalt of ze doen afhangen van de voor
waarden die hij bepaalt en die beperkin
gen en voorwaarden tegenwerpelijk zijn 
aan derden die geen partij zijn bij de 
overeenkomst waarin die voorwaarden 
zijn bepaald; het hof van beroep aldus, 
door uitwerking te weigeren aan de over
eengekomen beperking op de tussen ei
seres en V.P.M. Services overeengeko
men overdracht van de rechten van 
verveelvoudiging, te weten een voorbe
houd van eigendom tot de volledige beta
ling van de rechten, en door te beslissen 
dat die bep.erking niet kan worden te
gengeworpen aan verweerster die geen 
fout heeft begaan door niet toe te zien 
op de werkelijke betaling van de au
teursrechten aan eiseres, de in het mid
del aangewezen bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, de overtreding van 
het auteursrecht, als bepaald bij artikel 
1 van de wet van 22 maart 1886 kan be
staan buiten elke kwaadwillige of be
drieglijke aantasting van het auteurs
recht, die kenmerkend is voor het mis
drijf namaking bepaald bij artikel 22 van 
de wet; zodat het arrest, door te beslis
sen dat er geen overtreding is van het 
auteursrecht en derhalve geen fout van 
verweerster omdat zij niet wordt be
schuldigd van namaking, de in het mid
del aangewezen bepalingen schendt : 

Wat betreft het eerste onderdeel: 

In zoverre het middel de schen
ding aanvoert van artikel 3 van de 
Auteurswet van 22 maart 1886; 

Overwegende dat artikel 3 van die 
wet bepaalt dat het auteursrecht 
een roerend recht is dat overgaat bij 
erfopvolging en vatbaar is voor ge
hele of gedeeltelijke overdracht, vol
gens de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek; 

Dat het middel niet verduidelijkt 
waarin het arrest die wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel in die mate niet 
ontvankelijk is; 

Voor het overige : 

Overwegende dat de vordering, 
die gegrond is op een fout buiten 
overeenkomst, strekt tot vergoeding 
van de schade die eiseres heeft gele
den ten gevolge van de verveelvou
diging van foto's waarvan zij de au
teursrechten bezat; 

Overwegende dat eiseres betoogde 
dat de verveelvoudiging van die 
stukken met schending van artikel 1 
van de Auteurswet van 22 maart 
1886 was gebeurd en dat verweer
ster, bijgevolg, een fout had begaan 
in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek als uitgever van 
de kalender met de litigieuze foto's; 

Overwegende dat verweerster ai
leen kan gehouden zijn tot vergoe
ding van de schade van eiseres, als 
die schade, zoals laatstgenoemde be
toogt, door de fout van verweerster 
is veroorzaakt; 

Overwegende dat het hof van be
roep wettig heeft kunnen oordelen 
dat verweerster haar verbintenissen 
was nagekomen door de auteurs
rechten te betalen, dat zij niet hoor
de na te gaan of de vennootschap 
V.P.M. Services die rechten aan ei
seres had betaald en dat verweer
ster, bijgevolg, geen enkele fout had 
begaan waaraoor zij de door eisers 
geleden schade diende te vergoeden; 
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Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de vaststelling 
van het hof van beroep dat verweer
ster « overigens niet van ... nama
king wordt beschuldigd », ten over
vloede is gegeven, nu de beslissing 
dat ten laste van verweerster geen 
enkele fout is bewezen door de ove
rige in het middel weergegeven 
overwegingen naar recht wordt ver-

. antwoordt; 

D/1995/0196/7 

Dat het onderdeel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

10 maart 1994 - 1• kamer - Voorzit
ter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Dela
haye . 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 1994 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aanplakbiljetten 
Onwettigheid - Ambtshalve wegneming door 
de gemeenteoverheid- Voorwaarden. 79 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout - Bewijs - Bestaan van de 
schade. 145 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Feit - Fout - Overdracht van auteursrech
ten onder voorwaarden - Niet-uitvoering van 
de voorwaarde door de verkrijger - Gevolgen 
m.b.t. derden. 241 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rech
ter. 192 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht Medeaansprake!ijkheid 
slachtoffer - Schade door repercussie naaste 
familieleden - Gevolg. 129 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene daders, hoofde
lijkheid- Verplichting jegens de getroffene. 

192 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade. Elementen en 
grootte - Latere feiten zonder verband met 
de schade - Begrip. 109 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade. Elementen en 
grootte - Ver!ies van materiele hulp tussen 
fami!ieleden- Vergoeding. 214 

Advocaat 
Raad van de Orde - Kennisneming van straf
zaken - Stafhouder - Onpartijdigheid. 107 

Advocaat 
Tuchtzaken - Orde van Advocaten - Beslis
sing van een Raad van de Orde - Hoger be
roep - Devolutieve kracht - Art. 1068 Ger.W. 

