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HOF VAN CASSATIE 615 

2" KAMER - 14 juni 1994 

1" BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGHEID - BOSDE
CREET VAN 13 JUNI 1990 - MISDRIJVEN -
KENNISNAME DOOR POLITIERECHTBANK. 

2° BOSSEN - BOSDECREET VAN 13 JUNI 
1990 - MISDRIJVEN - KENNISNAME DOOR 
POLITIERECHTBANK. 

1° en 2° De politierechtbank neemt ken
nis van de misdrijven in het Bosde
creet van 13 juni 1990 omschreven (1). 
(Art. 138, 2°, Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN 
T. CRABBE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0606.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 maart 1993 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Leuven; 

Over het middel : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis het vonnis van de politie
rechtbank bevestigt die zich onbe
voegd verklaart kennis te nemen 
van de misdrijven in het Bosdecreet 
van 13 juni 1990 omschreven; 

Overwegende dat de artikelen 11 
en 19, §§ 1 en 2, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen, aan de ge
meenschappen en de gewesten de 
macht verlenen, om, onverminderd 
de bevoegdheden die door de Grand
wet aan de wet zijn voorbehouden, 
bij decreet de aangelegenheden be
paald in de artikelen 4 tot 11 te re
gelen, bij decreet de geldende wets-

(1) Zie Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr. 6076 
(A.C., 1993, nr. 112 en de noot 2). 

bepalingen op te heffen, aan te 
vullen, te wijzigen of te vervangen 
en binnen de grenzen van hun be~ 
voegdheden, de niet-naleving van de 
bepalingen ervan strafbaar te stel
len en de straffen op deze misdrij
ven te bepalen overeenkomstig 
Boek I van het Strafwetboek, met 
uitzondering van de criminele straf
fen bepaald in artikel 7 van dat Wet
hoek; dat deze voormelde bijzondere 
wet de Gemeenschappen en de Ge
westen niet machtigt om de bepalin
gen van de strafvordering te wijzi-
gen; · 

Overwegende dat artikel 6, § 1, 
van de voormelde bijzondere wet de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 
107 quater van de Grondwet (thans 
de artikelen 3, 39, eerste zin, 116, 
§ 1, en 39, tweede zin) vermeldt, 
waaronder, sub III., 4°, wat de 'land
inrichting en het natuurbehoud be
treft de aangelegenheid van de bos
sen; 

Overwegende dat het Bosdecreet 
wat de geregelde materie betreft het 
Boswetboek vervangt; dat het Bos
decreet expliciet, noch impliciet 
raakt aan de regels van de strafvor
dering; dat de memorie van toelich
ting trouwens uitdrukkelijk ver
meldt : « De voorschriften van het 
boswetboek betreffende de politio
nele functie en de rechtsvervolging 
blijven behoren, zoals duidelijk ge
steld door de Raad van State in zijn 
advies van 8 juni 1988, tot de natio
nale bevoegdheid. Daarom ook dat 
de bepalingen betreffende de straf
vordering blijven en dat de termino
logie van het decreet enigszins wor-
den aangepast »; . 

Dat derhalve voor de misdrijven 
omschreven in het Bosdecreet de re
gelen van strafvordering gelden die 
toepasselijk waren op het vroegere 
Boswetboek; 

Overwegende dat de politierecht
bank ingevolge artikel 138, 2°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen kennis neemt van de mis
drijven in het Boswetboek omschre
ven; 
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Dat derhalve de politierechtbank 
kennis neemt van de misdrijven in 
het Bosdecreet omschreven; 

Dat het middel gegrond is; 

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

14 jtJni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 

Nr. 307 

2" KAMER - 15 juni 1994 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEI
TENRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMA
KING - FEITELIJKE BEOORDELING - VOOR
WAARDEN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
CASSATIEMIDDEL. 

In strafzaken is niet ontvankelijk het 
middel dat kritiek oefent op de feite
Jijke beoordeling van de draagwijdte 
van de akte van aanhangigmaking, als 
die beoordeling de perken van het aan 
de tegenspraak der partijen onderwor
pen geschil niet te buiten gaat (1). 

(1) Zie Cass., 3 aug. 1917 (Bull. en Pas., 1917, 
I, 326) en de noot P.L.; 8 feb. 1994, A.R. nr. 
7015 (A.C., 1994, nr. 71). 

(WAALS GEWEST T. LANDOUZY E.A.) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. P.94.0147.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1993 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest het aan de drie ver
weerders ten laste gelegde feit dat zij 
hebben gepleegd tijdens de in de moti
vering nader aangegeven periode niet 
bewezen acht, hen buiten vervolging 
stelt, verweerster buiten de zaak stelt, 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de vorderingen van eiseres 
en de kosten van beide instanties te ha
ren laste laat, op grand dat « de dagvaar
ding gewag maakt van de volgende pe-

. riode : "( ... ) in de loop van 1989, en meer 
bepaald op 28 juni 1989 ( ... ) "; dat de vast
stellingen door de veldwachter gedaan 
zijn op 28 juni 1989; dat niet kan worden 
ontkend dat er ook voor die datum, in de 
loop van het jaar 1989, afval is gestort; 
dat in het proces-verbaal van 13 augus
tus 1990 (P.V. nr. 100471/90) wordt gepre
ciseerd dat (verweerster) sedert het op
treden van de politie van Viroinval geen 
afval meer start te Nismes op de plaats 
die Abemets genoemd wordt; dat, hoewel 
de vaststelling dagtekent van 28 juni, 
(verweerster) op 10 juni 1990 aan de bur
gemeester van de gemeente schrijft (zie 
het bij de correctionele rechtbank inge
diende dossier) niet meer verantwoorde
lijk te zijn voor het storten van afval na 
24 oktober 1989; dat die periode dus valt 
in het jaar 1989, meer bepaald vanaf 28 
juni 1989 tot en met 23 oktober 1989; dat 
de vaststelling van die periode van we
zenlijk belang is om vervolgens te kun
nen onderzoeken wie gedurende die tijd
spanne verantwoordelijk is »; 

terwijl het hof van beroep aldus, door 
de datum van het laatste, aan de ver
weerders verweten en tijdens het jaar 
1989 gepleegde feit vast te stellen op 23 
oktober 1989, de periode van het misdrijf 
heeft ingekort; uit de motivering van het 
arrest volgt dat de vaststelling van de 
periode van het misdrijf van doorslagge
vend belang is voor het onderzoek naar 
de schuld van de drie verweerders aan 
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de hen ten laste gelegde misdrijven; uit 
geen enkel stuk van de rechtspleging 
blijkt dat de burgerlijke partij is inge
licht omtrent de wijziging van de periode 

, van het misdrijf, ofschoon dat gegeven 
gevolgen had voor de gegrondheid van 
haar vordering; het bestreden arrest der
halve het in het middel vermelde alge
mene rechtsbeginsel schendt; 

Overwegende dat het vonnisge
recht in feite nagaat welke de 
draagwijdte is van de akte van aan
hangigmaking; 

Dat het middel die beoordeling be
kritiseert, ofschoon zij de perken 
van het aan de tegenspraak der par
tijen onderworpen geschil niet te 
buiten gaat; 

Dat het niet ontvankelijk is; 

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

15 juni 1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en Kirkpatrick. 

Nr. 308 

2" KAMER - 15 juni 1994 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF· 
ZAKEN - BURGERLLJKE RECHTSVORDERING 
- PROCES·VERBAAL VAN DE TERECHTZIT
TING - VERSCHILLENDE BLADZIJDEN - EEN 
GEHEEL- EEN SAMENHANGEND GEHEEL
RELAAS VAN EEN GETUIGENVERHOOR -
WETTIGHEID. 

Wanneer, gelet op de materiij]e bijzon
derheden van het proces-verbaal van 
de openbare terechtzitting waarin het 
onder ede afgenomen verhoor van een 
getuige en diens hoedanigheden wor
den vermeld, moet worden aangeno
men dat het proces-verbaal van de te
rechtzitting en de eraan geniete en 
genummerde bladzijden, die de belang
rijkste verklaringen van die getuige 
bevatten, een geheel vormen waarvan 
het authentieke karakter gewaarborgd 
wordt door de handtekeningen van de 
voorzitter en de griffier onderaan het 
proces-verbaal, hoeft niet iedere bij 
het proces-verbaal gevoegde bladzijde 
op straffe van nietigheid voorzien te 
z1jn van die handtekeningen (1). (Artt. 
154, 155, 189 en 211 Sv.; art. 10 wet van 
1 mei 1949.) 

(KABENGWA E.A. T. HOHNE E.A.; 
O.M.O.B. T. HOHNE E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0193.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

II. Op de voorzieningen van de ei
sers Vumilia Kabengwa en Tshikali 
Kabengwa, burgerlijke partijen: 

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

baal van de openbare terechtzitting 
d.d. 7 december 1993 van het hof 
van beroep, na de in het middel 
weergegeven overweging te hebben 
vermeld en na de eedaflegging van 
de deskundige Jean-Pierre Paduart 
als getuige te hebben vastgesteld, 
aangeeft: « zie bijgevoegde verkla
ring »; dat de enige bijgevoegde bla
den aan het proces-verbaal zijn ge-

(1) Zie Cass., 2 sept. 1948 (A.C., 1949, 412); 
7 dec. 1988, A.R. nr. 6913 (ibid., 1988-89, nr. 
204); 21 maart 1990, A.R. nr. 7991 (ibid., 
1989-90, nr. 437). 
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niet en genummerd; dat zij de 
verklaring van de getuige Jean-Pier
re Paduart bevatten; 

Overwegende dat er, gelet op die 
materiEHe bijzonderheden, moet wor
den aangenomen dat het proces-ver
baal van de terechtzitting en de er
aan geniete bladen een geheel vor
men waarvan het authentieke ka
rakter gewaarborgd wordt door de 
handtekeningen van de voorzitter 
en de griffier onderaan het proces
verbaal; dat geen enkele wet op 
straffe van nietigheid bepaalt dat 
elk bij het proces-verbaal gevoegde 
blad van die handtekeningen moet 
voorzien zijn; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het proces-ver

baal van de openbare terechtzitting 
d.d. 7 december 1993 van het hof 
van beroep vermeldt dat « de getui
ge, Jean-Pierre Paduart, geboren op 
23/6/1950 te Lambise, wonende in de 
rue du Neronry, nr. 26 te 4060 Spri
mont, bij zijn ondervraging als des
kundige verklaard heeft geen bloed
verwant, aanverwant, dienaar of 
dienstbode te zijn van de beklaag
den, de eed heeft afgelegd dat hij de 
gehele waarheid en niets dan de 
waarheid zal zeggen en heeft gezwo
ren dat hij zijn taak naar eer en ge
weten nauwgezet en eerlijk zal ver
vullen »; 

Dat aldus Jean-Pierre Paduart is 
verhoord als getuige en als deskun
dige en de wettelijke eed heeft afge
legd die is voorgeschreven door de 
artikelen 155 en 44 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; 

Dat het onderdeel berust op een 
onjuiste lezing van het proces-ver
baal en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de in het on

derdeel weergegeven vaststelling 
blijkt dat de getuige Jean-Pierre Pa
duart de eed heeft afgelegd overeen-

komstig artikel156 van het Wetboek 
van Strafvordering; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van de eiseressen Vulmilia Kabeng
wa en de Onderlinge Maatschappij 
van Openbare Besturen in, zoverre 
zij gericht zijn tegen de beslissingen 
op de door de verweerders tegen 
hen ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; veroordeelt ie
dere eiser in de kosten van zijn 
voorziening. 

15 juli 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en E. Jeunehomme, Luik. 

Nr. 309 

2• KAMER - 15 juni 1994 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - VERVALSING VAN FACTU· 
REN - BEGRIP. 

Valse vermeldingen in een doo1· een ga
ragehouder voor de herstellingen aan 
een wagen opgemaakte factUUl' levert 
een strafbare valsheid in geschrifte op, 
wanneer de rechter op grand van de 
door hem aangewezen feitelijke gege
vens vaststelt dat de klant door toe
doen van de garagelwuder in de onmo
gelijkheid was controle uit te oefenen 
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op de in de factuur voorkomende ver
meldingen en derhalve de factuur als 
waarheidsgetrouw moest beschouwen 
(1). (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.) 

(VANDERSTEEN T. GENERAL! BELGIUM N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.023l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het vierde middel : 
Overwegende dat het arrest aan 

de in het middel weergegeven over
wegingen, met overneming van de 
motivering van de eerste rechter, 
nog toevoegt dat « de gerechtsdes
kundigen, de heren Schmit en 
Leemans, in het kader van het straf
onderzoek, op vordering van de on
derzoeksrechter Laffineur, op 1 juni 
1990 een deskundigenverslag heb
ben neergelegd waaruit onbetwist
baar blijkt dat te hoge bedragen 
werden gefactureerd voor de zoge
' zegde vervangingen en werkzaam
heden die de beklaagde aan die drie 
voertuigen heeft uitgevoerd; ( ... ) dat 
een garagehouder van beroep wel 
bijzonder oneerlijk en verkeerd han
delt, wanneer hij zijn klanten mis
leidt en bedriegt omtrent de aard en 
de omvang van de herstellingen aan 
de hem toevertrouwde voertuigen »; 

Dat de appelrechters aldus zonder 
in de in het middel aangevoerde te
genstrijdigheid te vervallen, ener
zijds, erop hebben gewezen dat, nu 
de van valsheid betichte facturen 
« geen bijzonderheden verstrekken 
over de verrichte herstellingen en 
vervangen stukken », de tweede ver-

(1) Zie Cass., 25 okt. 1988, A.R. nr. 2183 
(A.C., 1988-89, nr. 112). 

weerster onmogelijk de vermeldin
gen van die facturen kon nagaan en, 
anderzijds, het bedrieglijk opzet dat 
aan de tegen eiser bewezenverklaar
de misdrijven ten grondslag lag heb
ben aangetoond; dat ze derhalve 
hun beslissing regelmatig hebben 
gemotiveerd en naar recht verant
woord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
maseure, Brussel. 

Nr. 310 

2" KAMER - 15 juni 1994 

1° MACHTEN - RECHTERLIJKE MACHT -
STEDEBOUW- SANCTIES- ART. 67, § 1, EER
STE LID, 1°, WAALS WETBOEK RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDEBOUW - BESTUURS
OVERHEID - VORDERING - HERSTEL VAN 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - HOVEN EN 
RECHTBANKEN - BEOORDELINGSBEVOEGD
HEID. 

2° STEDEBOUW - SANCTIES - ART. 67, 
§ 1, EERSTE LID, 1°, WAALS WETBOEK RUIM
TELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - BE
STUURSOVERHEID - VORDERING - HERSTEL 
VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - HOVEN 
EN RECHTBANKEN - BEOORDELINGSBE· 
VOEGDHEID. 
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3° STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT -ART. 67, § 1, EERSTE LID, 
1o, WAALS WETBOEK RUIMTELIJKE ORDE
NING EN STEDEBOUW - HOVEN EN RECHT
HANKEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. 

1°, 2° en 3° Het behoort tot de bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht de vor
dering van de gemachtigde ambtenaar 
op haar externe en interne wettigheid 
te toetsen en te onderzoeken of ze 
strookt met de wet dan wei op machts
overschrijding of machtsafwending be
rust, terwijl het niet aan de rechter 
staat de opportuniteit van die vorde
ring te beoordelen (1). (Art. 67, § 1, eer
ste lid, 1°, Waals Wetboek Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw.) 

(DUBOIS E.A. T. WAALS GEWEST) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0234.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de rechtsvordering van het open
baar ministerie; 

Overwegende dat artikel 67, § 1, 
van het Waalse Wetboek van ruim
telijke ordening en stedebouw luidt 
als volgt : « benevens de straf, be
veelt de rechtbank, op vordering 
van de gemachtigde ambtenaar of 
van het college van burgemeester 
en schepenen, doch met hun geza
menlijk akkoord in de sub 2° en 3° 
bedoelde gevallen : 1° ofwel de plaats 
in de vorige staat te herstellen; 2° of
wei bouwwerken of aanpassingswer
ken uit te voeren; 3° ofwel een geld
sam te betalen, gelijk aan de meer-

(1) Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 3363 (A.C., 
1990-91, nr. 176). 

waarde die het goed door het mis
drijf heeft verkregen »; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de eisers, nu zij in 
strijd met de voorwaarden voor de 
aanvaarding van de afstand van de 
voordien door hen gekregen verka
velingsvergunning landbouwvoertui
gen hadden opgeslagen op een stuk 
grand waarvan zij medeeigenaren 
zijn, door de gemachtigde ambte
naar in een door hem op 7 decem
ber 1989 aan de procureur des Ko
nings te Nijvel gericht schrijven 
gevorderd werden « om de plaats in 
de vorige staat te herstellen en ver
bod kregen om voertuigen of tuigen 
van welke aard ook op te slaan >>; 

Dat die ambtenaar zijn vordering 
bovendien grondde op de overwe
ging dat « immers artikel 3, a en c, 
van de verkavelingsvoorschriften el
ke opslag verbiedt (zie bijlage 2) »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, na de vordering van de ge
machtigde ambtenaar op haar exter
ne en interne wettigheid te hebben 
getoetst en nate hebben onderzocht 
of zij strookte met de wet en niet op 
machtsoverschrijding of machtsaf
wending berustte, de eisers veroor
deeld heeft « om de plaats te her
stellen in de staat waarin zij zich 
bevond voor de afgifte van de verka
velingsvergunning »; dat het hof 
zich aldus beperkt heeft tot het be
velen van de door de gemachtigde 
ambtenaar gekozen wijze van her
stel, zonder de opportuniteit van die 
vordering te beoordelen of zijn be
voegdheden te buiten te gaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning. 
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15 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Lahousse - Gedeel
telijk gelijkluidende conclusie (2) van de 
h. Leclercq, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. De Bruyn en X. Ibarrondo, 
Nijvel. 

Nr. 311 

2• KAMER - 15 juni 1994 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - STRAFVORDERING - VOORBA
RIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLIS
SING) - ARREST DAT ENKEL WEIGERT AAN 
DE RAADSMAN VAN DE BEKLAAGDE DE TOE
STEMMING TE GEVEN OM LAATSTGENOEMDE 
TE VERTEGENWOORDIGEN. 

2° 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. 

1° Niet ontvankelijk in strafzaken is het 
cassatieberoep, dat v66r de eindbeslis
sing wordt ingesteld tegen een arrest 
dat, zonder uitspraak te doen over een 
bevoegdheidsgeschil, enkel weigert 
aan de advocaat van de beklaagde de 

Noot arrest nr. 310 : 

(2) Het O.M. concludeerde eveneens tot ver
werping. Zijn conclusie is evenwel slechts ge
deeltelijk gelijkluidend met het geannoteerde 
arrest. Het O.M. beschouwde namelijk het 
middel als niet ontvankelijk. Volgens het O.M. 
berustte het middel op feitelijke gegevens die 
niet waren vastgesteld in het bestreden arrest 
en waarvan de opsporing en de beoordeling 
niet tot de bevoegdheid van het hof behoor
den. 

machtiging te geven om laatstgenoem
de te vertegenwoordigen (1). (Art. 416 
Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep, dat door de beklaagde binnen de 
gewone termijn van verzet wordt inge
steld tegen een beslissing waarbij hij 
bij verstek wordt veroordeeld (2). (Artt. 
187, 373 en 413 Sv.) 

(MATURANA-MUNOZ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0667.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 11 januari 1994 en 

(1) Door aldus uitspraak te doen bevestigt 
het Hof zijn rechtspraak (Cass., 7 okt. 1969, 
A.C., 1970, 138). Het eerste bestreden arrest 
was niet bij verstek gewezen, daar de artt. 185, 
§ 2, en 211 Sv. impliceren dat de beklaagde 
zich door een advocaat kan Iaten vertegen
woordigen op zijn verzoek om daartoe te wor
den gemachtigd. Een dergelijk verzoek betwist 
immers de ontvankelijkheid van de strafvorde
ring niet door middelen die onlosmakelijk met 
het geschil zelf verbonden zijn. Ook het mis
drijf zelf staat niet ter discussie, aangezien de 
advocaat van de beklaagde alleen mag aanvoe
ren dat zijn client in de onmogelijkheid ver
keert om persoonlijk te verschijnen en die on
mogelijkheid aantonen (zie Cass., 29 mei 1933, 
Bull. en Pas., 1933, I, 251; Chevalier BRAAs, 
Precis de procedure penale, 3e uitg., II, Brus
sel-Luik, 1951, nr. 682, blz. 603). De feitenrech
ter oefent zijn rechtsmacht niet volledig uit 
door het bestreden arrest dat enkel beslist dat 
er geen gronden zijn om de advocaat van de 
beklaagde toe te staan laatstgenoemde te ver
tegenwoordigen, en geen uitspraak doet over 
een bevoegdheidsgeschil; het is dus geen eind
beslissing in de zin van art. 416 Sv. Dat art. 
heeft in het bijzonder betrekking op beslissin
gen op de strafvordering, zodat het doelt op ai
le in het kader van het onderzoek van een 
zaak gewezen vonnissen of arresten in het al
gemeen, in tegenstelling tot het eindvonnis dat 
de vervolging beeindigt (Cass., 21 okt. 1867 en 
1 juli 1867, Bull. en Pas., 1867, I, en 383; 11 
jan. 1869, ibid., 1869, I, 183; cone!. Velu, toen
malig adv.-gen., v66r Cass., 4 april 1984, A.R. 
nr. 3379, A.C., 1983-84, nr. 449, inz. biz. 963, nr. 
5). Gelet hierop dient er ook aan te worden he
rinnerd dat de feitenrechter op onaantastbare 
wijze oordeelt of de beklaagde in de onmoge
lijkheid verkeert persoonlijk te verschijnen 
(Cass., 29 april 1963, Bull. en Pas., 1963, I, 910; 
20 juni 1990, A.R. nr. 8358, A.C., 1898-90, nr. 
612). 

J.F.L. 
(2) Cass., 24 jan. 1994, A.R. nr. P.93.0743.N 

(A.C., 1994, nr. 42); zie Cass., 18 jan. 1977 (A.C., 
1977, 557). 
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9 februari 1994 door het Hof van Be
roep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van 13 janua
ri 1994 tegen het arrest van 11 ja
nuari 1994: 

Overwegende dat het arrest zich 
ertoe beperkt te beslissen dat eiser 
niet hoeft vertegenwoordigd te wor
den door zijn raadsman; 

Dat die beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
geen uitspraak doet over een be
voegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening tegen het ar
rest van 9 februari 1994 : 

Overwegende dat het arrest bij 
verstek is gewezen ten aanzien van 
eiser; dat het arrest aan hem is be
tekend op 14 februari 1994; dat eiser 
zich in cassatie heeft voorzien op 21 
februari 1994, dus binnen de gewone 
termijn van verzet; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht de me
morie van eiser die geen verband 
houdt met de ontvankelijkheid van 
de voorzieningen; verwerpt de voor
zieningen van eiser; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

15 juni 1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. 
Neve, Luik. 

Nr. 312 

2" KAMER - 15 juni 1994 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - CORREC
TIONELE RECHTBANK - GECORRECTIONALi
SEERDE MISDAAD - CORRECTIONALISERING 
DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - AANNE
MING- OPGAVE- BEGRIP. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - VER
WIJZING - VERWIJZING VAN EEN VERDACH
TE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WEGENS EEN MISDAAD - CORRECTIONALISE
RING DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT -
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - AAN
NEMING- OPGAVE- BEGRIP. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGE
RECHT EN VONNISGERECHT - VERZACHTEN
DE OMSTANDIGHEDEN - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING- MISDAAD EN WANBEDRIJF
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET OM
SCHREVEN - VONNISGERECHT ONBEVOEGD 
- GEVOLGEN. 

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGE
RECHT EN VONNISGERECHT - VERZACHTEN
DE OMSTANDIGHEDEN - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING- MISDAAD EN WANBEDRIJF
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET OM
SCHREVEN - VONNISGERECHT ONBEVOEGD 
- GEVOLGEN. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING- AFZONDERLIJKE BESCHIKKING
REGELING VAN RECHTSGEBIED - VERNIETI
GING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING -
GEVOLG. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS - REGE
LING VAN DE RECHTSPLEGING- AFZONDER
LIJKE BESCHIKKING - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - GEVOLG. 

1 o en 2° De correctionele rechtbank is 
niet bevoegd t.a.v. een beklaagde die 
door het onderzoeksgerecht naar haar 
is verwezen wegens een misdaad, ten
zij de misdaad is gecorrectionaliseerd 
na aanneming van verzachtende QJ;p-
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standigheden overeenkomstig de wet 
van 4 okt. 1867 op de verzachtende om
standigheden; de opgave van de ver
zachtende omstandigheden is eerst re
gelmatig wanneer het onderzoeksge
recht niet aileen het bestaan ervan 
vaststelt, doch ze oak preciseert (1). 
(Artt. 1, 2 en 3 wet van 4 okt. 1867.) 

3° Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen wegens een misdaad en een 
wanbedrijf zonder verzachtende om
standigheden te preciseren voor de 
misdaad, het vonnisgerecht zich op 
grand van de overweging dat de mis
drijven samenhangend waren onbe
voegd heeft verklaard om van de gehe
Je zaak kennis te nemen en de beslis
singen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, vernietigt het Hoi, bij de rege
Jing van het rechtsgebied, de beschik
king van de raadkamer en verwijst het 
in de regel de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling (2). 

4° Wanneer de raadkamer een verdacl1te 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen wegens een misdaad en een 
wanbedrijf, zonder verzachtende om
standigheden te preciseren voor de 
misdaad, het vonnisgerecht zich op 
grand van de overweging dat de mis
drijven samenhangend waren onbe
voegd heeft verklaard om van de gehe
le zaak kennis te nemen en de beslis
singen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, vernietigt het Hoi, bij de rege
ling van rechtsgebied, de beschikking 
van de raadkamer en, na te hebben 
vastgesteld dat de verdachte zich nag 
altijd in hechtenis bevindt, verwijst 
het de zaak naar dezelfde doch anders . 
samengestelde raadkamer (3). 

(1) en (2) Cass., 25 sept. 1985, A.R. nr. 4621 
(A.C., 1985-86, nr. 48); 4 maart 1987, A.R. nr. 
5691 (ibid., 1986-87, nr. 402); zie Cass., 26 feb. 
1986, A.R. nr. 4881 (ibid., 1985-86, nr. 413); 12 
nov. 1986, A.R. nr. 5216 (ibid., 1986-87, nr. 156); 
12 sept. 1989, A.R. nr. 3611 (ibid., 1989-90, nr. 
28) en de noot R.D.; 4 okt. 1989, A.R. nr. 7432 
en 18 okt. 1989, A.R. nr. 7556 (ibid., 1989-90, 
nrs. 73 en 98); 29 mei 1990, A.R. nr. 4454 (ibid., 
1989-90, nr. 570); 13 juni 1990, A.R. nrs. 7932, 
7954 en 8067 (ibid., 1989-90, nr. 592); 8 sept. 
1992, A.R. nr. 5516 (ibid., 1991-92, nr. 599). 

(3) Zie de verwijzingen in de noten 1 en 2 
supra; zie ook Cass., 30 mei 1989, A.R. nr. 3395 
(A.C., 1988-89, nr. 556) en de noot R.D., inz. 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

5° en 6° Wanneer het Hoi van Cassatie, 
bij de regeling van het rechtsgebied, 
de beschikking vernietigt waarbij de 
verdachte naar de correctionele recht
bank verwezen wordt, heeft de afzon
derlijke beschikking bedoeld in art. 26, 
§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis, waarbij 
de voorlopige hechtenis van de ver
dachte gehandhaafd wordt, geen be
staansreden meer (4). (Art. 26, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK 
IN ZAKE GOFFARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0668.F) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 6 mei 1994 ingediend door de pro
cureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Luik, ... 

Overwegende dat vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat tegen de be
schikldng van de raadkamer en dat 
het arrest van het hof van beroep in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat uit de tegenstrijdigheid tus
sen beide beslissingen een geschil 
over rechtsmacht is ontstaan dat de 
procesgang belemmert; dat er grond 
bestaat tot regeling van rechtsge-
bied; · 

Overwegende dat de sub 1 en 2 
ten laste gelegde feiten, zoals ze in 
de verwijzingsbeschikking zijn om
schreven, krachtens de artikelen 
461, 468, 471 en 472 van het Straf
wetboek worden gestraft met crimi
nale straffen en dat de sub 3 ten 
laste gelegde feiten samenhangend 
schijnen te zijn; 

(Vervolg noot van vorige kolom.) 

biz. 556); 20 nov. 1991, A.R. nr. 9416 (ibid., 
1991-92, nr. 149) en noot 1, biz. 247; 29 jan. 
1992, A.R. nr. 9585 en 20 mei 1992, A.R. nr 
9869 (ibid., 1991-92, nrs. 282 en 498); 27 april 
1994, A.R. nr. P.94.0360.F (ibid., 1994, supra, 
nr. 204). 

(4) Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9585 (A.C., 
1991-92, nr. 282) en de noot 2, biz. 496; 27 april 
1994, A.R. nr. P.94.0360.F. (ibid., 1994, supra, 
nr. 204); zie Cass., 11 maart 1992, A.R. nr. 9"/80 
(ibid., 1992, nr. 364). 
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Overwegende dat de raadkamer 
de beschikking waarbij Michel Gof
fard wegens die feiten naar de cor
rectionele rechtbank wordt verwe
zen, grondt op de vordering van het 
openbaar ministerie en « de gronden 
(van deze) vordering overneemt, met 
inbegrip van de aldaar aangegeven 
verzachtende omstandigheden )); dat 
deze vordering niet duidelijk maakt 
om welke omstandigheden het hier 
gaat en dat, bij ontstentenis van na
dere precisering, de beschikking 
haar beslissing niet naar recht ver
antwoordt; dat de correctionele 
rechtbank dus onbevoegd was om 
van die feiten kennis te nemen; 

Overwegende dat blijkt dat de 
verdachte zich nog altijd in voorlopi
ge hechtenis bevindt; 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de vernietiging van de beschikking 
waarbij de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank wordt verwe
zen, de op dezelfde dag gewezen be
schikking waarbij de voorlopige 
hechtenis van de verdachte wordt 
gehandhaafd, geen bestaansreden 
meer heeft; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 7 december 1993 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Aarlen waarbij de verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt 
verwezen; zegt dat de op dezelfde 
dag door de raadkamer gewezen be
schikking waarbij de voorlopige 
hechtenis van de verdachte wordt 
gehandhaafd, geen bestaansreden 
meer heeft; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van deze beschikkingen; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Aarlen. 

15 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -

Verslaggever: de h. Simonet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, advo
caat-generaal. 

Nr. 313 

2" KAMER - 15 juni 1994 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD - BESLISSING - TEGENSTRIJDIGE 
GRONDEN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD - BESLISSING - MOTIVERING 
- TEGENSTRIJDIGE GRONDEN - CASSATIE -
CASSATIE MET VERWIJZING. 

1 o Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat op tegenstrijdi
ge gronden beslist dat er tegen de ver
dachte ernstige aanwijzingen van 
schuld blijven bestaan. (Artt. 16, § 5, 
eerste en tweede lid, 22 en 30, § 4, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

2° Wanneer het Hoi een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling ver
nietigt dat op tegenstrijdige gronden 
beslist dat er tegen de verdachte ern
stige aanwijzingen van schuld blijven 
bestaan, verwijst het de zaak naar de
zelfde doch anders samengestelde ka
mer van inbeschuldigingstelling (1). 

(1) Zie cone!. O.M. (Bull. en Pas., 1994, I, 
nr. 331). 
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ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0762.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
16, § 5, 22 en 30, § 4, van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopi
ge hechtenis; 

Overwegende dat het arrest de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis van eiser beveelt en daartoe 
onder meer verwij st naar de in het 
aanhoudingsbevel nader aangegeven 
gronden, die, naar het oordeel van 
de feitenrechters, hun gelding heb
ben behouden; 

Overwegende dat de gronden van 
dat aanhoudingsbevel tegenstrijdig 
zijn, nu zij de vermelding bevatten, 
enerzijds, dat er tegen eiser ernstige 
aanwijzingen van schuld bestaan 
en, anderzijds, in verband met het 
feit waarvoor het bevel is verleend, 
dat de verdachte « zegt te weten ( ... ) 
dat zowel Azzoug als Younsi drugs 
verhandelen )) en « dat er dient te 
worden nagegaan of hij zelf daaraan 
... niet heeft meegewerkt )); 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het anders samengestelde Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

15 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Ghislain, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal. 

1 e KAMER - 16 juni 1994 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - OORSPRON
KELIJKE VORDERING - VREDERECHTER -
TEGENVORDERING. 

2° VORDERING IN RECHTE - OOR
SPRONKELIJKE VORDERING - VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID - VREDERECHTER - TEGEN
VORDERING - BEVOEGDHEID. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - ECHTGENOTEN - ON
ROEREND GOED DAT HET GEZIN TOT VOOR
NAAMSTE WONING DIENDE - WETSCONFLICT 
- VREEMDE WET. 

4° HUWELIJK - WEDERZIJDSE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- ONROEREND GOED DAT HET GEZIN TOT 
VOORNAAMSTE WONING DIENT - WETSCON
FLICT - VREEMDE WET. 

5° GOEDEREN - ONROEREND GOED - HU
WELIJK - ONROEREND GOED DAT HET GEZIN 
TOT VOORNAAMSTE WONING DIENT - WETS
CONFLICT - VREEMDE WET. 

6° ONROEREND EN ROEREND GOED 
- ONROEREND GOED - HUWELIJK - ON
ROEREND GOED DAT HET GEZIN TOT VOOR
NAAMSTE WONING DIENT - WETSCONFLICT 
- VREEMDE WET. 

7° VREEMDE WET - HUWELIJK - ON
ROEREND GOED DAT HET GEZIN TOT VOOR
NAAMSTE WONING DIENT - ECHTSCHE!DING 
- WETSCONFLICT. 

8° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - ECHTGENOTEN - UIT
KERING NA ECHTSCHEIDING - WETSCON
FLICT - VREEMDE WET. 

9° VREEMDE WET- ECHTSCHEIDING EN 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN - ECHTGENOTEN - UIT
KERING NA ECHTSCHEIDING - WETSCON
FLICT. 
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1° e.f!- 2° De vrederechter bij wie een tot 
ZIJn volstrekte bevoegdheid behorende 
C?orspronkelijke vordering aanhangig 
Is, I?eemt ook kennis van de tegenvor
dermg die, hoewel zij niet onder zijn 
volstrekte bevoegdheid valt, is ont
staan uit het feit dat ten gmndslag Jigt 
aan de oorspronkelijke vordering. (Art. 
563, tweede lid, Ger.W.) 

3°, 4°, 5°, 6° en 7° De vorderingen die een 
der gewezen echtgenoten na de echt
scheiding tegen de andere instelt i. v.m. 
het onroerend goed dat tijdens het hu
welijk het gezin tot voornaamste wa
ning diende, houden zodanig nauw ver
band met de persoonlijke betrekkin
gen tussen de echtgenoten waarvan zij 
als een relict voorkomen, dat zij alleen 
k!lnnen worden beslecht met toepas
smg van de wet tot regeling van het 
personeel statuut van de gewezen echt
genoten; wanneer deze dezelfde natio
naliteit hebben, wordt hun personeel 
statuut geregeld door de wet van die 
gemeenschappelijke nationaliteit (1). 

8° en go De vorderingen die na echtschei
ding worden ingesteld i. v.m. de uitke
ring dat een van de gewezen echtgeno
ten van de andere wil verkrijgen 
houden zodanig nauw verband met d~ 
persoonlijke betrekkingen van de echt
genoten, waarvan zij als een relict 
voorkomen, dat zij alleen kunnen wor
den beslecht met toepassing van de 
wet tot regeling van het personeel sta
tuut van de gewezen echtgenoten; wan
neer deze dezelfde nationaliteit heb
ben, wordt hun personeel statuut gere
geld door de wet van die gemeen
schappelijke nationaliteit (2). 

(M ... T. Q ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9651) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 maart 1992 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 (oud) van de Grondwet, 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. 
in Bull. en Pas., 1994, I, zelfde nummer. 