177 

Advocaat 
Raad van de Orde - Kennisneming van 
tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak 
- Optreden van de stafhouder - Openbare 
Orde. 177 

Advocaat 
Deontologie - Tuchtoverheid - Eerlijkheid 
en loyauteit. 177 

Afstand (rechtspleging) 
Afstand van rechtsvordering - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Hoger beroep 
door beklaagde - Appelrechter Verstek 
van burgerlijke partij - Gevolg. 103 

Ambtenaar 
Ambtenaar (Rijk) - Statuut - Bezoldigingen 
- Vergoedingen en toelagen van aile aard 
toegekend aan het personeel der ministeries 
- Begrip - Post - Regie der Posterijen -
Personeel. 122 

Ambtenaar 
Ambtenaar (Rijk) - Statuut - Bezoldiging 
- Vergoedingen en toelagen van aile aard 
toegekend aan het personeel der ministeries 
- Toepassing - Post - Regie der Posterijen 
- Personeel. 122 



-2 

Arbeid 
Sociale documenten - Art. llbis Sociale-Do
cumentenwet - Vergoeding - Ambtshalve 
veroordeling - Meerdere beklaagden aan 
zelfde overtreding - Gevolg. 100 

Arbeid 
Sociale documenten - Art. llbis Sociale-Do
cumentenwet - Vergoeding - Ambtshalve 
veroordeling - Samenloop van misdrijven -
Gevolg. 100 

Arbeid 
Sociale documenten - Art. llbis Sociale-Do-
cumentenwet - Vergoeding Ambtshalve 
veroordeling - Aard. 100 

Arbeid 
Sociale documenten - Art. llbis Sociale-Do-
cumentenwet - Vergoeding Ambtshalve 
veroordeling - Aard. 188 

Arbeid 
Sociale documenten - Art. llbis Sociale-Do-
cumentenwet - Vergoeding Ambtshalve 
veroordeling - Draagwijdte. 188 

Arbeidsongeval 
Aansprakelijkheid - Derde - Medeaanspra
kelijkheid slachtoffer - Regresvordering van 
de verzekeraar - Indeplaatsstelling - Scha
de door repercussie naaste familieleden -
Gevolg. 129 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en we
dertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid 
- Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp 
van een ander persoon - Bijkomende vergoe
ding- Vaststelling- Minimumloon- Aan
passingen- Wijzigingen. 205 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en we
dertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid 
- Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp 
van een ander persoon - Bijkomende vergoe
ding - Toekenning - Begrip. 205 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Dodelijk ongeval - Vergoe
ding van weduwe - Gemeenrechtelijke ver
goeding - Kinderen - Arbeidsongevallen
rente - Geen herstel van dezelfde schade. 96 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Cumulatie en verbod - Gesub
rogeerde arbeidsongevallenverzekeraar 
Derde-aansprakelijke - Stoffelijke schade -
Vordering tot terugbetaling - Omvang - Do
delijk ongeval - Vergoeding van weduwe -
Overlevingspensioen - Anti-cumulatierege
ling - Verminderde rente - Gevolg. 96 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongevallen
wet - Getroffene - Rechthebbenden -
Schadeloosstelling - Bepalingen - Aard. 211 

Arbeidsovereenkomst 
Algemeen - Uitvoering te goeder trouw -
Ontstentenis- Gevolg. 146 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Forfaitaire vergoeding Beding 
aanvullende vergoeding bij beeindiging ar
beidsovereenkomst - Geldigheid. 92 

Arbeidsovereenkomst 
Einde- Opzeggingsvergoeding- Vordering 
in rechte - Uitbreiding of wijziging van de 
vordering - Toepassing artt. 807 en 808 
Ger.W. - Gevolg. 182 

Arbeidsovereenkomst 
Einde -IUitwinningsvergoeding - Vordering 
in rechtJ - Uitbreiding of wijziging van de 

· vordering - Toepassing artt. 807 en 808 
Ger.W. - Gevolg. 182 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden - Cas
satie - Toetsing door het Hof. 209 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden - Be
grip. 209 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging -
Tekortkoming - Essentiele verplichting -
Aanwijzing- Bewijs- Bedoeling- Eenzij
dige wijziging overeenkomst - Gevolg. 232 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Kwijting saldo - Kwijting afgele
verd na het einde van de arbeidsovereen
komst - Art. 42 Arbeidsovereenkomstenwet. 

179 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Bijzondere ontslagrege
ling - Beschermde werknemers - Vergoe
ding- Art. 16 wet 19 maart 1991 - Aard. 90 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd - Proefbeding - Sa
menloop - Duur arbeidsovereenkomst met 
proeftijd- Opzegging- Gevolg. 148 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Concurrentiebeding -
Artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet -
Aard van die wetsbepalingen. 150 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Concurrentiebeding -
Art. 65, § 2, negende lid, en 86, § 2, Arbeids-
overeenkomstenwet Uitwerkingsvoor-
schriften - Gevolg. 150 
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Arbeidsovereenkomst 
Einde - Allerlei - Vordering in rechte uit
breiden of wijziging van de vordering - Toe
passing artt. 807 en 808 Ger.W. - Gevolg. 182 

Arbeidsovereenkomst 
Proefbeding - Arbeidsovereenkomst voor be
paalde tijd - Samenloop - Duur arbeids
overeenkomst met proeftijd - Gevolg. 148 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Sluitings
fonds - Betaling van voordelen bedoeld in 
art. 2 Sluitingsfondswet - Ontstaan van de 
verplichting. · 229 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen Sluitings
fonds - Betaling van voordelen bedoeld in 
art. 2 Sluitingsfondswet - Interest - Aan
vang - Aanmaning tot betaling - Opeisbaar
heid van de schuld. 229 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen Sluitings
fonds - Betaling van voordelen bedoeld in 
art. 2 Sluitingsfondswet - Opeisbare vorde
ring - Voorwaarden. 229 

Auteursrecht 
Overdracht - Voorwaarde 
lijkheid aan derden. 

B 

Tegenwerpe-
241 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bankbreuk - Ontdraging van activa - Vast
stelling die het bedrieglijk opzet insluit. 158 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bankbreuk - Strafrechter - Gefailleerde 
handelaar - Tijdstip waarop werd opgehou
den te betalen - Rechtbank van koophandel 
- Gezag van gewijsde. 158 

Bankwezen, ltredietwezen, spaaiWezen 
Allerlei - Op de beurs genoteerde onderne
ming - Openbaar overnameaanbod - ven
nootschap die een beroep doet op het spaar
wezen - Controle - Wijziging - Gezamen
lijke controle - Overprijs - Verwerver 
Verplichting - Andere aandeelhouders -
Recht - Aard Grondslag - Gevolg -
Bankcommissie - Bevoegdheden - Afwij
kingen. 236 

t.:-~- -

Bankwezen, kredietwezen, spaaiWezen -
Allerlei - Op de beurs genoteerde onderne
ming - Openbaar overnameaanbod - Ven
nootschap die een beroep doet op het spaar
wezen - Controle - Wijziging - Gezamen
lijke controle - Overprijs - Verwerver -
Verplichting- Openbare orde- Andere aan-
deelhouders Recht - Mstand - Geldig-
heid. 236 

Bankwezen, kredietwezen, spaaiWezen 
Allerlei - Op de beurs genoteerde onderne
ming - Openbaar overnameaanbod - Ge!ijk
heid van de aandeelhouders - Art. 41, § 1, 
K.B. 8 nov. 1989 - Openbare orde. 236 

Begraafplaatsen en lijkbezorging 
Art. 18 wet van 20 juli 1971 - Openbare orde. 

84 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Rechtspleging - Voorlopige be
slissing van de voorzitter van de commissie -
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 78 

Betekeningen en kennisgevingen 
Exploot - Mschrift van het exploot - Hand
tekening van de gerechtsdeurwaarder- Wet
telijk vereiste - Rechtsvorm. 113 

Beurs 
Op de beurs genoteerde onderneming -
Openbaar overnameaanbod - Gelijkheid van 
de aandeelhouders - Art. 41, § 1, K.B. 8 nov. 
1989 - Openbare orde. 236 

Beurs 
Op de beurs genoteerde onderneming -
Openbaar overnameaanbod - Vennootschap 
die een beroep doet op het spaarwezen -
Controle - Wijziging - Gezamenlijke contro
le - Overprijs - Verwerver - Verplichting 
- Andere aandeelhouders - Recht - Aard 
- Grondslag - Gevolg - Bankcommissie -
Bevoegdheden - Afwijkingen. 236 

Beurs 
Op de beurs genoteerde onderneming -
Openbaar overnameaanbod - Vennootschap 
die een beroep doet op het spaarwezen -
Controle - Wijziging - Gezamenlijke contro
le - Overprijs - Verwerver - Verplichting 
- Openbare orde - Andere aandeelhouders 
- Recht - Mstand - Geldigheid. 236 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Werkloos
heid - Vaststelling van een overtreding van 
de strafbepalingen betreffende de toekenning 
van werkloosheidsuitkeringen - Proces-ver
baal - Nietigheid - Draagwijdte. 119 

I 
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Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
waarde - Werkloosheid - Vaststelling van 
een overtreding van de strafbepalingen be
treffende de toekenning van werkloosheids-
uitkeringen - Proces-verbaal Nietigheid 
- Draagwijdte. 119 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Allerlei 
- Vereniging bij wijze van deelneming. 200 

Bewijs 
Strafzaken- Bewijsvoering- Alcoholintoxi
catie - Bloedproef - Wijze van uitvoering -
Analyse - Uitslag - Kennisgeving - Twee
de analyse - Termijnen - Doel - Gevolg. 