563, 568, 569, 1°, 572, 591, 1° en 7° en 1070 
van het Gerechtelijk Wetboek, ' 

doordat het bestreden vonnis verweer
sters tegenvorderingen ontvankelijk ver
klaart die betrekking hebben « op de toe
kenning van een uitkering tot levenson
derhoud na echtscheiding, op (haar) 
recht om verder de naam van (haar 
man) te dragen, op de werken die in de 
vroegere echtelijke woonplaats moeten 
worden uitgevoerd en op het recht die 
woonplaats verder te bewonen » en 
• zegt dat over (die) vorderingen ( ... ) zal 
worden geoordeeld met toepassing van 
de Italiaanse wet inzake echtscheidin
gen », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis niet duidelijk maakt of het uit
spraak heeft willen doen als appelrech
ter - waarbij het aldus oordeelt dat de 
vrederechter bevoegd was om daarvan 
kennis te nemen - dan wel of het daar
entegen geoordeeld heeft dat het over 
die tegenvorderingen uitspraak deed en 
dat daarentegen hager beroep openstond 
overeenkomstig artikel 1070 van het Ge
rechtelijk Wetboek, waarbij het aldus in 
tegenstelling tot de vrederechter, ~or
deelt dat laatstgenoemde niet bevoegd 
was om daarvan kennis te nemen; daar
uit volgt dat het bestreden vonnis, we
gens die dubbelzinnigheid, niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van het oude artikel 97 van de Grand
wet) en evenmin naar recht is verant
woord (schending van de andere in het 
middel aangewezen bepalingen) : 

tweede onderdeel, de vordering van de 
gescheiden vrouw om verder de naam 
van haar man te dragen de staat van de 
personen betreft in de zin van artikel 
569, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
derhalve behoort tot de uitsluitende be
voegdheid van de rechtbank van eerste 
aanleg; daaruit volgt dat het vonnis, in 
zoverre het heeft willen beslissen als 
appelrechter en geen beslissing heeft ge
nomen waartegen hager beroep open
staat, over verweersters vordering om na 
de echtscheiding verder de naam van 
haar man te dragen, de in het middel 
aangewezen bepalingen schendt en in
zonderheid artikel 569, 1°, door te oorde
len dat de vrederechter kennis kon ne
~en '!an die vordering hoewel zij tot de 
mtslultende bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg behoorde; 
. derde onde_rdeel, enerzijds, de vorde

rmg tot betalmg van een uitkering tot le
venson~erhoud na echtscheiding, met 
toepassmg van artikel 591, 7°, van het 
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Gerechtelijk Wetboek, tot de bevoegd
heid van de vrederechter behoort; ander
zijds, de rechtbank van eerste aanleg, 
die zitting houdt in tweede aanleg aileen, 
overeenkomstig artikel 1070 van het Ge
rechtelijk Wetboek, een beslissing kan 
nemen waartegen hager beroep open
staat als de vrederechter niet bevoegd 
was om kennis te nemen van de vorde
ring; daaruit volgt dat het bestreden von
nis, in zoverre het, overeenkomstig arti
kel1070, een uitspraak heeft willen doen 
waartegen hager beroep openstaat over 
de vordering tot betaling van een uitke
ring tot levensonderhoud, artikel 591, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt 
door, in strijd met het voorschrift van 
dat artikel, te oordelen dat de vrederech
ter geen kennis kon nemen van de vor
dering tot betaling van een uitkering tot 
levensonderhoud na echtscheiding, en 
derhalve artikel 1070 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt door een uitspraak 
te doen waartegen hager beroep open
staat over een vordering die tot de be
voegdheid van de vrederechter behoort; 

vierde onderdeel, enerzijds, de vrede
rechter kennis neemt van de tegenvorde
ringen die, ongeacht hun bedrag, onder 
zijn volstrekte bevoegdheid vallen of die 
ontstaan hetzij uit de overeenkomst het
zij uit het feit dat ten grondslag ligt aan 
de oorspronkelijke vordering; dat dien
aangaande de vordering om de plaats te 
blijven bewonen, terwijl de hoofdvorde
ring de uitdrijving daaruit beoogt, en de 
vordering tot uitvoering van werken in 
die plaats waar men wil blijven, tegen
vorderingen zijn die voortvloeien uit het 
feit van de bewoning, dat ten grondslag 
ligt aan de hoofdvordering en bijgevolg 
tot de bevoegdheid van de vrederechter 
behoren die van laatstgenoemde vorde
ring kennis neemt met toepassing van 
artikel 291, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek; anderzijds, de rechtbank van eer
ste aanleg, die uitspraak doet in tweede 
aanleg, aileen een beslissing kan nemen 
waartegen hager beroep openstaat over
eenkomstig artikel 1070 van het Gerech
telijk Wetboek, als de vrederechter niet 
bevoegd was om kennis te nemen van de 
vordering; daaruit volgt dat het bestre
den vonnis, in zoverre het een uitspraak 
heeft willen doen waartegen hager be
roep openstaat, overeenkomstig artikel 
1070 van het Gerechtelijk Wetboek, over 
de tegenvordering van verweerster strek
kende tot het blijven bewonen van de 
plaats en tot het uitvoeren van werken 
in die plaats, de artikelen 563 en 591, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt, 

door te oordelen dat de vrederechter, die 
bevoegd was om met toepassing van arti
kel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
kennis te nemen van de hoofdvordering, 
- niettegenstaande het voorschrift van 
artikel 563 van dat wetboek - geen ken
nis kon nemen van die tegenvorderingen 
die nochtans waren ontstaan uit het zelf
de feit dat ten grondslag lag aan de 
hoofdvordering en derhalve artikel 1070 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt 
door een uitspraak te doen waartegen 
hager beroep openstaat over een vorde
ring die tot de bevoegdheid van de vre
derechter behoort; 

Wat het eerste, derde en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat uitspraak doet in hoger 
beroep, de hogere beroepen aan
neemt en de beslissing van de eer
ste rechter teniet doet; dat de recht
bank aldus op ondubbelzinnige wij
ze uitspraak heeft gedaan als appel
gerecht en geen uitspraak heeft 
gedaan waartegen hoger beroep 
openstaat; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de vrederech

ters, ingevolge artikel 563, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
kennis nemen van de tegenvorderin
gen die, ongeacht hun bedrag, onder 
hun volstrekte bevoegdheid vallen 
of die ontstaan hetzij uit de over
eenkomst hetzij uit het feit dat ten 
grondslag ligt aan de oorspronke
lijke vordering; 

Overwegende dat verweersters te
genvordering strekkende tot het 
dragen van eisers naam nu hun 
echtscheiding weliswaar niet tot de 
volstrekte bevoegdheid van de vre
derechter behoort; dat zij evenwel 
volgt uit het feit dat ten grondslag 
ligt aan de oorspronkelijke vorde
ring aangezien zij, zoals de oor
spronkelijke vordering, uit de ant
binding van het huwelijk van de 
partijen volgt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 
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Over het derde en vierde middel sa
men, het derde uit de schending van de 
artikelen 3, inzonderheid tweede en der
de lid, en 215 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat verweersters tegenvordering betref
fende de werken die in de vroegere ech
telijke woonplaats moeten worden uitge
voerd en het recht om die woonplaats 
moeten worden uitgevoerd en het recht 
om die woonplaats (gelegen aan de Ro
dodendronsdreef te Watermaal-Bosvoor
de) verder te bewonen, met toepassing 
van de ltaliaanse echtscheidingswetge
ving zal worden beslecht, op grond van 
de algemene reden dat de conflictregel, 
die toepasselijk is op de gevolgen van 
echtscheiding, de gemeenschappelijke 
nationale wet van de echtgenoten aan
wijst, 

terwijl, eerste onderdeel, de verschil
lende vragen die tussen de gewezen 
echtgenoten rijzen ten gevolgen van de 
ontbinding van hun huwelijk niet kun
nen worden opgelost aan de hand van 
een en dezelfde wet, maar integendeel 
voor elke vraag moet worden vastgesteld 
welke de toepasselijke wet is wegens de 
aard van de op te lossen rechtsvraag; zo
dat het bestreden vonnis, door niet na te 
gaan welke wet van toepassing was op 
het bijzonder geschil betreffende ver
weersters recht om de echtelijke woon
plaats verder te bewonen, en de werken 
die er uitgevoerd moeten worden, de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

tweede onderdeel, de gemeenschappe
lijke nationale wet van de echtgenoten 
of gewezen echtgenoten geen titel is om 
de respectieve rechten van de echtgeno
ten of gewezen echtgenoten op het ge
bouw dat als hoofdverblijf van de familie 
dient te regelen, nu alleen de Belgische 
wet die rechten kan regelen als het gaat 
om een in Belgie gelegen gebouw; zodat 
het bestreden vonnis, door te beslissen 
dat die rechten door de Italiaanse wetge
ving werden geregeld, eveneens de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

het vierde : schending van de artikelen 
3, inzonderheid derde lid, en 301 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, nu het 
in feite is aangetoond en niet wordt be
twist dat de echtscheiding van de partij
en, die bij het arrest van 26 april 1988 
van het Hof van Beroep te Brussel (der-

de kamer) is toegestaan, met toepassing 
van artikel 231 van het Burgerlijk Wet
hoek is toegestaan, beslist dat verweer
sters tegenvordering betreffende de toe
kenning van een uitkering tot levenson
derhoud na echtscheiding met toepassing 
van de ltaliaanse echtscheidingswetge
ving zal worden beslecht, op grond van 
de algemene reden dat de conflictregel 
die toepasselijk is op de gevolgen van 
echtscheiding de gemeenschappelijke na
tionale wet van de echtgenoten aanwijst, 

terwijl, eerste onderdeel, de verschil
lende vragen die tussen de gewezen 
echtgenoten rijzen ten gevolge van de 
ontbinding van hun huwelijk niet kun
nen worden opgelost door toepassing van 
een en dezelfde wet, maar integendeel 
voor elke vraag moet worden vastgesteld 
welke de toepasselijke wet is wegens de 
aard van de op te lossen rechtsvraag; zo
dat het bestreden vonnis, door niet na te 
gaan welke wet van toepassing was op 
het bijzonder geschil betreffende een uit
kering tot levensonderhoud na echtschei
ding, de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, het bestaande ver
band tussen de uitkering tot levenson
derhoud na echtscheiding en de grond 
waarop de echtscheiding is uitgesproken, 
tot gevolg moet hebben dat de uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding ge
regeld moet worden door de wet krach
tens welke de echtscheiding is uitgespro
ken; zodat, nu de echtscheiding tussen 
de partijen met toepassing van artikel 
231 van het Burgerlijk Wetboek is toege
staan, verweersters recht op een uitke
ring tot levensonderhoud na echtschei
ding bij artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek en niet door Italiaanse wet 
moet worden geregeld : 

Wat het eerste onderdeel van bei
de middelen betreft : 

Overwegende dat het appelgerecht 
heeft nagegaan welke wet toepasse
lijk is op de bijzondere geschillen 
betreffende verweersters recht, ener
zijds, om de vroegere echtelijke 
woonplaats verder te bewonen en er 
op eisers kosten werken te doen uit
voeren, anderzijds, om een uitkering 
ten laste van eiser te verkrijgen; 

Dat het eerste onderdeel van bei
de middelen feitelijke grondslag 
mist; 
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Wat de tweede onderdelen van 
beide middelen betreft : 

Overwegende dat eiser en ver
weerster gescheiden zijn; dat ver
weerster, niettegenstaande de echt
scheiding, enerzijds, een gebouw wil 
blijven bewonen, dat een in Belgie 
gelegen eigen goed van eiser is, dat 
tijdens het huwelijk het hoofdver
blijf van de familie was, en daarin 
op eisers kosten werken wil doen 
uitvoeren, anderzijds, ten laste van 
eiser een uitkering wil verkrijgen; 

Overwegende dat die vorderingen 
aileen kunnen bestaan omdat de 
partijen gehuwd waren tijdens de 
periode vanaf de sluiting van het 
1:\.uwelijk tot de ontbinding ervan 
door de overschrijving van de echt· 
scheiding; dat zij zodanig nauw ver
band houden met de persoonlijke 
betrekkingen tussen de echtgenoten, 
waarvan zij als een overblijfsel 
voorkomen, dat zij aileen kunnen 
worden beslecht met toepassing van 
de wet tot regeling van het perso
neel statuut van de gewezen echtge
noten; dat, wanneer zij, zoals te de
zen, dezelfde nationaliteit hebben, 
hun personeel statuut door de wet 
van die gemeenschappelijke natio
naliteit wordt geregeld; 

Dat het vonnis, bijgevolg, door te 
beslissen dat de litigieuze vorderin
gen overeenkomstig de Italiaanse 
wet zullen worden beslecht, de wet 
van de gemeenschappelijke nationa
liteit van de partijen, geen van de in 
dat onderdeel van de middelen aan
gewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het tweede onderdeel van bei
de middelen faalt naar recht; 

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

16 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Heeke, Simont en Dassesse. 

Nr. 315 

1° KAMER - 16 juni 1994 

1° MIJNEN, GROEVEN, GRAVERIJEN 
- MIJN - CONCESSIONARIS - AANSPRAKE· 
LIJKHEJD - VRIJSTELLING - GRENZEN. 

2° MIJNEN, GROEVEN, GRAVERIJEN 
- MIJN - CONCESSIONARIS - AANSPRAKE· 
LIJKHEID - GEBOUW - JNSTORTING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
GEBOUWEN - INSTORTING - MIJN. 

1 o Ofschoon, in de regel, de con cessio
naris van een mijn van rechtswege ge
houden is tot vergoeding van elke 
schade veroorzaakt door de in de mijn 
uitgevoerde werken (1), wordt hij 
nochtans vrijgesteld van elke aanspra
kelijkheid van werken die door vroege
re ontginners zijn uitgevoerd, op voor
waarde dat hij niet hun rechtverkrij
gende is, met dit voorbehoud dat hij 
de kosten moet dragen van de door 
het mijnbestuur opgelegde veiligheids
maatregelen, met inbegrip van die wel
ke noodzakelijk zijn voor oude mijn
schachten, binnen de omgrenzing van 
het vergund mijnveld. (Artt. 58 en 76, 
vierde lid, Gec.W. 15 sept. 1919.) 

2° en 3° Door voor de concessionaris van 
een mijn een specifieke regeling van 
objectieve aansprakelijkheid vast te 
stellen, heeft de wetgever die concessio
naris willen uitsluiten uit de toepas
sing van art. 1386 B. W. betreffeilde de 
aansprakelijkheid van de eigenaar van 
een ingestort gebouw. (Artt. 58 en 76 
Gec.W. 15 sept. 1919; art. 1386 B.W.) 

(CHARBONNAGES DU BONNIER N.V. IN VEREFFE
NING T. ESPERANCE ET BONNE FORTUNE N.V. IN 

VEREFFENING E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0142.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre" 
den arrest, op 10 november 1992 

(1) Cass., 7 dec. 1992, A.R. nrs. 9243-9489 
(A.C., 1991-92, nrs. 770 en 770bis) met de ver
wijzingen in voetnoot 1. 
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door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1386 van het Burgerlijk Wetboek, 
58 en 76 van de gecoordineerde wetten 
op de mijnen, groeven en graverijen (ar
tikel 58 zoals het, wat de mijnen betreft, 
van kracht was v66r de opheffing ervan 
bij artikel 70 van het decreet van het 
Waalse Gewest van 7 juli 1988), 

doordat het arrest vaststelt « dat thans 
niet meer wordt betwist dat de schade te 
wijten is aan de instorting van de mijn
schacht Mavy IV; .... dat nu Mavy IV 
zich binnen de aan Bonnier verleende 
concessie bevindt, de eerste rechter heeft 
onderzocht of (eiseres) tot vergoeding 
kon gehouden zijn met toepassing ofwel 
van artikel 58 (van de gecoordineerde 
wetten op de mijnen), krachtens hetwelk 
de concessionaris van rechtswege gehou
den is tot vergoeding van elke schade 
die is veroorzaakt door eigen werken, be
halve in geval van overdracht van de ei
gendom van de mijn, ofwel van artikel 
76, vierde lid, volgens hetwelk " de wer
ken, met inbegrip van degene uit te voe
ren voor de veiligheid van de oude mijn
schachten, binnen de omgrenzing van 
het vergund mijnveld, ( ... ) ten laste (ko
men) van de tegenwoordige ontginner, 
zelfs binnen deze werken ambtshalve 
moeten worden uitgevoerd krachtens de 
verordeningen voorzien bij dit artikel "; 
... dat de eerste rechter op oordeelkundi
ge gronden oordeelt dat artikel 58 geen 
toepassing vond op Mavy IV, een mijn
sehacht die reeds vroeger en onbetwist
baar buiten gebruik was toen, in 1840, de 
mijnontginning aan Bonnier in concessie 
was gegeven », voor recht zegt « dat de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 1386 
(van het Burgerlijk Wetboek) vervuld 
zijn » en bijgevolg eiseres veroordeelt tot 
betaling in hoofdsom « aan (de eerste 
verweerster)- van 474.326 frank, van 
1.650.000 frank gedeeld door 171.87 en 
vermenigvuldigd met het indexcijfer van 
de consumptieprijzen van de maand no
vember 1992, en van 340.600 frank ... ; 
(aan de tweede verweerster), 742.404 
frank ... ; (aan de derde en vierde ver
weersters) 1.069.000 frank ... ; (aan de vijf
de verweerder qualitatie qua), 150.000 
frank ... ; (aan de zesde verweerder), 
100.000 frank », plus de rente en de kos
ten, op grond dat de artikelen 58 en 
76juncto van de gecoordineerde wetten 
op de mijnen » ongetwijfeld ertoe strek-

ken een zo gunstig mogelijke aansprake
lijkheidsregeling vast te stellen ten aan

. zien van de slachtoffers die aan een 
gevaarlijke situatie zijn blootgesteld· de 
wil van de wetgever zou miskend ~Or
den indien men aan een slachtoffer de 
mogelijkheid ontnam een beroep te doen 
op het gemeen recht, wanneer de toepas
smgsvoorwaarden van de bijzondere wet 
niet vervuld zijn, aangezien het slachtof
fer dan in een minder gunstige situatie 
zou verkeren dan ingeval de bijzondere 
wet niet had bestaan ... ; dat aan de toe
passingsvoorwaarden van artikel 1386 is 
voldaan », 

terwijl uit de voormelde vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de schade waar
van de verwerende partijen vergoeding 
vorderden, bestond uit schade te wijten 
aan de mijn, dat wil zeggen bovengrond
se schade die door mijnontginningswer
ken is veroorzaakt; de vergoeding van de 
door de mijnontginningswerken veroor
zaakte schade specifiek en in afwijking 
van het gemeen recht wordt geregeld 
door de artikelen 58 en 76 van de gecoor
dineerde wetten op de mijnen, groeven 
en graverijen; krachtens die bepalingen 
in hun onderling verband de conces
sionaris tot volledige vergoeding is ge
houden van de bovengrondse schade, 
wanneer deze is veroorzaakt door de 
mijnontginningswerken die, zelfs zonder 
schuld, zijn uitgevoerd door hemzelf of 
door degenen van wie hij de rechtsopvol
ger is; de nieuwe ontginner aan wie de 
concessie door de regering is verleend, 
daarentegen niet aansprakelijk is voor 
de schade die is veroorzaakt door wer
ken die v66r de concessie zijn uitge
voerd; krachtens artikel 76 hij enkel 
moet instaan voor de door zodanige wer
ken vereiste veiligheidsmaatregelen; de 
coherente en volledige objectieve aan
sprakelijkheidsregeling volgende uit de 
artikelen 58 en 76 eraan in de weg staat 
dat de concessionaris onderworpen 
wordt aan een andere objectieve aan
sprakelijkheidsregeling waardoor hij 
aansprakelijk zou zijn voor de schade 
veroorzaakt door werken die zijn uitge
voerd voordat de concessie werd ver
leend; volgens de artikelen 58 en 
76 juncto de concessionaris bijgevolg, 
niet op grand van artikel 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan 
worden verklaard; daaruit volgt dat het 
arrest, op grond van de vastgestelde fei
ten eiseres niet wettig heeft kunnen ver
oordelen om de verweersters te vergoe-
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den met toepassing van artikel 1386 van 
het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de redenen van de 
eerste rechter, vaststelt dat de scha
de waarvan de verweerders vergoe
ding vorderen, te wijten is aan de 
instorting van een oude mijn
schacht, binnen de omgrenzing van 
het aan eiseres vergunde mijnveld, 
maar dat die mijnschacht echter 
reeds buiten gebruik was toen, in 
1840, de mijnontginning bij konink
lijk besluit « aan Bonnier » in conces
sie werd gegeven; dat het derhalve 
oordeelt dat eiseres niet de rechtver
krijgende is van de vroegere ontgin
ners die, op het einde van de XVIIIde 
of bij het begin van de XIXde eeuw 
die mijnschacht gegraven, ontgonnen 
en vervolgens gedempt hadden; 

Dat het, nu het om die reden de 
toepassing van artikel 58 van de ge
coi:irdineerde wetten op de mijnen, 
groeven en graverijen had uitgeslo
ten, beslist dat de voorwaarden van 
artikel 1386 van het Burgerlijk Wet
hoek, zijn vervuld, wat voldoende is 
om eiseres van rechtswege aanspra
kelijk te stellen voor de schade; 

Overwegende dat, luidens het te 
dezen toepasselijke artikel 58, in de 
regel, de concessionaris van een 
mijn van rechtswege gehouden is 
tot vergoeding van elke schade ver
oorzaakt door de in de mijn uitge
voerde werken; dat hij nochtans 
vrijgesteld is van elke aansprake
lijkheid voor werken die door vroe
gere ontginners zijn uitgevoerd, op 
voorwaarde dat hij niet hun recht
verkrijgende is, met dit voorbehoud 
bepaald in artikel 76, tweede lid, van 
dezelfde gecoi:irdineerde wetten dat 
hij de kosten moet dragen van de 
door het Mijnbestuur opgelegde 
veiligheidsmaatregelen, met inbe
grip van die welke noodzakelijk zijn 
voor oude mijnschachten, binnen de 
omgrenzing van het vergund mijn
veld; 

Dat de wetgever, door in de arti
kelen 58 en 76 van de gecoordineer
de wetten op de mijnen, groeven en 

graverijen, voor de concessionaris 
van een mijn een specifieke rege
ling van objectieve aansprakelijk
heid vast te stellen, die concessio
naris heeft willen uitsluiten uit de 
toepassing van artikel 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat artikel 1386 van het Burgerlijk 
Wetboek op het geschil van toepas
sing is, dat het eiseres overeenkom
stig die wetsbepaling veroordeelt en 
uitspraak doet over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

16 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 316 

1 e KAMER - 17 juni 1994 

1° DWANGSOM - ART. 1385BJS GER.W. -
HOOFDVEROORDELING - BEGRIP. 

2° EED - RECHTERLIJK BEVEL 
VEROORDELING- DWANGSOM. 

HOOFD-
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3° DWANGSOM - ART. 1385BIS GER.W. 
PARTIJ - BEGRIP. 

4° NOTARIS - BOEDELBESCHRIJVING 
EED ~ DWANGSOM- PARTIJ. 

1° en 2° Een rechterlijk bevel om de bij 
art. 1183, 11° Ger. W. bedoelde eed af te 
Jeggen, maakt een hoofdveroordeling 
uit als bedoeld in art. 1385bis Ger. W., 
waa.rvoor, voor het geval dat eraan 
niet wordt voldaan, een veroordeling 
tot betaling van een dwangsom kan 
worden uitgesproken. 

3° en 4° De notaris die de in de artt. 1175 
tot 1184 Ger. W. bedoelde akte van boe
delbeschrijving verlijdt, en die zich 
met toepassing van art. 1184 tot de 
vrederechter heeft gewend omdat een 
bij art. 1183, 11°, bedoelde persoon 
heeft geweigerd de aldaar vermelde 
eed af te Jeggen, moet worden be
schouwd als een der partijen bedoeld 
in art. 1385bis van hetzelfde wetboek, 
op wier vordering de wederpartij tot 
betaling van een dwangsom kan wor
den veroordeeld. 

(TUYPENS T. VAN HOOREBEKE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7370) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 september 1989 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 27 maart 1992 (1); 

Gelet op het arrest van het Bene
lux-Gerechtshof van 29 november 
1993 (2); 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 17, 18, 1178, 
1183, in het bijzonder 11°, 1184, 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek, en, voor 
zover nodig, artikel 1, lid 1, van de Een
vormige Beneluxwet betreffende de 

(1) A.C., 1991-92, nr. 406. 

(2) Zaak A 92/4, op conclusie van plaatsver
vangend advocaat-generaal D'Hoore, Ben.Jur., 
1993, 49; R. W., 1993-94, 705. 

dwangsom vastgesteld bij de Benelux 
Overeenkomst van 26 november 1973, 
welke werd goedgekeurd en ingevoegd in 
het Gerechtelijk Wetboek bij wet van 31 
januari 1980, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent uitspraak doende in hager 
beroep bij het bestreden vonnis het be
roep van eiser ongegrond verklaart en 
het beroepen vonnis, waarbij het derden
verzet tegen de beschikking van de vre
derechter waarbij aan eiser bevel werd 
gegeven tot de eedaflegging zoals gevor
derd, onder verbeurte van een dwang
som van 1.000 frank per dag vertraging, 
nadat hij hiervoor door de instrumente
rende notarissen zal uitgenodigd zijn 
overeenkomstig de wet, werd afgewezen, 
bevestigt, op de gronden dat : « De vraag 
rijst of de notaris de vereiste hoedanig
heid heeft om een dwangsom te vorde
ren, tot zekerheid van de uitvoering van 
de rechterlijke beslissing, gewezen naar 
aanleiding van de gerezen moeilijkhe
den. Het vorderen van de dwangsom is 
geen op zichzelf staande vordering doch 
is een eis tot een voorwaardelijke ver
oordeling voor het geval de hoofdveroor
deling niet zou worden nagekomen; zij is 
een accessorium bij de hoofdeis aan de
welke zij ondergeschikt is. Nu de hoofd
eis, luidens het artikel 1184 Gerechte
lijk Wetboek, noodzakelijkerwijze dient 
aangebracht door de werkende notaris, 
geldt zulks eveneens voor de vordering 
tot veroordeling tot een dwangsom, ge
zien de beide eisen samen voor de be
voegde rechter dienen ingesteld (A.P.R., 
Bailon G.L., Dwangsom, nr. 51). De nota
ris treedt daarbij op ingevolge wettelijk 
mandaat, in zijn hoedanigheid van open
baar ambtenaar, ter uitvoering van de 
opdracht waartoe hij door de partijen of 
een van hen is verzocht. Hij vordert als 
het ware als gemandateerde van de be
langhebbende partij(en). 2. De maatre
gel, waarbij het opmaken van een inven
taris is bevolen, heeft (in tegenstelling 
tot andere maatregelen geldend voor de 
duur van de echtscheidingsprocedure) 
niet tot doel de feitelijke scheiding tus
sen de echtgenoten hangende de proce
dure te organiseren, doch is een bewa
rende maatregel die ertoe strekt - tot 
vrijwaring van beider belangen en met 
het oog op de eventuele latere vereffe
ning en verdeling - de vermogenstoe
stand van de echtgenoten (huwelijksge
meenschap) en/of elk van hen vast te 
stellen. De beschikking in kort geding is 
een geldige titel, ter uitvoering van deze 
maatregel; de onwil van een der partijen 
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vermag het afsluiten van deze inventaris 
- trouwens aangevangen tijdens de pro
cedure echtscheiding - niet te verhinde
ren. 3. In tegenstelling tot wat (eiser) 
voorhoudt is hij als bewoner van het 
huis waar de inventaris werd opgesteld 
en tevens bezitter van de gei:nventari
seerde goederen, gehouden tot de eedaf
legging en is hij niet " gerechtigd" de 
eedaf!egging te weigeren. De eedafleg
ging waarborgt de oprechtheid van de 
verklaringen afgelegd door de partijen 
en is als dusdanig een essentieel ele
ment van de inventaris, vereist voor zijn 
bewijskracht. De beschikking van 4 mei 
1987 houdende het bevel tot eedaflegging 
impliceert geen inbreuk op de persoonlij
ke vrijheid; immers de beschikking van 
de vrederechter rechtigt geenszins tot 
dwang op de persoon van (eiser). Het 
opleggen van een dwangsom verandert 
aan dit gegeven niets en beoogt louter 
(eiser) aan te zetten het rechterlijk bevel 
- ter uitvoering van een wettelijke ver
plichting - na te leven en het kracht bij 
te zetten. Waar de dwangsom kan wor
den gezien als een private straf, stoelt zij 
evenwel op een formele wet (wet van 31 
januari 1980, houdende de goedkeuring 
van de Benelux-overeenkomst van 26 no
vember 1973); derwijze is zij niet strijdig 
met de grondwettelijke principes noch 
met het Europees Verdrag van de rech
ten van de mens, houdende het legali
teitsbeginsel van de straf. Evenmin kan 
(eiser) worden gevolgd waar hij stelt dat 
de dwangsom slechts kan worden opge
legd " als accessorium van een verplich
ting spruitend uit het verbintenissen
recht ". Immers de verplichting tot eedaf
legging spruit uit de wet, welke naast de 
overeenkomst, de oneigenlijke contrac
ten, de misdrijven en de oneigenlijke 
misdrijven, bran is van verbintenissen 
(artikel 1370 B.W.). Tenslotte snijdt het 
argument als zou de dwangsom slechts 
wettig zijn mits de hoofdveroordeling 
vatbaar zou zijn voor gedwongen uitvoe
ring geen hout; de dwangsom werd im
mers ingevoerd precies om die veroorde
lingen welke niet voor re1He executie 
vatbaar zijn, af te dwingen; behoudens 
de veroordeling tot betaling van een 
geldsom kan elke veroordeling - wat 
oak haar voorwerp is - worden ge
sanctioneerd door een dwangsom. De 
rechtspraak (arrest van 5 juli 1985, R. W., 
1985/1986, 929) waarnaar verwezen door 
(eiser) is niet relevant nu het Benelux-· 
Gerechtshof besliste omtrent de vraag of 
de dwangsom verbeurd is gedurende de 
periode van schorsing van gedwongen 

tenuitvoerlegging van de hoofdveroorde
ling ingevolge hager beroep tegen het 
vonnis van de eerste rechter, hetwelk 
niet voorlopig uitvoerbaar werd ver
klaard. In acht genomen het vorengestel
de mist de vraag van (eiser) strekkend 
tot het stellen van een prejudici1He vraag 
aan het Benelux-Gerechtshof, grand "• 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek een rechtsvordering niet kan wor
den toegelaten indien de eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om 
ze in te dienen; overeenkomstig artikel 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek de 
rechter enkel op vordering van een der 
partijen de wederpartij kan veroordelen 
tot betaling van een geldsom, dwangsom 
genaamd, voor het geval dat aan de 
hoofdveroordeling niet wordt voldaan; uit 
dit artikel 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek voortvloeit dat de dwangsom 
enkel kan worden gevorderd door de 
schuldeiser van de verbintenis die het 
voorwerp uitmaakt van de hoofdveroor
deling nu de dwangsom ertoe strekt de 
effectieve uitvoering te bekomen van de 
verbintenis waartoe de schuldenaar werd 
veroordeeld; de notaris die overeenkom
stig artikel 1178 van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt aangewezen om de boe
delbeschrijving op te maken optreedt als 
gerechtelijk mandataris en derhalve 
geen persoonlijk belang noch de hoeda
nigheid heeft om een vordering in te 
stellen strekkende tot veroordeling van 
een der partijen tot het afleggen van de 
eed en tot veroordeling van deze partij 
tot betaling van een geldsom, dwangsom 
genoemd, voor het geval dat aan die ver
oordeling niet zou worden voldaan; wan
neer de notaris, indien moeilijkheden rij
zen, zich overeenkomstig artikel 1184 
van het Gerechtelijk Wetboek wendt tot 
de vrederechter hij daardoor enkel het 
geschil aanhangig maakt bij deze magis
traat doch zelf geen partij wordt in dit 
geschil en derhalve niet de hoedanigheid 
verwerft van eiser op de hoofdveroorde
ling, en dus evenmin de hoedanigheid 
noch het belang heeft om de veroorde
ling te vorderen tot betaling van een 
dwangsom voor het geval aan de hoofd
veroordeling niet wordt voldaan; de 
appelrechters derhalve door, met bevesti
ging van het bestreden vonnis, te beslis
sen dat de eerste en de tweede verweer
der de vereiste hoedanigheid hebben om 
een dwangsom te vorderen, en deze vor
dering ontvankelijk en gegrond te ver
klaren, de artikelen 17, 18, 1178, 1184 en 
1385bisvan het Gerechtelijk Wetboek, en 
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voor zover als nodig, artikel 1, lid 1, van 
de Eenvormige Beneluxwet betreffende 
de dwangsom hebben geschonden; 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig artikel 1385bis van bet Gerech
telijk Wetboek, de rechter op vordering 
van een der partijen de wederpartij kan 
veroordelen tot betaling van een geld
som, dwangsom genaamd, voor bet geval 
dat aan de hoofdveroordeling niet wordt 
voldaan; de veroordeling tot betaling van 
een dwangsom aldus bet accessorium 
uitmaakt van een hoofdveroordeling, 
welke laatste vatbaar dient te zijn voor 
gedwongen uitvoering in natura; artikel 
1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek 
weliswaar bepaalt dat de boedelbeschrij
ving de eed dient te bevatten van degene 
die in het bezit geweest zijn van de voor
werpen of die de plaatsen bewoond heb
ben, dat zij niets hebben verduisterd, en 
dat zij van zodanige verduistering geen 
kennis dragen, doch noch dit artikel, 
noch enige ander artikel bepaalt dat de
ze personen kunnen worden veroordeeld 
tot bet afleggen van die eed; een even
tuele eedopdracht of een bevel tot afleg
gen van de eed niet gepaard kan gaan 
met enige fysieke of geldelijke sanctie 
nu een ieder zijn verweer naar eigen 
goeddunken mag voeren; daaruit voort
vloeit dat de beslissing waarbij aan een 
van de partijen in burgerlijke zaken bet 
bevel gegeven wordt tot de eedaflegging, 
geen hoofdveroordeling is waaraan de 
veroordeling tot een dwangsom kan wor
den verbonden; de appelrechters derhal
ve door, met bevestiging van het bestre
den vonnis te beslissen dat bet bevel tot 
de eedaflegging een hoofdveroordeling 
uitmaakt en door dienvolgens eiser te 
veroordelen tot betaling van een dwang
som, de artikelen 1183, in bet bijzonder 
11°, 1184, 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek en, voor zover als nodig, artikel 
1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet 
betreffende de dwangsom hebben ge
schonden: 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof, in antwoord op de bij het 
arrest van het Hof van 27 maart 
1992 gestelde vraag, in zijn arrest 
van 29 november 1993 voor recht 
verklaart dat: 1. een rechterlijk be
vel om de bij artikel 1183, 11°, van 
het Belgisch Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde eed af te leggen, een 
hoofdveroordeling uitmaakt als be
doeld in artikel 1, lid 1, van de Een
vormige Wet betreffende de dwang-

som, waarvoor, voor het geval dat 
eraan niet wordt voldaan, een ver
oordeling tot betaling van een 
dwangsom kan worden uitgespro
ken; 2. de notaris die de in de arti
kelen 1175 tot 1184 van het Belgisch 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde akte 
van boedelbeschrijving verlijdt, en 
die zich, met toepassing van artikel 
1184 van hetzelfde wetboek, tot de 
vrederechter heeft gewend omdat 
een bij artikel 1183, 11°, van hetzelf
de wetboek bedoelde persoon heeft 
geweigerd de aldaar vermelde eed 
af te leggen, moet worden be
schouwd als een der partijen be
doeld in artikel 1, lid 1, van de Een
vormige Wet, op wier vordering de 
« wederpartij » tot betaling van een 
dwangsom kan worden veroordeeld; 

Overwegende dat uit het eerste 
antwoord blijkt dat de appelrechters 
die beslissen dat het bevel tot eedaf
legging een hoofdveroordeling uit
maakt, de in het tweede onderdeel 
aangewezen wets- en verdragsbepa
lingen niet schenden; 

Dat uit het tweede antwoord volgt 
dat de notaris, partij zijnde, de ver
eiste hoedanigheid en het vereiste 
belang heeft om de dwangsom te 
vorderen; dat de appelrechters die 
zulks beslissen, de in het eerste on
derdeel aangewezen wets- en ver
dragsbepalingen niet schenden; 

Overwegende dat het middel faalt 
naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre zij gericht is 
tegen de verweerders sub 1 en sub 
2; verklaart dit arrest bindend ten 
aanzien van Nicole Tuypens; veroor
deelt eiser in de kosten. 

17 juni 1994 - 1" kamer - Voorzitte
ren verslaggever: mevr. Baete-Swinnen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Verbist. 
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1• KAMER - 17 juni 1994 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - FEITELTJKE GRONDSLAG -
NIET GENOMEN CONCLUSIE - GEEN ANT
WOORD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - BURGER
LUKE ZAKEN - VERWEERMIDDEL - BEWIJS 
VAN VOORLEGGING AAN DE RECHTER - ONT
BREKEN - GEVOLG. 

1 o en 2° Feitelijke grondslag mist het 
middel dat in burgerlijke zaken afge
Jeid is uit het gebrek aan antwoord op 
een beweerdelijk bij schriftelijke con
clusie voorgedragen verweermiddel, 
wanneer die conclusie niet voorkomt 
bij noch vermeld is in de procedure
stukken en de rechter ervan geen ge
wag maakt (1). 

(VLAAMS GEWEST 
T. SAMENWERKING N.V., BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8341) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de in het onder
dee! bedoelde conclusie niet voor
komt bij noch vermeld is in de pro
cesstukken en dat de appelrechters 
er geen gewag van maken; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1992, A.R. nr. 7969 
(A.C., 1991-92, nr. 672). 

17 juni 1994 - 1 • kamer - Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse, Biitzler en Van Heeke. 

Nr. 318 

1 e KAMER - 17 juni 1994 

1° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN - TENUITVOERLEG
GING - GEBREK AAN BETEKENING - NIETIG
HEID- AARD. 

2° BERUSTING - CASSATIEARREST -
VERNIETIGING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TENUITVOERLEGGING - GEBREK AAN BETE
KENING - NIETIGHEID. 

1 o en 2° De nietigheid die, krachtens art. 
1115 Ger. W., in burgerlijke zaken volgt 
uit het gebrek aan betekening van het 
cassatiearrest v66r de tenuitvoerleg
ging, is gedekt hetzij door een uitdruk
kelijke berusting van de partij in het 
arrest van verwijzing, hetzij door haar 
vrijwillige medewerking tot de uitvoe
ring van dit arrest (1). 

(V.D.A. T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. D.93.0024.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op van het Hof van 12 november 
1990 (2); 

(1) Cass., 2 mei 1958 (Arr.Verbr., 1958, 685); 
P. DUMON, Art. 1115, in Comm. Ger., nrs. 1 
en 4. 