106 

Bewijs 
Strafzaken- Bewijsvoering- Openbaar mi
nisterie. 106 

Bewijs 
Allerlei - Handelsvennootschappen Ver-
eniging bij wijze van deelneming. 200 

Bloedproef 
Wijze van uitvoering - Analyse - Uitslag -
Kennisgeving - Tweede analyse - Termij
nen - Doel - Gevolg. 106 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegd-
heid van de Rechterlijke Macht Art. 144 
Gw. (oud art. 92)- Draagwijdte. 236 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegd-
heid van de Rechterlijke Macht Art. 144 
Gw. (oud art. 92)- Draagwijdte. 236 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafzaken - Hoger beroep door beklaagde 
- Appelrechter - Verstek van burgerlijke 
partij - Geen afstand. 103 

Burgerlijke rechtsvordering 
Door een misdrijf veroorzaakte schade -
Burgerlijke partijen - Getroffene - Ge
subrogeerde verzekeraar - Vordering van de 
getroffene - Geen eindbeslissing - Gevolg. 

192 

Burgerlijke rechtsvordering 
Verjaring van de strafvordering - Gevolg 
t.a.v. de burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter. 219 

c 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen -
Burgerlijke zaken - Toetsing door het Hof -
Arbeidsovereenkomst - Dringende reden. 

209 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Be
klaagde - Verschillende misdrijven - Eem 
enkele straf - Veroordeling wegens een van 
de misdrijven onwettig- Gevolg. 174 

Cassatie 1 

Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - On
middellijke aanhouding. 221 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij 
- Vernietiging, op voorziening van de burger
lijke partij, van de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering - Vernietiging van de 
beslissing waarbij de strafvordering ontoe
laatbaar wordt verklaard- Voorwaarden. 136 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening - Beslissingen onmid
dellijk vatbaar voor cassatieberoep - Minder
validen - Tegemoetkomingen - Onderzoek 
- Medisch onderzoek - Geneesheer - Aan
wijzing - Rechtbanken - Arbeidshof - Be
voegdheid. 171 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Algemeen - Minder
validen - Tegemoetkomingen - Onderzoek 
- Medisch onderzoek - Geneesheer - Aan
wijzing - Rechtbanken - Arbeidshof - Be
voegdheid. 171 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij - Schadevergoeding - De
finitieve en niet definitieve schadeposten -
Beslissing - Voorziening Ontvankelijk-
heid. 102 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Duur, be
gin en einde - Beslissing bij verstek - Cas
satieberoep binnen de gewone termijn van 
verzet. 90 
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Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Burgerlijke partijen - Getroffene -
Gesubrogeerde verzekeraar - Vordering van 
de getroffene - Geen eindbeslissing - Ge
volg. 192 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering 
- Geschil inzake bevoegdheid - Begrip. 71 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vorm en termijn voor memo
ries en stukken - Memorie gesteld in een an
dere taal dan die van de bestreden beslissing. 

90 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Allerlei -
Bescherming van de maatschappij - Voorlo
pige beslissing van de voorzitter van de com-
missie - Cassatieberoep Ontvankelijk-
heid. 78 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Jeugdrecht
bank - Maatregelen ten aanzien van de min
derjarigen - Kabinetsverslag van de jeugd
rechter - Hoger beroep van de minderjarige 
- Hoger beroep niet ontvankelijk verklaard 
- Cassatieberoep van de minderjarige -
Ontvankelijkheid. 131 

Cassatieberoep 
Dienstplichtzaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Beslissing herkeu
ringsraad - Geen bes!issing bedoeld in art. 
39 Dienstplichtwet - Gevolg. 185 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Belang - Niet meer gel
dend recht. 164 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Vorde
ring in rechte - Feitelijke vereniging - Op
richtingsakte niet neergelegd ter griffie 
Niet-ontvankelijkheid. 84 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Hande
laars, medeschuldenaars van een zelfde con-
tractuele verbintenis Hoofdelijkheid -
Ontvankelijkheid. 202 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Gewijzigde wet. 200 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Strafvordeting -
Verschillende misdrijven - Eim enkele straf 
- Straf naar recht verantwoord door een van 
die misdrijven - Middel dat enkel op een an
der misdrijf betrekking heeft - Ontvankelijk
heid - Vereiste. 174 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Aller lei - Verschillende telast
leggingen - Een enkele straf - Cassatiemid
del met betrekking tot bepaalde telastleggin
gen - Ontvankelijkheid. 177 

D 

Dagvaarding 
Burgerlijke zaken - Instellen van de vorde
ring - Aanhangigmaking - Inschrijving op 
de algemene rol. 227 

Deskundigenonderzoek 
Minder-validen Tegemoetkomingen 
Rechtbanken - Bevoegdheid. 171 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Aanvraag - Reglementaire termijn 
- Referteperiode. 233 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Algemeen - Herkeu
ringsraad - Inobservatiestelling - Uitstel 
wegens examens - Beslissing - Redenen. 