(2) A.C., 1990-91, nr. 139. 
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Gelet op de bestreden beslissing, 
op 16 juni 1993 op verwijzing gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Architecten, met het Ne
derlands als voertaal; 

Over het ee1·ste middel, gesteld als 
volgt: schending van de artikelen 2, 20, 
861 en 1115 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 33 van de wet van 26 juni 1963 
tot instelling van de Orde van Archi
tecten, 

doordat, de bestreden beslissing het 
ontvankelijk bevonden hoger beroep van 
eiser ongegrond verklaart omdat, bij wij
ze van bevestiging van de beslissing 
a quo, de door (eiser) ingestelde wrakin
gen onontvankelijk zijn en op het mo
tief : « (Eiser) voert aan dat vermits het 
cassatiearrest van verwijzing van 12 no
vember 1990, waarbij de zaak aangaande 
de wraking van 9 juli 1989 naar de raad 
van de Orde van Architecten van West
Vlaanden was verwezen, hem slechts 
werd betekend op 16 april 1993, en dan 
nog op ongeldige wijze door de Nationale 
Raad die met deze procedure geen uit
staans heeft, daardoor ook de verdere 
procedure en de bestreden beslissing 
nietig zijn. Artikel 1115 van het Gerech
telijk Wetboek voorziet inderdaad dat de 
cassatiearresten niet kunnen worden ten 
uitvoer gelegd dan na betekening aan de 
partij, op straffe van nietigheid der ten
uitvoerlegging. Volgens artikel 861 van 
het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter 
een proceshandeling aileen dan nietig 
verldaren, indien het aangeklaagde ver
zuim of de aangeklaagde onregelmatig
heid de belangen schaadt van de partij 
die de exceptie opwerpt. Ten deze blijkt 
nergens uit dat de afwezigheid van bete
kening, de laattijdige betekening of de 
onregelmatige betekening de belangen 
heeft geschaad van de betrokken archi
tect. Uit de brief van 17 maart 1992 door 
zijn raadsman geschreven aan de raad 
blijkt integendeel dat hij er zelf op aan
drong het betrokken cassatiearrest uit te 
voeren alvorens de tuchtprocedure ten 
gronde verder te zetten. De termen van 
de brief tonen duidelijk aan dat de archi
tect de inhoud van het betrokken arrest 
van het Hof van Cassatie goed kende en 
de toepassing ervan vroeg »; 

terwijl, enerzijds, krachtens artikel 33 
van de wet van 26 juni 1963 betreffende 
de Orde van Architecten de cassatiepro
cedure geregeld wordt zoals in burger
lijke zaken, zodat krachtens artikelen 2 
en 1115 van het Gerechtelijk Wetboek de 

cassatiearresten niet ten uitvoer kunnen 
worden gelegd dan na betekening aan de 
partij op straffe van nietigheid der ten
uitvoerlegging; dit artikel geen onder
scheid maakt en ook geldt in het geval 
het cassatiearrest van verbreking over
eenkomstig artikel 660, lid 1, Gerechte
lijk Wetboek de zaak rechtstreeks naar 
de bevoegde rechter verwijst in een 
tuchtzaak, waar de artikelen 661 en 662 
van het Gerechtelijk Wetboek niet trans
poneerbaar zijn overeenkomstig artikel 2 
van hetzelfde wetboek; anderzijds midde
len van nietigheid niet kunnen worden 
aangewend tegen vonnissen overeenkom
stig artikel 20 van het Gerechtelijk Wet
hoek en dus ook niet overeenkomstig ar
tikel 2 van hetzelfde wetboek tegen 
beslissingen van de tuchtoverheden van 
verweerster zodat de regel van artikel 
861 van het Gerechtelijk Wetboek niet 
kan in acht genomen worden voor de be
oordeling en de regelmatigheid van de 
beslissing a quo; in casu bij cassatiear
rest d.d. 12 november 1990 (A.R. nr. 7093) 
de beslissing van de raad van beroep d.d. 
22 november 1989 verbroken werd, in de 
mate deze zich bevoegd had verklaard 
om over de wraking uitspraak te doen 
van leden-achitecten van de provinciale 
raad van de Orde van West-Vlaanderen 
ingesteld door eiser bij akte van 3 juli 
1989, met verwijzing rechtstreeks over
eenkomstig artikel 660, lid 1 van het 
Burgerlijk Wetboek naar de provinciale 
raad van de Orde van Architecten van 
de provincie West-Vlaanderen, die wordt 
aangeduid als bevoegde instantie over
eenkomstig artikel 838 van het Gerechte
Iijk Wetboek; genoemd cassatiearrest 
niet betekend werd aan eiser met als ge
volg dat gans de gevoerde procedure en 
tussengekomen beslissingen na dit cas
satiearrest, zo voor de provinciale raad 
als voor de raad van beroep over het 
wrakingsincident nietig zijn vanaf de 
eerste beslissing der bureauvergadering 
van de provinciale raad van de Orde van 
West-Vlaanderen op 4/2/92, zodat de be
streden beslissing zich deze nietigheden 
heeft toegeeigend en zelf nietig is 
(schending van de aangehaalde bepalin
gen): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1115 van het Gerechtelijk Wet
hoek, op straffe van nietigheid der 
ten uitvoerlegging, de cassatiearres
ten niet kunnen worden ten uitvoer 
gelegd dan na betekening aan de 
partij; 
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Overwegende dat de nietigheid 
van het gebrek aan betekening van 
het cassatiearrest gedekt is, hetzij 
door een uitdrukkelijke berusting 
van de partij in het arrest van ver
wijzing, hetzij door haar vrijwillige 
medewerking tot de uitvoering van 
dit arrest; 

Overwegende dat de raad van be
roep beslist dat « uit de brief van 17 
maart 1992 door zijn raadsman ge
schreven aan de raad blijkt ( ... ) dat 
(eiser) er zelf op aandrong het be
trokken cassatiearrest uit te voeren 
alvorens de tuchtprocedure ten 
grande verder te zetten. De termen 
van de brief tonen duidelijk aan dat 
(eiser) de inhoud van het betrokken 
arrest van het Hof van Cassatie 
goed kende en de toepassing ervan 
vroeg )); dat de raad van beroep hier
uit wettig kon afleiden dat de tenuit
voerlegging van het arrest van het 
Hof van 12 november 1990 niet nie
tig was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Forrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en Hutzler. 

Nr. 319 

1 e KAMER - 17 juni 1994 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE-

LIJK AKKOORD - BEGRIP, VEREISTEN 
VAN HET FAILLISSEMENT- OPHOUDEN VAN 
BETALEN - HANDELSVENNOOTSCHAP IN 
VEREFFENING. 

2° VENNOOTSCHAPPEN HANDELS-
VENNOOTSCHAPPEN - ALGEMEEN - ONT
BINDING- VEREFFENING- OPHOUDEN VAN 
BETALEN- FAILLISSEMENT. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - BEGRIP VEREISTEN 
VAN FAILLISSEMENT- GESCHOKT ZIJN VAN 
HET KREDIET - HANDELSVENNOOTSCHAP IN 
VEREFFENING. 

4° VENNOOTSCHAPPEN - HANDELS
VENNOOTSCHAPPEN - ALGEMEEN - ONT
BINDING - VEREFFENING - GESCHOKT ZIJN 
VAN HET KREDIET- FAILLISSEMENT. 

1 o en 2° Een handelsvennootschap blijft 
handelaar tot zij volledig is vere!fend; 
dat zij opgehouden heeft te betalen 
kan meer dan zes maanden na haar 
invereffeningstelling worden vastge
steld (1). (Artt. 178 Vennootschappen
wet en 437 Faillissementswet.) 

3° en 4° Niet naar recht verantwoord is 
de beslissing van de rechter dat het 
krediet van een handelsvennootschap 
in vereffening niet kan geschokt ziin 
omdat een dergelifke vennootschap 
slechts vereffeningsdaden stelt (1bis). 
(Art. 437 Faillissementswet.) 

(FAILLISSEMENT LEDERSTANDING VALENTINE 
N.V. T. LEDERSTANDING VALENTINE N.V. INVER

EFFENING, MARKANT B.V.B.A.) 

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in 
substantie gezegd: 

1. Deze zaak stelt de vraag aan de or
de of bet faillissement van een handels
vennootschap in vereffening nog kan 
worden open verklaard meer dan zes 
maanden na haar ontbinding. 

Het bestreden arrest door bet Hof van 
Beroep te Brussel op 17 februari 1993 ge
wezen (2), vermeldt als relevante feite
lijke gegevens dat Lederstanding Valen-

(1) en {lbis) Zie de conclusie van het O.M. 

(2) R.P.S., 1993, 277 (vertaling), met noot FR. 
T'KlNT. 
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tine N.V., appellante die verstek laat 
gaan, op 11 juli 1990 in vereffening was 
gesteld, en op 9 juli 1991 failliet werd 
verklaard op vordering van Markant 
B.V.B.A. Het zegt voorts dat het, om het 
hager beroep van Lederstanding Valenti
ne te beoordelen, dient na te gaan of ten 
tijde van het faillissementsvonnis << de 
drie wettelijk opgelegde voorwaarden in 
hoofde van (verweerster) vervuld wa
ren », met name of op dat tijdstip ver
weerster handelaar was, opgehouden 
had te betalen en haar krediet geschokt 
was. 

2. Het oordeel van de appelrechters 
dat verweerster, in vereffening gesteld, 
handelaar bleef, wordt niet bestreden 
voor het Hof en is correct. 

De appelrechters zijn terecht van me
ning dat de ontbinding het handelska
rakter van de handelsvennootschap on
aangetast laat; dat, zoals zij beklemto
nen, de verrichtingen van een handels
vennootschap in vereffening door de 
ontbinding hun handelskarakter niet ver
liezen, is evident, maar in deze context 
irrelevant: ook wanneer elke activiteit 
achterwege blijft behoudt een vennoot
schap in vereffening haar commercieel 
karakter zolang zij bestaat. 

Dan heeft het Hof reeds in 1911 expli
ciet beslist, op omstandige conclusie van 
eerste advocaat-generaal Terlinden (3), 
en de appelrechters hebben zich bij deze 
zienswijze aangesloten. 

3. Het arrest van 5 mei 1911 heeft, zo
als de eveneens vermelde arresten van 8 
mei 1930 en 10 november 1950 (4), geen 
aandacht besteed aan de vraag of nog 
kan worden vastgesteld dat een handels
vennootschap in vereffening na haar ant
binding opgehouden heeft te betalen en 
haar krediet aan het wankelen is ge
bracht, in de zin van artikel 437 van de 
Faillissementswet. 

4. Het bestreden arrest neemt een dui
delijk standpunt in : het intreden van 
staking van betaling is niet verenigbaar 
met een bestaande toestand van vereffe
ning; volgens de appelrechters kan aldus 

(3) Cass., 5 mei 1911, Bull. en Pas., 1911, 233; 
contra : H. GEINGER, PH. COLLE en C. VAN BUG
GENHOUT, « Overzicht van rechtspraak 
(1975-1989), Het faillissement en het gerechte
lijk akkoord >>, T.P.R., 1991, (407) 428; noot M. 
GREGOIRE, onder Kh. Brussel, 2 april 1991, 
T.B.H., 1991, 627. 

(4) Cass., 8 mei 1930, Bull. en Pas., 1930, I, 
202; Cass., 10 nov. 1950, Arr. Verbr., 1951, 106. 

een handelsvennootschap die sedert 
meer dan zes maanden in vereffening is 
gesteld, niet meer failliet worden ver
klaard. 

Dit standpunt kan niet worden bijge
treden. Er is staking van betaling zodra 
een handelaar zijn vervallen, zekere en 
eisbare schulden niet meer kan betalen 
(5); dat geldt voor elke handelaar, ook 
voor een handelsvennootschap in veref
fening. 

Een tijdelijk niet nakomen van haar 
betaalverplichtingen is in vele gevallen 
het onmiddellijke en onvermijdelijke ge
volg van de vereffening (6); de schuldei
sers die niet beschikken over een bijzon
der voorrecht of een zakelijke zekerheid, 
kunnen vanaf de ontbinding niet meer 
overgaan tot daden van tenuitvoerleg
ging die de rechten van de andere niet 
bevoorrechte schuldeisers zouden kun
nen schaden (7); dat belet niet dat de 
rechter wettig kan vaststellen dat de 
vennootschap in vereffening heeft opge
houden te betalen. 

6. Hetzelfde geldt voor het oordeel van 
de appelrechters over de derde wette
lijke voorwaarde, de kredietwaardigheid. 

Hun zienswijze dat de toestand van 
vereffening noodzakelijk uitsluit dat de 
kredietwaardigheid van de vennootschap 
nog zou kunnen wankelen, kan niet in 
stand blijven. 

Wanneer een in vereffening gestelde 
vennootschap het noodzakelijke krediet 
niet krijgt van haar schuldeiser(s), van 
haar bankier of van degene die tijdens 
de vereffening nog goederen of diensten 
Ievert, moet deze wettelijke voorwaarde, 
die volgens de constante rechtspraak van 
het Hof nauw verband houdt met de sta-

(5) J. RONSE, J.M. NELISSEN GRADE, K. VAN 
HULLE, J. LIEVENS en H. LAGA, « Overzicht van 
rechtspraak (1978-1985), Vennootschappen », 

T.P.R., 1986, (1231), nr. 436. 

(6) F. T'KINT, noot onder Luik, 17 nov. 1988, 
R.P.S.,. 1989, 69; C. ERKELENS en PH. COLLE, 
« Quelques reflexions a propos de Ia fai!Jite 
d'une societe en liquidation >>, R.P.S., 1992 (91) 
98. ' 

(7) I. VEROUGSTRAETE en C. VAN 8CHOU
BROECK, « Faillissement en aanverwante proce
dures >>, in Beginselen van Belgisch privaat
recht, XIII, Handels- en economisch recht, 
deel I, Ondernemingsrecht, vol. A., biz. 241, nr. 
216. 
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king van betaling (8), worden geacht te 
zijn vervuld. 

7. Het bestreden arrest merkt nog op 
« dat de vereffening van een failliete 
boedel overigens geen betere perspectie
ven biedt dan een deficitaire vereffening 
en op grand van dezelfde rechtsregels 
voltrokken wordt ». 

Ook deze stelling is in haar algemeen
heid onjuist. Het faillissementsrecht 
biedt betere waarborgen voor de be-

. scherming van de schuldeisers, onder 
meer dank zij de rechtsvorderingen 
waarover de curator beschikt op grand 
van de artikelen 445, 446 en 448 van de 
Faillissementswet en artikel 63bis van de 
Vennootschappenwet (9). 

8. Eerste advocaat-generaal Terlinden 
(10) parafrazerend moge ik erop wijzen 
dat het uitsluiten van de mogelijkheid 
om een handelsvennootschap in vereffe
ning failliet te verklaren, een overwin
ning van de wetsontduiking zou beteke
nen, omdat duistere praktijken en ven
nootschappen aldus onttrokken zouden 
blijven aan de onafhankelijke nieuwsgie
righeid van curators en rechters-commis
sarissen. 

Het oordeel van de appelrechters dat 
een handelsvennootschap in vereffening 
meer dan zes maanden nadat zij werd 
ontbonden, niet meer failliet kan worden 
verklaard, is naar recht niet verant
woord. 

Conclusie: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0503.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1 van Boek I, 
titel I van het Wetboek van Koophandel, 
178, lid 1, 182, 184 en 185 van hoek I, titel 
IX van het Wetboek van Koophandel 

(8) Cass., 2 dec. 1963, Bull. en Pas., 1964, I, 
346; Cass., 26 sept. 1983 en 7 sept. 1992, A.C., 
1983-84, nr. 47 en 1991-92, nr. 591. 

(9) C. ERKELENS en PH. COLLE, o.c., nr. 3. 

(10) Conclusie bij het in voetnoot 3 vermelde 
arrest, Bull. en Pas., 1922, I, (233), 236. 

houdende de gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen (hierna ver
der genoemd de Vennootschappenwet), 
437, eerste en tweede lid, 440, eerste lid, 
442, eerste en derde lid, van boek III van 
het Wetboek van Koophandel betreffen
de het faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling (hierna verder genoemd 
de Faillissementswet), en artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het be roe
pen vonnis dat het faillissement van ver
weerster had uitgesproken teniet doet, 
en de oorspronkelijke vordering van ei
seres (lees: B.V.B.A. Mar kant) tot fail
lietverklaring van verweerster als onge
grond afwijst op grand van de overwe
gingen dat het faillissementsrecht tot de 
openbare orde behoort, dat dient onder
zocht te worden of ten tijde van de uit
spraak van het beroepen vonnis de drie 
wettelijke opgelegde voorwaarden in 
hoofde van verweerster vervuld waren; 
dat het bestreden arrest beslist dat eise
res (lees : verweerster) handelaar was 
gebleven op het tijdstip dat zij failliet 
werd verklaard en deze beslissing doet 
berusten op de volgende overwegingen : 
« ( ••• ) dat het besluit tot vervroegde ant
binding en vereffening van de vennoot
schap, dat in casu getroffen werd op 11 
juli 1990, in beginsel het bestaan van de 
rechtspersoonlijkheid en het handelska
rakter van de ontbonden vennootschap 
onberoerd laat; dat met de invereffe
ningstelling niettemin het gehalte van de 
rechtspersoonlijkheid van de vennoot
schap terdege afneemt vermits zij krach
tens artikel 178 van de vennoot
schapswet nog enkel voortbestaat voor 
haar vereffening; dat behoudens machti
ging verleend door de vennoten, de ver
effenaars het bedrijf niet kunnen verder 
zetten en in geval van machtiging zulks 
trouwens enkel kunnen met het oog op 
de verzilvering van het aktief; ( ... ) dat 
voor de toepassing van artikel 437 van 
de faillissementswet de notie " koop
man " geen andere draagwijdte heeft 
dan diegene bedoeld in artikel 1 uit boek 
I titel I van het Wetboek van Koophan
del en van artikel 1 van de vennoot
schapswet; dat de daden gesteld voor re
kening van de handelsvennootschap in 
vereffening hun handelskarakter niet 
verliezen door de omstandigheid van de 
vereffening om nog meer activiteit te 
ontplooien dan vereist voor de verzilver
ing van haar activiteit, zodat die ven
nootschap koopman blijft zoals bedoeld 
in artikel 437 van de faillissementswet »; 
het bestreden arrest vervolgens echter 
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beslist dat de staking van betaling van 
verweerster niet meer kan vastgesteld 
worden omdat het faillissementsvonnis 
meer dan zes maanden na het vereffe
ningsbesluit werd gewezen; het bestre
den arrest die beslissing op de volgende 
gronden laat berusten: << ( ••• ) dat appel-
lanten sinds haar invereffeningstelling 
verkeerde in een toestand van samen
loop der schuldeisers waarbij de vereffe
naars gehouden waren, onverminderd de 
toepassing der regels inzake wettelijke 
bevoorrechting en inzake gestelde zeker
heden, haar schuldeisers op voet van 
proportionele gelijkheid te behandelen 
( ... ); ( ... ) dat de rechten der schuldeisers 
op definitieve wijze vastgesteld worden 
op het ogenblik waarop de vennootschap 
in vereffening gesteld wordt en dat de 
schuldvorderingen dienen opgenomen te 
worden in het vereffeningspassief ( ... ); 
dat de vennootschap in vereffening met 
ingang van dat ogenblik geen enkel prio
ritair dividend kan uitkeren aan niet bij
zonder bevoorrechte schuldeisers ( ... ); ( ... ) 
dat aldus ingevolge wetsbepaling de ven
nootschap in vereffening gehouden is 
haar betalingen op te schorten todat de 
omvang van het vereffeningspassief en 
de rechten van de bevoorrechte schuldei
sers vaststaan, en vervolgens het passief 
desnoods slechts proportioneel dient aan 
te zuiveren; dat krachtens artikel 184 
van de vennootschapswet een deficitaire 
vereffening overigens principieel tot de 
mogelijkheden behoort; dat de door de 
vereffenaar in acht te nemen regels van 
vereffening en verdeling overigens de
zelfde zijn als in geval van afsluiting van 
het faillissement bij wege van vereffe
ning ( ... ); ( ... ) dat het concept "staking 
van betaling " de toestand beoogt waarin 
een handelaar, spijts de gevoerde han
delsactiviteit, en ongeacht zijn solvabili
teit, niet bij machte blijkt om in het per
spectief van nagestreefde « going con
cern » en op grond van de verwachtingen 
die aldus redelijkerwijze kunnen gesteld 
worden, tijdig over voldoende geldmidde
len te beschikken ten einde de opeisbare 
schulden te voldoen ( ... ); dat derhalve de 
fase beoogd wordt waarin de activiteit 
van de handelaar discontinu wordt; ( ... ) 
dat met het vereffeningsbesluit de ven
noten vrijwillig het vennootschapsvermo
gen in z'n geheel ter beschikking stellen 
van de schuldeisers, vrijwillig discontinu
i:teit veroorzaken en daardoor samenloop 
van hun schuldeisers doen ontstaan; dat 
het intreden van << staking van betaling » 
zoals bedoeld in artikel 437 van de fail
lissementswet niet met een reeds be-

staande toestand van vereffening ver
enigbaar is, hetgeen niet besluit dat de 
vennootschap in vereffening onvoldoende 
solvabel kan zijn ( ... ); ( ... ) dat de wijzi
ging in de mogelijkheden van de schuld
eisers om betaling te eisen - ook al 
blijft hun recht op integrale betaling on
verkort - ingetreden met de opening 
van de vereffening en waarmee het uit
blijven van betaling gepaard gaat derhal
ve geen staking van betaling vormt zoals 
vereist in artikel 437 van de faillisse
mentswet; ( ... ) dat de enkele omstandig
heid dat een vennootschap vrijwillig in 
vereffening werd gesteld niet in de weg 
staat dat eventueel zou vastgesteld wor
den dat staking van betaling al ingetre
den was op een ogenblik dat aan het ver
effeningsbesluit voorafgaat; ( ... ) dat 
krachtens artikel 437, aline a 2 van de 
faillissementswet een voormalig hande
laar kan failliet verklaard worden indien 
hij opgehouden heeft te betalen op een 
ogenblik dat hij nog handelaar was; dat 
krachtens artikel 442, alinea 3 van de 
faillissementswet dit tijdstip maximaal 
zes maanden kan voorafgaan aan de da
tum van het faillissementsvonnis; ( ... ) dat 
nu het ogenblik waarop staking van be
taling intrad niet meer dan zes maanden 
aan het faillissementsvonnis kan vooraf
gaan, het verloop van zes maanden sinds 
het vereffeningsbesluit met zich brengt 
dat geen staking van betaling meer kan 
vastgesteld worden voor de datum van 
voormeld besluit ( ... ); dat het bestreden 
arrest ten slotte beslist dat gelet op de 
invereffeningstelling van verweerster 
evenmin op wettige wijze zou kunnen 
besloten worden tot de vervulling van de 
voorwaarden betreffende de wankele 
kredietwaardigheid en deze beslissing op 
de volgende overwegingen laat berusten : 
« ( ••• ) ten overvloede, dat luidens artikel 
437 van de faillissementswet, het intre
den van staking van betaling in se ontoe
reikend is om de faillissementsmaatregel 
te verantwoorden, maar ook de krediet
waardigheid dient te wankelen; dat deze 
voorwaarden evenwel nauw bij elkaar 
aansluiten en staking van betaling onder 
meer symptomatisch kan zijn voor ge
brekkige kredietwaardigheid ( ... ); ( ... ) dat 
ook de notie kredietwaardigheid te situ
eren valt in het perspectief van een « go
ing concern » voor de onderneming; dat 
het genieten van kredietwaardigheid be
duidt dat de geldschieters bereid gevon
den worden om fondsen ter beschikking 
te stellen die aan het risico van de ge
dreven handel onderworpen worden, dat 
leveranciers ermee instemmen om beta-
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lingstermijnen toe te staan hetzij bij le
vering, hetzij niettegenstaande hun 
schuldvordering opeisbaar is en dat fis
cale of sociale schuldeisers spontaan de 
inning van vervallen sommen verdagen; 
( ... ) dat geen enkele wettelijke bepaling 
mogelijk maakt dit concept een andere 
inhoud toe te meten wanneer het ter toe
passing staat met betrekking tot een 
vennootschap in vereffening; dat met na
me de kredietwaardigheid dient onder
scheiden te worden van het vertrouwen 
van een schuldeiser van de vennootschap 
in vereffening in de gang van de vereffe
ningsverrichtingen of van diens bereid
heid om een deficitaire vereffening te 
aanvaarden; dat een vereffening van een 
failliete boedel overigens geen betere 
perspectieven biedt dan een deficitaire 
vereffening en op grond van dezelfde 
rechtsregels voltrokken wordt; dat uit 
zulk gebrek aan vertrouwen waarvan 
een schuldeiser blijkt geeft derhalve niet 
tot wankele kredietwaardigheid kan be
sloten worden; ( ... ) dat zodoende zodra 
voor een vennootschap discontinui'teit in
getreden is, de vraag naar de krediet
waardigheid zich niet meer kan stellen, 
vermits zij van rechtswege moet afzien 
van het voeren van andere dan likwida
tieverrichtingen ( ... ); dat bij gebreke aan 
wettig vastgestelde staking van betaling 
voor de datum van het ontbindingsbe
sluit, evenmin op wettige wijze zou kun
nen besloten worden tot vervulling van 
de voorwaarde met betrekking tot de 
wankele kredietwaardigheid », 

terwijl, eerste onderdeel, een handels
vennootschap na haar ontbinding geacht 
wordt voort te bestaan voor haar vereffe
ning en de hoedanigheid van handelaar 
behoudt zolang haar vereffening niet is 
afgesloten; zij nog tot het afsluiten van 
deze vereffening, en tot het verstrijken 
van een periode van zes maanden na dit 
tijdstip, in staat van faillissement kan 
worden verklaard; het hof van beroep, 
derhalve, door te beslissen dat de failliet
verklaring van verweerster niet meer 
kan worden uitgesproken meer dan zes 
maanden nadat de ontbinding en de in
vereffeningstelling werd besloten, alle in 
het middel aangegeven wetsbepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
enerzijds oordeelt dat de vraag of ver
weerster nog handelaar was in de zin 
van artikel 437 van de Faillissementswet, 
op het tijdstip van de uitspraak van het 
faillissementsvonnis moet worden beoor-

deeld (blz. 2 onderaan), en het vaststelt 
dat het besluit tot vervroegde ontbinding 
en vereffening van verweerster in begin
sel het handelskarakter van de vennoot
schap onberoerd laat en dat de daden ge
steld voor rekening van de vennootschap 
in vereffening hun handelskarakter niet 
verliezen door de omstandigheid van de 
vereffening, zodat die vennootschap 
koopman blijft zoals bedoeld in artikel 
437 van de Faillissementswet (blz. 3 bo
venaan); het hof van beroep anderzijds 
oordeelt dat krachtens het tweede lid 
van deze bepaling een voormalig hande
laar failliet kan verklaard worden indien 
hij opgehouden heeft te betalen op een 
ogenblik dat hij nog handelaar was, 
maar dit tijdstip van de staking van be
taling krachtens artikel 442, lid 3, van de 
Failissementswet maximaal zes maan
den aan de datum van het faillissements
vonnis kan voorafgaan; het voorts beslist 
dat nu het ogenblik waarop staking van 
betaling intrad niet meer dan zes maan
den aan het faillissementsvonnis kan 
voorafgaan, het verloop van zes maan
den sinds het vereffeningsbesluit met 
zich brengt dat geen staking van beta
ling meer kan vastgesteld worden voor 
de datum van voormeld besluit; het hof 
van beroep op die grond beslist dat, nu 
te dezen het faillissementsvonnis meer 
dan zes maanden na het vereffeningsbe
sluit gewezen was, de voorwaarde betref
fende de staking van betaling niet ver
vuld was (blz. 5); nu de appelrechters 
aldus enerzijds ten minste impliciet 
maar zeker oordelen dat verweerster na 
het vereffeningsbesluit handelaar blijft 
tot het tijdstip van de uitspraak van het 
faillissementsvonnis, maar anderzijds 
met toepassing van de artikelen 437, 
tweede lid, en 442, derde lid, van dezelf
de wet beslissen dat geen staking van 
betaling meer kon worden vastgesteld op 
het tijdstip van de uitspraak van het fail-

. lissementsvonnis omdat dit vonnis meer 
dan zes maanden na het vereffeningsbe
sluit werd uitgesproken, hetgeen impli
ceert dat verweerster meer dan zes 
maanden na dit besluit haar hoedanig
heid van handelaar als bedoeld in artikel 
437 zou verliezen, door tegenstrijdigheid 
is aangetast, en derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, uit de samenlezing 
van de artikelen 437, eerste en tweede 
lid, en van 442, derde lid, van de Faillis
sementswet volgt dat het faillissement 
van een schuldenaar kan worden uitge
sproken indien hij op het tijdstip van de 
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uitspraak van het vonnis van faillietver
klaring nog koopman was, of indien hij 
zijn handel ten hoogste zes maanden 
voordien had stopgezet en op het tijdstip 
van de stopzetting van zijn handel aan 
de vereisten tot faillietverklaring van 
een koopman voldaan was; ingevolge de 
artikelen 1 van hoek I, titel I van het 
Wetboek van Koophandel en 1, eerste 
lid, van de Vennootschapwet, de hoeda
nigheid van handelaar van een vennoot
schap niet bepaald wordt door haar wer
kelijk uitgeoefende activiteit maar door 
het handelskarakter van haar statutair 
bepaald doel; ingevolge artikel 178 van 
de Vennootschappenwet de invereffe
ningstelling van een handelsvennoot
schap het handelskarakter van het 
statutair doe! van een vennootschap 
niet wijzigt zodat een handelsvennoot
schap in vereffening meer dan zes maan
den na de datum van ontbinding nog 
steeds handelaar is; een handelsvennoot
schap aldus nog meer dan zes maanden 
na de datum van haar ontbinding kan 
failliet verklaard worden; het arrest dat 
beslist dat de staking van betaling van 
een handelsvennootschap niet meer kan 
vastgesteld, en het faillissement van zo
danige vennootschap niet meer kan wor
den uitgesproken, meer dan zes maan
den na haar ontbinding, aile in het 
middel aangegeven wetsbepalingen, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

vierde onderdeel, een handelsvennoot
schap naar luid van artikel 178 van de 
Vennootschappenwet geacht wordt voort 

1 te bestaan voor haar vereffening, en in
gevolge deze bepaling in samenhang met 
artikel 1 van dezelfde wet haar handels
karakter niet verliest ten gevolge van 
haar ontbinding; naar luid van artikel 
437, eerste lid, van de Faillissementswet, 
iedere koopman die ophoudt te betalen 
en waarvan het krediet aan het wanke
len is gebracht, in staat van faillisse
ment is; uit de samenlezing van deze be
palingen volgt dat het intreden van een 
toestand van staking van betaling als be
doeld in evengenoemd artikel 437 niet 
onverenigbaar is met een reeds bestaan
de toestand van vereffening van een 
handelsvennootschap; het arrest door het 
tegendeel te beslissen aile in het middel 
aangewezen wetsbepalingen, met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet, 
schendt; 

vijfde onderdeel, een handelsvennoot
schap naar luid van artikel 178 van de 
Vennootschappenwet geacht wordt voort 

te bestaan voor haar vereffening, en in
gevolge deze bepaling in samenhang met 
artikel 1 van dezelfde wet haar handels
karakter niet verliest ten gevolge van 
haar ontbinding; naar luid van artikel 
437, eerste lid, van de Faillissementswet, 
iedere koopman die ophoudt te betalen 
en waarvan het krediet aan het wanke
len is gebracht, in staat van faillisse
ment is; uit de samenlezing van deze be
palingen volgt dat de vraag naar het 
wankelen van het krediet, als bedoeld in 
artikel 437 van de Faillissementswet nog 
evenzeer rijst wanneer de debiteur een 
handelsvennootschap is die in vereffe
ning is gesteld; het arrest door het tegen
deel te beslissen alle in het middel aan
gewezen wetsbepalingen, met uitzonde
ring van artikel 97 van de Grondwet, 
schendt: 

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

Overwegende dat, krachtens arti
kel 178 van de Vennootschappenwet, 
een handelsvennootschap na haar 
ontbinding geacht wordt voort te be
staan voor haar vereffening; dat de 
vennootschap die wordt ontbonden 
en in vereffening gesteld, de door 
haar statutair doel bepaalde hoeda
nigheid van handelaar niet verliest 
maar integendeel bewaart tot zij 
volledig is vereffend; 

Dat het verbod een handelaar 
meer dan zes maanden na de stop
zetting van zijn handel failliet te 
verklaren, geen toepassing kan vin
den op een ontbonden handelsven
nootschap waarvan de vereffening 
n··>g niet is afgesloten; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat verweerster per 11 
juli 1990 in vereffening werd gesteld 
en hieruit afleiden dat geen staking 
van betaling meer kon worden vast
gesteld na 10 januari 1991 en dat de 
eerste rechter derhalve op 9 juli 
1991 het faillissement van verweer
ster niet kon uitspreken; 

Dat zij zodoende de in de onder
delen aangewezen wetsbepalingen 
schenden; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 
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Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

opkomt tegen de subsidiaire reden 
van de appelrechters dat het krediet 
van een vennootschap in vereffe
ning niet kan wankelen, omdat der
gelijke vennootschap slechts vereffe
ningsdaden stelt; 

Overwegende dat het geschokt 
zijn van het krediet als bedoeld in 
artikel 437 van de Faillissementswet 
nauw verbonden is met het ophou
den te betalen; dat inzonderheid de 
vennootschap die haar eisbare 
schulden niet betaalt of waarvan 
vaststaat dat zij haar schulden op 
korte termijn niet zal kunnen vol
doen, omdat zij niet in staat is bij 
gebrek aan eigen middelen of kre
diet haar verbintenissen na te Ieven, 
in staat van faillissement is; 

Dat de vennootschap in vereffe
ning die haar eisbare schulden niet 
kan betalen of op korte termijn niet 
zal kunnen voldoen, aan wie haar 
schuldeisers weigeren een uitstel 
van betaling of een vermindering 
van hun schuldvordering toe te 
staan en die geen nieuw krediet kan 
krijgen, in staat van faillissement is; 

Dat het arrest aanneemt dat 
de invereffeningstelling noodzakelijk 
uitsluit dat het krediet van de ven
nootschap geschokt kan zijn en al
dus de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede on

derdeel niet tot ruimere cassatie 
kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; verklaart het arrest bin
dend voor de B.V.B.A. Markant; 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 Antwerpen. 

17 juni 1994 -1° kamer - Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

Nr. 320 

3° KAMER - 20 juni 1994 

CASSATIEBEROEP - DIENSTPLICHTZAKEN 
- VORMEN - HANDTEKENING - ADVOCAAT 
- VOLMACHT - BIJZONDERE VOLMACHT. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
niet is getekend door de dienstplichti
ge, maar door een advocaat zonder bij
zondere volmacht die geen advocaat 
bij het Hoi van Cassatie is (1). (Art. 51, 
§§ 1 en 4, Dienstplichtwet; art. 479 
Ger.W.) 

(L ... ) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. M.94.0010.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 13 december 1993 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant gewezen; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep tegen de beslissing van een tni
litierechtscollege, ingevolge artikel 

(1) Cass., 15 juni 1988, A.R. nr. M.655.N 
(A.C., 1987-88, nr. 633); zie Cass., 25 jan. 1988, 
A.R. nr. M.646.N (ibid., 1987-88, nr. 318). 
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51,§ 1, van de Dienstplichtwet, voor
zien moet zijn van de handtekening 
van de eiser in cassatie; dat dit 
voorschrift, luidens artikel 51, § 4, 
van dezelfde wet, op straffe van nie
tigheid is gegeven; 

Overwegende dat de voorziening 
te dezen niet door eiser is onderte
kend, maar door een advocaat die 
geen advocaat bij het Hof van Cas
satie is; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de advocaat die 
de voorziening heeft ondertekend, 
voorzien was van een bijzondere 
volmacht om een cassatieberoep in 
te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

20 juni 1994 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 321 

3" KAMER - 20 juni 1994 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - UITSTEL 
- INGESCHREVENE - LEEFI'IJD - LICHTING 
- VOORWAARDE. 

Wil men weten of de wet aan de inge
schrevene het recht verleent om uitstel 
te v1·agen, dan moet rekening worden 

gehouden met zijn leeftijd en de Jich
ting waartoe hij behoort; de ingeschre
vene aan wie de wet zodanig recht ver
leent, kan daarop echter alleen aan
spraak maken indien hij aan de wette
Jijke en reglementaire voorwaarden 
voldoet (1). (Artt. 10, §§ 1, 2 en 3, en 20, 
§ 5, eerste lid, Dienstplichtwet; art. 14, 
§ 1, 1°, K.B. 30 juli 1987.) 

(HOULLEZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M.940013.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 21 maart 1994 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste en het tweede 
middel: 

Overwegende dat de ingeschreve
ne, krachtens de bepalingen van ar
tikel 10, § 1, 2 en 3, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, aileen 
uitstel kan verkrijgen zolang hij in 
aanmerking komt voor het contin
gent van een lichting, genoemd naar 
een der jaren waarin hij de leeftijd 
van 19 tot 23 jaar bereikt in de ge
vallen bedoeld in§ 1, ofwel naar het 
jaar waarin hij de leeftijd van 25 
jaar bereikt in gevallen gedoeld in 
§ 2, of van 28 jaar in het geval be
doeld in § 3; 

Dat, om te bepalen of de inge
schrevene krachtens de wet om uit
stel kan vragen, rekening moet wo
ren gehouden met zijn leeftijd en 
met de lichting waartoe hij behoort; 

Overwegende dat de ingeschreve-
• ne aan wie de wet het recht ver

leent om uitstel te vragen, daarop 
echter aileen aanspraak kan maken 
indien hij aan de in de voormelde 
bepalingen gestelde vereisten vol
doet; 

Dat, ingevolge de artikelen 20, § 5, 
van de gecoordineerde dienstplicht
wetten en 14, § 1, van het koninklijk 

(1) Zie Cass., 6 maart 1967 (A.C., 1967, 837). 
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besluit van 30 juli 1987 tot uitvoe
ring van die wetten, die vereisten 
vervuld moeten zijn in de loop van 
de maand januari van het jaar v66r 
dat waarnaar de lichting waartoe de 
ingeschrevene behoort, genoemd is; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad vaststelt dat eiser tot de lich
ting 1993 behoort en dat hij in 1993 
de leeftijd van 26 jaar heeft bereikt; 
dat het naar recht beslist dat eiser 
geen aanspraak meer kan maken op 
het in artikel 10, § 2, 1°, van de ge
coordineerde dienstplichtwetten be
paalde uitstel en dat het uitstel, be
paald in artikel 10, § 3, van die 
wetten, hem aileen kan worden ver
leend als hij in januari 1992 aan de 
in die bepalingen gestelde vereisten 
voldoet; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

20 juni 1994 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 322 

2• KAMER - 21 juni 1994 

1° STRAF - ALLERLEI - STRAFMAAT -
MOTIVERING. 

2° DRUKPERS (POLITIE OVER DE) -
ANTWOORDRECHTWET BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING OP GROND VAN OVER
TREDING VAN ART. 4- OPNEMING VAN HET 
ANTWOORD. 

1 o Geen wetsbepaling verbiedt de straf
rechter om bij het bepalen van de 
straf rekening te houden met het be
staan van een vroegere veroordeling 
waarvan wordt vastgesteld dat deze 
nag niet in kracht van gewijsde is ge
gaan. (Art. 195 Sv.) (1) 

2° De opening van het antwoord als ci
vielrechtelijke veroordeling op grand 
van overtreding van art. 4 Antwoord
rechtwet doet geen afbreuk aan het 
recht op geldelijke vergoeding op 
grand van art. 3 V.T.Sv. (Artt. 4 wet 
van 23 juni 1961, 1382 B.W. en 3 wet 
van 17 april 1878.) (2) 

(VAN LIEFFERINGE T. VANDEKERCKHOVE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0035.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

vooreerst vaststellen dat eiser « bij 
arrest van 20 december 1991 van het 

(1) Zie Cass., 8 okt. 1991, A.R. nr. 4603, A.C., 
1991-1992, nr. 70. 

(2) Zie Cass., 9 juni 1975, A.C., 1975, 1073. In 
de memorie van toelichting bij het wetsont
werp betreffende het recht van antwoord leest 
men het volgende : « Het is overbodig geble
ken er in die tekst aan te herinneren dat· de 
uitoefening van het recht tot antwoord waar
over de genoemde persoon beschikt, onafhan
kelijk is van het recht op een vergoeding die 
uit de artikelen 1382 en volgende zou voort
vloeien wegens de aan die persoon door het 
gelaakt artikel veroorzaakte ·schade, de ont
stentenis of het uitblijven der publikatie van 
het antwoord of de publikatie van dit ant
woord in voorwaarden die niet met de wet 
overeenstemmen. » (Gedr.St., Kamer, 706 
(1952-1953), blz. 1.) 

::-r--_--=r:::::...:_:_:_: 
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Hof van Beroep te Antwerpen, eens
deels, op strafrechtelijk gebied werd 
veroordeeld wegens een niet ge
rechtvaardigde weigering van de in
lassing van het wederwoord en 
waarbij, anderdeels, onder meer de 
opneming van het wederwoord van 
(verweerder) binnen een termijn 
van 14 dagen na uitspraak van voor
meld arrest, werd gelast; dat gezegd 
arrest het voorwerp uitmaakt van 
een voorziening in cassatie vanwege 
(eiser) »; 

Dat zij vervolgens beslissen dat 
« met betrekking tot de straftoeme
ting, de beslissing en de oordeelkun
dige redengeving van de eerste 
rechter door het hof (van beroep) 
wordt onderschreven en bijgetre
den »; 

Dat het beroepen vonnis conside
reert dat « bij de straftoemeting 
wordt rekening gehouden met het 
feit dat het arrest van 20 december 
1991, gewezen door ( ... ) het Hof van 
Beroep te Antwerpen, en het vonnis 
van deze rechtbanken van 3 juni 
1992, voor (eiser) ernstige waarschu
wingen betekenden die hij is blijven 
miskennen »; 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling de rechter verbiedt om bij het 
bepalen van de straf rekening te 
houden met het enkele bestaan van 
een vroegere veroordeling waarvan 
wordt vastgesteld dat deze nog niet 
in kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat de rechters die te dezen op 
een dergelijke veroordeling verkla
ren acht te slaan enkel in zoverre 
zij voor een beklaagde een ernstige 
waarschuwing betekent, zonder mis
kenning van het vermoeden van on
schuld of van eisers recht van ver
dediging, geen gerechtelijke waar
heid omtrent een vroeger gepleegd 
misdrijf vastleggen doch slechts ver
melden vooreerst dat eiser wegens 
een vroeger gepleegd misdrijf werd 
vetvolgd en vervolgens dat hij hier
voor, weliswaar bij nog niet in 
kracht van gewijsde gegane beslis
sing, is veroordeeld; 

Dat zij vermogen uit het enkele 
bestaan van deze vervolging en niet 
definitieve veroordeling wegens een 
analoog misdrijf als de hier en nu 
besproken tenlastelegging, onaan
tastbaar af te leiden dat deze vervol
ging voor eiser een ernstige waar
schuwing betekende die hij is blij
ven miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat de appelrechters 
de opneming gelasten, binnen een 
termijn van vijftien dagen na uit
spraak van dit arrest, « van het we
derwoord van (verweerder) »; 

Dat zij voorts het beschikkend ge
deelte van het bestreden vonnis be
vestigen dat eiser veroordeelt, eens
deels, « tot betaling van een bijko
mende geldboete van 100 frank per 
dag vertraging in de publikatie, na 
verval van gestelde termijn », ander
deels, tot betaling aan (verweerder) 
voor morele schade de som van een 
frank, vermeerderd met de gerechte
lijke interesten en de kosten, hierin 
begrepen zijnde de kosten van 
rechtstreekse dagvaarding en de 
aanzegging ervan »; 

Overwegende dat de opneming 
van het antwoord als civielrechte
lijke veroordeling op grond van 
overtreding van artikel 4 van de wet 
van 23 juni 1961 betreffende het 
recht van antwoord, geen afbreuk 
doet aan het recht op geldelijke ver
goeding op grond van artikel 3 van 
de wet van 17 april 1878, houdende 
de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

21 juni 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. Delahaye. 

Nr. 323 

2" KAMER - 21 juni 1994 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALIN
GEN) - ART. 2.20 - GEPARKEERD VOERTUIG 
- VOORWAARDE. 

Uit de bepalingen van artt. 2.19 en 2.20 
Wegverkeersreglement volgt dat wan
neer een voertuig stilstaat om een an
dere reden dan om te laden of te los
sen, of personen te laten in- of uitstap
pen, het een geparkeerd voertuig is 
(1). 

(PIETERS T. VAN LOMMEREN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0564.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 februari 1993 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat eiseres, op een plaats 

(1) Zie : Cass., 5 nov. 1987, A.R. nr. 5519 
(A.C., 1987-88, nr. 145). 

waar de doorgang van spoorvoertui
gen zou worden belemmerd, haar 
voertuig tot stilstand bracht langs 
de rand van de weg in het verlengde 
van een rij geparkeerde wagens, de 
motor afzette, een wegenkaart raad
pleegde en de weg vroeg; dat haar 
voertuig een halve minuut stilstond 
toen het door eerste verweerder, be
stuurder van een tramvoertuig, 
werd aangereden; 

Dat zij oordelen dat eiseres haar 
voertuig in overtreding met artikel 
25.1.6° van het Wegverkeersregle
ment heeft « geparkeerd " op grond 
dat het « werd gestopt om een ande
re reden dan om te laden of te los
sen, of om personen te laten in- of 
uitstappen, namelijk om een wegen
kaart te consulteren en de weg te 
vragen », en « dat de tijdsduur van 
het stilstaan ( ... ) niet bepalend (is) 
om na te gaan of een voertuig stil
staat of parkeert »; 

Overwegende dat luidens artikel 
2.20 van het Wegverkeersreglement 
een « geparkeerd voertuig » een 
voertuig is « dat langer stilstaat dan 
nodig is voor het in- of uitstappen 
van personen of voor het laden of 
lossen van zaken » en dat luidens 
artikel 2.19 van voormeld reglement 
een « stilstaand voertuig » een voer
tuig is « dat niet langer stilstaat dan 
nodig is voor het in- of uitstappen 
van personen of voor het laden of 
lossen van zaken »; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
wanneer een voertuig stilstaat « om 
een andere reden dan om te laden 
of te lossen, of om personen te laten 
in- of uitstappen "• het een gepar
keerd voertuig is; 

Dat door op voormelde gronden te 
oordelen dat eiseres artikel 25.1.6° 
van het Wegverkeersreglement 
heeft overtreden, de appelrechters 
de in het onderdeel aangewezen be
palingen niet schenden; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

21 juni 1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter- Verslagge
ver: de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 324 

2" KAMER - 21 juni 1994 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - INTELLECTUELE VALSHEID 
- BEGRIP. 

Intellectuele valsheid bestaat erin dat in 
een materieel onaangeroerd instru
mentum feiten en akten in strijd met 
de waarheid worden vastgesteld (1). 
(Art. 196 Sw.) 

(PA'ITEAUX E.A. T. MEERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1033.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1993 gewezen 
door ~et Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de hogere beroepen van de ei
sers ontvankelijk doch ongegrond 
worden verklaard, de beroepen be-

(1) Cass., 15 okt. 1981, A.C., 1981-82, 237; 
RIGAUX en TROUSSE, Code Penal, Ill, nr. 178. 

schikking die verklaart dat de straf
vordering tegen de verweerders 
door verjaring vervallen is, wordt 
bevestigd, en de eisers worden ver
oordeeld in de kosten van deze vor
dering: 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 97 (thans 

149) van de Grondwet niet van toe
passing is op de onderzoeksgerech
ten wanneer ze beslissen over de re
geling van de procedure; 

Overwegende dat « intellectuele 
valsheid >> erin bestaat dat in een 
materieel onaangeroerd instrumen
tum feiten en akten in strijd met de 
waarheid worden vastgesteld; 

Overwegende dat de eisers wat de 
besproken bouwvergunning betreft 
enkel aan deze vergunning externe 
valsheden aanwijzen, doch geen on
waarheid die deze vergunning zou 
inhouden; dat zij zodoende geen in
tellectuele valsheid aanvoeren; 

Overwegende dat in die omstan
digheden de appelrechters door hun 
motivering het verweer van de ei
sers verwerpen, zodoende hun con
clusie beantwoorden, en hun beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de eisers worden veroordeeld tot 
schadevergoeding aan de verweer
ders: 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

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

21 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en De Gryse. 
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2• KAMER - 22 juni 1994 

BETICHTING VAN VALSHEID - VER
VALSING VAN CONCLUSIES. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot be
ticllting van valsheid m.b.t. een conclu
sie die ter zitting is ingediend en door 
de griffier voor gezien is getekend, als 
die conclusie niet de vaststelling van 
de feiten tot doel en de toekenning 
van een bijzondere bewijswaarde er
aan tot gevolg heeft (1). (Art. 459 Sv.) 

(SCIABBARASI T. MALEUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. P.94.0210 en P.94.0242.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, rechtdoende als rechtscollege 
waarnaar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 30 juni 1993; 

Gelet op het verzoekschrift tot be
tichting van valsheid, door eiser op 
10 februari 1994 ingediend en inge
schreven onder het nr. P.94.0210.F 
van de algemene rol van het Hof; 

Overwegende dat de zaken 
P.94.0210.F en P.94.0242.F samen
hangend zijn; dat er grand bestaat 
tot voeging; 

I. Wat het verzoek tot betichting 
van valsheid betreft : 

Overwegende dat ook al tast de 
vervalsing van conclusies die op de 
terechtzitting zijn neergelegd en voor 
gezien zijn getekend door de voor-

(1) RIGAUX en TROUSSE, Crimes et delits du 
Code penal, III, biz. 86, nr. 101, noot 4. Het 
Hof had wellicht de betichting van valsheid 
oak niet ontvankelijk kunnen verklaren op 
grand dat de zogezegd valse conclusie niet van 
valsheid was beticht voor het hof van beroep : 
Cass., 22 sept. 1993, A.R. nr. P.93.1121.F, 
P.93.1122.F, P.93.1123.F (A.C., 1993, nrs. 368, 
368bis, 368 ter). 

zitter en de griffier de geldigheid aan 
van een authentieke gerechtelijke 
akte, die paraaf geen gevolgen heeft 
voor de echtheid of de bewijswaarde 
van de inhoud ervan; 

Dat de bekritiseerde conclusie 
zich dienaangaande beperkt tot fei
telijke beweringen, zonder de vast
stelling van de inhoud ervan tot 
doel of de toekenning van een bij
zondere bewij swaarde eraan tot ge
volg te hebben; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
P.94.0210.F en P.94.0242.F; verwerpt 
de valsheidsvordering en veroor
deelt eiser in de kosten ervan; ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

22 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. R. Bo
verie en P. Moureau, Luik. 

Nr. 326 

2• KAMER - 22 juni 1994 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - GEVOLGEN, 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN -
STRAF LAGER DAN HET WETTELIJK MINIMUM 
- STRAFVERZWARING. 

Op l1et enkele hoger beroep van de be
klaagde kan de appelrechter de straf 
niet verzwaren, zelfs als de door de 
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eerste rechter uitgesproken straf Jager 
Jigt dan bet wettelijk minimum (1). 
(Art. 202 Sv.) 

(LEBAS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0334.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 februari 1994 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over bet ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 202 
en 203 van bet W etboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd A. wegens overtreding van ar
tikel 10.1.1° van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, en B. wegens 
vluchtmisdrijf (misdrijven gepleegd 
na 1 januari 1992); 

Overwegende dat de politierecht
bank, bij het op tegenspraak gewe
zen vonnis van 27 mei 1993, eiser 
met toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek wegens die feiten 
veroordeeld heeft tot een enkele 
straf, namelijk een geldboete van 
100 frank of een vervangende gevan
genisstraf van dertig dagen en hem 
voor de duur van vijftien dagen ver
vallenverklaard heeft van het recht 
tot het besturen van een motorvoer
tuig van de categorieen A3, A2, Al, 
B, C, D, E; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, op het hoger beroep van ei
ser, beklaagde, de beroepen beslis
sing wijzigt en eiser, met eenparige 
stemmen van de leden van de cor
rectionele rechtbank, veroordeelt tot 
een geldboete van 200 frank of een 
vervangende gevangenisstraf van 
vijfenveertig dagen; 

(1) Zie Cass., 3 dec. 1985, A.R. nr. 9670 (A.C., 
1985-86, nr. 226) 

6 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0437.F (ibid., 1993, 
nr. 397). 

Overwegende dat, wanneer het 
hoger beroep door de beklaagde ai
leen is ingesteld, de appelrechter 
slechts van de zaak kennis neemt 
binnen de perken van de belangen 
van de beklaagde; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door de toestand van eiser te 
verzwaren ofschoon het openbaar 
ministerie niet in hoger beroep was 
gekomen, de artikelen 202 en 203 
van het Wetboek van Strafvordering 
hebben geschonden; 

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

22 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal. 

Nr. 327 

2• KAMER - 22 juni 1994 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZA
KEN - ONDUIDELIJK MIDDEL - NIET-ONT
VANKELLJKHEID. 

2° UITLEVERING - OVERLEGGING VAN 
DE BUITENLANDSE AKTE TER UITVOERING 
WAARVAN DE VREEMDELING KAN WORDEN 
OPGESLOTEN - CONTROLE. 
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3° UITLEVERING - DOOR DE BUITEN
LANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT 
AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING 
- VOORWAARDEN. 

1° Niet ontvankelijk is het middel waar
uit wegens de onduidelijkheid ervan 
niet kan worden opgemaakt waarin de 
aangevoerde onwettigheid bestaat (1). 

2° Het Jigt op de weg van de regering te 
onderzoeken of voldaan is aan de door 
de wet of het verdrag vereiste overleg
ging van de stukken op grond waarvan 
een vreemdeling met het oog op uitle
vering kan worden opgesloten (2). 

3° Om een door een buitenlandse over
heid met het oog op uitlevering ver
leend bevel tot aanhouding uitvoerbaar 
te verklaren, dient het onderzoeksge
recht na te gaan of het feit zelf waar
voor dat bevel is verleend, en niet de 
omschrijving die de buitenlandse over
heid eraan gegeven heeft, een misdrijf 
is volgens de Belgische wetten en in 
het uitleveringsverdrag is omschreven; 
het gaat tevens na of het misdrijf niet 
verjaard schijnt te zijn volgens de na
tionale wet (3). 

(MANOUKIAN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0719.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de door eiser op de griffie 
van de gevangenis ondertekende 
voorziening; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de door eiser 
op 19 mei 1994 ter griffie van de ge
vangenis gedane verklaring van 

(1) Cass., 5 rnei 1993, P.93.0497.F (A.C., 1993, 
nr. 221). 

(2) Cass., 9 nov. 1993, A.R. nr. P.93.1330.N 
(A.C., 1993, nr. 456). 

(3) Cass., 11 april 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 
958); 22 april 1974 (A.C., 1974, 905). 

voorziening op een vroeger tijdstip 
is gebeurd dan die van zijn raads
man, die dezelfde dag om 10 uur 30 
op de griffie van het hof van beroep 
is ondertekend; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de door de raadsman van 
eiser op de griffie van het hof van 
beroep ondertekende voorziening 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel niet 

aangeeft hoe het arrest de artikelen 
5 en 6 van het op 25 augustus 1874 
tussen Belgie en Frankrijk gesloten 
en op 25 maart 1875 geratificeerde 
uitleveringsverdrag schendt; dat het 
derhalve onnauwkeurig en in zover
re niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het overige dat 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat het hof 
van beroep op grond van de door de 
regering medegedeelde stukken en 
zonder de bewijskracht van die ak
ten te miskennen heeft vastgesteld 
dat het verzoek tot uitlevering langs 
diplomatieke weg is gebeurd over
eenkomstig artikel 3 van dat uitle
veringsverdrag; 

Dat, in zoverre, het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest over 

een verzoek tot uitlevering of over 
de opportuniteit ervan geen uit
spraak doet en kan doen; dat het en
kel nagaat of er grond bestaat tot 
uitvoerbaarverklaring van het bui
tenlandse aanhoudingsbevel in Bel
gie; 

Dat het op de weg van de rege
ring ligt te onderzoeken of voldaan 
is aan de door de wet of het verdrag 
vereiste overlegging van de stukken 
op grond waarvan een vreemdeling 
met het oog op uitlevering kan wor
den opgesloten; 

Overwegende dat artikel 3, tweede 
lid, van de uitleveringswet van 15 
maart 1874 de nadere regelen be-
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paalt ter bescherming van de Belgi
sche openbare orde in overeenstem
ming met de artikelen 12 en 191 van 
de Grondwet; 

Dat het onderzoeksgerecht, om 
een door de buitenlandse overheid 
met het oog op uitlevering verleend 
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te 
verklaren, op de regelmatige verde
ring van de procureur des Konings, 
dient na te gaan of het feit zelf 
waarvoor dat aanhoudingsbevel is 
verleend en niet de omschrijving die 
de buitenlandse overheid eraan ge
geven heeft, een misdrijf is volgens 
de Belgische wetten en of het in het 
uitleveringsverdrag is omschreven; 
dat het daarenboven nagaat of, gelet 
op de overige stukken van de 
rechtspleging, de strafvordering vol
gens de nationale wet niet verjaard 
schijnt te zijn; 

Overwegende dat, in zoverre, het 
arrest regelmatig gemotiveerd en 
naar recht verantwoord is; 

Overwegende dat het middel ge
grond is op overwegingen die geen 
verband houden met de wettigheid 
van het arrest en waarop de appel
rechters niet verder hoefden te ant
woorden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het middel kri

tiek oefent op de beslissingen die na 
de voorlopige aanhouding van eiser 
gewezen zijn ter uitvoering van een 
door de Belgische onderzoeksrechter 
met het oog op uitlevering verleend 
aanhoudingsbevel; 

Dat het middel geen verband 
houdt met de bestreden beslissing 
en dus niet ontvankelijk is; 

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

22 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -

Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaten : mrs. 
R. Arys en P. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 328 

1 e KAMER - 23 juni 1994 

1° BANKWEZEN, KREDIETWEZEN, 
SPAARWEZEN - KREDIETVERRICHTIN
GEN - DOCUMENTAIR KREDIET - ONHER
ROEPELIJK KREDIET - UITVOEREND BESLAG 
ONDER DERDEN DOOR DE OPDRACHTGEVER. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- ALGEMEEN- GOEDEREN VAN DE SCHUL-1 
DENAAR ALS GEMEENSCHAPPEL!JKE WAAR
BORG VOOR DE SCHULDE!SERS - HYPO
THEEKWET, AR'IT. 7 EN 8 - DOCUMENTAIR 
KREDIET - ONHERROEPELIJK KREDIET -
U!TVOEREND BESLAG ONDER DERDEN DOOR 
DE OPDRACHTGEVER. 

3° BESLAG - GEDWONGEN TENU!TVOER
LEGGING - DOCUMENTAIR KREDIET - ON
HERROEPELIJK KREDIET - UITVOEREND BE
SLAG ONDER DERDEN DOOR DE OPDRACHT
GEVER. 

1°, 2° en 3° De rechter verantwoordt zijn 
beslissing tot opheffing van het uitvoe
rend beslag onder derden naar recht, 
wanneer hij daarin vaststelt dat een 
onherroepelijk documentair krediet 
werd geopend, dat is onderworpen aan 
de « uniforme regelen en usances voor 
documentaire kredieten » van de Inter
nationale Kamer van Koophandel en 
oordeelt dat, krachtens de tussen par
tijen gesloten overeenkomst, de op
drachtgever op het documentair kre
diet geen uitvoerend beslag onder 
derden kon Jeggen, daar zodanige 
maatregel de autonome, rechtstreekse 
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en onherroepelijke verbintenis die de 
bank, op zijn instructies, ten aanzien 
van de begunstigde had aangegaan, 
krachteloos zou maken; noch het be
ginsel volgens hetwelk de goederen 
van de schuldenaar gelijkmatig onder
worpen zijn aan de uitvoering van zijn 
verbintenissen, noch de regel volgens 
welke alle goederen van de schulde
naar tot gemeenschappelijke waarborg 
voor de schuldeisers strekken, die zijn 
neergelegd in de artt. 7 en 8 Hypo
theekwet, noch de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek volgens welke 
bepaalde goederen niet in beslag kun
nen worden genomen (artt. 1409 en 
1411), alsmede de bepalingen van het
zelfde wetboek inzake het uitvoerend 
beslag onder derden (artt. 1539 tot 
1544) kunnen verhinderen dat de over
eenkomstig inzake documentair kre
diet dergelijke gevolgen sorteert (1). 

(GERSON N.V. 
T. BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0105.F) 

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

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7, 8 van de Hypo
theekwet van 16 december 1851, 1409 tot 
1411, 1539 tot 1544, inzonderheid 1539 en 
1543 van het Gerechtelijk Wetboek, mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel dat afstand strikt moet worden uitge
legd en aileen kan worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn, van het beginsel van de au
tonomie van de procespartijen en van 
het algemeen beginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest, met wijziging van 
het vonnis a quo, op grond van artikel 
1543 van het Gerechtelijk Wetboek, af
wijzend beschikt over de vordering van 
eiseres strekkende tot veroordeling van 
verweerster om haar, tot beloop van het 
bedrag van het uitvoerend beslag onder 
derden, de bedragen te betalen die zij 
naar eigen verklaring aan de beslagen 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. bij dit 
arrest in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 328. 

schuldenaar (China National) verschul
digd was, na erop te hebben gewezen dat 
(p. 6, nr. 52) « het betwiste uitvoerend be
slag onder derden, op verzoek van de op
drachtgeefster (eiseres), in handen van 
haar bankier (verweerster) is gelegd met 
het oog op de betaling van een schuld
vordering waarvan de grondslag niet is 
te vinden in {de) niet-uitvoering van ver
bintenissen inzake leveringen, te betalen 
via het door (verweerster) ten gunste 
van het filiaal in Tien-Tsin van. China 
National geopende onherroepelijk docu
mentair krediet », op grond : « (5.3) dat 
niet aileen krachtens artikel 3 van de 
Uniforme regels en usances voor docu
mentaire kredieten ( ... ), die van toepas
sing zijn op de overeenkomst tussen par
tijen, het documentair krediet inhoudt 
zowel dat er een autonome en vaste ver
bintenis bestaat tot betaling tegen afgifte 
van documenten, die door de bankier je
gens de verkoopster rechtstreekse en on
herroepelijk is aangegaan, waaraan de 
opdrachtgever geen afbreuk kan doen 
door zich te beroepen op een schuldvor
dering, die berust op de niet uitvoering 
van het oorspronkelijke contract of die 
zelfs hieraan vreemd is, teneinde beslag 
te leggen op de garantie, te weten het 
documentair krediet, maar ook dat de 
opdrachtgever, door instructies te geven 
tot het openen van dat krediet, vooraf er
van heeft afgezien de rechtsgeldigheid te 
betwisten van de betalingen te verrich
ten door de emissiebank; (5.4) dat de op
drachtgever, door aan zijn bank in
structies te geven om een krediet te 
openen, zich immers onherroepelijk er
toe had verbonden niet te verhinderen 
dat de gegeven opdracht zou worden uit
gevoerd, waardoor hij dus vooraf had af
gezien van elk beslag onder derden, zelfs 
om betaling te verkrijgen van een aan 
het oorspronkelijke contract vreemde 
schuldvordering, met name omdat het 
ondenkbaar is dat hij uitdrukkelijk een 
onherroepelijke verbintenis had willen 
aangaan, terwijl het terzelfdertijd zijn 
bedoeling was ze te herropen; dat de toe
stand van de opdrachtgever, wegens zijn 
persoonlijke verbintenis jegens de be
gunstigde van het krediet, dus anders is 
dan die van eventuele andere schuldei
sers van hem •; ( ... ) « (5.6) ( ... ) (artikel 
1543 van het Gerechtelijk Wetboek) der
halve geen toepassing ltan vinden wan
neer de veroordeling van zijn bank als 
derde beslagene tot gevolg zou hebben 
dat de opdrachtgever onrechtstreeks be
komt dat zijn bank verhinderd wordt 
haar eigen abstracte verbintenissen je-
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gens de begunstigde van het documen
tair krediet uit te voeren of, wat te dezen 
het geval blijkt te zijn, indien hij niet 
zou kunnen verhinderen dat die begun
stigde betaald wordt, nu het verzoek tot 
opening van een documentair krediet 
door (verweerster) aan haar correspon
dent in Tien-Tsin was gericht; dat het ge
volg van die veroordeling zou zijn dat hij 
zelf door hem aan zijn bankier gestorte 
geld zou terugkrijgen nadat hij twee
maal bewarend beslag onder derden 
heeft gelegd, dat nadien in uitvoerend 
beslag onder derden werd omgezet, in 
het kader waarvan hij vraagt dat zijn 
bankier op basis van artikel 1543 wordt 
veroordeeld », met de toevoeging (5.7) 
dat voormeld artikel onderstelt dat het 
om een vaststaande en eisbare schuld 
gaat, (wat) te dezen niet het geval lijkt 
te zijn, vermits (verweerster), bankier 
van de opdrachtgever << een verbintenis 
tot opening van een documentair krediet 
uitvoert, maar jegens de verkoper geen 
zekere en eisbare schuld heeft, en dat, 
nu het documentair krediet, overeenkom
stig het verzoek van (eiseres) van 16 fe
bruari 1989, bij de correspondant van 
(verweerster) in Tien-Tsin, de Bank of 
China, is geopend, het filiaal van Tien
Tsin geen andere gesprekspartner heeft 
dan de bank in Tien-Tsin, die het te ha
ren voordele gevraagde krediet heeft ver
leend », 

terwijl, eerste onderdeel, het uitvoe
rend beslag onder derden dat, ingevolge 
een in kracht van gewijsde gegaan uit
voerbaar vonnis, door de opdrachtgever 
van een documentair krediet is gelegd op 
de schuldvordering van zijn schuldenaar 
jegens de bank die het documentair kre
diet heeft geopend, geen afbreuk doet 
aan de onherroepelijke en abstracte ver
bintenis van die bankier en de uitvoe
ring ervan niet verhindert, maar integen
deel strekt tot uitvoering van die onher
roepelijke of abstracte verbintenis ten 
gunste van hem die, door een toetHge
ning op grond van uitdrukkelijke wette
lijke bepalingen en van een uitvoerbare 
titel, schuldeiser van die schuldvordering 
is geworden, of die, althans, ten gevolge 
van uitdrukkelijke wettelijke bepalingen 
en van een uitvoerbare titel, wettig de 
betaling mag innen; het onherroepelijk 
en abstracte karakter van de verbinte
nissen van de bankier en/of van de op
drachtgever dus, buiten de werkelijke af
stand van de opdrachtgever of van enige 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling, geens
zins een reden is om af te wijken van 

het beginsel volgens hetwelk de schulde
naar voor zijn schulden instaat met al 
zijn roerende en onroerende goederen, 
met inbegrip van zijn schuldvorderingen, 
welk beginsel is neergelegd in de artike
len 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 
december 1851, waarop de uitzonderin
gen beperkend zijn opgesomd bij de arti
kelen 1409 tot 1411 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en de specifieke toepassingsre
gels betreffende vorderingsrechten, in 
het bijzonder met betrekking tot het uit
voerend beslag onder derden, zoals zij 
zijn vastgesteld bij de aritkelen 1539 tot 
1544 van het Gerechtelijk Wetboek; het 
arrest, doordat het de oorspronkelijke 
vordering verwerpt op grond van het on
herroepelijk of abstract karakter van de 
litigieuze verbintenissen, welke kenmer
ken geen afbreuk kunnen doen aan de 
aangevoerde wettelijke bepalingen, deze 
derhalve schendt (schending van de arti
kelen 7, 8 van de Hypotheekwet van 16 
december 1851, 1409 tot 1411 en 1539 tot 
1544, inzonderheid 1539 en 1543 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, afstand strikt moet 
worden uitgelegd en alleen kan worden 
afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn; afstand door de 
opdrachtgever van een documentair kre
diet, al staat die vast, van de betwisting 
van de rechtsgeldigheid van de door de 
emissiebank van het documentair kre
diet te verrichten betalingen, niet in
houdt dat wordt afgezien van het wette
lijke recht om, op basis van een uitvoer
baar vonnis, beslag te leggen op de 
goederen van zijn schuldenaar, met inbe
grip van zijn schuldvorderingen, en al
dus, krachtens een wettelijke titel beta
ling te ontvangen van die schuldvorde
ring, gerechtigd te zijn tot uitvoering 
door de bank van haar abstracte verbin
tenis, inzonderheid wanneer het beslag 
gegrond is op een schuldvordering die 
vreemd is aan het oorspronkelijke con
tract van het documentair krediet - zo
als het arrest in het onderhavige geval 
vaststelt; het arrest, doordat het de oor
spronkelijke vordering verwerpt op 
grond dat van ieder beslag onder derden 
vooraf is afgezien, zelfs om betaling te 
bekomen van een schuldvordering die 
vreemd is aan het oospronkelijk con
tract, derhalve het algemeen rechtsbe
ginsel dat afstand strikt moet worden 
uitgelegd en alleen kan worden afgeleid 
uit feiten die voor geen andere uitleg
ging vatbaar zijn, alsmede artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, 
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daar het aan de overeenkomst tussen de 
begunstigde van het krediet en verweer
ster gevolgen toekent die zij niet wettig 
tussen partijen heeft; 

de1·de onderdeel, verweerster voor de 
appelrechters niet heeft betwist dat de 
schuld een vaststaande en eisbare schuld 
is, wat door het arrest wordt verworpen 
op grond van feiten waarover geen debat 
is gevoerd, nu verweerster integendeel 
bij conclusie heeft beweerd dat de Bank 
of China de begunstigden van de kredie
ten op de hoogte heeft gebracht, zonder 
deze te bevestigen; zoals het arrest (p. 3) 
vaststelt, verweerster een verklaring 
heeft gedaan waarin zij heeft erkend dat 
zij krachtens het documentair krediet nr. 
6157/78005 een bedrag van 32.757 US $ 
verschuldigd was aan het filiaal in Tien
Tsin en dat zij op 29 juli en 25 augustus 
1987 krachtens het documentair krediet 
nr. 6157/78003 een bedrag van 6.585,38 en 
van 2.764,50 dollar diende te betalen; het 
arrest, doordat het de oorspronkelijke 
vordering wegens het feit dat de schuld 
van verweerster niet vaststaande of eis
baar was, heeft afgewezen, derhalve arti
kel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt evenals de bewijskracht van de 
door de derde beslagene op 3 juli 1987 
afgelegde verklarin:g, waarvan sprake is 
in het arrest, miskent, vermits het daar
van een uitlegging geeft die niet te ver
enigen is met de bewoordingen ervan en 
de bewijskracht van de conclusie van 
verweerster (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), alsmede het beginsel van de 
autonomie der procespartijen en het al
gemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging miskent: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat het door verweerster, in op
dracht van eiseres geopende docu
mentair krediet onderworpen was 
« aan het algemeen reglement van 
(verweerster) en aan de "Uniforme 
regels en usances voor documentai
re kredieten " van de lnternationale 
Kamer van Koophandel, oorspron
kelijke herziening in 1974 en, vol
gens een latere telex, 1983 >>; 

Overwegende dat het arrest, als 
redenen voor zijn beslissing tot 
opheffing van het door eiseres in 
handen van verweerster gelegde uit
voerend beslag onder derden, zegt 

dat « overeenkomstig artikel 3 van 
de door (verweerster) aangevoerde 
« Uniforme regels en usances voor 
documentaire kredieten, die van toe
passing zijn op de tussen partijen 
gesloten overeenkomst, het docu
mentair krediet inhoudt dat er een 
autonome en vaste verbintenis tot 
betaling tegen afgifte van documen
ten bestaat, die door de bankier je
gens de verkoopster rechtstreeks en 
onherroepelijk is aangegaan, waar
aan de opdrachtgever geen afbreuk 
kan doen door zich te beroepen op 
een schuldvordering, die op niet uit
voering van het oorspronkelijke con
tract berust of die zelfs hieraan 
vreemd is, teneinde beslag te leggen 
op de garantie, te weten het docu
mentair krediet >>; 

Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat eiseres, opdrachtgever, 
krachtens de tussen partijen geslo
ten overeenkomst, geen uitvoerend 
beslag onder derden op het docu
mentair krediet kon leggen, daar zo
danige maatregel de autonome, 
rechtstreekse en onherroepelijke, op 
haar verzoek; genomen verbintenis 
van verweerster jegens de beguns
tigde, krachteloos zou maken; 

Overwegende dat het onderdeel 
de interpretatie van de overeen
komst door het hof van beroep niet 
bekritiseert; dat het aan het arrest 
verwijt de erin aangewezen wette
lijke bepalingen te schenden, door
dat het uit die interpretatie en met 
name uit de aard van de verbintenis 
van de bankier afleidt dat de schuld
vordering van de begunstigde onbe
schikbaar is; 

Overwegende dat noch de artike
len 7 en 8 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, noch de artikelen 
van het Gerechtelijk Wetboek waar
van sprake is in het onderdeel, ver
hinderen dat de overeenkomst, zoals 
zij in het arrest is omschreven, de 
eraan erkende gevolgen heeft; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 
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Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, door 

de in het antwoord op het eerste on
.-derdeel van het middel overgeno
men overwegingen en vaststellin
gen, zijn beslissing dat het beslag 
onder derden wordt opgeheven, 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel, waarin kritiek 
wordt geuit die, in de onderstelling 
dat zij gegrond is, geen invloed 
heeft op de wettigheid van de beslis
sing, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Over de door verweerster tegen 

het onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het mid
del is zonder belang; 

Overwegende dat het onderdeel 
kritiek oefent op ten overvloede ge
geven redenen van het arrest; 

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

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

23 juni 1994 - 1 • kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Delahaye en Kirkpatrick. 

Nr. 329 

1 e KAMER - 23 juni 1994 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - AL
GEMEEN- PACHTWET, ART. 2, 2°- TOEPAS
SINGSGEBIED - GEBRUIK VOOR EEN DUUR 

VAN MINDER DAN EEN JAAR- ACHTEREEN
VOLGENDE OVEREENKOMSTEN - VOOR
WAARDE. 

De achtereenvolgende overeenkomsten 
betreffende een zelfde perceel en 
waarvan het voorwerp een duur van 
minder dan een jaar gebruik in zich 
sluit, worden krachtens art. 2, 21', 
Pachtwet, v66r de wijziging ervan bij 
de wet van 7 nov- 1988, uit het toepas
singsgebied van voormelde wet alleen 
uitgesloten voor zover zij niet tussen 
dezelfde personen zijn aangegaan (1). 

(D'HONDT T. VANDAMME E.A.) 

ARREST ( vertalin{j) 

(A.R. nr. C.93.0266_F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 januari 1993 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Doornik; 

Over het middel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 2, 2°, van de Pachtwet, v66r de 
wijziging ervan door de wet van 7 
november 1988, de bepalingen van 
deze wet niet van toepassing zijn op 
de overeenkomsten waarvan het 
voorwerp een duur van minder dan 
een jaar gebruik in zich sluit; dat, 
evenwel, krachtens genoemde wets
bepaling als zodanig niet kunnen 
worden beschouwd als achtereenvol
gende overeenkomsten, waarbij een 
zelfde gebruiker zich jegens een 
zelfde eigenaar verbindt om op een 
zelfde perceel gedurende meer dan 
een seizoen voor het gewone teelt
en onderhoudswerk te zorgen; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling is ingegeven door het vermoe
den dat, wanneer achtereenvolgende 
overeenkomsten voor een zelfde per
ceel zijn gesloten tussen een zelfde 
gebruiker en een zelfde eigenaar 

(1) Cass., 6 jan. 1984, A.R. nr. 3995 (A.C., 
1983-84, nr. 235) met de verwijzingen in voet
noot 1. 
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waarbij de gebruiker zich verbindt 
tot het gewone teelt- en onderhouds
werk, de partijen, ook al sluit het 
voorwerp van de overeenkomst tel
kenmale een duur van minder dan 
een jaar gebruik in zich, van meetaf 
de bedoeling hebben gehad een ge
wone pachtovereenkomst te sluiten 
voor doorlopende exploitatie, maar 
die overeenkomst anders hebben op
gemaakt ten einde de bepalingen 
van de Pacht-IIITet te omzeilen; 

Overwegende dat die ratio legis, 
welke steunt op de vermoede bedoe
ling van de partijen, ontbreekt wan
neer de achtereenvolgende overeen- . 
komsten niet tussen dezelfde perso
nen zijn gesloten, omdat het telken
male ofwel om een andere gebrui
ker, ofwel om een andere eigenaar
verpachter gaat; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt « dat (de verweer
ders) zich altijd heftig hebben ver
zet tegen de exploitatie van dat per
ceel door (eiser) voor het jaar 1986; 
dat de prijs van het pachtcontract 
door Van den Daelen Dirk moest 
werden betaald en dat hij het was 
die zich jegens (de verweerders) ver
bond ( ... ); dat uit het geheel van de 
elementen van het dossier duidelijk 
de wil van (de verweerders) blijk;t 
om seizoenovereenkomsten te slm
ten voor de verpachting van hun 
gronden; ( ... ) dat het te dezen geen 
twijfel lijdt dat de partijen de bedoe
ling hadden seizoen?vereenkomst~.n 
te sluiten; ... (dat e1ser) het bewiJS 
niet !evert dat hij de aan de (ver
weerders) toebehorende percelen ge
durende twee achtereenvolgende ja
ren heeft geexploiteerd »; 

Dat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat een ander 
persoon dan eiser voor het jaar 1986 
een seizoenovereenkomst had geslo
ten, zonder de in het middel aange
geven wetsbepalingen te schenden, 
heeft kunnen beslissen dat de 
Pachtwet te dezen niet van toepas
sing was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het, wat 
de zaak A.R. nr. 10405 betreft, het 
beroepen vonnis bevestigt, de zaak 
voor verdere behandeling naar de 
eerste rechter verwijst en uitspraak 
doet over de kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Bergen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

23 juni 1994 - 1 • kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gelijkluic!ende 
conclusie van de h. Janssens de Blstho
ven advocaat-generaal - Advocaten : 
mr;. De Bruyn en Geinger. 