233 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Samenstelling, be
voegdheid, rechtsplegingen - Herkeurings
raad - Niet-aanmelding - Inschrijving in re
gister weerspannelingen - Provinciegouver
neur - Beroep - Minister van Binnenlandse 
zaken - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

185 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Allerlei- Boedelschuld - Begrip. 81 
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Gemeente 
Reclamebord - Onwettigheid - Ambtshalve 
wegneming- Voorwaarden. 79 

Geneeskunde 
Uitoefening van de geneeskunde - Opticien
brillenmaker - Opsporing van gezichtsgebre
ken. 140 

Gerechtsdeurwaarder 
Exploot van betekening - Afschrift - Hand
tekening. 113 

Grondwet 
Art. 6 - Gelijkheid - Vergelijking met het 
niet meer geldend recht - Belang. 164 

Grondwet 
Art. 6bis - Discriminatieverbod - Vergelij
king met het niet meer geldend recht - Be
lang. 164 

Grondwet 
Art. 96 - Openbaarheid van de terechtzitting 
- Vaststelling van esthetische schade in 
raadkamer - Behandeling met gesloten deu
ren - Motiveringsverplichting. 173 

H 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof -
Openbaar ministerie - Uitoefening van het 
ambt - Aanstelling. 218 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Behandeling ter zit
ting - Voorzitter - Discretionaire macht -
Verhoor van een magistraat van het O.M. 75 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
verklaring van de jury - Tussenarresten -
Getuige - Getuigenis - Verschillen - Ver
plichting om daarvan aantekening te houden 
- Voorwaarde. 75 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
Verklaring van de jury- Behandeling ter zit
ting - Getuige onder ede gehoord ter terechi
zitting - Gevolg. 218 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
Verklaring van de jury- Behandeling ter zit
ting - Bloed- en aanverwant van de beschul
digde - Verhoor- Wettigheid. 218 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep 
- Eenparigheid van st€mmen - Strafver
zwaring - Verstek - Beslissing op verzet -
Bevestiging. 221 

Hoger beroep 
Tuchtzak1n - Orde van Advocaten - Beslis
sing van en raad van de Orde - Hoger be
roep - Devolutieve kracht - Art. 1068 Ger.W. 

177 

Hoofdelijkheid 
Schuldenaars - Handelaars, medeschulde
naars van een zelfde contractuele verbintenis 
- Hoofdelijkheid van rechtswege Draag-
wijdte. 202 

Huisvesting 
Verbeterbare woningen - Waals Gewest -
Premie tot rehabilitatie Toekenningsvereis
ten. 223 

I 

lndeplaatsstelling 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Door een misdrij£ veroorzaakte schade -
Burgerlijke partijen - Getroffene - Ge
subrogeerde verzekeraar - Vordering van de 
getroffene - Geen eindbeslissing - Gevolg. 

192 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Wijziging door de admi
nistratie van de aangifte - Kennisgeving aan 
de belastingplichtige- Draagwijdte. 117 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Fiscale commissie 
Belastbare inkomsten - Vaststelling van het 
belastbaar bedrag - Bedrag vastgesteld over
eenkomstig het advies van de fiscale commis
sie - Gevolg voor de belastingplichtige. 203 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Ver
moedens - Vroegere houding van de admi
nistratie - Gevolgen. 88 
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Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Ver
moedens - Advies van de fiscale commissie 
- Wettelijk vermoeden - Tegenbewijs door 
de belastingplichtige. 203 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Ontheffing - Verreke
ning - Teruggave - Moratoire interesten. 

159 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Ontheffing - Verreke
ning - Wijze van betaling. 159 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Allerlei - Nalatigheids
interesten - Teruggave - Moratoire interes
ten. 159 

lnkomstenbelastingen 
Voorziening voor bet hof van beroep - Arrest 
dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewe
zen- Voorwaarden. 86 

Inkomstenbelastingen 
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten 
van de Schatkist - Vervolgingen - Recht
streekse vervolgingen - Dwangbevel - Uit
treksel uit kohierartikel en afschrift van uit
voerbaarverklaring - Gebrek aan eenslui
dendverklaring - Gevolg. 113 

Interesten 
Moratoire interesten - Aanmaning tot beta
ling - Sluiting van ondernemingen - Beta
ling door het sluitingsfonds van voordelen be-
doeld in art. 2 Sluitingsfondswet Opeis-
baarheid van de schuld. 229 

Interesten 
Compensatoire interesten - Begrip. 197 

lnternationale verdragen 
Verdrag tussen Belgie en Spanje betreffende 
de sociale zekerheid - Ziekte- en invalidi
teitsverzekering - Arbeidsongeschiktheids
verzekering - Rijksdienst voor Ziekte- en In
validiteitsverzekering - Opdracht - Vergoe
dingen - Moratoire interest - Verplichting 
tot betaling - Spaanse werknemers. 167 

J 

Jeugdbescherming 
Jeugdrechtbank - Maatregelen ten aanzien 
van de minderjarigen - Kabinetsverslag van 
de jeugdrechter - Hoger beroep van de min-
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derjarige - Hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaard- Cassatieberoep van de minderja
rige - Ontvankelijkheid. 131 

K 

Koophandel, koopman 
Handelsvestiging - Handelsactiviteit - Be
langrijke wijziging - Begrip. 199 

Koophandel, koopman 
Handelsvestiging - Handelsactiviteit - Be
langrijke wijziging - Begrip. 199 

Koophandel, koopman 
Handelaars, medeschuldenaars van een zelf
de contractuele verbintenis - Hoofdelijkheid. 