Nr. 330 

1 e KAMER - 23 juni 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - ALLERLEI - INVORDE
RING - BELASTING VASTGESTELD TEN NAME 
VAN HET GEZINSHOOFD - ROERENDE EN ON
ROERENDE GOEDEREN VAN DE ECHTGENO
TEN - BEGRIP. 
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Art. 294, § 1, W.I.B., v66r de wijziging er
van bij art. 21 wet van 10 feb. 1981, 
lrrachtens l1etwelk de invordering van 
de belasting ten name van het gezins
hoofd mocht worden vervolgd op alle 
roerende en onroerende goederen van 
de echtgenoten, had alleen betrekking 
op die goederen en niet op de persoon
lijke inlwmsten van de echtgenoot. 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0409.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel: sehending van 
de artikelen 97 (oud) van de Grondwet, 6 
van bet Burgerlijk Wetboek, 294 van bet 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
geeoordineerd bij bet koninklijk besluit 
van 26 februari 1964, voor de wijziging 
ervan bij de wet van 10 februari 1981, en 
eveneens voor bet nieuwe Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, geeoordineerd 
bij bet koninklijk besluit van 10 april 
1992, 

doordat bet arrest eiser veroordeelt tot 
teruggave van bet bedrag van 1.264.673 
frank aan verweerster en eisers tegen
vordering tot sehadeloosstelling onge
grond verklaart, op grond dat verweer
ster haar vordering tot teruggave ver
laagt tot bet bedrag van 1.264.673 frank, 
dat bet gesebil tussen de partijen aldus 
wordt beperkt tot de bedragen van bet 
aanslagjaar 1972; dat eiser niet betwist 
dat een eehtgenote reeht heeft op terug
gave, wanneer zij, bij vergissing of ge
dwongen, met eigen geld belastingen be
taalt die ten name van het gezinshoofd 
gevestigd zijn en die zij niet persoonlijk 
versehuldigd is; dat in het kader van bet 
gesehil, zoals het is afgebakend door de 
beperkte vordering van verweerster, de 
gevorderde sommen afkomstig zijn van 
bet uitvoerend beslag dat eiser heeft ge
legd op de huurgelden van bet pand ge
legen aan de rue Puits-en-Soek, 120-124, 
rue Entre-deux-Ponts 24, te Luik; dat 
verweerster, die geseheiden is van goe
deren, voornoemd pand in eigen naam 
heeft gekoebt tegen de prijs van 650.000 
frank, bij voor notaris Gregoire verleden 

akte van 25 mei 1965; dat bet pand een 
handelsbestemming heeft en als beleg
gingspand is gekoeht; dat de koopakte de 
wijze van betaling van de prijs preei
seert : een gestort voorsehot van 25.000 
frank, een bypotheeaire lening van 
450.000 frank, een saldo van 175.000 
frank, dat opeisbaar wordt in augustus 
1965; dat de bypotheeaire lening met een 
aflossingstermijn van 25 jaar het aan
deel van de leners in de sehuld of in de 
reehten op vergoeding heeft vastgesteld; 
dat verweerster een beroep heeft uitge
oefend dat haar van 1948 tot 1958 en van 
1966 tot baar pensionering in 1985 be
drijfsinkomsten heeft opgeleverd (zie de 
overgelegde pensioenstukken); dat ver
weerster zelf de hypotheeaire lening 
heeft afgelost van 24 november 1966 tot 
de vervroegde vervaldag ervan in 1988; 
dat zij aldus bet bijna volledig bedrag 
van de hypotbeeaire lening met haar be
drijfsinkomsten heeft betaald (zie over
gelegde stukken van de bank); dat ver
weerster alleen niet bewijst bet voor
sehot met eigen middelen te hebben 
betaald; dat, gezien het feit dat genoemd 
voorsehot sleehts een klein gedeelte (30 
pet.) van de prijs vertegenwoordigt, bet 
ontbreken van bewijzen van de oor
sprong van in 1965 betaalde bedragen 
geen omstandigheid is waaruit zou kun
nen worden afgeleid dat de aankoop als 
eigen goed op 25 mei 1965 als dekmantel 
diende voor de aankoop van een gemeen
sehappelijk goed dat aldus bedrieglijk 
aan de reebten van de fiseus werd ont
trokken; ( ... ) dat verweerster reeht heeft 
op teruggave van alle bedragen die eiser 
ten onreebte heeft ontvangen voor het 
aanslagjaar 1972, 

terwijl, eerste onderdeel, bet feit dat 
het voorsehot, waarvan de betaling met 
eigen geld niet was bewezen door ver
weerster, sleehts een klein gedeelte van 
de prijs (30 pet.) vertegenwoordigde, de 
beslissing dat verweerster reeht heeft op 
teruggave van alle, door eiser ten on
reebte voor het aanslagjaar 1972 ontvan
gen bedragen niet naar reeht verant
woordt; immers, enerzijds, bet bewijs 
niet is geleverd dat verweerster de volle
dige prijs van bet door haar gekoehte 
goed met eigen geld had betaald, zodat 
zij geen reeht had op teruggave van het 
volledige, door eiser ontvangen bedrag; 
de omstandigheid dat bet betaalde be
drag, waarvan de oorsprong niet was be
wezen, sleebts een klein gedeelte van 
niet meer dan 30 pet. van de prijs verte
genwoordigde, de toepassing niet in de 
weg staat van bet in artikel 294 (oud) 
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van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bedoelde wettelijk vermoeden dat 
de openbare orde raakt, strikt moet wor
den toegepast en niet afhangt van de be
trekkelijke grootte van de bedragen 
waarvan de oorsprong door de partijen 
niet wordt bewezen; anderzijds, de om
standigheid dat verweerster het bewijs 
niet Ievert van het feit dat zij het voor
schot op de prijs met eigen geld heeft 
betaald, op zich al voldoende is om toe
passing te maken van artikel 294 (oud) 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen en bijgevolg de prijs voor de aan
koop van het gemeenschappelijk goed, in 
de zin van die bepaling, bedrieglijk is 
onttrokken aan de rechten van de fiscus; 
het arrest aldus het ten voordele van ei
ser ingevoerde vermoeden omkeert, door 
het in het voordeel van verweerster toe 
te passen (schending van de artikelen 6 
van het Burgerlijk Wetboek en 294 (oud) 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen); 

tweede onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie uitdrukkelijk betoogde dat, de 
gehele toestand van de echtgenoten in 
aanmerking genomen, de geringe inkom
sten van verweerster niet voldoende zijn 
om te vermoeden dat zij de verschillende 
panden, waarvan sprake, met eigen geld 
heeft kunnen kopen; het arrest, nu het 
beslist dat verweerster het bewijs van de 
betaling van de prijs had geleverd, om
dat zij een beroep heeft uitgeoefend en 
de hypothecaire lening heeft afgelost, 
niet naar eis van recht op dat verweer 
antwoordt; het arrest immers niet het 
werkelijke bedrag nagaat dat van haar 
beroep voortkomt en begrepen is in de 
door verweerster gedane betalingen; dat 
het aldus niet antwoordt op dat verweer
middel (schending van het vroegere arti
kel 97 van de Grondwet); uit de motiver
ing van het arrest bovendien niet kan 
worden opgemaakt of het Hof (van be
roep) heeft beslist ofwel dat de bedrijfs
inkomsten van verweerster aanzienlijk 
waren en de litigieuze betalingen ruim
schoots verantwoordden, ofwel dat die 
inkomsten, zelfs al waren ze laag, die be
talingen tach nog verantwoordden, ofwel 
dat, zelfs in het geval dat die inkomsten 
te laag waren om aile betalingen te ver
antwoorden, een gedeeltelijke verant
woording van de betalingen reeds vol
doende was om de sanctie van de wet te 
ontlopen; die motivering tegenstrijdig en 
duister is (schending van het vroegere 
artikel 97 van de Grondwet) en de beslis
sing niet naar recht verantwoordt 

(schending van het vroegere artikel 294 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen): 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis, die 
het arrest overneemt, volgt dat de 
rechtsvordering strekt tot terugbe
taling van huurgelden die door eiser 
in beslag genomen zijn tot betaling 
van belastingen op de inkomsten 
van de echtgenoot van verweerster; 

Overwegende dat het toentertijd 
toepasselijke artikel 294, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen bepaalt dat de invordering 
van de belasting gevestigd ten name 
van het gezinshoofd mag worden 
vervolgd op al de roerende of onroe
rende goederen van de echtgenoten, 
tenzij wordt bewezen, onder meer, 
dat die goederen door de echtgenoot 
van de belastingschuldige zijn ge
kocht met zijn eigen inkomsten; 

Overwegende dat die van het ge
meen recht afwijkende bepaling en
kel betrekking heeft op de roerende 
en onroerende goederen en niet op 
de persoonlijke inkomsten van de 
echtgenoot waarop de gewone regels 
van de bewijslast van toepassing 
zijn; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, beslist dat de inbeslaggeno
men huuropbrengsten van het door 
verweerster in eigen naam gekochte 
pand « eigen inkomsten van (ver
weerster) zijn »; 

Dat het arrest door die overweging 
de beslissing voldoende naar recht 
verantwoordt, zodat de in de twee 
onderdelen aangevoerde grieven niet 
tot cassatie kunnen leiden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang. 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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23 juni 1994 - 1e kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever: mevr. Charlier - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Kirkpatrick. 

Nr. 331 

2" KAMER - 23 juni 1994 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING- GRONDEN VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING- BEVOEGDHEID VAN BET ONDER
ZOEKSGERECHT. 

De onderzoelrsgerechten die geroepen 
zijn om een bevel tot aanlwuding op 
zijn wettigheid te toetsen, vermogen 
niet te verhelpen aan de onregelmatig
heid ervan wegens het ontbrelren van 
elke vermelding van de feitelijke om
standigheden van de zaak of eigen aan 
de persoonlijkheid van de verdachte. 
(Voorlopige-Hechteniswet, art. 16, § 5.) 
(1) 

(1) Het O.M. had tegenstrijdige conclusie ge
nomen. Met verwijzing naar de rechtspraak 
van het Hof (m.n. Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 
6511, A.C., 1987-88, nr. 356, met voetnoot; 6 feb. 
1991, A.R. nr. 8890, A.C., 1990-91, nr. 305) acht
te hij bet onderzoeksgerecht, geroepen om de 
wettigheid van bet bevel tot aanhouding te 
toetsen, en om te beslissen over de handha
ving van de voorlopige hechtenis, bevoegd om 
de motivering· ervan te verbeteren, hetzij door 
een verkeerd motief te corrigeren, hetzij zelf 
in ontbrekende motieven te voorzien, b.v.b. 
wanneer de onderzoeksrechter nagelaten heeft 
de feitelijke omstandigheden van de zaak of 
eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte 
te vermelden die de voorlopige hechtenis wet
tigen. - Zie: A. DE NAUW en M. VANDEBOTER
MET, « Het bevel tot aanhouding •, blz. llO, in: 
R. DECLERCQ en R. VERSTRAETEN, « Voorlopige 
Hechtenis », publikatie van het Instituut van 
strafrecht, K.U. Leuven, nr. 6 (Acco - Leuven, 
1991); - J. DE ConT,« Le controle de la deten
tion preventive », blz. 218 e.s., in La detention 
preventive, sous la direction de B. Dejemeppe 
(Larcier, 1992). · 

(COUDRE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0808.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 16, § 5, van de Voorlopige
Hechteniswet het bevel tot aanhou
ding de opgave bevat van het feit 
waarvoor het wordt ver leend, de 
wetsbepaling vermeldt die bepaalt 
dat het feit een misdaad of een wan
bedrijf is en het bestaan vaststelt 
van ernstige aanwijzingen van 
schuld; de rechter in het bevel tot 
aanhouding de feitelijke omstandig
heden van de zaak en die welke ei
gen zijn aan de persoonlijkheid van 
de verdachte, die de voorlopige 
hechtenis wettigen gezien de crite
ria bepaald in artikel 16, § 1, van de 
Voorlopige-Hechteniswet, vermeldt; 

Overwegende dat de raadkamer 
en in hager beroep de kamer van in
beschuldigingstelling, welke geroe
pen zijn de wettigheid van het bevel 
tot aanhouding te toetsen, vermogen 
de door de onderzoeksrechter v:er
melde feitelijke omstandigheden 
van de zaak en die welke eigen zijn 
aan de persoonlijkheid van de ver
dachte, te verbeteren, hetzij door 
een verkeerde redengeving te ver
vangen door een juiste, hetzij door 
een ontoereikende redengeving aan 
te vullen; dat ze echter niet vermo
gen te verhelpen aan de onregelma
tigheid van een bevel tot aanhou
ding wegens het ontbreken van elke 
vermelding van deze omstandighe
den; 

Overwegende dat het door de on
derzoeksrechter verleende bevel tot 
aanhouding enkel vermeldt : « gelet 
op art. 16, par. 1 en 5 van de wet 
van 20 juli 1990; dat, vermits de mis-
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drijven worden bestraft met dwang
arbeid die meer dan 15 jaar be
draagt, de openbare veiligheid in 
gevaar is en het uitvaardigen van 
een bevel tot aanhouding gerecht
vaardigd is »; 

Overwegende dat met deze reden
geving geen enkele van de door arti
kel 16, § 5, van de Voorlopige-Hech
teniswet vereiste omstandigheden 
wordt vermeld; 

Dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling derhalve niet kon ver
helpen aan de onregelmatigheid van 
het bevel tot aanhouding; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde middel, vernie
tigt het bestreden arrest; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

23 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter; 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Huybrechts -
Andersluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. P. Verstraeten, Brussel. 

Nr. 332 

1 e KAMER - 24 juni 1994 

1° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGE
MEEN - BEWIJSREGELEN - ARIT. 1341, 1347 
EN 1353 B.W. - AARD. 

2° OPENBARE ORDE BEWIJS - BUR-
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BEWIJSRE
GELEN - ARIT. 1341, 1347 EN 1353 B.W. -
AARD. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - SCHEN
DING VAN DE ARIT. 1341, 1347 EN 1353 B.W. -
VOOR HET EERST VOOR HET HOF AANGE
VOERD - ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De regelen betreffende het be
wijs in burgerlijke zaken neergelegd 
in de artt. 1341, 1347 en 1353 B. W. zijn 
geen bepalingen van openbare orde of 
van dwingend recht (1). 

3° Niet ontvankelijk is het middel waar
in voor het eerst voor het Hoi wordt 
aangevoerd dat de wederpartij het be
staan en de inhoud van de door haar 
ingeroepen mondelinge overeenkomst 
van burgerlijke aard niet met feitelijke 
vermoedens mocht bewijzen (2). 

(MEULIJZER E.A. T. KLINIEK ONZE-LIEVE-VROUW 
VAN ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8268) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de appelrechters niet ver
mochten het bewijs met feitelijke 
vermoedens toe te Iaten van de 
overeenkomst tussen de partijen 
met betrekking tot de inning van de 
erelonen van de eisers, de afhouding 
van kosten en de uitkering van het 
saldo ervan, zonder vast te stellen 

(1) Cass., 22 maart 1973 (A.C., 1973, 930); zie 
N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de Ja preuve, 
Larcier, 1991, biz. 150, nr. 307. 

(2) Verweerster beriep zich voor de feiten
rechters op een mondelinge overeenkomst en 
vond het bewijs ervan in de uitvoering ervan 
door beide partijen gedurende verschillende 
jaren. De eerste rechter nam het bestaan van 
de overeenkomst aan. De eisers voerden in 
hun appelconclusie enkel aan dat overeenkom
stig de artt. 1315 B.W. en 870 Ger.W. de bewij
slast op verweerster rustte. 
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dat er een begin van bewijs met ge
schrift was; 

Overwegende dat de eisers voor 
de appelrechters niet hebben aange
voerd dat verweerster het bestaan 
en de inhoud van de bedoelde over
eenkomst niet met feitelijke ver
moedens mocht bewijzen; dat zij 
voor de appelrechters enkel hebben 
aangevoerd dat verweerster dit be
staan en die inhoud niet bewees zo
als vereist door de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat de artikelen 1341, 1347 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek 
niet van openbare orde of van dwin
gend recht zijn; 

Dat het middel nieuw, mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

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

24 juni 1994- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Verougstraete, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Wauters -
Gelijlrluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Verbist en Geinger. 

Nr. 333 

1 e KAMER - 24 juni 1994 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - WE'ITIGE VERDENKING 
- NAUWE BANDEN TUSSEN EEN MAGISTRAAT 
EN ZIJN COLLEGA'S - GEVOLG. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - WE'ITIGE VERDENKING 
- VORDERING TOT ON'ITREKKING VAN EEN 
ZAAK- BEVOEGDHEID VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE. 

1° Wanneer het Hoi van Cassatie oor
deelt dat de in een vordering tot ant
trekking van de zaak aan een recht
bank wegens wettige verdenking aan
gevoerde omstandigheden, met name 
de nauwe banden tussen een magis
traat en zijn collega's van een zelfde 
gerecht, bij de eiser en bij derden een 
wettige verdenking kunnen doen ont
staan over de strikte onafhankelijk
heid en onpartijdigheid van de rech
ters die over de zaak uitspraak moeten 
doen, wijst het de vordering tot ant
trekking toe en beveelt het de verwij
zing van de zaak naar een andere 
rechtbank. (Art. 648, 2°, Ger.W.) 

2° Het openbaar ministerie vermag, we
gens wettige verdenking, een vorde
ring in te stellen tot onttrekking van 
de zaak aan het gerecht waarbij het 
zijn ambt uitoefent (1). (Artt. 138, 
tweede lid, en 648, 2°, Ger.W.) 

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG TE BRUSSEL) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0214.N) 

HET HOF - Gelet op het met re
denen omklede en ondertekende 
verzoekschrift dat op 13 juni 1994 
ter griffie van het Hof door de pro
cureur des Konings te Brussel is in
gediend en waarin verzoeker vraagt 
dat de zaak die door X ... , ondervoor
zitter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, is ingediend ten 
einde kennis te krijgen van per
soonsgegevens die op het Ministerie 
van Justitie in haar « persoonlijk 

(1) Zie rede door de H. Delange, procureur
generaal, uitgesproken op de plechtige zitting 
van bet Hof van Cassatie op 2 september 19'74, 
nr. 13. 



Nr. 334 HOF VAN CASSATIE 663 

dossier » berusten, aan die recht
bank zou worden onttrokken we
gens wettige verdenking; 

Overwegende dat, gezien de nau
we banden tussen een magistraat en 
zijn collega's van een zelfde gerecht 
en gezien de verwijzing in de vorde
ring van X... naar de door haar be
twiste benoeming van Y ... als voor
zitter van die rechtbank, die om
standigheden bij X... en bij derden 
een wettige verdenking kunnen 
doen ontstaan nopens de strikte on
afhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechters die over de zaak uit
spraak moeten doen; 

Dat het openbaar ministerie, inge
volge artikel 138, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, in burgerlijke 
zaken, ambtshalve optreedt wanneer 
de openbare orde in gevaar wordt 
gebracht door een toestand die ver
holpen moet worden; dat de door de 
vordering tot inzage ontstane toe
stand het ambtshalve optreden van 
het openbaar ministerie verant
woordt; 

Overwegende dat, om de genoem
de verdenking te weren, de zaak 
aan de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel moet worden onttrok
ken; 

Om die redenen, beveelt dat de 
zaak, ingeschreven onder nr. 
94/5670/ A op de algemene rol van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, aan die rechtbank wordt 
onttrokken; verwij st de zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen. 

24 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 334 

3" KAMER - 27· juni 1994 

1° INTERESTEN - GERECHTELIJKE INTE
RESTEN - VERTREKPUNT - ART. 10 WET BE
SCHERMING LOON- INTEREST VAN RECHTS
WEGE VERSCHULDIGD - VERZUIM VAN 
SCHULDEISER IN PROCESHANDELING - BE• 
OORDELING RECHTER. 

2° LOON - BESCHERMING - ART. 10 WET 
BESCHERMING LOON - INTEREST VAN 
RECHTWEGE VERSCHULDIGD - GERECHTE
LIJKE INTRESTEN - VERTREKPUNT - VER
ZUIM VAN SCHULDEISER IN PROCESHANDE~ 
LING - BEOORDELING RECHTER. 

1° en 2° Uit de bepaling van art. 10 Wet 
Bescherming Loon volgt niet dat de 
rechter gerechtelijke interest op het 
gevorderde. loon moet toekennen wan
neer hij vaststelt dat het uitblijven van 
de gerechtelijke beslissing aan de na
latigheid van de eiser, werknemer, te 
wijten is. 

(MATTHEUS T. JOHNSON WAX BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.94.0004.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1993 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 2, eerste lid, 3°, 
en 10 van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het loon 
der werknemers, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing eiser gerechtigd verklaart op 
3.397,- frank feestdagenvergoeding, 
8.729,- frank verlofgeld, 353.016,- frank 
verbrekingsvergoeding en 235.344,
frank uitwinningsvergoeding « aile be
dragen te vermeerderen met de wette
lijke intresten vanaf 6 mei 1982 en met 
de gerechtelijke intresten vanaf de da
tum van de inleidende dagvaarding (3 
mei .1983) tot op 28 november 1983 en 
van 28 augustus 1990 tot op de dag van 
de effectieve betaling, deze intresten ai
leen te berekenen op de nettobedragen », 

op volgende gronden : « (Eiser) vraagt de 
toekenning van intresten op de netto toe-
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gewezen bedragen; Het Hof stelt echter 
vast dat dit geschil in eerste aanleg ruim 
7 jaar heeft aangesleept tussen de dag
vaarding en het vonnis; De oorspronke
lijke verwerende partij heeft voor wat 
haar betreft het nodige gedaan om -het 
geschil.te doen vooruitgaan (dagvaarding 
3/5/1983, neerlegging besluiten op 
28/11/1~83); De oorspronkelijke eiser 
daarentegen heeft tot 28/8/1990 gewacht 
om de #jne ter griffie neer te leggen; hij 
en hij · aileen treft door nalatigheid 
schuld aan het uitblijven, binnen aan
vaardbare termijn, van een uitspraak; 
Hij dient dan ook verstoken te blijven 
van de intresten vanaf de dag van neer
legging van de besluiten van de N.V. 
Johnson Wax (28/11/1983) tot de dag 
van de neerlegging van de zijnen 
(28/8/1990) » (arrest p. 7, motivering in fi
ne), 

terwijl, luidens artikel 2, eerste lid, 3°, 
van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werk
nemers, onder loon wordt verstaan de in 
geld waardeerbare voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft ten laste van de werkge
ver; met de woorden « voordelen waarop 
de werknemer ingevolge zijn dienstbe
trekking recht heeft » niet aileen de 
voordelen zijn bedoeld die in verband 
staan met de uitvoering, maar ook die 
welke in verband met de beeindiging of 
schorsing van de dienstbetrekking wor
den verleend, zoals feestdagenvergoe
ding, verbrekingsvergoeding en uitwin
ningsvergoeding; overeenkomstig artikel 
10 van dezelfde wet, op het loon van 
rechtswege interest verschuldigd is met 
ingang van het tijdstip waarop het eis
baar wordt; de interest aldus verschul
digd is door het enkele feit dat de schul
denaar nalaat het loon te betalen op het 
ogenblik dat het eisbaar wordt; de rech
ter derhalve niet gerechtigd is de wette
lijk verschuldigde interesten, inzonder
heid de gerechtelijke interesten, te be
perken in de tijd, ook al zou de schuldei
ser door nalatigheid het uitblijven van 
een gerechtelijke uitspraak hebben in de 
hand gewerkt, 

zodat het arbeidshof niet wettig eiser 
het recht op gerechtelijke interesten op 
de hem toegekende vergoedingen, inzon
derheid de feestdagen-, de verbrekings
en de uitwinningsvergoeding, kon ont
zeggen tijdens de periode van 28 novem
ber 1983 tot 28 augustus 1990 (schending 

van de in aanhef van het middel aange
haalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 10 van 
de Wet Bescherming Loon bepaalt 
dat voor het loon van rechtswege 
rente verschuldigd is met ingang 
van het tijdstip waarop het eisbaar 
wordt; 

Dat uit die bepaling niet volgt dat 
de rechter gerechtelijke interest op 
het gevorderde loon moet toekennen 
wanneer hij vaststelt dat het uitblij
ven van de gerechtelijke beslissing 
aan de nalatigheid van de eiser, 
werknemer, te wijten is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

27 juni 1994 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Wauters - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. De Raeve, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler 
en Houtekier. 

Nr. 335 

2• KAMER - 28 juni 1994 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BEKLAAGDE INGEL!CHT 
OVER DE HEM TEN LASTE GELEGDE FElTEN 
- VOORWAARDE. 

2° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) -
VERVAARDIGING VAN VERDOVENDE MIDDE
LEN IN HET BUITENLAND - DEELNEMING. 
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3° MISDRIJF - GEPLEEGD IN HET BUITEN
LAND- VERVAARDIGING VAN VERDOVENDE 
MIDDELEN IN HET BUITENLAND - DAAD VAN 
DEELNEMING IN BELGIE - STRAFBAARHEID. 

1 o Zo het recht van verdediging vereist 
dat een beklaagde voldoende ingelicht 
wordt over hetgeen hem wordt ten las
te gelegd, schrijft geen bepaling voor 
dat zulks uitsluitend kan geschieden 
door een beschikking tot verwijzing of 
een dagvaarding; zulks kan nog onder 
meer door middel van de stukken van 
het strafdossier waarvan hij kennis 
kan nemen en waarover hij vrij zijn 
verweer kan voordragen voor de rech
ter, of door middel van de vordering 
ter zitting van het openbaar ministerie 
of een uitnodiging van de rechter om 
zich nopens een herkwalificatie te ver
dedigen, mits die de feiten betreffen 
die aan de beschikking of de dagvaar
ding ten grande liggen (1). 

2° en 3° De opzettelijke deelneming aan 
elk van de in het Enkelvoudig Verdrag 
inzake verdovende middelen opgesom
de strafbare feiten wordt beschouwd 
als een strafbaar feit, afzonderlijk van 
het in een ander land gepleegde straf
baar feit. De in Belgie gepleegde daad 
van strafbare deelneming aan de ver
vaardiging van verdovende middelen 
in het buitenland wordt als een in Bel
gie gepleegd misdrijf beschouwd. (Art. 
36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake ver
dovende middelen, opgemaakt te New 
York op 30 maart 1961 en goedgekeurd 
bij de wet van 20 aug. 1969.) 

(VANDENBROECK E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0503.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) Zie : Cass., 16 okt. 1984, A.R. nr. 9119, 
A.C., 1984-85, nr. 126. 

I. Op de voorziening van Rudolf 
Vandenbroeck : 

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

Over de tweede grief : 
Overwegende dat, zo het recht 

van verdediging vereist dat een be
klaagde voldoende ingelicht wordt 
over hetgeen hem wordt ten laste 
gelegd, geen bepaling voorschrijft 
dat zulks uitsluitend kan geschieden 
door een beschikking tot verwij zing 
of een dagvaarding; dat zulks nog 
kan onder meer door middel van de 
stukken van het strafdossier waar
van hij kennis kan nemen en waar
over hij vrij zijn verweer kan voor
dragen voor de rechter, of door 
middel van de vordering ter zitting 
van het openbaar ministerie of een 
uitnodiging van de rechter om zich 
nopens een herkwalificatie te verde
digen, mits die de feiten betreffen 
die aan de beschikking of de dag
vaarding ten grande liggen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, met de considerans « dat elke 
onpreciesheid ( ... ) op eenvoudige 
wijze door alle partijen viel en valt 
weg te werken aan de hand van het 
op het ogenblik van de inleiding 
voorliggende strafdossier ( ... ) », 
eensdeels, te kennen geven waarom 
zij oordelen dat eiser van bij de 
aanvang voldoende was ingelicht, 
anderdeels, niet zeggen dat zij zich 
niet gebonden achten door de in de 
beschikking tot verwijzing omschre
ven feiten; dat zij door te verwijzen 
naar de mondelinge toelichting van 
het openbaar ministerie evenmin 
noodzakelijk over andere feiten dan 
deze van de telastlegging oordelen; 

Overwegende dat in de beschik
king tot verwijzing de feiten lastens 
eiser worden gepreciseerd als straf-

: bare deelneming aan (A) valsheid in 
geschrifte en gebruik van valse 
stukken met betrekking tot facturen 
voor levering van de daarin nader 
omschreven chemische produkten 
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« die in werkelijkheid als basispro
dukten bestemd waren voor de aan
maak van synthetische drugs met 
name amfetamines en XTC en daar
toe werden afgehaald en betaald 
door personen die deel uitmaakten 
van een criminele organisatie die op 
13 februari 1992 in Nederland ont
manteld werd in het kader van het 
zogenaamde " Extase-onderzoek " » 
en, (B) het vervaardigen van 
verdovende middelen « namelijk on
bepaalde hoeveelheden extasy 
(M.D.M.A.) »; dat de appelrechters 
met hun considerans « dat het open
baar ministerie de ten laste gelegde 
feiten duidelijker heeft omschreven 
dan door een loutere verwijzing 
naar de norm » de bewijskracht van 
deze akte niet miskennen; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in de grief bekritiseerde re
dengeving hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

Over de derde grief : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 36.2.a. van het Enkelvoudig Ver
drag inzake verdovende middelen, 
opgemaakt te New York op 30 maart 
1961 en goedgekeurd bij de Belgi
sche wet van 20 augustus 1969, de 
opzettelijke deelneming aan elk van 
de in dit verdrag opgesomde strafba
re feiten, als een strafbaar feit, af
zonderlijk van het in het ander land 
gepleegde strafbare feit wordt be
schouwd; dat de in Belgie gepleegde 
daad van strafbare deelneming aan 
de vervaardiging van verdovende 
middelen in het buitenland als een 
in Belgie gepleegd misdrijf wordt 
beschouwd; 

Dat de appelrechters mitsdien 
niet moeten vaststellen naar welke 
bepalingen van het Nederlands 
recht de lastens eiser aangehouden 
telastlegging strafbaar en nog niet 
is verj aard; 

Overwegende dat de appelrechters 
met hun redengeving op bladzijde 
16, vierde paragraaf, tot bladzijde 
17, vijfde paragraaf, van het arrest 

de feitelijke gegevens te kennen ge
ven waaruit zij in feite, mitsdien on
aantastbaar, oordelen dat het ver
band tussen de door eiser in Belgie 
gepleegde daden van deelneming 
aan het in Nederland voltooid mis
drijf bewezen is; 

Dat zij met hun vaststelling « dat 
de gegevens van het in Nederland 
verrichte onderzoek voldoende aan
tonen dat de door (verweerster) via 
(eiser) geleverde produkten wel de
gelijk dienden voor de naar Neder
lands recht strafbare vervaardiging 
van verdovende middelen in Neder
land, hetgeen tevens blijkt uit de in 
Nederland opgelopen veroordelingen 
van verschillende !eden van voor
noemde vereniging ( ... ) » hun beslis
sing naar recht verantwoorden; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

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

28 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Goethals - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. D. 
Grootjans en D. Van Himbeeck, Antwer
pen. 

Nr. 336 

2• KAMER - 28 juni 1994 

1° HERSTEL IN EER EN RECHTEN -
UITWISSING - VEROORDELINGEN DIE VER
VALLENVERKLARING OF ONTZE'ITINGEN IN-
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HOVDEN WAARVAN DE GEVOLGEN ZICH OVER 
MEER DAN 3 JAAR UITSTREKKEN - K.B. NR. 
22 VAN 24 OKT. 1934. 

2° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLA
RING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZIT
TING - GETUIGEN, BLOEDVERWANTEN OF 
AANVERWANTEN VAN DE BESCHULDIGDEN
GEEN VERZET VAN DE PARTIJEN TEGEN HUN 
VERHOOR - BEWIJS. 

1° De bij art. 619, eerste lid, Sv. bepaalde 
uitwissing van veroordelingen is niet 
van toepassing op de in art. 1 K.B. nr. 
22 van 24 oktober 1934 vermelde ver
oordelingen die, zonder tijdsbepaling, 
verbod opleggen aan de veroordeelde 
om persoonlijk of door een tussenper
soon bepaa/de ambten, beroepen of 
werkzaamheden uit te oefenen. (Art. 
619, eerste en tweede lid, Sv.) 

2° De processen-verbaal van de terecht
zittingen van het hoi van assisen hoe
ven niet te vermelden dat de partijen 
zich niet hebben verzet tegen het on
der ede verhoren van getuigen die 
bloed- of aanverwanten van de be
schuldigden zijn in de zin van art. 322 
Sv. (1). 

(MAES E.A. T. VERHAEGHE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0711.N) 

HET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden arresten, op 29 april 1994 
gewezen door het Hof van Assisen 
van de Provincie West-Vlaanderen; 

A. W at het arrest betreft waarbij 
de eisers tot straf worden veroor
deeld: 

1. Op de voorziening van Hendrik 
Maes: 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 619, eerste lid, van het Wet-

(1) Cass., 31 mei 1989, A.R. nr. 7489 (A.C., 
1988-89, nr. 560). Zie : Cass., 2 okt. 1967 (A.C., 
1968, 161). 

boek van Strafvordering veroorde
lingen tot politiestraffen, veroorde
lingen tot correctionele hoofdgevan
genisstraffen van ten hoogste zes 
maanden, veroordelingen tot correc
tionele geldstraffen van ten hoogste 
500 frank en tot geldstraffen 
ongeacht hun bedrag, opgelegd 
krachtens het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 tot coordinatie van de 
wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, worden uitgewist na 
verloop van drie jaar vanaf de dag 
van de rechterlijke eindbeslissing 
waarbij ze zijn uitgesproken, uitge
nomen in de gevallen vermeld in 
artikel 619, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat de ten laste van 
eiser bij vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk van 4 novem
ber 1988 uitgesproken veroordeling 
tot acht maanden hoofdgevangenis
straf niet was uitgewist; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 619, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering de in het 
eerste lid van dat artikel bepaalde 
uitwissing van veroordelingen niet 
van toepassing is op veroordelingen 
die vervallenverklaringen of ontzet
tingen inhouden waarvan de gevol
gen zich over meer dan drie j aar 
uitstrekken, tenzij het gaat om ver
oordelingen die het verval inhouden 
van het recht tot sturen wegens li
chamelijke ongeschiktheid, uitge
sproken op grond van de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 tot coordinatie van de 
wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer; 

Overwegende dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr. 22 van 24 okto
ber 1934 aan hen die, hetzij in Bel
gie, hetzij in de gebieden die onder 
Belgisch gezag of bestuur hebben 
gestaan, tot een vrijheidsstraf van 
ten minste drie maanden, zelfs voor
waardelijk, veroordeeld zijn geweest 
als dader van of medeplichtige aan 
of poging tot onder andere diefstal 
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en heling, het verbod oplegt om, 
persoonlijk of door een tussenper
soon, bepaalde ambten of werk
zaamheden uit te oefenen; dat arti
kel 5, § 2, 1°, van de wet van 10 juni 
1964 op het openbaar aantrekken 
van spaargelden, zoals vervangen 
bij artikel 40 van de wet van 17 juli 
1985, in werking getreden op 31 au
gustus 1985, aan personen die ver
oordeeld werden tot een gevangenis
straf van minder dan drie maand 
wegens een in het koninklijk besluit 
nr. 22 van 24 oktober 1934 beoogd 
misdrijf het verbod oplegde om be
paalde functies in ondernemingen 
die van het publiek terugbetaalbare 
fondsen ontvangen, uit te oefenen; 
dat de artikelen 1 tot 18 van de wet 
van 10 juni 1964 werden opgeheven 
bij artikel 153, 2°, van de wet van 22 
maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellin
gen; dat artikel 19, 1°, van deze laat
ste wet, in werking getreden op 19 
april 1994, onder meer hetzelfde ver
bod bevat als dat van het vroegste 
artikel 5, § 2, 1°, van de wet van 10 
juni 1964; 

Dat derhalve de volgende ten las
te van eiser uitgesproken veroorde
lingen niet waren uitgewist: vier 
maand met uitstel gedurende vijf 
jaar voor twee maand bij arrest van 
het Hof van Beroep te Gent van 19 
april 1982 wegens diefstal met 
braak, inklimming of valse sleutels, 
en heling; vier maand met uitstel 
gedurende vijf jaar behalve de voor
hechtenis bij vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk van 
10 mei 1982 wegens diefstal met 
braak, inklimming of valse sleutels, 
en poging hiertoe; drie maand met 
vijf jaar uitstel voor twee maand bij 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Kortrijk van 15 juni 1982; 
een maand met uitstel voor drie 
jaar bij vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk van 24 fe
bruari 1986 wegens diefstal; een 
maand bij vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk van 28 
mei 1990 wegens poging tot diefstal; 

Over het vijfde middel : 
Overwegende dat de afwezigheid 

van verzet tegen het horen door het 
hof van assisen als getuigen van 
personen vermeld in artikel 322 van 
het Wetboek van Strafvordering niet 
uitdrukkelijk moet worden vastge
steld, maar voortvloeit uit de enkele 
afwezigheid van verzet; 

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

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

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

28 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. L. Arnou, 
L. Waes, Brugge en G. Bourgeois, Kort
rijk. 

Nr. 337 

2" KAMER - 29 juni 1994 

1° GRONDWET- ART. 6- GERECHTSKOS· 
TEN - STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - MISDRIJF - VEROORDE· 
LING - TARIEF IN STRAFZAKEN - VASTE 
VERGOEDING. 
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2° GERECHTSKOSTEN STRAFZAKEN 
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
MISDRIJF - VEROORDELING - TARIEF IN 
STRAFZAKEN - VASTE VERGOEDING -
GRONDWETTIGHEID. 

3° MISDRIJF - ALLERLEI - VEROORDE
LING - TARIEF IN STRAFZAKEN - VASTE 
VERGOEDING - GRONDWETTIGHEID. 

4° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
MISDRIJF - VEROORDELING - TARIEF IN 
STRAFZAKEN - VASTE VERGOEDING - DOEL 
- AARD. 

5° MISDRIJF - ALLERLEI - VEROORDE
LING - TARIEF IN STRAFZAKEN - VASTE 
VERGOEDING - DOEL - AARD. 

1°, 2° en 3° De wetsbepaling volgens wel
ke voor elke criminele, correctionele 
en politiezaak door de rechter aan ie
dere veroordeelde een vaste vergoe
ding wordt opgelegd, schendt art. 6 
Gw. niet, in zoverre ze tot doel zou 
hebben slechts een beperkte categorie 
van burgers, namelijk diegenen die in 
criminele, correctionele en politiezaken 
zijn veroordeeld, door middel van die 
vergoeding te doen medebetalen in de 
lasten van de Staat (1). (Art. 6 Gw.; 
art. 11, tweede lid, wet 1 juni 1849; art. 
91 K.B. 28 dec_ 1950; art. 71 K.B. 28 juli 
1992; art. 1 K.B. 29 juli 1992.) 

4° en 5° Door de bepaling dat « voor elke 
criminele, correctionele en politiezaak 
door de rechter aan iedere veroordeel
de een vaste vergoeding wordt opge
legd waarvan het bedrag door de Ko
ning wordt bepaald in het tarief in 
strafzaken » heeft de wetgever de toe
nemende beheerskosten van de rechts
bedeling willen bestrijden door de ver
oordeelden een forfaitaire bijdrage op 
te Jeggen in de kosten, welke veroor
zaakt worden door de misdrijven waar
aan zij schuldig zijn bevonden; die bij
drage staat los van het in criminele en 
correctionele zaken voor corresponden
tiekosten toegekende bedrag; het gaat 
hier niet om een « verkapte belasting » 
of om een middel « om de veroordeel
den langs financiele weg onder druk te 
zetten » om geen beroep in te stellen. 

(1) Arbitragehof, 16 dec. 1993, nr. 87/93, rol 
nr. 548, Arbitragehof, Arresten, 1993, biz. 1065. 

(Art. 11, tweede lid, wet 1 juni 1849; 
art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 71 K.B. 28 
juli 1992; art. 1 K.B. 29 juli 1992.) 

(MANCIER) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr_ 402) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1992 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 31 maart 1993 (2); 

Gelet op het arrest van het Arbi
tragehof van 16 december 1993 (3); 

Over het vijfde middel, aange
voerd in het verzoekschrift tot cas
satie, « memorie » genoemd ... 

Overwegende dat het Arbitragehof 
in het arrest van 16 december 1993 
op de in het arrest van het Hof van 
31 maart 1993 gestelde vraag voor 
recht antwoordt : « Artikel 11, twee
de lid, van de wet van 1 juni 1849 
tot herziening van de tarieven in 
strafzaken, zoals het is gewijzigd bij 
artikel 71 van de wet van 28 juli 
1992 houdende fiscale en financHHe 
bepalingen, schendt artikel 6 van de 
Grondwet niet in zoverre het tot 
doel zou hebben slechts een beperk
te categorie van burgers, namelijk 
diegenen die in criminele, correctio
nele en politiezaken zijn veroor
deeld, door middel van die vergoe
ding te doen medebetalen in de 
lasten van de Staat »; 

Overwegende dat de wetgever 
door artikel 11, tweede lid, volgens 
hetwelk voor elke criminele, correc
tionele en politiezaak door de rech
ter aan iedere veroordeelde een 
vaste vergoeding wordt opgelegd 
waarvan het bedrag door de Koning 
wordt bepaald in het tarief in straf
zaken, de toenemende beheerskos-

(2) A.R. nr. 402 (A.C., 1993, nr. 171). 

(3) Zie noot 1 hierboven. 
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ten van de rechtsbedeling heeft wil
len bestrijden door de veroordeelden 
een forfaitaire bijdrage op te leggen 
in die kosten, welke veroorzaakt 
worden door de misdrijven waaraan 
zij schuldig zijn bevonden; dat die 
bijdrage los staat van het in crimi
nele en correctionele zaken voor 
correspondentiekosten toegekende 
bedrag; dat het hier niet gaat om 
een « verkapte belasting )) of om een 
middel « om de veroordeelden langs 
financHile weg onder druk te zetten 
om geen beroep in te stellen )); 

Overwegende dat, ter uitvoering 
van bovengenoemde wetsbepaling, 
artikel 91, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken, 
waarvan de te dezen toepasselijke 
tekst is vervangen door artikel 1 
van het koninklijk besluit van 29 ju
li 1992, bepaalt dat voor elke crimi
nele, correctionele en politiezaak 
door de rechter aan iedere veroor
deelde een vergoeding van 500 frank 
wordt opgelegd; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door eiser naar aanleiding van 
zijn strafrechterlijke veroordeling 
een dergelijke vergoeding op te leg
gen, de beslissing naar recht verant
woordt; 

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

titile 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, in zoverre zij gericht is 
tegen het dictum van het bestreden 
arrest waarin eiser een vergoeding 
van 500 frank wordt opgelegd; ver
oordeelt eiser in het overblijvende 
derde van de kosten. 

29 juni 1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, eerste voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden-

de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Lonfils, 
Charleroi. 

Nr. 338 

2" KAMER - 29 juni 1994 

WEGVERKEER - VERKEERSREGLEMENT 
(ART. 1 TOT 87) - WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) -
ART. 5 - VERKEERSBORDEN - VERPLICH
TING VOOR DE WEGGEBRUIKERS DE VER
KEERSBORDEN IN ACHT TE NEMEN -
DRAAGWLJDTE. 

De aan de weggebruikers opgelegde ver
plichting om de verkeersborden in 
acht te nemen, wanneer die regelmatig 
zijn naar de vorm en voldoende zicht
baar en overeenkomstig de voorschrif
ten van het Wegverkeersreglement 
zijn aangebracht, is niet afhankelijk 
van de vraag of de verkeersborden 
door de bevoegde overheid geplaatst 
zijn (1). (Art. 5 Wegverkeersregle
ment.) 

(AUSSEMS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0337.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 januari 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat het betreden 
vonnis, na te hebben vastgesteld dat 
de bekritiseerde verkeersborden re-

(1) Cass., 20 rnei 1987, AR. nr. 5825 (A.C., 
1986-87, nr. 562). 
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gelmatig waren naar de vorm, vol
doende zichtbaar waren en overeen
komstig de voorschriften van het 
Wegverkeersreglement waren aan
gebracht, op de in de middelen aan
gevoerde conclusie antwoordt dat de 
verplichting van de weggebruikers 
om die verkeersborden in acht te 
nemen, niet afhankelijk is van de 
vraag of die borden door de bevoeg
de overheid geplaatst zijn; 

Dat de appelrechters aldus hun 
beslissing regelmatig hebben gemo
tiveerd en naar recht verantwoord, 
zodat ze niet verder hoefden te ant
woorden op eisers conclusie die niet 
langer relevant was; 

Dat voor het overige de kritiek 
van eiser op de logische of gramma
ticale bouw van het bestreden von
nis niet als een cassatiemiddel kan 
worden aangemerkt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

29 juni 1994 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, eerste voorzitter - Ver
slaggever: de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaat: mr. N. 
Evrard, Luik. 

Nr. 339 

2" KAMER - 29 juni 1994 

1° UITLEVERING - AANHOUDINGSBEVEL 
VERLEEND DOOR DE BUITENLANDSE OVER
HElD - VEREISTE VERMELDINGEN - ONDER-

ZOEKSGERECHT UITVOERBAARVERKLA-
RING - VOORWAARDEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AL
LERLEI - UITLEVERING - AANHOUDINGSBE
VEL VERLEEND DOOR DE BUITENLANDSE GE
RECHTELIJKE OVERHEID - OPGAVE VAN 
PLAATS EN TIJDSTIP VAN DE FElTEN - ON
DERZOEKSGERECHT - UITVOERBAARVER
KLARING- VOORWAARDEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 14 -
DISCRIMINATIE - BEGRIP. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZA
KEN - NIEUW MIDDEL - REDELIJKE TER
MIJN- OVERSCHRIJDING- ONTVANKELIJK
HEID. 

1° en 2° Het is niet vereist dat het bevel 
tot aanhouding, verleend door de bui
tenlandse overheid, zelf plaats en da
tum der feiten zou vermelden; het 
moet de feiten duidelijk omschrijven, 
zodat de onderzoeksgerechten kunnen 
nagaan of, gelet op de overige stukken 
van de rechtspleging, voldaan is aan 
de voor uitlevering gestelde vereisten 
inzake plaats en tijd, meer bepaald of 
de strafvordering niet verjaard is val
gens de Belgische wet (1). (Artt. 1, 2 en 
3 Uitleveringswet.) 

3° Het enkele feit dat er tussen welbe
paalde categorieen van personen een 
objectief verantwoord onderscheid be
staat, kan niet als een door art. 14 
E. V.R.M verboden discriminatie wor
den beschouwd. 

4° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel ten betoge dat de zaak 
van de opgesloten eiser niet binne11 
een redelijke termijn is behandeld, 
wanneer dat middel niet voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling is aan
gevoerd (2). (Art. 5.3 E.V.R.M.) 

(1) Zie Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 6251 
(A.C., 1991-92, nr. 335). 

(2) Zie Cass., 7 jan. 1994, A.R. nr. 8228 (A.C., 
1994, supra, nr. 7). 
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(ESEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0766.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste en tweede mid
del: 

Overwegende dat het eerste mid
del niet aangeeft in welk opzicht ar
tikel 5 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden is 
geschonden; dat het, in zoverre, niet 
ontvankelijk is wegens onduidelijk
heid; 

Overwegende dat het overige dat 
niet is vereist dat het door de bui
tenlandse overheid verleende aan
houdingsbevel zelf plaats en datum 
van de feiten zou vermelden; dat het 
die gegevens duidelijk moet om
schrijven, zodat de onderzoeksge
rechten aan de hand ervan kunnen 
nagaan of, gelet op de overige stuk
ken van de rechtspleging, voldaan is 
aan de voor uitlevering gestelde ver
eisten inzake plaats en tijd, meer 
bepaald of de strafvordering niet 
verj aard is volgens de Belgische 
wet; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat uit de aan dit hof voor
gelegde stukken van het dossier 
blijkt dat Esen Huseyin Ali ervan 
wordt verdacht, als mededader, sa
men met in ltalie verblijvende per
sonen, te hebben deelgenomen aan 
de invoer van hero'ine, welke feiten 
zijn gepleegd op het ltaliaanse 
grondgebied in de periode v66r en 
rond oktober 1991 (zie inlegmap 3, 
P. 3, h tot o), dat de uiteenzetting 
van de litigieuze feiten door rechter 
Oliva in zijn beschikking d.d. 3 
maart 1994 inzake voorlopige hech
tenis, een gedetailleerd relaas bevat 
van de omstandigheden van de fei-

ten waaruit de tijdsspanne waarbin
nen het misdrijf is gepleegd, duide
lijk genoeg blijkt om dienaangaande 
elke onzekerheid uit te sluiten; dat 
aldus moet worden vastgesteld dat 
de strafvordering noch volgens de 
Belgische noch volgens de Italiaanse 
wet op die dag verjaard is (zie inleg
map 3, p. 3, r, s en t) »; 

Dat derhalve voor de appelrech
ters geen twijfel overblijft en dat zij 
aldus hun beslissing regelmatig heb
ben gemotiveerd en naar recht ver
antwoord; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

middel niet aangeeft in welk opzicht 
het arrest artikel 8 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden schendt; dat het derhalve 
niet ontvankelijk is wegens onduide
lijkheid; 

Dat, anderzijds, het enkele feit 
dat er tussen welbepaalde catego
rieen van personen een objectief 
verantwoord onderscheid bestaat, 
zoals het bestreden arrest zegt, niet 
als een door artikel 14 van dat Ver
drag verboden discriminatie kan be
schouwd worden; 

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

Over het vierde middel : 

Overwegende dat het middel, dat 
hieruit is afgeleid dat de zaak van 
eiser, die is opgesloten, niet binnen 
een redelijke termijn is behandeld, 
niet voor de feitenrechter is aange
voerd tijdens de debatten voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Dat het middel, nu het niet voor 
de eerste maal voor het Hof kan 
worden voorgedragen, niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

29 juni 1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
J.P. Moerman, Bergen, en Y. Demanet, 
Charleroi. 

Nr. 340 

2" KAMER - 29 juni 1994 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING- NEGATIEF GESCHIL VAN 
RECHTSGEBIED - GEEN REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - GEVOLG. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGE
RECHT EN VONNISGERECHT - ALLERLEI -
RAADKAMER - BESCHIKKING - VERWIJZING 
NAAR DE POLITIERECHTBANK - VONNIS -
ONBEVOEGDHEID - GEEN REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - NIEUWE DAGVAARDING 
VAN HET O.M.- VONNIS- ONREGELMATIGE 
AANHANGIGMAKING - VERVOLGINGEN NIET 
ONTVANKELIJK- REGELING VAN RECHTSGE
BIED - VERZOEK- ONTVANKELIJKHEID. 

1° Wanneer een beslissing van onbe
voegdverklaring een negatief geschil 
van rechtsgebied doet ontstaan wegens 
de strijdigheid ervan met een vroegere 
beslissing van een ander gerecht, staat 
het niet aan het O.M de zaak bij een 
rechtbank aanhangig te maken en 
evenmin aan die rechtbank om er ken
nis van te nemen, wanneer het Hoi 
van Cassatie het rechtsgebied niet ge
regeld heeft (1). 

(1) Cass., 16 okt. 1950 (A.C., 1951, 48) en de 
verwijzingen in noot 2. 

2° Er is geen grand tot regeling van 
rechtsgebied wanneer, nadat de raad
kamer een verdachte naar de politie
rechtbank verwezen heeft en die recht
bank zich onbevoegd verklaard heeft, 
het vonnisgerecht bij de uitspraak 
over een nieuwe dagvaarding van het 
O.M, die werd betekend zonder dat 
het rechtsgebied geregeld was, beslist 
dat het niet regelmatig kennis kan ne
men van de vervolgingen en dat deze 
niet ontvankelijk zijn; Jaatstgenoemde 
beslissing doet geen enkele tegenstrij
digheid ontstaan die aanleiding geeft 
tot regeling van rechtsgebied, en kan 
slechts door middel van een cassatie
beroep wo1·den bestreden (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL 
IN ZAKE FLEMAL} 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0785.F) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 26 april 1994 ingediend door de 
procureur des Konings te Nijvel; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de rechtbank van eerste aanleg, 
bij beschikking van 16 november 
1992, met aanneming van verzach
tende omstandigheden, Philippe Fie
mal naar de bevoegde politierecht
bank heeft verwezen om aldaar 
terecht te staan wegens onopzette
lijk toebrengen van slagen of ver
wondingen; dat, nu de politierechter 
te Waver terzelfder tijd kennis 
moest nemen, onder meer, van een 
vluchtmisdrijf, bedoeld in artikel 33, 
§ 1, van de wet betreffende de poli
tie over het wegverkeer, bij vonnis 
van 15 juni 1993, de rechtbank onbe
voegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de zaak; dat het open
baar ministerie, zonder acht te 
slaan op de tegenstrijdigheid tussen 
die twee beslissingen waarvan de 
eerste niet vatbaar was voor enig 

(2) Zie Cass., 23 okt. 1990, A.R. nr. 4733 
(A.C., 1990-91, nr. 102). 
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beroep en waarvan de tweede in 
kracht van gewijsde was gegaan, 
zich niet tot het Hof heeft gewend 
met een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, maar de beklaagde 
Flemal opnieuw voor de politierecht
bank gedagvaard heeft wegens de
zelfde misdrijven, met uitzondering 
evenwel van de telastlegging vlucht
misdrijf die ten grondslag lag aan 
de onbevoegdverklaring van 15 juni 
1993; 

Overwegende dat de Correctionele 
, Rechtbank te Nijvel, bij de uit
spraak over die nieuwe dagvaar
ding, op het hoger beroep van h~t 
openbaar ministerie, in haar vonms 
van 13 april 1994, enerzijds, de ver
j aring van de strafvorderin& ten 
aanzien van twee telastleggmgen 
heeft vastgesteld en, anderzijds, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, heeft beslist dat zij niet regel
matig kennis kon nemen van de ver
volgingen betreffende het onopzette
lijk toebrengen van slagen en ver
wondingen; 

Overwegende dat laatstgenoemd 
. vonnis aldus beslist dat de politie
rechtbank haar rechtsmacht volledig 
had uitgeoefend in haar vonnis van 
15 juni 1993 en dat de nieuwe ver
volgingen dus ni~t ':mtvankelijk w~
ren· dat die beshssmg van 13 april 
1994 geen enkele tegenstrijdigheid 
doet ontstaan die aanleiding geeft 
tot regeling van rechtsgebied en 
slechts door middel van cassatiebe
roep kan worden bestreden; 

Dat het verzoek tot regeling van 
rechtsgebied derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek. 

29 juni 1994 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, eerste voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 341 

1 e KAMER - 30 juni 1994 

1o PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBI
TRAGEHm' - VERPLICHTING VOOR HET HOF 
VAN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

20 ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GE
SCHIL - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICH
TING VOOR HET HOF VAN CASSATIE- NIET 
ONTVANKEL!JK MIDDEL. 

1°, 2° en 3° Wanneer in een cassatiemid
del schending wordt aangevoerd van 
bepaalde artikelen van het E.E.G.-Ver
drag, alsmede de artt. 10 en 11 Gw., 
zonder dat nader wordt bepaald waar
in die schending bestaat, is het middel 
niet ontvankelijk en is het Hoi niet er
toe gehouden aan het Hoi van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen of 
aan het Arbitragehof een prejudiciiHe 
vraag te stellen nopens de toepassing 
van die artikelen (1). (E.E.G.-Verdrag, 
art. 177; Bijzondere Wet Arbitragehof, 
art. 26, § 2.) 

(SAT FLUGGESELLSCHAFT MBH T. EUROPESE 
ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 

LUCHTVAART (EUROCONTROL)) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9296) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1990 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 10 september 1992 (2); 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap-

{1) Cass., 18 juni 1984, A.R. nr. 4359 {A.C., 
1983-84, nr. 595), 15 maart 1994, A.R. nr. 6934, 
supra, nr. 121). 

{2) A.R. nr. 9296 (A.C., 1992-93, nr. 602). 
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pen, bij arrest van 19 januari 1994 
(3}, op de door het Hof op 10 sep
tember 1992 gestelde prejudiciele 
vraag voor recht heeft geantwoord 
dat de artikelen 86 en 90 van het 
Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap al
dus moeten worden uitgelegd dat 
een internationale organisatie zoals 
Eurocontrol geen onderneming is in 
de zin van die artikelen; 

Over het tweede en derde middel, 
over het eerste onderdeel van het 
eerste middel, alsook over het twee
de onderdeel van het vierde middel, 
in zoverre het schending van de bo
vengenoemde artikelen 86 en 90 
aanvoert; 

Overwegende dat de middelen er
van uitgaan dat verweerster een on
derneming is in de zin van die arti
kelen; 

Dat de middelen falen naar recht; 

Over het overige van het eerste 
middel: 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, op de 

in het middel weergegeven gronden, 
ondubbelzinnig beslist dat verweer
ster een internationale publiekrech
telijke instelling is die niet onder 
toepassing van de bovengenoemde 
artikelen 86 en 90 valt; 

Wat het derde en vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest met 
de in het middel weergegeven gran
den antwoordt op de in het middel 
bedoelde conclusie : 

Dat de drie onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

Over het overige van het vierde 
middel: 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het de beslissing dat ver
weerster geen onderneming was in 
de zin van de bovengenoemde arti
kelen 86 en 90 naar recht heeft ver
antwoord en regelmatig gemoti
veerd, niet hoefde te antwoorden op 

(3) Jur. H.v.J., 1994, biz. 55. 

de conclusie van eiseres, die niet 
meer ter zake dienend was en waar
in werd betoogd dat verweerster, die 
een onderneming was, misbruik 
maakte van een machtspositie en al
dus die bepalingen schond; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending van artikel 97 (thans 149} 
van de Grondwet aanvoert, niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe het arrest de artike
len 3 (1}, 5 en 7 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap alsook de arti
kelen 6 en 6bis (oud} van de Grand
wet schendt; 

Dat het in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Dat het Hof derhalve niet ertoe 
gehouden is aan het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen of aan het Arbitragehof een pre
judiciele vraag te stellen nopens de 
toepassing van die artikelen; 

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

30 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Sace, afdelings
voorzltter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn. 

Nr. 342 

1 e KAMER - 30 juni 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN - NIET
VERBLIJFHOUDERS - OVEREENKOMST TUS
SEN BELGIE EN FRANKRIJK TOT vOORKO-
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MING VAN DUBBELE BELASTING - PENSIOE
NEN VAN BELGISCHE OORSPRONG- BEPA
LING VAN HET BELASTINGBEDRAG- INRE
KENINGBRENGING. 

De krachtens internationale overeen
Iwmsten tot voorkoming van dubbele 
belasting vrijgestelde inkomsten van 
Belgische oorsprong worden in reke
ning gebracht voor het bepalen van 
het aanslagpercentage op de belastba
re inkomsten van een niet-verblijfhou
der. (Artt. 87quater en 152, 1", W.I.B., 
1964.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F.93.0077.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel · ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 80 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (voor de aanslagja
ren 1981 en 1982), 87ter van dat wetboek 
(voor de aanslagjaren 1983 en 1984), 
87 quater van dat wetboek (voor de overi
ge litigieuze aanslagjaren) en 152, inzon
derheid 1", van dat wetboek, 

doordat het arrest beslist dat, met toe
passing van de bovengenoemde bepalin
gen, de pensioenen die aan eiseres, niet
verblijfhoudster, zijn betaald door de 
R.O.S.Z. en de N.K.R.O.P., van Belgische 
oorsprong zijn en met toepassing van 
het Frans-Belgische Verdrag ter voorko
ming van dubbele belasting in Belgie 
zijn vrijgesteld van belasting; dat ze der
halve in rekening kunnen worden ge
bracht voor !let bepalen van het aanslag
percentage van de belasting op de in 
BelgH! belastbare inkomsten van niet
verblijfhouders, 

terwijl, in strijd met wat het arrest be
slist, krachtens de in het middel vermel
de bepalingen, voor het bepalen van de 
belasting der niet-verblijfhouders enkel 
de inkomsten van buitenlandse oor
sprong en niet die van Belgische oor
sprong waartoe, blijkens de vaststellin
gen van het arrest, de twee bovenge
noemde pensioenen behoren, in rekening 
mogen worden gebracht; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, vaststelt dat eiseres, die in 
Frankrijk woont, onderworpen is 
aan de belasting der niet-verblijf
houders en dat zij drie Belgische 
pensioenen ontvangt, waarvan twee, 
namelijk die van de Nationale Kas 
voor Rust- en Overlevingspensioe
nen (N.K.R.O.P.) en die van de 
Rijksdienst voor Overzeese Sociale 
Zekerheid (R.O.S.Z.), krachtens de 
Overeenkomst die op 10 maart 1964 
tussen Belgie en Frankrijk gesloten 
is ter voorkoming van dubbele be
lasting, in Belgie vrijgesteld zijn 
van belasting, terwijl het derde pen
sioen, dat door de Centrale Dienst 
der Vaste Uitgaven van het Ministe
rie van Financien wordt betaald, be
lastbaar is in Belgie; 

Overwegende dat luidens artikel 
87quater van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) de in
komsten die zijn vrijgesteld krach
tens internationale overeenkomsten 
ter voorkoming van dubbele belas
ting, in rekening worden gebracht 
voor het bepalen van de belasting, 
maar deze wordt verminderd in 
evenredigheid met het gedeelte van 
de inkomsten die zijn vrijgesteld in 
het geheel van de inkomsten; 

Dat artikel 152, 1", van genoemd 
wetboek artikel 87 quater, dat geen 
onderscheid maakt tussen inkom
sten van buitenlandse en inkomsten 
van Belgische oorsprong, uitdrukke
lijk toepasselijk verklaart op de 
niet-rijksinwoners; dat bijgevolg de 
regel « voorbehoud van progressivi
teit » slaat op alle inkomsten die 
krachtens internationale verdragen 
zijn vrijgesteld; 

Dat derhalve, het middel dat aan
voert dat die regel niet kon worden 
toegepast op inkomsten van Belgi
sche oorsprong, zoals de pensioenen 
die eiseres ontving van de 
N.K.R.O.P. en van de R.O.S.Z., en 
dat die pensioenen niet in rekening 
konden worden gebracht voor het 
bepalen van het aanslagpercentage 
van de belasting op het derde pen
sioen, faalt naar recht; 
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Om die redenen, veiWerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

30 juni 1994 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn; M. Baltus en L. Deklerck, Brus
sel. 

Nr. 343 

1 e KAMER - 30 juni 1994 

CASSATIEMIDDELEN - BELASTINGZA
KEN - VEREISTE VERMELDINGEN - INTER
NATIONALE OVEREENKOMST - WET TOT 
GOEDKEURING. 

Niet ontvankelijk is het middel ten beto
ge dat een internationale overeen
komst, te dezen de Overeenkomst tot 
voorkoming van dubbele belasting, op 
11 april 1967 gesloten tussen Belgie en 
de Bondsrepubliek Duitsland, is ge
schonden, zonder de Belgische wet tot 
goedkeuring van die overeenkomst te 
vermelden (1). (Art. 388 W.I.B.) 

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

(A.R. nr. F.93.0129.F) 

30 juni 1994 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. J.P. 
Bours, Luik. 

(1) Cass., 14 feb. 1963 (Bull. en Pas., 1963 I 
673). • • 

Nr. 344 

VAKANTIEKAMER - 11 juli 1994 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - ONDERZOEKSGERECHTEN - ART. 416 

SV. - BEGRIP. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
VOEGDHEID - BEGRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 
- ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN -
OVERSCHRIJDING - STRAFZAKEN - BE
SCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK - VERZET VAN DE 
BEKLAAGDE - KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING - NIET-ONTVANKELIJKHEID 
VAN HET VERZET- GEEN UITSPRAAK INZA
KE BEVOEGDHEID. 

4° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFVORDERING - BESLISSINGEN 
UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - BESCHIKKING TOT VERWIJ

ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
- VERZET VAN DE BEKLAAGDE - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET
ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET -
GEEN UITSPRAAK INZAKE DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOOR
ZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE EIND
BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o Een geschil inzake bevoegdheid, in de 
zin van art. 416 Sv., bestaat wanneer 
wordt aangevoerd dat een rechter zich 
de bevoegdheid van een ander rechts
college heeft toegeeigend (1). 

2° Als een geschil inzake bevoegdheid 
van het onderzoeksgerecht kan niet 
worden aangemerkt de aanvoering van 
de verdachte dat, enerzijds, de rede
lijke termijn van art. 6 E. V.R.M- is 
overschreden en, anderzijds, het on
derzoek onvolledig is (2). 

(1) Zie : Cass., 10 april 1991, A.R. nr. 8933 
(A.C., 1990-91, nr. 420); Cass., 30 jan. 1991, A.R. 
nr. 8773 (A.C., 1990-91, nr. 286). 

(2) Zie : Cass., 27 maart 1990, A.R. nrs. 4313 
en 4316 (A.C., 1989-90, nr. 453). 
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3° Door voor de raadkamer en kamer 
van inbeschuldigingstelling aan te voe
ren dat, enerzijds, de redelijke termijn 
van art. 6 E. V.R.M. is overschreden en, 
anderzijds, het onderzoek onvolledig 
is, wordt geen bevoegdheidsgeschil op
geworpen. (Art. 416 Sv.) 

4° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep dat een verdachte v66r de eindbe
slissing instelt tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
houdende niet-ontvankelijkheidverkla
l'ing van het hoger beroep van de ver
dachte tegen een beschikking van de 
raadkamer die,. zonder over haar be
voegdheid uitspraak te doen, de ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
verwijst, terwijl de verdachte voor de 
raadkamer en voor de kamer van inbe
schuldigingstelling heeft aangevoerd 
dat de redelijke. termijn van art. 6 
E. V.R.M. is overschreden en het onder
zoek onvolledig is. (Art. 416 Sv.) (3) 

(DE JAGER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0794.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van eiser tegen de beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen van 5 mei 1994, waarbij 
hij naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen, niet ontvankelijk 
verklaart; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten of tegen in 
laatste aanleg gewezen vonnissen 
van dezelfde soort eerst openstaat na 

(3) Zie : Cass., 10 april 1991, A.R. nr. 8933 
(A.C., 1990-91, nr. 420); Cass., 27 maart 1990, 
A.R. nrs. 4313 en 4316 (A.C., 1989-90, nr. 453). 

het eindarrest of het eindvonnis, 
behalve wanneer het cassatieberoep 
gericht is tegen beslissingen over een 
geschil inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat een bevoegd
heidsgeschil bestaat in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering, wanneer wordt aan
gevoerd dat de rechter zich de be
voegdheid van een ander rechtscol
lege heeft toegeeigend; 

Overwegende dat eiser door voor 
de raadkamer en voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling aan te voe
ren, enerzijds, dat de redelijke ter
mijn van artikel 6 E.V.R.M., over
schreven is, anderzijds, dat het on
derzoek onvolledig is, geen bevoegd
heidsgeschil heeft opgeworpen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid in 
de zin van artikel 416, alinea 2, van 
het Wetboek van Strafvordering; dat 
het een voorbereidend arrest en een 
arrest van onderzoek is; 

Dat de voorziening, nu zij in inge
steld v66r de eindbeslissing, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen die niet de ontvankelijk
heid van de voorziening betreffen, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

11 juli 1994 - Vakantiekarner - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Jan 
Van Der Veken, Gent en M. Moszkowicz 
sr., Maastricht (Nederland). 
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Nr. 345 

VAKANTIEKAMER - 18 juli 1994 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - RECHTSPLE
GING - INTERNERING - ART. 21 WET BE
SCHERMING MAATSCHAPPIJ - BESLISSING 
OVER DE INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF -
BEVOEGDHEID. 

De commissie tot bescherming van de 
maatschappij is niet bevoegd te beslis
sen over een invrijheidstelling op 
proef van een met toepassing van art. 
21 Wet Bescherming Maatschappij ge
lnterneerde. 

(J .... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0813.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 mei 1994 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Gent; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel: schending van artikel 21 
van de Wet Bescherming Maat
schappij: 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat eiser, met toe
passing van artikel 21 van de Wet 
Bescherming Maatschappij, werd 
ge'interneerd bij ministerieel besluit 
van 21 januari 1994; 

Overwegende dat de commissie op 
grand dat de geestestoestand van ei
ser niet voldoende verbeterd is en 
dat de voorwaarden tot reclassering 
niet zijn vervuld, beslist dat « het 
verzoek tot invrijheidstelling op 
proef van de ge'interneerde verwor
pen en behoud in de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij te 
Merksplas bevolen moet worden »; 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij niet bevoegd is te beslissen over 
de invrijheidstelling op proef van 
een met toepassing van artikel 21 
van de Wet Bescherming Maat
schappij ge'interneerde; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
memorie die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kan leiden, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwij st de zaak naar 
de commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de gevangenis 
te Gent, anders samengesteld. 

18 juli 1994 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Wauters- Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Lies
bet Dens-Schryvers, Turnhout. 

Nr. 346 

V AKANTIEKAMER - 25 juli 1994 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZA-. 
KEN - BELANG - VOORLOPIGE HECHTENIS 
- MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE 
VERDEDIGING - TAALGEBRUIK IN GE
RECHTSZAKEN - BERICHT - ART. 22, DERDE 
LID, WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 -
MIDDEL TEN BETOGE DAT DIE WETSBEPA
LING IS GESCHONDEN VOOR DE RAADKAMER 
- RECHTSVORMEN IN ACHT GENOMEN IN HO
GER BEROEP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER 
- TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN - BE-
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RICHT - ART. 22, DERDE LID, WET VOORLOPI
GE HECHTENIS 1990 - RECHTSVORMEN IN 
ACHT GENOMEN IN HOGER BEROEP - WET
TIGHEID. 

1° en 2° Niet ontvankelijk, bij gemis aan 
belang, is het middel ten betoge dat 
art. 2~, derde lid, Wet Voorlopige Hech
tenis •1990 betreffende de mededeling 
van het dossier aan de verdachte en 
diens raadsman is geschonden, wan
neer de door die wetsbepaling 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen voor de kamer van inbe
schuldigingstelling, die uitspraak moet 
doen over de handhaving van de voor
lopige hechtenis (1). 

(GALLEZ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0968.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juli 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel : 
Overwegende dat een middel ten 

betoge dat artikel 22, derde lid, 
Voorlopige-Hechteniswet betreffen
de het bericht aan de verdachte en 
diens raadsman werd geschonden 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is, wanneer de door die wets
bepaling voorgeschreven rechtsvorm 
in acht is genomen voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling die in 
hoger beroep uitspraak doet over de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis; 

Overwegende dat het middel aan
voert dat het bericht aan de ver
dachte om te verschijnen voor de 
raadkamer een akte van rechtsple
ging is die nietig is omdat het niet 
in het Nederlands, taal van de 
rechtspleging, is gesteld, mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

(1) Zie Cass., 18 sept. 1991, A.R. nr. 9387, 
A.C., 1991-92, nr. 35. 

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

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

25 juli 1994 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Alain 
Stuckens, Brussel. 

Nr. 347 

VAKANTIEKAMER - 1 augustus 1994 

VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING 
VAN VERWERPING- MOTIVERING- OPGAVE 
VAN HET FElT- VERMELDING VAN DE WETS
BEPALINGEN. 

De beslissing waarbij een verzoek tot in
vrijheidstelling wordt verworpen, moet 
de opgave van het feit bevatten waar
voor het bevel tot aanhouding werd 
verleend, en de wetsbepalingen ver
melden die stellen dat het feit om mis
daad of een wanbedrijf is (1). (Artt. 16, 
§§ 1 en 5, en 27, § 3, laatste lid Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(1) Cass., 19 juli 1993, A.R. nr. P.93.1065.N, 
A.C., 1993, nr. 319. 
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(KPOTA) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1006.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juli 1994 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel : schending van de artikelen 
16, § 1 en § 5, eerste en tweede lid, 
en 27, § 3, laatste lid, Wet Voorlopi
ge Hechtenis : 

Overwegende dat de appelrech
ters, die oordelen dat de redelijke 
termijn vooralsnog niet is overschre
den, het hoger beroep ongegrond 
verklaren en de bestreden beslissing 
bevestigen, enkel op grond dat « er 
lastens (eiseres) ernstige aanwijzin
gen van schuld bestaan; dat er be
zwarende elementen voorhanden 
zijn er op wijzend dat zij mogelijk 
actief en leidinggevend betrokken 
zou zijn in een internationaal prosti
tutiecircuit; dat dit gedrag wijst op 
een gevaarlijke ingesteldheid dewel
ke bedreigend voorkomt voor de 
openbare veiligheid; dat het ook te 
vrezen valt dat (eiseres) zich aan de 
verdere strafvervolging zou onttrek
ken bij een eventuele invrijheidstel
ling en zelfs nieuwe misdrijven zou 
plegen »; 

Dat het arrest, waarbij het ver
zoek van eiseres tot invrijheidstel
ling wordt verworpen, zodoende niet 
de opgave bevat van het feit waar
voor het bevel tot aanhouding werd 
verleend en niet de wetsbepaling 
vermeldt die bepaalt dat het feit een 
misdaad of een wanbedrijf is; 

Dat het arrest niet is gemotiveerd 
naar eis van het artikel 27, § 3, laat
ste lid, Wet Voorlopige Hechtenis, 
met inachtneming van hetgeen voor
geschreven is in artikel 16, § 5, eer
ste en tweede lid, van deze wet; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiseres aangevoerde middelen die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 

kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van die ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

1 augustus 1994 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. D'Hont -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Y. Cerckel, Brussel. 

Nr. 348 

VAKANTIEKAMER - 8 augustus 1994 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN - MEDEDELING VAN DE 
MEMORIE AAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
- TERMIJN VAN TEN MINSTE ACHT DAGEN -
OVERSCHRIJDEN VAN DE TERMIJN- VRAAG 
OM UITSTEL - WEIGERING. 

2° WRAKING - STRAFRECHTER - VER
WERPING - CASSATIEBEROEP - VERKLA
RING VAN BEROEP IN CASSATIE - ART. 417 
sv. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
VORMEN- ALLERLEI- WRAKING VAN EEN 
STRAFRECHTER - CASSATIEBEROEP - VER
KLARING VAN BEROEP IN CASSATIE- VORM 
-ART. 417 SV. 

1° Wanneer de eiser ten minste achte 
dagen voor de terechtzitting aan het 
O.M. geen memorie heeft medege
deeld, mag de zaak niet worden uitge
steld om hem daartoe alsnog de gele
genheid te geven. (Art. 420bis Sv.) 
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2° en 3° Het cassatieberoep tegen een ar
rest van het hoi van beroep waarbij 
het hager beroep tegen een vonnis van 
de correctionele rechtbank houdende 
afwijzing van een vordering tot wra
king, niet ontvankelijk wordt ver
klaard, moet overeenkomstig art. 417 
Sv. worden ingesteld door verklaring 
ter grifiie van het genoemde hoi van 
beroep (1). 

(MOMMAERTS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0799.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de zaak over
eenkomstig artikel 420 ter, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring is vastgesteld op de terechtzit
ting van die dag; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 420 bis, eerste lid, van voor
noemd wetboek de middelen moeten 
worden aangegeven in een memorie, 
welke ten minste acht dagen v66r 
de terechtzitting aan het openbaar 
ministerie wordt medegedeeld; 

Dat er derhalve geen redenen zijn 
om de zaak uit te stellen ten einde 
alsnog de gelegenheid te geven van 
memorie in te dienen; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep tegen een arrest van de kamer 
van het hof van beroep waarbij het 
hoger beroep tegen een vonnis van 

(1) Het Hof heeft, wegens de feitelijke om
standigheden zoals zij uit het arrest blijken, 
geoordeeld dat er sprake was van overmacht 
voor de eiser. Het heeft derhalve beslist dat de 
verklaring van beroep in cassatie, die zonder 
naleving van de vereisten van art. 417 Sv. is 
gedaan, ontvankelijk is (zie : Cass., 26 nov. 
1974, A.C., 1975, 359 en de noot 1). 