202 

M 

Mach ten 
Rechterlijke Macht - Geschil over burger
lijke rechten - Art. 144 GW. (oud art. 92) -
Draagwijdte. 236 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Onderzoek 
banken - Bevoegdheid. 

Misdrijf 

Recht-
171 

Algemeen, bezit, materieel en moreel be
standdeel - Eenheid van opzet - Materieel 
bestanddeel - Verzuimmisdrijf - Ontvoe
ring van een kind - Art. 369bis Sw. - Te
kortkoming m.b.t. het bezoekrecht. 152 

N 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging 
van de vordering - Inachtneming van feiten 
die zich in de loop van het geding hebben 
vonrgedaan- Artt. 807 en 808 Ger.W. lR2 
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Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Veroordeling op grond van ge
wijzigde omschrijving van de telastlegging -
Voorwaarde. 154 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Bijzondere ont
slagregeling - Vergoeding - Art. 16 wet 19 
maart 1991- Aard- Forfaitair. 90 

Onderzoek (in strafzaken) 
Openbaar ministerie - Bewijs - Bewijsvoe
ring. 106 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inbeschuldigingstelling Be-
schikking tot buitenvervolgingstelling 
Nieuw onderzoek - Voorwaarden - Nieuwe 
bezwaren- Vaststelling. 137 

Ontvoering van een kind 
Art. 369bis Sw. - Tekortkoming m.b.t. het be
zoekrecht. 152 

Openbaar ministerie 
Strafzaken- Bewijs- Bewijsvoering. 106 

Openbaar ministerie 
Hof van assisen - Aanstelling. 

Openbare orde 
Begraafplaatsen en lijkbezorging 
wet van 20 juli 1971. 

Openbare orde 

218 

Art. 18 
84 

Vordering in rechte Feitelijke vereniging 
- Oprichtingsakte niet neergelegd ter griffie 
- Niet-ontvankelijkheid - Nieuw middel. 84 

Openbare Orde 
Rechterlijke organisatie - Tuchtzaken - Ad
vocaat - Raad van de orde - Kennisneming 
van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de 
zaak - Optreden van de stafhouder. 177 

Openbare orde 
Arbeidsongeval - Arbeidsongevailenwet -
Getroffene - Rechthebbenden Schade-
loosstelling - Bepalingen. 211 

Openbare orde 
Op de beurs genoteerde onderneming -
Openbaar overnameaanbod - Gelijkheid van 
de aandeelhouders - Art. 41, § 1, K.B. 8 nov. 
1989. 236 

Openbare orde 
Be grip. 236 

8-

Openbare orde 
Verplichting van openbare orde - Afstand -
Geldigheid. 236 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Arbeidsovereenkomst -
Uitvoering te goeder trouw - Ontstentenis -
Gevolg. 146 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden - Overdracht van een handels
zaak- Prijs waarin een vergoeding is begre
pen voor de door een derde aan de overdrager 
veroorzaakte schade - Invloed op de raming 
van de door de derde verschuldigde vergoe
ding. 109 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Aan
duiding van werken - Contractuele verbinte
nis - Miskenning van de gevolgen van die 
verbintenis door de rechter. 225 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Over
dracht van auteursrechten onder voorwaarde 
- Tegenwerpelijkheid aan derden. 241 

p 

Pensioen 
Werknemers - Rustpensioen- Mijnwerker 
- Echtgenoot - Niet hertrouwde, uit de echt 
gescheiden echtgenoot - Berekening. 168 

Post 
Regie der Posterijen - Personeel - Statuut 
- Vergoedingen en toelagen van aile aard 
toegekend aan het personeel der ministeries. 

122 

Post 
Regie der Posterijen - Personeel - Statuut 
- Vergoedingen en toelagen van aile aard 
toegekend aan het personeel der ministeries 
- Begrip - Toelage wegens het uitblijven 
van ongevailen - Toelage voor nachtpresta
~. 1~ 
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Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzonde
re regels} - Bevoegdheid - Onderzoek -
Minder-validen- Tegemoetkomingen. 171 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
op grond van gewijzigde omschrijving van de 
telastlegging - Voorwaarde. 154 

Rechten van de Mens 
Art. 2 Verdrag Rechten van de Mens - Recht 
op Ieven - Doodstraf. 75 

Rechten van de Mens 
Art. 3 Verdrag Rechten van de Mens - Dood
straf - Onmenselijke of vernederende straf 
of behandeling. 75 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens 
Rechtspraak in twee instanties. 

Rechten van de Mens 

Art. 6 -
133 

Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art. 
6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Ver
stekvonnis - Verzet - Beklaagde - Onaf
hankelijke en onpartijdige rechter - Begrip. 

103 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6 - Art. 
6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding -
Sanctie - Ontoelaatbaarheid van de strafvor
dering. 136 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Openbaarheid van de te
rechtzitting - Vaststelling van esthetische 
schade in raadkamer - Behandeling met ge
sloten deuren - Motiveringsverplichting. 173 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 8- Art. 
8.1 - Eerbiediging van het gezinsleven - Be
~p. 1M 

Rechten van de Mens 
Art. 6 Internationaal Verdrag Burgerrechten 
en politieke rechten - Recht op Ieven 
Doodstraf. 75 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Po
litieke Rechten - Art. 14.5 - Recht om zijn 
veroordeling en vonnis opnieuw te doen be
oordelen door een hoger rechtscollege - Bij 
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verstek veroordeelde beklaagde - Verklaring 
van hoger beroep - Termijn - Aanvang -
Betekening. 133 

Rechterlijke organisatie 
Tuchtzaken - Advocaat - Raad van de Orde 
- Kennisneming van tuchtzaken - Aanhan
gigmaking van de zaak - Optreden van de 
stafhouder - Openbare orde. 177 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering 
- Tussenkomst van de verzekeraar - Ver
oordeling van de verzekerde en de verzeke
raar - Hoger beroep van de verzekeraar -
Vordering ertoe strekkende een fout van de 
verzekerde te doen aannemen - Onbevoegd
verklaring - Gezag van het strafrechterlijk 
gewijsde - Geen miskenning. 71 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Misdrijf 
in Belgie gepleegd - Berechting in het bui
tenland - Vervolging in Belgie. 191 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Handelszaken - Fail
lissement - Tijdstip waarop werd opgehou
den te betalen - Uitspraak van de rechtbank 
van koophandel - Strafproces - Beslissing 
van de strafrechter. 158 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Gelijkheid der wapens - Strafzaken - Hof 
van assisen - Verhoor van een magistraat 
van het O.M. 75 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Non his in idem - Strafzaken - Misdrijf in 
Belgie gepleegd - Berechting in het buiten
land- Vervolging in Belgie. 191 

Recht van verdediging 
Algemeen - Verzoek om heropening van de 
de batten - Feitelijke beoorde!ing. 86 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Hof van assisen - Verhoor van 
een magistraat van het O.M. 75 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Bij verstek veroordeelde be
klaagde - Verklaring van hager beroep -
Termijn - Aanvang - Betekening. 133 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Herkwalificering van de feiten 
- Voorwaarde - Beklaagde die zich heeft 
verdedigd. 157 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Verwijzing naar de motivering 
van een in een andere zaak gewezen vonnis. 

83 



Redenen van de vonnissen en arresten 
Dienstplichtzaken - Herkeuringsraad -
Inobservatiestelling - Uitstel - Examens. 

233 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken - Strafvorde
ring - Burgerlijke rechtsvordering - Opzet
telijk toebrengen van slagen enverwondingen 
- Zware slagen- Veroordeling- Deskundi
genonderzoek - Dubbelzinnigheid - Begrip. 

174 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken Geen 
antwoord - Redenen - Begrip. 95 

s 

Slagen en verwondingen, doden 
Opzettelijk toebrengen van verwondingen 
Zware slagen - Strafvordering - Burger
lijke rechtsvordering - Veroordeling - Des
kundigenonderzoek - Motivering - Dubbel
zinnigheid- Begrip. 174 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Wettigheid - Doodstraf - Art. 3 Verdrag 
Rechten van de Mens - Onmenselijke of ver
nederende straf of behandeling. 75 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Wettigheid - Doodstraf - Art. 2 Verdrag 
Rechten van de Mens - Art. 6 Internationaal 
Verdrag burgerrechten en politieke rechten 
- Recht op leven. 75 

Straf 
Geldboete en opdeciemen - Bijkomende 
geldboete - Art. 84 Sw. - Vrije beoordeling 
van de strafrechter - Bijzondere motivering. 

212 

Straf 
Andere straffen - Verval van het recht tot 
sturen - Motivering. 197 

Straf 
Samenloop - Eendaadse - Collectief mis
drijf - Onderscheiden opzetten - Uitvoering 
van dezelfde opzet - Begrip. 215 

Strafvordering 
Rechtspleging in hager beroep - Eenparig
heid van stemmen- Strafverzwaring- Ver
stek - Beslissing op verzet - Bevestiging. 

221 
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Taalgebruik 
Gerechtszaken - In cassatie - Strafzaken -
Cassatieberoep - Memorie gesteld in een an
dere taal dan die van de bestreden beslissing. 

90 

Taalgebruik 
Gerechtszaken- Vonnissen en arresten. Nie
tigheden - Strafzaken - Nietig vonnis - La
ter niet !outer voorbereidend en op tegen
spraak gewezen arrest - Overneming van de 
motieven van het vonnis - Gevolg. 128 

Tussenkomst 
Strafzaken - W.A.M.-verzekering - Tussen
komst van de verzekeraar - Voorwaarde -
Beperking. 71 

v 

Vennootschappen 
Handelsvennootschappen - Allerlei - Ver
eniging bij wijze van deelneming - Bewijs. 