Het cassatieberoep was niettemin onontvan
kelijk, in zoverre het gericht was tegen een 
beslissing die geen eindbeslissing was, in de 
zin van art. 416 Sv. (Cass., 6 feb. 1900, A.R. nr. 
4141, A.C., 1939-90, nr. 347; zie ook Cass., 3 jan. 
1990, A.R. nrs. 7892 en 7921, A.C., 1989-90, nr. 
266, met cone!. adv.-gen. Janssens de Bistho
ven in Pas., 1990, nr. 266). 

de correctionele rechtbank houden
de afwijzing van een vordering tot 
wraking van een rechter van deze 
rechtbank, niet ontvankelijk ver
klaard wordt, overeenkomstig arti
kel 417 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen moet worden 
ingesteld door verklaring ter griffie 
van het hof van beroep; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser zijn voorzie
ning heeft ingesteld ter griffie van 
het Hof na zich te hebben aange
meld op de griffie van het Hof van 
Beroep te Luik, alwaar de griffier 
geweigerd heeft akte te nemen van 
de verklaring van voorziening, om
dat eiser het door de griffier van 
hem gevorderde opstelrecht niet 
vooraf had betaald; 

Overwegende dat krachtens arti
kel160, 4°, van het Wetboek van Re
gistratierechten, de gerechtelijke ak
ten, in afwijking van de algemene 
regel, in debet worden verleden, 
wanneer zij worden opgemaakt 
« ten verzoeke en ter verdediging 
van de beklaagden of betichten in 
lijfstraffelijke, boetstraffelijke of po
litiezaken »; 

Dat de weigering van de griffier 
om de akte op te maken, onwettig 
was en te dezen voor eiser een ge
val van overmacht opleverde; 

Overwegende dat acht moet wor
den geslagen op de akte die door de 
griffier van het Hof ten verzoeke 
van eiser is opgemaakt; 

Overwegende dat het arrest zich 
beperkt tot de niet-ontvankelijkver
klaring van het hoger beroep van ei
ser tegen het vonnis dat de vorde
ring tot wraking van een rechter 
afwijst; dat het derhalve een voorbe
reidende beslissing of een beslissing 
van onderzoek is en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat zodanige beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering en dat de voorziening voorba
rig, mitsdien niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, ( ... ), verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

8 augustus 1994 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal. 

Nr. 349 

VAKANTIEKAMER- 8 augustus 1994 

1° MISDRIJF - DEELNEMING - MISDRIJF 
GEPLEEGD IN BELGIE - DEELNEMING BUI
TEN BELGIE- BEVOEGDHEID VAN DE BELGI
SCHE GERECHTEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ALLERLEI - ONDERZOEK 
TER TERECHTZITTING - VORMEN - VERMEL
DINGEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING. 

1° De mededader van of medeplichtige 
aan een in Belgie gepleegd misdrijf 
kan voor de Belgische strafgerechten 
worden vervolgd, ook al zijn de daden 
van deelneming aileen buiten het 
grondgebied van het Rijk gepleegd (1). 
(Artt. 3, 66 en 67 Sw.) 

(1) Novelles, Procedure penale, I, 1 • De 
l'exercice de !'action publique •, nr. 100; P.E. 
TROUSSE, La competence extraterritoriale des 
juridictions repressives belges, rapport beige 
du VII congn'ls international et droit comptare, 
(Brussel, 1966), blz. 516 e.v.; Ch. HENNAU en J. 
VERHAEGEN, Droit penal general (Bruylant, 
1991), nr. 69 e.v.; zie Cass., 20 juni 1977 (A.C, 
1977, 1084). 

2° Het bewijs dat de wettelijke bepalin
gen betreffende de vormen van het on
derzoek ter terechtzitting zijn in acht 
genomen, vloeit, in de regel, voort uit 
de vermeldingen van de processen-ver
baal van de terechtzitting (2). (Art. 783 
Ger.W.) 

(GENOUD.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.1066.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juli 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat tegen verdachte een aan
houdingsbevel is verleend, op grond 
dat hij zich als dader, mededader of 
medeplichtige, te Luik, Brussel of el
ders in het Rijk schuldig gemaakt 
heeft aan valsheid in geschrifte en 
misbruik van vertrouwen; 

Dat het zonder belang is om, zoals 
eiser doet, de bevoegdheid van de 
Belgische gerechten te betwisten 
ten aanzien van in het buitenland 
gepleegde feiten, aangezien hij er
van verdacht wordt niet aileen de 
dader maar ook mededader van of 
medeplichtige te zijn aan in Belgie 
gepleegde misdrijven; dat hij we
gens de strafbare deelneming waar
van hij wordt verdacht voor de Bel
gische gerechten moet worden ver
volgd, ook al zou blijken dat de 
daden van deelneming buiten het 
grondgebied van het Rijk zijn ge
pleegd; 

(2) Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 9549 (A.C., 
1986-87, nr. 111); J. du JARDIN,« Motivering van 
vonnissen en arresten in strafzaken », in Straf
recht en strafvordering, commentaar met over
zicht van rechtspraak en rechtsleer (Kluwer), 
biz. 48. 



684 HOF VAN CASSATIE Nr. 350 

Dat, in zoverre, het middel niet 
ontvankelijk is bij gemis aan be
lang; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat het bewijs dat 
de wettelijke bepalingen betreffende 
de vormen van het onderzoek ter te
rechtzitting in strafzaken in acht ge
nomen zijn, in de regel, voortvloeit 
uit de vermeldingen van de proces
sen-verbaal van de terechtzitting; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 20 juli 1994 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling blijkt dat het openbaar mi
nisterie, dat door advocaat-generaal 
Massa werd vertegenwoordigd, in 
zijn verslag en zijn vorderingen is 
gehoord en dat eiser, bijgestaan 
door zijn raadslieden, aanwezig was 
en in zijn verweermiddelen is ge
hoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

8 augustus 1994 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Parmentier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat 
mr. A. Masset, Verviers. 

Nr. 350 

VAKANTIEKAMER- 8 augustus 1994 

VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJ
HEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN -
BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE -
TERMIJN OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DIT 
VERZOEK. 

Het bevel tot starting van een borgsom 
is niet van rechtswege vervallen, om
dat de raadkamer binnen de door art. 
36, § 1, vijfde lid Wet Voorlopige Hech
tenis bepaalde termijn van vijf dagen 
geen uitspraak heeft gedaan over een 
verzoek tot teruggave van de gestorte 
borgsom (1). (Art. 35, § 4, 36, § 1, vierde 
en vijfde lid, en 37 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

(BARROUILLET) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0866.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstel
ling; Over het middel: Overwe
gende dat bij beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Leuven van 2 
maart 1993 eisers invrijheidstelling 
werd bevolen « na de voorafgaande 
en volledige betaling van een borg
scm van twee miljoen Belgische 
franken »; dat eiser na starting van 
dit bedrag in de Deposito- en Con
signatiekas in vrijheid werd gesteld; 

Overwegende dat het arrest de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven bevestigt, waarbij eisers ver
zoek « deze borgsom van 2.000.000 

(1) F. HUTSEBAUT, « Vrijheid onder voorwaar
den en invrijheidstelling onder voorwaarden », 
nrs. 85 en 87, in R. DLERCQ & R. VERSTRAETEN 
(eds.), Voorlopige Hechtenis, (RW ACCO, Leu
ven); SONJA SNACKEN, « La liberte sous condi
tions », nr. 20 e.v., in La detention preventive, 
sous Ia direction de B. Dejemeppe (Larcier 
1992). 
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frank geheel, of minstens gedeelte
lijk te willen restitueren » ontvanke
lijk, maar ongegrond werd ver
klaard; 

Overwegende dat artikel 35, § 1, 
van de Wet Voorlopige Hechtenis de 
onderzoeksrechter, in de gevallen 
waarin voorlopige hechtenis kan 
worden bevolen of gehandhaafd on
der de in artikel 16, § 1, bedoelde 
voorwaarden, machtigt de verdachte 
in vrijheid te laten onder oplegging 
van een of meer voorwaarden voor 
de tijd die hij bepaalt en maximum 
voor drie maanden; dat artikel 35, 
§ 4, eerste lid, van de Wet Voorlopi
ge Hechtenis de onderzoeksrechter 
tevens machtigt de voorafgaande be
taling van een borgsom te vorderen, 
waarvan hij het bedrag bepaalt; 

Dat artikel 36, § 1, vierde en vijfde 
lid, de verdachte toelaat in de loop 
van het onderzoek aan de raadka
mer te vragen dat de opgelegde 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
worden opgeheven of gewijzigd of te 
worden vrijgesteld van alle voor
waarden of van sommige daarvan; 
doet de raadkamer binnen vijf da
gen geen uitspraak over het verzoek 
van de verdachte, dan vervallen de 
bevolen maatregelen; 

Dat artikel 37 van de Wet Voorlo
pige Hechtenis bepaalt dat tegen de 
beslissingen genomen ter uitvoering 
van de artikelen 35 en 36 dezelfde 
rechtsmiddelen openstaan als tegen 
de beslissingen die inzake voorlopi
ge hechtenis worden genomen; 

Overwegende dat de verdachte 
reeds in vrijheid was gesteld en niet 
onderworpen is aan bijzondere voor
waarden, hem door de onderzoeks
rechter opgelegd in toepassing van 
artikel 35, § 1, van de Wet Voorlopi
ge Hechtenis, die hij alsnog na de 
indiening van zijn vraag tot terugga
ve van de gestorte borgsom moet 
naleven, zolang ze niet zijn opgehe
ven, hij ervan is vrij gesteld of ze 
zijn vervallen; 

Overwegende dat het bevel tot 
starting van een borgsom niet van 
rechtswege is vervallen, omdat de 

raadkamer in toepassing van artikel 
36, § 1, vijfde lid, van de Wet Voorlo
pige Hechtenis niet binnen vijf da
gen uitspraak heeft gedaan over ei
sers eerder verzoek, ingekomen op 
de griffie van de Correctionele 
Rechtbank te Leuven op 14 april 
1994, noch op zijn hernieuwd ver
zoek, ingekomen op 20 april 1994; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

8 augustus 1994 - 2• kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
P. Van Ommeslaghe. 

Nr. 351 

VAKANTIEKAMER - 8 augustus 1994 

1° CASSATIEBEROEP - DIENSTPLICHT· 
ZAKEN- VORMEN- TERMIJN. 

2° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - ANDERE 
ZAKEN - DIENSTPLICHTZAKEN - TWEEDE 
CASSATIEBEROEP OP GROND VAN ART. 40 
TAALWET GERECHTSZAKEN - ONTVANKE· 
LIJKHEID - TERM!JN. 
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3° CASSATIEBEROEP ALLERLEI -
EERSTE CASSATIEBEROEP - VERWERPING 
WEGENS OVERTREDING TAALWET IN GE
RECHTSZAKEN - TWEEDE CASSATIEBEROEP 
- VOORWAARDE. 

1 o De termijn waarbinnen het cassatie
beroep van de dienstplichtige aan de 
griffie van het Hof moet worden ge
zonden, bedraagt dertig dagen (1). 
(Art. 51, § 2, Dienstplichtwet.) 

2° en 3° De voorziening in cassatie die 
wordt ingesteld na verwerping van een 
eerste voorziening waarin geen andere 
nietigheid aanwezig was dan die welke 
uit een overtreding van de Taalwet in 
gerechtszaken voortspruit, is slechts 
ontvankelijk wanneer zij is ingesteld 
binnen de termijn bij de wet bepaald 
om zich in cassatie te voorzien en die 
begint te lopen te rekenen van de dag 
van de uitspraak van het arrest dat de 
eerste voorziening heeft verworpen. 
(Art. 40, vierde en vijfde lid, Taalwet 
Gerechtszaken.) 

(R. BEN YOUSSEF) 

ARREST 

(A.R. nr. M.94.0018.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den beslissing, op 17 januari 1994 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat het Hof, bij ar
rest van 9 mei 1994, een eerste voor
ziening die eiser tegen de bestreden 
beslissing had ingesteld, verworpen 
heeft op grond dat die voorziening 
niet gesteld was in de taal van de 
bestreden beslissing, zoals artikel 27 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken 
het voorschrijft; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel40, vijfde lid, van voormelde wet, 
de voorziening in cassatie die in het 
bij het vierde lid van dat artikel be
doelde geval, zoals te dezen, na de 
verwerping van de eerste voorzie
ning wordt ingesteld, slechts ontvan-

(1) Cass., 26 januari 1987, A.R. nrs. M.417.F 
en M.418.F, A.C., 1987-88, nr. 306. 

kelijk is wanneer ZlJ 1s ingesteld 
binnen de termijn die bij de wet is 
bepaald en die begint te !open te re
kenen van de dag van de uitspraak 
van het arrest dat de eerste voorzie
ning heeft verworpen; 

Overwegende dat artikel 51, § 2, 
van de Dienstplichtwet bepaalt dat 
de termijn binnen welke het cassa
tieberoep van de dienstplichtige aan 
de griffie van het Hof moet worden 
gezonden, dertig dagen bedraagt; 

Overwegende dat de voorziening 
op 16 juni 1994, dit is buiten de 
voormelde termijn, aan de griffie 
van het Hof werd gezonden; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

8 augustus 1994 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal. 

Nr. 352 

V AKANTIEKAMER - 23 augustus 19941 

1° UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVE
RING - BEVEL TOT AANHOUDING - UIT
VOERBAARVERKLARING - OMSCHRIJVING 
VAN DE FElTEN. 

2° UITLEVERING - PASSIEVE UITLJ~VE
RING - BEVEL TOT AANHOUDING - UIT
VOERBAARVERKLARING - RECHT VAN VER
DEDIGING. 
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3° UITLEVERING - GROND TOT UITLE
VERING - STRAFBAAR FElT WAARVOOR UIT
LEVERING WORDT GEVRAAGD - DOODSTRAF 
- BESLISSING VAN DE REGERING. 

4° UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVE
RING - BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VER
ZOEKENDE STAAT - TOEGEVOEGDE STUK
KEN- TAAL. 

1° Zander belang is de omstandigheid 
dat het bevel tot aanhouding meer lei
ten vermeldt dan het voorlopig bevel 
tot aanhouding, nu enkel het bevel tot 
aanhouding, met het oog op de uitvoer
baarverklaring, aan de controle van 
het onderzoeksgerecht wordt onder
worpen (1). (Art. 3, tweede lid, Uitle
veringswet.) 

2° Het recht van verdediging ten aanzien 
van de uitvoerbaarverklaring van het 
bevel tot aanhouding wordt gevrij
waard door het rechtsmiddel van ha
ger beroep. (Art. 3, vijfde lid, Uitleve
ringswet.) 

3° Wanneer op het strafbaar feit waar
voor de uitlevering wordt gevraagd, in 
de verzoekende Staat de doodstraf 
staat, komt het enkel aan de Regering 
toe te beslissen of de uitlevering wordt 
toegestaan (2). (Art. 1, § 2, derde lid, 
Uitleveringswet.) 

4° De regel volgens welke de over te leg
gen stukken gesteld worden in de taal 
van de verzoekende partij heeft enkel 
betrekking op de stukken waaivan de 
overlegging vereist is om de uitleve
ring toe te staan. (Overeenkomst be
treffende uitlevering en wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken tussen Belgie 
en de Bondsrepubliek Duitsland, on
dert. te Brussel op 17 jan. 1958, art. 
20.) 

(1) Zie Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 6251, A.C., 
1991-92, nr. 335, 4" en 5"; A. VANDEPLAS, « Ret 
buitenlands bevel tot aanhouding », R. W., 
1991-1992, 1258. 

(2) Zie Cass., 14 juni 1988, A.R. nr. 2474,. 
A.C., 1987-88, nr. 624, 2°; R. DECLERCQ, Onder
zoeksgerechten, nr. 1023. 

(CHAPUIS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1005.N) 

HET HOF; - Overwegende dat de 
beide voorzieningen dezelfde zaak 
betreffen; dat er reden is om ze sa
men te voegen; 

I. Op de voorziening van Heinz 
Chapuis: 

Gelet op het bestreden arrest (nr. 
1178), op 30 juni 1994 gewezen door 
het hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het middel, in 

zoverre het gericht is tegen het ten 
laste van eiser in een andere proce
dure verleend bevel tot aanhouding 
wegens in Belgie gepleegde feiten, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser op 12 april 
1994, op grond van een faxbericht 
van « Der Leitende Oberstaatsan
walt », dit is de procureur-generaal 
te Koln, voorlopig aangehouden 
werd ten einde uitlevering aan de 
Duitse Bondsrepubliek wegens han
del in verdovingsmiddelen in bende; 
dat dit faxbericht melding maakte 
van een bevel tot aanhouding van 9 
april 1994, ondertekend door me
vrouw Nagel, rechter het Kantons
gerecht te K6ln; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Tongeren bij de beroepen be
schikking van 3 mei 1994 het bevel 
tot aanhouding van 21 april 1994, 
ondertekend door mevrouw Nagel, 
rechter in het Kantonsgerecht te 
K6ln, verleend wegens handel in 
verdovingsmiddelen in bende, heeft 
uitvoerbaar verklaard; dat dit bevel 
tot aanhouding vermeldt dat het dit 
voormeld bevel tot aanhouding van 
9 april 1994 vervangt en uitbreidt; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat het bevel 
tot aanhouding van 21 april 1994 
meer feiten vermeldt dan het bevel 
tot aanhouding van 9 april 1994, niet 
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ontvankelijk is, nu enkel het bevel 
van 21 april 1994, met het oog op 
exequatur, aan de controle van het 
onderzoeksgerecht werd onderwor
pen; 

Overwegende dat eisers recht van 
verdediging ten aanzien van het ver
lenen van het exequatur aan het be
vel tot aanhouding van 21 april 1994, 
gevrijwaard werd door het rechts
middel van het hoger beroep; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser bij de 
appelrechters heeft aangevoerd dat 
zijn recht van verdediging met be
trekking tot de termijn van verwitti
ging van zijn raadsman bij faxbe
richt van het parket-generaal bij het 
hof van beroep van de vaststelling 
van de zaak, werd miskend; dat hij 
dit middel niet voor het eerste bij 
het Hof kan aanvoeren; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 1, § 2, eerste lid, van de Uit
leveringswet aileen grond voor uitle
vering kunnen opleveren die feiten, 
welke luidens de Belgische en de 
buitenlandse wet strafbaar zijn met 
een vrijheidsstraf waarvan de maxi
mumduur groter is dan een jaar; dat 
naar luid van het derde lid van de
zelfde wetsbepaling, wanneer het 
strafbaar feit waarvoor uitlevering 
wordt gevraagd, in de verzoekende 
Staat strafbaar is met de doodstraf, 
de Regering de uitlevering slechts 
toestaat indien de verzoekende 
Staat uitdrukkelijk zekerheden geeft 
dat de doodstraf niet zal worden uit
gevoerd; 

Overwegende dat artikel 1, § 2, 
derde lid, van de Uitleveringswet 
zich enkel richt tot de Regering; 

Over het vijfde middel : 
Overwegende dat artikel 20 van 

de Overeenkomst betreffende uitle-

vering en wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken tussen het Koninkrijk 
Belgie en de Bondsrepubliek Duits
land, ondertekend te Brussel op 17 
januari 1958, bepaalt dat de over te 
leggen stukken worden gesteld in de 
taal van de verzoekende partij; 

Dat deze bepaling enkel betrek
king heeft op de stukken waarvan 
de overlegging vereist is om uitle
vering toe te staan en niet op de 
brief waarbij de Duitse ambassade 
de over te leggen stukken overzendt 
aan het Ministerie van Justitie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

23 augustus 1994 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Huybrechts 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. G. Houbrechts, Tongeren. 

Nr. 353 

VAKANTIEKAMER - 23 augustus 1994 

RECHT VAN VERDEDIGING - DIENST
PLICHTZAKEN - HOGE MILITIERAAD - AAN
VRAAG TOT VRIJLATING VAN LEGERDIENST 
- WEIGERING - GEDINGSTUKKEN - KEN
NISNEMING DOOR DE DIENSTPLICHTIGE. 

Het recht van verdediging wordt mis
lrend wanneer uit de stulrken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de dienstplichtige lrennis 
heeft kunnen nemen van de stukken 
waarop de bestreden beslissing was 
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gesteund (1). (Artt. 37, § 1, 2°, 1, en 52 
Dienstplichtwet.) 

(VAN LANCKER) 

ARREST 

(A.R. nr. M.94.002l.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 juni 1994 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel van de rechten van de verdediging, 
van artikel 149 van de Grondwet, zoals 
gecoordineerd op 17 februari 1994, van 
artikel 37, eerste paragraaf, tweede lid, 
van de Dienstplichtwet en artikel 37, 
vierde paragraaf, eerste lid, van de 
Dienstplichtwet, 

doordat de Hoge Militieraad in de be
streden beslissing de initii:He, op artikel 
12, eerste paragraaf, 1°, van de dienst
plichtwetten gebaseerde, aanvraag tot 
vrijlating van militaire dienst op basis 
van kostwinnerschap verwerpt, op grond 
van de overweging dat « uit de documen
ten van het dossier blijkt dat het inko
men van de ouders van appellant van de 
jaren 1990, 1991 en 1992 respectievelijk 
op 878.668frank, 853.959 frank en 448.867 
frank moet worden vastgesteld en aldus 
het wettelijk toelaatbaar bedrag over
treft », en dat eiser om deze reden niet 
tegelijkertijd aan aile wettelijke vereis
ten voldoet, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, naar luid van de in 

het middel aangehaalde rechtsregels, de 
Hoge Militieraad geen uitspraak mag 
doen, en zeker niet in een voor eiser on
gunstige zin, zonder de betrokkene te 
hebben opgeroepen om hem of zijn advo
caat te horen, en het hem mogelijk te 
maken een memorie of verweerschrift in 
te dienen; dat eiser weliswaar bij monde 
van zijn raadsman werd gehoord ter te
rechtzitting van 25 april 1994, en op deze 
terechtzitting eveneens een ver-

(1) De militieraden zijn gerechtigd recht
streeks inlichtingen in te winnen, bvb. bij het 
Bestuur der Directe Belastingen (ARCQ, Com
mentaire des lois sur la milice, biz. 203, nr. 
133), wat geen afbreuk doet aan het recht van 
de dienstplichtige om tegenspraak te voeren 
t.a.v. de stukken waarop de bes!issing wordt 
gesteund. 

weerschrift en zes stukken, volgens de 
inventaris op de derde bladzijde van dit 
verweerschrift, heeft neergelegd; dat dit 
verweerschrift en deze stukken deel 
moeten uitmaken van de gedingstukken, 
die aan de griffier van het Hof van Cas
satie zullen moeten worden toegestuurd 
door de Minister van Binnenlandse Za
ken, overeenkomstig artikel 52, eerste 
paragraaf, van de Dienstplichtwet; dat de 
zaak van eiser op 25 april 1994 door de 
Hoge Militieraad in beraad werd gena
men; dat eiser echter geen kennis heeft 
gekregen van welkdanig document of do
cumenten van het dossier, waarop de be
streden beslissing zich steunde om te be
slissen dat de inkomsten van de ouders 
van eiser voor de jaren 1990 tot 1992 het 
maximaal toegelaten bedrag van 342.500 
frank overschreden; dat, nu het eiser mo
gelijk moet zijn om een memorie of ver
weerschrift in te dienen bij de Hoge Mi
litieraad, hij ook inzage moet hebben 
van het dossier, minstens van de stuk
ken waarvan hij geen kennis had; dat ei
ser tot aan de sluiting der debatten voor 
de Hoge Militieraad op geen enkele wij
ze kennis heeft gekregen van de in de 
bestreden beslissing aangehaalde docu
menten; dat deze documenten of stukken 
blijkbaar eerst na het in beraad nemen 
van de zaak van eiser voor de Hoge Mili
tieraad bij het dossier werden gevoegd; 
dat de zes door eiser ter terechtzitting 
van de Hoge Militieraad van 25 april 
1994 voorgelegde stukken alleszins niet 
de informatie bevatten, waarvan sprake 
is in de bestreden beslissing; dat eiser 
niet weet op welke documenten de Hoge 
Militieraad zich heeft gebaseerd, om te 
beslissen dat de inkomsten van zijn ou
ders het wettelijk toelaatbaar maximum 
overtroffen; dat de rechten van verdedi
ging van eiser, en zijn recht op tegen
spraak, vereisen dat hij opnieuw wordt 
gehoord wanneer, na het in beraad ne
men van de zaak, stukken aan het dos
sier worden gevoegd (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel van de rechten 
van verdediging en, voor zoveel als no
dig, tevens van artikel 37, eerste para
graaf, tweede lid, van de Dienstplicht
wet): 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de Hoge Militie

raad eisers aanvraag om de vrijla
ting, bepaald in artikel 12, § 1, 5°, 
van de Dienstplichtwet, verwerpt op 
grond dat « uit de documenten van 
het dossier » blijkt dat het inkomen 
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van de ouders van eiser voor de ja
ren 1990, 1991 en 1992 het voor die 
jaren wettelijk toelaatbaar bedrag 
overschrijdt; 

Dat de Hoge Militieraad, wat be
treft de inkomsten van 1991 en 1992, 
aldus verwijst naar berekeningsno
ta's van de Administratie der Di
recte Belastingen die in het dossier 
van de raad berusten en in de in
ventaris onder de nummers 6 tot en 
met 9 zijn vermeld; 

Overwegende dat die berekenings
nota's niet vermeld zijn in de inven
taris van stukken, gevoegd bij het 
verweerschrift dat eiser ter zitting 
van 25 april 1994 van de Hoge Mili
tieraad neerlegde; dat zij evenmin 
voorkomen in het dossier dat op die 
terechtzitting door eiser aan de Ho
ge Militieraad werd overgelegd; 

Dat eiser in zijn verweerschrift 
onder meer deed gelden dat, wat be
treft de inkomsten van 1991, geen 
aanslagbiljet of berekeningsnota be
schikbaar was; dat hij voorts ver
wees naar de aangiftegegevens be
treffende de inkomsten van 1992; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser kennis 
heeft gekregen van de « documen
ten », vermeld in de bestreden be
slissing, en dat hij, overeenkomstig 
artikel 37, § 1, tweede lid, van de 
Dienstplichtwet, desbetreffende te
genspraak heeft kunnen voeren; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het eerste on

derdeel niet tot ruimere cassatie 
kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing in zoverre zij uit
spraak doet over de aanvraag om 
vrijlating, bepaald in artikel 12, § 1, 
5°, van de Dienstplichtwet; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; ver-

wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Hoge Militieraad, anders samen
gesteld. 

23 augustus 1994 - Vakantiekamer -
Voorzitter en verslaggever: de h. Mar
chal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluiden
de conclusie van de h. du Jardin, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. I. Lie
taer, Kortrijk. 

Nr. 354 

VAKANTIEKAMER- 23 augustus 1994 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - KOSTWIN
NER - VOORWAARDEN. 

De dienstplichtige kan maar als onmis
bare kostwinner van zijn vader en 
moeder of van een van beiden worden 
erkend, als de vader of de moeder 
overleden is of de leeftijd van zestig 
jaar bereikt heeft; niet naar recht ver
antwoord is de beslissing waarbij de 
vrijlating geweigerd wordt op de enke
le grond dat de vader weliswaar over
Jeden was, maar dat de moeder de 
leeftijd van zestig jaar niet had be
reikt tijdens de wettelijke referteperi
ode (1). (Artt. 10, § 1, eerste en derde 
lid, en 12, § 5, 5°, Dienstplichtwet.) 

(G. DE B ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M.94.0020.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 juni 1994 gewe
zen door de Hoge Militieraad; 

(1) ARCQ, Commentaire des lois sur Ja milice, 
biz. 193, nr. 126; VAN ECKE, Dienstplicht, biz. 
54, nr. 144. 
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Over het middel, luidend als volgt : 
schending van het nieuwe artikel 149 
van de Grondwet en van de artikelen 12, 
§ 1, 5°, en 10, § 1, 1°, van de op 30 april 
1962 gecoordineerde en bij de wet van 16 
juni 1987 gewijzigde dienstplichtwetten, 

doordat de Hoge Militieraad, bij de uit
spraak over de nieuwe, op artikel 12, § 1, 
5°, gegronde aanvraag, verklaard heeft: 
« Overwegende dat weliswaar vaststaat 
dat verzoeker in januari 1992, zijnde de 
wettelijke referteperiode, over inkomsten 
beschikte, maar dat de op 18 mei 1938 
geboren moeder van de dienstplichtige 
in die periode de leeftijd van 60 jaar niet 
had bereikt; dat derhalve een van de 
voorwaarden, bepaald bij artikel 10, § 1, 
1°, waarnaar artikel 12, § 1, 5°, verwijst, 
niet vervuld is », de bestreden beslissing 
weigert de vrijlating te verlenen; 

eerste onderdeel: 
terwijl eiser in zijn op artikel 12, § 1, 

5°, gegronde aanvraag gewag maakt van 
het overlijden van zijn vader en onder 
meer een uittreksel uit de overlijdensak
te insluit; de Hoge Militieraad rekening 
diende te houden met het overlijden van 
de vader en aldus over elk punt van de 
aanvraag moest doen; de Hoge Militie
raad echter op dat punt niet geantwoord 
heeft en zich ertoe beperkt heeft de aan
vraag af te wijzen op grand dat de moe
der van de dienstplichtige nog geen 60 
jaar was tijdens de wettelijke refertepe
riode, namelijk in januari 1992; de Hoge 
Militieraad, door geen uitspraak te doen 
over elk van de punten van de in het 
schrijven van 30 oktober 1992 vervatte 
aanvraag van de dienstplichtige, het 
nieuwe artikel 149 van de Grondwet 
heeft geschonden; het Hof aan de hand 
van de beslissing niet kan nagaan of de 
Hoge Militieraad uitspraak gedaan heeft 
over elk van de door eiser aangevoerde 
punten ( Cass., 19 nov. 1979, A. C., 1979-80, 
blz. 352); 

en tweede onderdeel: 
terwijl artikel 12, § 1, 5°, meer bepaald 

artikel 10, § 1, 1°, een aantal voorwaar
den bepaalt voor de vrijlating als kost
winner; punt b van artikel 110, § 1°, be
paalt « dat de vader of de moeder, de 
grootvader of de grootmoeder overleden 
is of de leeftijd van 60 jaar heeft be
reikt »; die voorwaarde te dezen vervuld 
is, aangezien eiser aan de hand van de 
overlijdensakte bewijst dat zijn vader 
overleden is; de Hoge Militieraad derhal
ve, door de aanvraag af te wijzen op 
grand dat de moeder van eiser de leef
tijd van 60 jaar niet had bereikt ten tijde 

van de wettelijke referteperiode, name
lijk in januari 1992, de artikelen 12, § 1, 
5°, en 10, § 1, 1°, b schendt; die beslissing 
van de Hoge Militieraad immers impli
ceert dat artikel 10, § 1, 1°, b aldus moet 
worden uitgelegd dat zowel de voorwaar
de betreffende het overlijden van een 
van de ouders als de voorwaarde betref
fende de leeftijdsgrens van de overleven
de echtgenoot te zamen moeten vervuld 
zijn, terwijl de tekst van de wet uitdruk
kelijk bepaalt dat de ene of de andere 
voorwaarde moet vervuld zijn; de Hoge 
Militieraad door die uitlegging de hoven 
aangehaalde artikelen schendt; 

W at het tweede onderdeel hetreft : 
Overwegende dat de ingeschreve

ne, hedoeld in de artikelen 10, § 1, 
1°, eerste lid, en 12, § 5, 5°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten 
recht heeft op de vrijlating van 
dienst in vredestijd als hij de onmis
hare kostwinner is van vader en 
moeder of van een van heiden; dat 
krachtens artikel 10, § 1, 1°, derde 
lid, b, de dienstplichtige slechts als 
onmiskenhare kostwinner van zijn 
vader en moeder of van een van hei
den kan worden erkend als de vader 
of de moeder overleden is of de leef
tijd van zestig jaar heeft hereikt; 
dat uit de hewoordingen van die he
palingen hlijkt dat de voorwaarde 
hetreffende de leeftijd van de vader 
of de moeder slechts moet vervuld 
zijn, wanneer de dienstplichtige 
vraagt om als onmiskenhare kost
winner van zijn vader en moeder te 
worden erkend; 

Overwegende dat eiser tot staving 
van zijn op de hovenvermelde hepa
lingen gegronde aanvraag tot vrijla
ting aanvoerde dat zijn vader over
leden was; 

Dat de Hoge Militieraad de aan
vraag heeft afgewezen op de enkele 
grond dat de moeder van eiser de 
leeftijd van zestig jaar niet had he
reikt in januari 1992, zijnde in de 
wettelijke referteperiode; 

Dat de Hoge Militieraad zijn be
slissing niet naar recht heeft verant
woord; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de Hoge Militieraad, anders samen
gesteld. 

23 augustus 1994 - Vakantiekamer -
Voorzitter en verslaggever: de h. Mar
chal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluiden
de conclusie van de h. du Jardin, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. I. de la 
Serna, Brussel. 

Nr. 355 

1 e KAMER - 2 september 1994 

CASSATIEBEROEP - TUCHTZAKEN -
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING - BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS
KENNISGEVING VAN HET CASSATIEBEROEP 
AAN DE BIJZITTER IN DE NATIONALE RAAD 
BUITEN TERMIJN- ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Apothekers 
wanneer het buiten de bij art. 26, Z', 
Apothekerswet bepaalde termijn ter 
kennis werd gebracht van de b1jzitter 
in de nationale raad. (Art. 26, 2°, Apo
thekerswet.) 

(X ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

Eerste advocaat-generaal D'Hoore 
heeft in substantie gezegd: 

In onderhavige zaak waarin de kennis
geving van de voorziening aan de bijzit
ter in de nationale raad niet binnen de 
door art. 26, 2°, Apothekerswet voorg_e-

schreven termijn werd gedaan, rijst de 
vraag naar de ontvankelijkheid van voor
ziening. 

Bij art. 33 van de wijzigingsbepalingen 
van de wet van 10 oktober 1967 die het 
Gerechtelijk Wetboek invoerde, werd de 
burgerlijke rechtspleging toepasselijk ge
maakt op de voorzieningen in cassatie 
tegen de beslissingen van de raden van 
beroep van de Orde van Geneesheren en 
van de Orde van Apothekers. Aldus werd 
een eenheid van procedure tot stand ge
bracht voor alle orden. 

Die eenheid werd verbroken door de 
Artsenwet resp. door de Apothekerswet 
(koninklijke besluiten nrs. 79 en 80 van 
10 november 1967 respectievelijk betref
fende de Orde van Geneesheren en de 
Orde van Apothekers) maar opnieuw 
hersteld door de artt. 66 en 67 van de 
wet van 15 juli 1970 waarbij teruggegre
pen werd naar de in burgerlijke zaken 
toepasselijke rechtspleging, namelijk val
gens de regels van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Het door die wet van 15 juli 1970 ge
wijzigde art. 26 Apothekerswet bepaalt 
dat voor de procedure in cassatie, zowel 
wat de pleegvormen als de termijnen be
treft, dezelfde regelen gelden als in bur
gerlijke zaken, behoudens volgende af
wijkingen: 

1 o de voorzieningstermijn bedraagt 
een maand vanaf de kennisgeving van 
de beslissing; 

2° de voorziening in cassatie wordt in
gesteld per aangetekend stuk gericht, 
naargelang van bet geval, tot de secreta
ris van de raad van beroep of tot de 
voorzitter van de provinciale raad. ,Zij 
wordt op dezelfde wijze en binnen een 
termijn van vijftien dagen ter kennis ge
bracht van de erin vermelde personen. 

Art. 1079 van het Gerechtelijk Wet
hoek schrijft onder meer voor dat de 
voorziening vooraf wordt betekend aan 
de partij tegen wie ze gericht is. Luidens 
art. 1081 wordt het exploot waarbij de 
voorziening is betekend, op straffe van 
nietigheid bij bet verzoekschrift gevoegd 
wanneer de betekening vereist is. In het 
arrest van 5 oktober 1979 oordeelde het 
Hof dat de neerlegging van het exploot 
na bet indienen van bet verzoekschrift 
de nietigheid niet kan verhelpen (A.C., 
1979-80, nr. 63). 

In het arrest van 21 september 1970 
naar aanleiding van een voorziening te
gen een beslissing van de gemengde 
raad van beroep van de Orde van Ge-
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neesheren, verklaarde het Hof de voor
ziening van ambtswege niet ontvankelijk 
wegens schending van art. 26, 2°, Artsen
wet op grond van de volgende overwe
gingen: 

« Overwegende dat eiser op 18 novem
ber 1969 voorziening in cassatie per aan
getekend stuk instelde tegen de op 3 no
vember 1969 door de nederlandstalige 
gemengde raad van beroep van de Orde 
der Geneesheren genomen beslissing, 
doch dat hij in strijd met het voorschrift 
van bovengemeld artikel, toepasselijk 
sinds 1 april 1969, verzuimde de voorzie
ning op de bepaalde wijze en binnen de 
gestelde termijn ter kennis te brengen 
van de minister tot wiens bevoegdheid 
de volksgezondheid behoort; dat de voor
ziening dienvolgens niet ontvankelijk 
is; » (A.C., 1971, 62). 

Dat arrest beroept zich weliswaar op 
de voorzieningsprocedure die gold v66r 
de wijziging ervan bij art. 66 van de 
voormelde - pas vanaf 9 augustus 1970 
toepasselijke - wet van 15 juli 1970 -
en die dus nog verliep volgens de oor
spronkelijke tekst van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1979; toch 
verdient dat arrest hier vermelding om
dat het de bedoelde kennisgeving ook 
wat de voorgeschreven termijn betreft, 
rekent tot de ontvankelijkheidsvereisten 
van de voorziening. 

In zijn arrest van 26 november 1981 
dat betrekking heeft op een zaak waarin 
er geen kennisgeving van de voorziening 
aan de magistraat-bijzitter in de natio
nale raad van de Orde van Apothekers 
was gedaan, besliste het hof : 

« dat de bij voormelde artikel 26, 2° 
voorgeschreven kennisgevingen als voor
waarden zijn gesteld voor de ontvanke
lijkheid van de voorziening » (A.C., 
1981-82, nr. 205). 

Die kennisgevingen dienen derhalve 
gerekend te worden tot de pleegvormen 
die voor het rechtsgeldig instellen van 
het cassatieberoep binnen de gestelde 
termijn dienen te worden vervuld. 