200 

Vennootschappen 
Handelsvennootschappen - Allerlei - Ver
eniging bij wijze van deelneming - Verbor
gen deelgenoot - Gevolg. 200 

Vennootschappen 
Handelsvennootschappen - Allerlei - Op de 
beurs genoteerde onderneming - Openbaar 
overnameaanbod - Vennootschap die een be
roep doet op het spaarwezen - Controle -
Wijziging - Gezamenlijke controle - Over
prijs- Verwerver- Verplichting- Andere 
aandeelhouders - Recht - Aard - Grand
slag - Gevolg - Bankcommissie - Bevoegd
heden - Afwijkingen. 236 

Verbintenis 
Contractuele verbintenis Schuldenaars -
Handelaars, medeschuldenaars van een zelf
de contractuele verbintenis - Hoofdelijkheid. 

202 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - W.A.M.
verzekering - Ongeval - Rechtsvordering 
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van de benadeelde partij of van de ge
subrogeerde verzekeraar tegen de verzeke
raar van de aansprakelijke partij. 80 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding 
- Aanhangigmaking - Inschrijving op de al
gemene rol - Gevolg. 227 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Samenhangende · misdrijven Aanvangsda-
tum verjaring - Bepaling. 186 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Samenhangende misdrijven Aanvangsda-
tum verjaring - Bepaling. 219 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke 
vordering voor de strafrechter - Verjaring 
van de strafvordering - Gevolg voor de bur
gerlijke rechtsvordering. 219 

Vervoer 
Goederenvervoer - Landvervoer, wegvervoer 
- Internationaal vervoer - Verdrag C.M.R. 
- Door de vervoerder verschuldigde vergoe-
ding - Aangifte van de waarde. 162 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Verjaring -
Cassatie zonder verwijzing. 186 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Verjaring -
Cassatie zonder verwijzing. 219 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Strafzaken - Tussen
komst van de verzekeraar - Voorwaarde -
Beperking. 71 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Ongeval - Rechtsvor
dering van de benadeeJde partij of van de 
gesubrogeerde verzekeraar tegen de verzeke
raar van de aansprakelijke partij - Verjaring 
- Termijn. 80 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Ongeval - Slachtoffer 
gedekt door een verzekering - Verhaal van 
de verzekeraar op het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds. 144 

Verzet 
Strafzaken - Strafvordering - Verstekvon
nis - Verzet - Beklaagde - Verdrag Rech
ten van de Mens - Art. 6.1 - Onafhankelijke 
en onpartijdige rechter - Begrip. 103 

Verzet 
Strafzaken - Buitengewone termijn van ver
zet - Verjaring van de straf - Gevolg. 190 

Vonnissen en arresten 
Algemeen - Verzoek om heropening van de 
de batten - Feitelijke beoordeling. 86 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Algemeen - Goedgekeurde 
doorhalingen - Onbestaanbaarheid van het 
tussen de regels geschrevene - Draagwijdte. 

219 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke 
partij - Getuige - Verhoor zonder eedafleg
ging- Nietigheid gedekt- Voorwaarde. 74 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering 
partij - Getuige - Eedaflegging. 

Burgerlijke 
74 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering 
baarheid - Redelijke termijn 
ding. 

Vonnissen en arresten 

- Ontoelaat
Overschrij-

136 

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
op grand van gewijzigde omschrijving van de 
telastlegging- Voorwaarde. 154 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Vormen van 
het onderzoek ter terechtzitting - Openbaar
heid van de terechtzitting - Vaststelling van 
esthetische schade in raadkamer - Behande-
ling met gesloten deuren Motiveringsver-
plichting. 173 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Veroordeling 
van de aangehoudene - Hoger beroep -
Aanvraag tot voorlopige invrijheidstelling -
Beslissing over het hager beroep - Beslissing 
over de aanvraag tot voorlopige invrijheidstel
ling - Volgorde. 133 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Cassatie - Ver
nietiging. 221 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Feitelijke vereniging -
Oprichtingsakte niet neergelegd ter griffie -
Niet-ontvankelijkheid - Nieuw middel. 84 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Instellen van de vorde
ring - Aanhangigmaking - Inschrijving op 
de algemene rol. 227 
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Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (Regle
mentsbepalingen) - Art. 12.4 - Uitvoeren 
van een maneuver door een bestuurder -
Verplichting voorrang te verlenen aan de an
dere weggebruikers - Begrip. 235 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 1-12-1975 (Regle
mentsbepalingen) - Art. 19.2 - Art. 19.2.2o. 

105 

Werkloosheid 
Allerlei - Vaststelling van een overtreding 
van de strafbepalingen betreffende de toeken
ning van werkloosheidsuitkeringen - Proces
verbaal - Nietigheid - Draagwijdte. 119 

z 
Ziekte- en invaliditeitsverzekel'ing 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Rijks
dienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring- Opdracht- Vergoedingen- Morato
ire interest - Verplichting tot betaling -
Spaanse werknemers. 167 