Nu te dezen de kennisgeving aan de 
bijzitter in de nationale raad van de Or
de van Apothekers buiten die termijn is 
geschied, is de voorziening niet ontvan
kelijk. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8313) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 september 1992 
gewezen door de Raad van Beroep 
van de Orde van Apothekers, met 
het Nederlands als voertaal; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening door 
het openbaar ministerie ambtshalve 
opgeworpen en overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek bij gerechtsbrief ter kennis ge
bracht van de advocaten van de 
partijen : de voorziening is niet ont
vankelijk wegens kennisgeving van 
de voorziening aan de bijzitter van 
de nationale raad van de Orde van 
Apothekers na het verstrijken van 
de termijn bepaald bij artikel 26, 2°, 
van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 26, 2°, van het koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967 betref
fende de Orde van Apothekers, ge
wijzigd bij artikel 67, § 1, 3°, van de 
wet van 15 juli 1970, de voorziening 
tegen de beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Apothekers 
binnen een termijn van vijftien da
gen per aangetekend stuk ter ken
nis moet worden gebracht van de 
minister tot wiens bevoegdheid de 
Volksgezondheid behoort, van de 
voorzitter van de nationale raad en 
van de bijzitter van deze raad; 

Dat die kennisgevingen behoren 
tot de pleegvormen van het instellen 
van een voorziening in cassatie en 
dat de termijn waarbinnen de voor
noemde kennisgevingen moeten ge
schieden een termijn is om een 
rechtsmiddel aan te wenden; dat die 
termijn, krachtens artikel 860, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op 
straffe van verval is voorgeschreven; 

Overwegende dat uit de door eiser 
bij zijn voorziening gevoegde stuk
ken blijkt dat hij zijn voorziening 
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op 9 oktober 1992 aangetekend heeft 
gericht aan de secretaris van de 
raad van beroep en dat hij op de
zelfde datum zijn voorziening aan
getekend ter kennis heeft gebracht 
van de gemeenschapsminister van 
Tewerkstelling en Sociale aangele
genheden, van de Financien en Be
grating, Gezondheidsinstelling, Wel
zijn en Gezin en van de minister 
van Sociale Zaken en van het Ge
zins- en Gehandicaptenbeleid, van 
de voorzitter van de nationale raad 
van de Orde van Apothekers en van 
de ondervoorzitter van deze raad; 

Dat uit de door eiser bij zijn me
morie van repliek gevoegde stukken 
blijkt dat hij zijn voorziening bij 
aangetekende brief van 11 j anuari 
1993 ter kennis heeft gebracht van 
de bijzitter van de nationale raad 
van de Orde van Apothekers; 

Dat de voorziening derhalve bui
ten de bij voormeld artikel 26, 2°, 
bepaalde termijn ter kennis werd 
gebracht van de bijzitter van de na
tionale raad; 

Dat het door het openbaar mims
terie opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening 
gegrond is; 

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

2 september 1994 - 1• kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Wau
ters - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 356 

1 • KAMER - 2 september 1994 

MANDELIGHEID - GEDWONGEN AFKOOP 
- AANMATIGING MEDEBEZIT - BEGRIP. 

Krach tens art. 661 B. W. kan de eigenaar 
van een privatieve scheidingsmuur de 
prijs voor het gemeen maken van die 
muur van zijn nabuur vorderen, indien 
en voor zover deze van de muur op zo
danige wijze gebruik maakt dat hij 
zich het medebezit daarvan aanmatigt, 
aldus inbreuk pleegt op het uitsluiten
de eigendomsrecht van zijn nabuur en. 
daarmee redelijkerwijze niet kan 
voortgaan zonder de impliciete wil de 
muur voor gemeen te houden (1); met 
de toepassing van die regel onverenig
baar de vaststelling dat degene die de 
bezitsaanmatiging pleegt blijkt heeft 
gegeven van kennelijke onzorgvuldig
heid en nalatigheid in concept en uit
voering van de werken die aan de ba
sis Jiggen van de bezitsaanmatiging. 

(SOENS T. CLOOTS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0460.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1992 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 661 en 2228 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het vonnis a quo, eiser ver
oordeelt tot het verlijden, op zijn kosten, 
van een akte van overname van de helft 
van de scheidingsmuur en grand gelegen 
tussen zijn flatgebouw, Hofstraat 132 te 
Kortenberg en het gebouw nr. 130, en tot 
betaling aan verweerder van de helft van 
de waarde van de scheidingsmuur en 
grand, namelijk 129.834 frank, te verho
gen met de registratierechten, de kosten 
en de intresten vanaf 4 mei 1977 en met 

(1) Cass., 22 juni 1990, A.R. nr. 6897 (A.C., 
1989-1990, nr. 619); 23 okt. 1992, A.R. nr. 7749 
(ibid., 1991-1992, nr. 687). 
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de gerechtelijke interesten, evenals de 
kosten van het geding op grond dat uit 
de weergegeven vaststellingen van het 
deskundigenverslag « moet worden afge
leid ten genoegen van recht dat (eiser) 
heeft aangebouwd tegen de muur van 
(verweerder) met een zodanige onzorg
vuldigheid en nalatigheid, zowel qua con
cept als qua uitvoering, dat hij zich het 
medebezit heeft aangematigd van deze 
muur; dat deze inbezitneming niet blijkt 
uit de omstandigheid dat (eiser) een nut
tig. gebruik heeft gemaakt van de be
scherming die deze muur biedt tegen re
gen, wind, koude, lawaai en onveiligheid, 
maar wei doordat de funderingszolen 
van het gebouw van (eiser) werden aan
eengegoten aan deze van het gebouw 
van (verweerder) en doordat niet werd 
vermeden een aantal_ mortelbruggen te 
verwezenlijken tussen de beide muren; 
dat de omstandigheid, dat de fundering 
van de muur van (verweerder) iets of 
wat breder is dan die muur zelf, niets af
doet aan het feit dat (eiser) zijn funde
ring heeft vastgegoten aan deze van zijn 
nabuur en er aldus mede bezit heeft van 
genomen; dat hetzelfde moet worden ge
zegd over het feit dat deze inbezitname 
ook mede aanleiding is geweest tot een 
vordering wegens burenhinder; dat de in 
hoger beroep door (eiser) ingeroepen 
middelen bijgevolg als ongegrond moe
ten worden afgewezen », 

terwijl, eerste onderdeel, de gedwon
gen afkoop, die haar grondslag vindt in 
artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek, 
veronderstelt dat de ingebruikneming 
van de scheidingsmuur een bezitaanma
tiging of een feitelijkheid oplevert, waar
tegen de eigenaar van de muur zich kan 
verzetten en die van aard is dat daaruit 
de ondubbelzinnige wil van de eigenaar 
blijkt om de mandeligheid van de schei
dingsmuur te verwerven, te dezen door 
het bestreden arrest wordt vastgesteld 
dat eiser zich het medebezit van de 
muur heeft aangematigd doordat de fun
deringszolen werden aaneengegoten aan 
deze van het gebouw van verweerder en 
doordat een aantal mortelbruggen ( ... ) 
werden verwezenlijkt, door het bestre
den arrest weliswaar niet wordt vastge
steld dat verweerder zich hiertegen kon 
verzetten, noch dat hieruit de ondubbel
zinnige wil van eiser bleek om de man
deligheid vail de scheidingsrimur te ver
werven, hetgeen trouwens door eiser in 
zijn beroepsakte en beroepsbesluiten uit
drukkelijk werd betwist, er integendeel 
wordt vastgesteld, met overneming van 
de overwegingen van het deskundigen-

verslag, dat eiser had aangebouwd tegen 
de muur van verweerder uit onzorgvul
digheid en nalatigheid en dat hij over
tuigd was onafhankelijk te hebben ge
bouwd; onzorgvuldigheid en nalatigheid, 
zowel qua concept als qua uitvoering, zo
doende aan de basis der bezitsaanmati
ging van de muur lagen, zodat het be
streden arrest op grond van de gedane 
vaststellingen niet wettig kon beslissen 
dat eiser gehouden was tot overname 
van de helft van de gehele scheidings
muur (schending van artikel 661 van het 
Burgerlijk Wetboek); tweede onderdeel, 
de bezitsaanmatiging of feitelijkheid die 
hiermee kan worden gelijkgesteld in
houdt dat een persoon zich een recht op. 
de eigendom van de eigenaar van de 
scheidingsmuur heeft willen aanmatigen, 
hij zodoende de wil dient te hebben om 
de feitelijke macht voor zichzelf uit te 
oefenen en zich te gedragen als de per-_ 
soon die het recht heeft de macht over 
de zaak uit te oefenen, corpus possessi
onis en animus possessionis zodoende in 
hoofde van degene, die zich het bezit 
aanmatigt, voorhanden dienen te zijn, 
uit het enkele feit dat er tegenaan een 
scheidingsmuur wordt gebouwd ingevol
ge te weinig conceptuele voorbereiding 
en ingevolge minder zorgvuldige uityoe
ring en dat er niet werd vermeden dat 
een aantal mortelbruggen werden verwe
zenlijkt tussen beide muren noch de wil 
om zich het bezit van een zaak aan te 
matigen, noch het corpus possessionis 
volgen, zodat het bestreden arrest op 
grond van de gedane vaststellingen niet 
wettig kon besluiten tot de aanwezigheid 
in hoofde van eiser van enige bezitsaan
matiging (schending van artikel 2228 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 661 van het Burgerlijk Wetboek, 
de eigenaar van een privatieve 
scheidingsmuur de prijs voor het ge
meen maken van die muur van zijn 
nabuur kan vorderen, indien en 
voor zoveel deze van de muur op zo
danige wijze gebruikt maakt dat hij 
zich het medebezit daarvan aanma
tigt, alsdus inbreuk pleegt op het 
uitsluitende eigendomsrecht van _ 
zijn nabuur en daarmee redelijker
wijze niet kan voortgaan zonder de 
impliciete wil de muur voor gemeen 
te houden; 
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Dat hiermede niet onverenigbaar 
is dat degene die de bezitsaanmati
ging pleegt, blijkt geeft van kenne
lijke onzorgvuldigheid en nalatig
heid in concept en uitvoering van de 
werken die aan de basis liggen van 
de bezitsaanmatiging; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de eigenaar van een priva
tieve scheidingsmuur van nabuur 
tot overname van de gemeenheid 
van die scheidingsmuur kan dwin
gen, op grond van een bezitsaanma
tiging ervan door de nabuur, waar
aan deze geen einde stelde en 
waartegen de eigenaar zich kan ver
zetten; 

Dat het arrest, op grand van de 
feitelijke gegevens die het aangeeft 
en die in het middel zijn weergege
ven, vaststelt dat eiser zich het me
debezit van de muur van verweer
der heeft aangematigd en dat dit 
aanleiding is geweest tot een vorde
ring wegens burenhinder; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die feitelijke vaststellin
gen naar recht oordeelt dat eiser tot 
overname van de helft van de schei
dingsmuur gehouden is, ook al stelt 
het vast dat eiser tegen de muur 
heeft aangebouwd « met ( ... ) onzorg
vuldigheid en nalatigheid, zowel qua 
concept als qua uitvoering )); 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest de be

zitsaanmatiging van eiser niet enkel 
afleidt uit het feit dat hij bouwde 
met te weinig conceptuele voorberei
ding en met een minder zorgvuldige 
uitvoering en uit de aangebrachte 
mortelbruggen met het gebouw van 
verweerder, maar ook uit het feit 
dat de fundering van de muur van 
eiser werd aangegoten aan die van 
de muur van verweerder, waardoor 
beide funderingssystemen elkaar 
ondersteunen en de belasting van 
het gebouw nr. 132 op de grand zal 
worden overgedragen en dat het ge
bouw van eiser zodanig werd « aan-

gewerkt )) aan het gebouw van ver
weerder, dat het dit laatste « wel 
degelijk " meetrekt " )); 

Dat het onderdeel uitgaat van een 
onvolledige lezing van het arrest en 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

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

2 september 1994- 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Wau
ters - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 357 

3" KAMER - 5 september 1994 

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - NIET ALGEMEEN VERBINDEND 
VERKLAARDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVER
EENKOMST - WET. 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN- ALGEMEEN- COL
LECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - NIET 
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE COL
LECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET. 

1 o en 2° De bepalingen van een niet alge
meen verbindend verklaarde collectie
ve arbeidsovereenkomst zijn geen wet 
in de zin van art. 608 Ger. W. (1). (Art. 
608 Ger.W.) 

(1) Cass., 21 dec. 1981, A.R. nr. 3288 (A.C., 
1981-82, nr. 262) met cone!. adv.-gen. Lenaerts, 
in R. W., 1981-1982, kol. 2525; zie Cass., 14 april 
1980 (A.C., 1979-80, nr. 511) met cone!. adv.
gen. Lenaerts, in R. W., 1980-1981, kol. 112; 28 
dec. 1987, A.R. nr. 5953 (A.C., 1987-88, nr. 262). 
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(PENSIS T. SILCOCK EXPRESS N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.930413.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1993 door 
het Arbeidshof te Brussel op verwij
zing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 14 maart 1988 (2); 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid : het middel is afgeleid uit de 
schending van een bepaling van een 
collectieve arbeidsovereenkomst, die 
geen wet is in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat eiser de schen
ding aanvoert van artikel 18 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende 
het statuut van de syndicale afvaar
digingen van het personeel der on
dernemingen; 

Overwegende dat een collectieve 
arbeidsovereenkomst die niet alge
meen verbindend is verklaard bij 
koninklijk besluit, geen wet is in de 
zin van artikel 608 van het Gerech
telijk Wetboek; dat de schending 
van een dergelijke overeenkomst 
bijgevolg niet tot staving van een 
cassatiemiddel kan worden aange
voerd; 

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

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

(2) Niet gepubliceerd in A.C. 

5 september 1994 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Parmentier -
Grotendeels gelijkluidende conclusie (3) 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Si
mont. 

Nr. 358 

2° KAMER - 6 september 1994 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETE
KING EN/OF NEERLEGGING - VOORZIENING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- EXPLOOT 
VAN BETEKENING- NEERLEGGING - TER
MIJN. 

2° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VER
NIETIGING, CASSATIEBEROEP IN HET BE
LANG VAN DE WET- VOORZIENING DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE TER TERECHTZITTING INGESTELD 
- CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 01-12-75 (REGLEMENTSBEPA
LINGEN) - ART. 2.29 - BETALEND PARKE
REN. 

4° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 01-12-75 (REGLEMENTSBEPA
LINGEN)- ART. 27 -ART. 27.3 - BETALEND 
PARKEREN. 

Noot arrest nr. 357 : 

(3) Eiser voerde ook de schending aan van 
andere bepalingen dan art. 18 van de collectie
ve arbeidsovereenkomst nr. 5. Het O.M. was 
dienaangaande van oordeel dat het middel 
eveneens niet ontvankelijk was. Het Hof be
slist dat het middel, in die mate, niet kan wor
den aangenomen (niet gepubliceerd gedeelte 
van bet arrest). 
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1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van het openbaar ministerie als 
het exploot van beteking aan verweer
der ter griffie van het Hof is neerge
legd na het verstrijken van de termijn 
van twee maanden (1). (Art. 420bis, 
tweede lid, Sv.) 

2° Vernietiging van een beslissing in 
strafzaken, op de voorziening door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie ter terechtzitting ingesteld, 
wordt enkel uitgesproken in het be
lang van de wet en zonder verwijzing 
(2). (Art. 442 Sv.) 

3° en 4° De artt. 2.29 en 27.3 Wegver
keersreglement stellen strafbaar het 
parkeren zonder te beta/en overeen
komstig de modaliteiten die in die arti
kelen zijn bepaald, doch hebben niets 
uit te staan met de gebeurlijke invor
dering langs gerechtelijke weg door de 
gemeentelijke overheid van de door de 
overtreder verschuldigde en niet-be
taalde parkeerretributie (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK 
T. DELANDSHEERE) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1537.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 oktober 1993 (nr. 
3019) in hoger beroep gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Kort
rijk; 

I. Op de voorziening van de procu
reur des Konings : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van het openbaar ministerie werd 
betekend aan verweerster; 

Dat het Hof geen acht slaat op de 
stukken betreffende de betekening 
van de voorziening aan verweerster 

(1) Zie Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 1315 
(A.C., 1988-89, nr. 94). 

(2) Cass., 22 maart 1994, A.R. nr. P.93.0428.N 
(A.C., 1994, nr. 138). 

(3) Cass., 26 april 1994, A.R. nr. P.93.1218.N 
(A.C., 1994, nr. 198). 

die ter griffie van het Hof werden 
ontvangen op 26 januari 1994, dit is 
meer dan twee maanden na 
inschrijving van de zaak op de alge
mene rol op 22 november 1993 en 
dus na het verstrijken van de bij ar
tikel450bis, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering bepaalde 
termijn; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van de pro
cureur-generaal bij het Hof, monde
ling ingesteld ter terechtzitting van 
het Hof overeenkomstig artikel 442 
van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2.29, 27.3.1.1° en 27.3.3 van het 
Wegverkeersreglement: 

Overwegende dat, naar luid van 
de artikelen 2.29 en 27.3.1.1°, van het 
Wegverkeersreglement, op de plaat
sen met parkeermeters of parkeer
automaten, het parkeren geschiedt 
op de wijze en onder de voorwaar
den die op deze toestellen zijn ver
meld; 

Dat artikel 27.3.3 van het Wegver
keersreglement bepaalt dat op plaat
sen met parkeermeters of parkeer
automaten, het parkeren eveneens 
kan geschieden op andere wijzen en 
onder andere voorwaarden die ter 
plaatse ter kennis van de betrokke
nen worden gebracht; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis releveert dat te dezen de 
« wijze en de voorwaarden die op 
deze toestellen zijn vermeld » inhou
den dat de parkeerder van de keuze 
heeft gebruik te maken, hetzij van 
tarief 2 - van toepassing op het 
parkeren voor korte duur - bij mid
del van een parkeerticket, hetzij van 
tarief 1 - van toepassing op het 
parkeren voor langere duur - door 
het betalen van een retributie van 
250 frank, in welk geval als beta
lingsmodaliteit onder meer wordt 
bepaald het betalen binnen vijf da
gen door middel van een overschrij
vingsformulier gehecht aan een be
talingsvordering die door de par-
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keertoezichter op het voertuig is 
aangebracht; 

Overwegende dat de artikelen 
2.29, 27.3.1.1° en 27.3.3, van het Weg
verkeersreglement strafbaar stellen 
het parkeren zonder te betalen over
eenkomstig de modaliteiten die in 
deze artikelen zijn bepaald, doch 
geen uitstaans hebben met de even
tuele invordering langs gerechtelijke 
weg door de gemeentelijke overheid 
van de door de overtreder verschul
digde en niet betaalde parkeerretri
butie; 

Overwegende dat de rechters ver
weerster vrijspreken en die beslis
sing laten steunen op de enkele con
sideransen : « Een retributie dient, 
na een correcte betalingsvordering, 
door de overheid gevorderd te wor
den voor de burgerlijke rechter en 
niet voor de strafrechter door het 
aanwenden van een aantal " kunst
grepen ". De retributie moet langs 
burgerlijke weg ge'ind worden en 
niet zomaar willekeurig zonder wet
telijke basis aan de diensten van 
het parket worden toegespeeld voor 
strafvervolging alsof het een in
breuk op het Wegverkeersreglement 
betreft )); 

Overwegende dat de rechters met 
deze motivering de beslissing dat 
verweerder niet schuldig is aan de 
hem ten laste gelegde overtreding 
niet naar recht verantwoorden en de 
artikelen 2.29, 27.3.1.1° en 27.3.3 van 
het Wegverkeersreglement schen
den; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift van de 
procureur des Konings dat niet de 
ontvankelijkheid van de voorziening 
betreft, verwerpt zijn voorziening; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; en, rechtdoende op de voorzie
ning van de procureur-generaal, ver
nietigt, doch aileen in het belang 
van de wet, het bestreden vonnis; 

beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde vonnis; zegt dat er 
geen grand is tot verwijzing. 

6 september 1994 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. De Swaef, advocaat-generaal. 

Nr. 359 

2• KAMER - 6 september 1994 

HERZIENING - ALGEMEEN - GRONDEN -
OMSTANDIGHEID WAARVAN DE VEROOR
DEELDE HET BESTAAN NIET HEEIT KUNNEN 
AANTONEN TEN TIJDE VAN HET GEDING -
OPEENVOLGENDE GETUIGENVERKLARINGEN. 

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot her
ziening gegrond op een omstandigheid 
die de veroordeelde ten tijde van het 
geding niet had kunnen aantonen, 
wanneer die veroordeelde niet het be
wijs Jevert van de onmogelijkheid 
waarin hij zich bij de te zijnen laste 
ingestelde vervolgingen bevond, om de 
door hem tot staving van zijn aan
vraag aangevoerde getuigenissen in te 
roepen (1). (Artt. 443, 3°, en 445 Sv.) 

(ZAROUALI) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.0564.N) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, op 26 april 1994 ter grif
fie van het Hof neergelegd, waarbij 
Zarouali Mohamed, geboren te Beni 

(1) Cass., 18 mei 1976 (A.C., 1976, 1035). 
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Touzine (Marokko) in 1963, wonende 
te Antwerpen (Borgerhout), Vande
poelstraat 13, vertegenwoordigd 
door Mr. Ludovic De Gryse, advo
caat bij het Hof, om herziening ver
zoekt van het te zijnen aanzien op 
tegenspraak gewezen en in kracht 
van gewijsde gegane arrest, op 22 
november 1991 op verwijzing gewe
zen door het Hof van Assisen van 
de provincie Limburg, zetelende te 
Tongeren, waarbij hij wegens een te 
Boom in de nacht van 11 op 12 april 
1989 door middel van geweld of be
dreiging gepleegde diefstal, met de 
omstandigheid dat een persoon op
zettelijk en met het oogmerk om te 
doden werd gedood om de diefstal te 
vergemakkelijken of om de straffe
loosheid ervan te verzekeren, als da
der werd veroordeeld tot vijftien 
jaar dwangarbeid en waarbij zijn 
onmiddellijke aanhouding werd be
volen; 

Gelet op de met redenen omklede 
gunstige adviezen ondertekend door 
drie advocaten die tien jaar zijn in
geschreven op het tableau van de 
Orde van Advocaten te Antwerpen; 

Overwegende dat verzoeker aan
voert dat het bewijs van zijn on
schuld kan volgen uit feiten die zich 
hebben voorgedaan sedert zijn ver
oordeling of uit een omstandigheid 
waarvan hij het bestaan niet heeft 
kunnen aantonen ten tijde van het 
geding, namelijk, eensdeels, een 
nieuwe verklaring in maart 1993 af
gelegd door Hugo Hertmans met be
trekking tot diens - in anderslui
dende zin - afgelegde verklaring 
ter terechtzitting van het Hof van 
Assisen te Tongeren op 18 novem
ber 1991, en ter bevestiging van een 
eerder door hem op 13 april 1989 
aan de gerechtelijke politie afgeleg
de verklaring, met betrekking tot 
het aantal overvallers dat betrokken 
was bij de feiten, gegeven dat van 
aard was om een beslissende in
vloed uit te oefenen op het antwoord 
op de schuldvraag, anderdeels, de 
verklaring in maart 1993 afgelegd 

door Rudolf Leemans, eveneens ter 
verduidelijking van het aantal over
vallers; 

Overwegende dat het aan het licht 
brengen van een feit dat eiser kon 
bewijzen ten tijde van het geding, 
geen aanleiding kan geven tot her
ziening; 

Overwegende dat, te dezen, de op
eenvolgende verklaringen van de 
voormelde getuigen Hugo Hertmans 
en Rudolf Leemans, het ogenblik en 
de omstandigheden waarin ze afge
legd zijn en hun onderling verschil 
met betrekking tot het aantal over
vallers, gegevens zijn die bekend 
waren aan eiser ten tijde van het 
geding; dat eiser het bewijs niet le
vert van de onmogelijkheid om de 
door hem als nieuw vermelde feiten 
of omstandigheden aan te tonen ten 
tijde van het geding, noch van het 
feit dat de gegevens waarop hij zich 
thans beroept, enkel voortspruiten 
uit het onderzoek als gevolg van 
zijn klacht met burgerlijke-partij
stelling; 

Dat de als nieuw aangevoerde fei
ten of omstandigheden geen aanlei
ding tot herziening kunnen geven 
en de aanvraag tot herziening mits
dien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verklaart de aan
vraag tot herziening niet ontvanke
lijk; veroordeelt eiser in de kosten. 

6 september 1994 - 2" kamer- Voor
zitter: de h. D'haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Frere - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 
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2• KAMER - 7 september 1994 

STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO
RIGE STAAT - VORDERING VAN DE GEMACH
TIGDE AMBTENAAR - BEOORDELINGSBE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN. 

Wanneer de gemachtigde ambtenaar het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
vordert om de gevolgen van een over
treding van de wetten inzake stede
bouw en ruimtelijke ordening te doen 
verdwijnen, moet de rechter, behou
dens regularisatie, in de regel die 
maatregel bevelen, als geen andere 
wettelijk bepaalde wijze van herstel 
door de bevoegde bestuurlijke over
heid regelmatig aan de rechter wordt 
voorgesteld (1)_ (Art. 67, § 1, Waals 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedebouw en Patrimonium van 14 
mei 1984.) 

(GEUNIS T. WAALS GEWEST, STAD NAMEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr_ P.94 .. 0207.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. ... 
II. In zoverre de voorziening ge

richt is tegen de beslissing waarbij 
het herstel van de plaats in de vori
ge staat wordt bevolen : 

Over het middel van eiser ... 
Overwegende dat, wanneer de ge

machtigde ambtenaar overeenkom
stig de wet herstel van de plaats in 
de vorige staat vordert om de gevol
gen van het misdrijf te doen ver
dwijnen, de rechter, behoudens re
gularisatie, in de regel de bovenge
noemde maatregel moet bevelen, 

(1) Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 7489 (A.C., 
1984-85, nr. 491). 

als, zoals te dezen, geen andere wet
telijk bepaalde wijze van herstel 
door de bevoegde bestuurlijke over
heid regelmatig aan de rechter 
wordt voorgesteld; 

Overwegende dat de in het middel 
weergegeven consideransen van het 
arrest betreffende « de op het spel 
staande belangen », de « zeE!r be
scheiden omvang » en « het puur 
theoretisch belang van het geschil » 
geen betrekking hebben op de be
slissing om de plaats in de vorige 
staat te herstellen maar enkel op de 
vordering van een dwangsom bij 
eventuele niet-uitvoering; 

Overwegende dat eiser met be
trekking tot het herstel zelf van de 
plaats in de vorige staat, in zijn bij 
het hof van beroep ingediende con
clusie betoogde « dat het Waalse Ge
west en de stad Namen zich schul
dig maken aan rechtsmisbruik door 
de verdwijning van de frituur te vor
deren; dat het voordeel dat voor het 
Waalse Gewest en de Stad Namen 
aan een dergelijke veroordeling 
vastzit helemaal niet in verhouding 
staat tot de schade van (eiser) »; 

Dat het arrest op dat verweer on
der meer antwoordt « dat er in casu 
geen sprake kan zijn van rechtsmis
bruik, aangezien de installatie zon
der vergunning en v66r elke beslis
sing (over de aanvraag van een 
bouwvergunning) is geplaatst; dat de 
constructie werd opgericht in strijd 
met elk recht in een verkaveling; 
dat de voordien bestaande caravan 
geen punt van discussie meer kan 
zijn; ( ... ) dat het hof (van beroep) 
geen beter passende vervangings
maatregel in overweging hoeft te 
nemen »; 

Dat het hof van beroep aldus vast
stelt dat de vordering door de wet is 
toegestaan en dat de gemachtigde 
ambtenaar rekening heeft gehouden 
met de ruimtelijke ordening ter 
plaatse; dat het geen acht mocht 
slaan op andere gegevens, nu uit
sluitend de bevoegde bestuurlijke 
overheid daarover mag oordelen; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

7 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 361 

2• KAMER - 7 september 1994 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
AFSTAND - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - AFSTAND DIE DOOR DWALING IS 
AANGETAST - GEVOLG. 

2° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN -
ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN. 

1 o Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien en van haar voorziening 
afstand doet zonder te berusten, op 
grand dat de beslissing waartegen de 
voorziening gericht is, geen eindbeslis
sing is in de zin van art. 416 Sv., ver
leent het hoi geen akte van die af
stand, als het oordeelt dat het een 
beslissing over de bevoegdheid is (1). 

2° De vrijwillige of gedwongen tussen
komst van een derde voor de straf
rechter is enkel ontvankelijk op voor
waarde dat een bijzondere wet zulks 
uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de 
rechter bij uitzondering bevoegd 
maakt om een veroordeling, een 
sanctie of enige andere maatregel uit 
te spreken tegen een derde die in dat 

(1) Cass., 21 juni 1988, A.R. nr. 2006 (A.C., 
1987-88, nr. 648). 

geval moet worden toegelaten tot het 
geding of daarin kan worden opgeroe
pen (2). (Art. 2 Ger.W.) 

(SOLVAY N.V. T. GALIONE E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0381.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 februari 1994 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

I. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Solvay : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
« de oproeping tot tussenkomst die 
ertoe strekt het vonnis bindend te 
doen verklaren (voor eiseres) ont
vankelijk wordt verklaard »; 

Overwegende dat eiseres die haar 
voorziening heeft ingesteld tegen 
« de civielrechtelijke beschikkingen 
van het vonnis die op haar betrek
king hebben », bij de akte die Mees
ter Lucien Simont, advocaat bij het 
Hof van Cassatie, op 19 mei 1994 in 
haar naam op de griffie van het Hof 
heeft ingediend, afstand doet van 
haar voorziening « doch enkel in zo
verre de voorziening gericht is tegen 
de civielrechtelijke beschikkingen 
van het bestreden vonnis waarin 
uitspraak is gedaan over de rechts
vordering van de voornoemde par
tijen, Francine Bauque en Luigi Ga
lione tegen (eiseres), en zulks op 
grond dat de civielrechtelijke be
schikkingen van het bestreden von
nis geen eindbeslissingen zijn in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering »; 

Overwegende dat het vonnis, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
civielrechtelijke belangen die op ei
seres betrekking hebben, de door 
Luigi Galione en Francine Bauque 
tegen haar ingestelde rechtsvorde-

(2) Cass., 24 okt. 1990, A.R. nr. 8027 (A.C. 
1990-91, nr. 103). 
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ring tot tussenkomst en tot bindend
verklaring van het vonnis « ontvan
kelijk » verklaart en zegt dat het 
vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet over de civielrechtelijke vorde
ringen van de genoemde verweer
ders tegen Fabian Mary, beklaagde, 
en het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vrijwillig tussenge
komen partij, aan haar kan worden 
tegengeworpen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door « de oproeping tot tussen
komst die ertoe strekt het vonnis 
bindend te doen verklaren (voor ei
seres) ontvankelijk te verklaren », 
uitspraak over de bevoegdheid heb
ben gedaan in de zin van artikel 
416, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, aangezien zij al
dus de exceptie van onbevoegdheid 
hebben afgewezen die eisers voor 
hen had opgeworpen, onder meer op 
grand van de overweging dat « geen 
enkele wetsbepaling de burgerlijke 
partijen het recht geeft om derden 
tot gedwongen tussenkomst op te 
roepen voor het strafgerecht »; dat 
het er wat dat betreft, niet toe doet 
dat eiseres die exceptie van onbe
voegdheid in haar appelconclusie 
een « middel van niet-ontvankelijk
heid » genoemd heeft, aangezien 
niet de benaming die een partij aan 
haar verweermiddel geeft, bepalend 
is voor de vraag of zij een dergelijke 
exceptie heeft opgeworpen maar wel 
het werkelijke voorwerp van de be
twisting, namelijk de bevoegdheid 
van de burgerlijke rechter of deze 
van de strafrechter; 

Dat er derhalve wat dat betreft 
geen grond bestaat om akte te verle
nen van de afstand van de voorzie
ning van eiseres; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 3, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 63, 64, 
tweede lid, 66, 67, 137, 138, 152, 153, 173, 
182, 202 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 2 en 811 tot 814 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, bij ont
stentenis van een ontvankelijk hager be-

roep tegen de strafrechtelijke beschik· 
kingen van het vonnis a quo waarbij de 
beklaagde, bestuurder van het voertuig 
dat het ongeval had veroorzaakt waar
door de verweerders schade hadden gele
den, vrijgesproken was op grand dat het 
ongeval te wijten was aan een toeval dat 
elke aansprakelijkheid uitsloot, namelijk 
de ongewone en niet te voorziene glad
heid van de weg ten gevolge van de aan
wezigheid van zout op het wegdek, bij de 
uitspraak over de civielrechtelijke belan
gen en met bevestiging van de beschik
kingen van het beroepen vonnis, de 
oproeping tot tussenkomst van de ver
weerders die ertoe strekt het vonnis bin
dend te doen verklaren voor eiseres, ont
vankelijk verklaart en beslist dat zowel 
de strafrechtelijke als civielrechtelijke 
beschikkingen van het vonnis aan hen 
kunnen worden tegengesteld, op grand 
dat « de vordering tot gedwongen tussen
komst voor de strafgerechten enkel ont
vankelijk is als zij strekt tot bewaring 
van recht, dat wil zeggen, als zij niet er
toe strekt een veroordeling door de straf· 
rechter te doen uitspreken tegen de in 
het geding geroepen derde en voor zover 
eiser tot tussenkomst doet blijken van 
een voldoende persoonlijk geldelijk of ze
delijk belang waarvan de wettigheid op 
onaantastbare wijze wordt beoordeeld 
door de feitenrechter »; dat « de vorde
ring tot gedwongen tussenkomst die en
kel ertoe strekt het vonnis bindend en 
tegenwerpelijk te doen verklaren ten 
aanzien van de burgerlijke partijen, 
strekt tot bewaring van recht » en dat 
« voor het overige, in de veronderstelling 
dat de rechtbank de beklaagde zou vrij
spreken op grond dat hij voor een niet te 
voorziene hindernis stond, de burgerlijke 
partij belang zou hebben bij de vaststel
ling door de rechtbank dat het ongeval 
te wijten is aan de gladheid van de weg 
ten gevolge van de aanwezigheid van 
zout op het wegdek », 

terwijl, behoudens afwijkingen vervat 
in een bijzondere wet, de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
tussenkomst niet van toepassing zijn op 
de strafgerechten; het Wetboek van 
Strafvordering en de wetten inzake de 
strafrechtspleging duidelijk aangeven 
welke de partijen zijn die voor die 
rechtscolleges een vordering kunnen in
stellen of tegen wie zodanige vordering 
kan worden ingesteld; daaruit volgt dat 
de vrijwillige of gedwongen tussenkomst 
van een derde voor de strafgerechten en
kel ontvankelijk is op voorwaarde dat 
een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk 
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bepaalt of dat de wet de strafrechter bij 
uitzondering bevoegd maakt om een ver
oordeling, een sanctie of een andere 
maatregel uit te spreken tegen een derde 
die, in dat geval, moet worden toegelaten 
tot het geding of daarin kan worden ge
roepen; geen enkele wetsbepaling de 
strafgerechten bevoegd maakt om kennis 
te nemen van een vordering tot bindend
verklaring van een vonnis, wanneer die 
vordering !outer tot bewaring van recht 
is ingesteld door de burgerlijke partijen 
die schade hebben geleden ten gevolge 
van een ongeval, veroorzaakt door een 
voertuig waarvan de bestuurder wegens 
het bestaan van een toevallig feit van ai
le aansprakelijkheid is ontslagen ten 
aanzien van derden, zoals eiseres, ten 
aanzien van wie de strafrechter elke 
wettelijke bevoegdheid mist om een ver
oordeling, een sanctie of een andere 
maatregel uit te spreken maar ten aan
zien van wie de burgerlijke partijen en
kel belang zouden hebben bij de vaststel
ling door de rechter dat het ongeval niet 
te wijten is aan de fout van de beklaag
de maar een andere oorzaak heeft (te de
zen de gladheid van de weg ten gevolge 
van de aanwezigheid van zout op het 
wegdek) die voor hem een toevallig feit 
oplevert; het bestreden vonnis derhalve 
de bestreden beslissingen niet naar recht 
verantwoordt door de bovengenoemde 
overwegingen; dat het vonnis, door de te
gen eiseres ingestelde vordering tot bin
dendverklaring van het vonnis ontvanke
lijk te verklaren, ofschoon zij een derde 
is in het strafgeding en geen wet haar 
toestaat of verplicht om in het strafpro
ces tussen te komen, alle in het middel 
vermelde bepalingen schendt : 

Overwegende dat, behoudens af
wijkingen vervat in een bijzondere 
wet, de bepalingen van het Gerech
telijk Wetboek betreffende de tus
senkomst niet van toepassing zijn 
op de strafgerechten; dat het Wet
hoek van Strafvordering en de wet
ten betreffende de strafrechtsple
ging duidelijk aangeven welke de 
partijen zijn die een vordering kun
nen instellen voor die gerechten of 
tegen wie zodanige vordering kan 
worden ingesteld; 

Dat daaruit onder meer volgt dat 
de vrijwillige of gedwongen tussen
komst van een derde voor de straf
rechter enkel ontvankelijk is op 
voorwaarde dat een bijzondere wet 

zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de 
wet de rechter bij uitzondering be
voegdheid verleent om een veroor
deling, een sanctie of een andere 
maatregel uit te spreken tegen een 
derde die in dat geval moet worden 
toegelaten tot het geding of daarin 
kan worden geroepen; 

Overwegende dat de appelrechters 
te dezen, bij ontstentenis van een 
afwijking vervat in een bijzondere 
wet, niet bevoegd waren om kennis 
te nemen van de vordering tot tus
senkomst en tot bindendverklaring 
van het vonnis, die, al wat het maar 
« tot bewaring van recht », door de 
verweerders Luigi Galione en Fran
cine Bauque, burgerlijke partijen, is 
ingesteld tegen eiseres, derde in het 
strafgeding; dat zij derhalve hun be
slissing niet naar recht hebben ver
antwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

7 september 1994 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Fisher -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaten: mrs. Si
mont, De Bruyn en Gerard. 

Nr. 362 

2" KAMER - 7 september 1994 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
- BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING - HOGER BEROEP VAN DE BUR-
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GERLIJKE PARTIJ GEEN HOGER BEROEP 
VAN RET O.M.- BEVOEGDHEID VAN DE KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTEL
LING - HOGER BEROEP VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ - GEEN HOGER BEROEP VAN 
RET O.M. - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

3° AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN GEDING- BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BE
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN 
HOGER BEROEP VAN RET O.M. - AFSTAND 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - BEVOEGD
HEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING. 

1°, 2° en 3° Op het enkele hager beroep 
van de burgerlijke partij tegen een be
schikking van buitenvervolgingstelling 
neemt de kamer van inbeschuldiging
stelling kennis van de strafvervolging 
en moet zij, ondanks het niet instellen 
van hager beroep door de procureur 
des Konings, zich uitspreken over de 
bezwaren en aldus uitspraak doen 
over die rechtsvordering, ook al heeft 
de burgerlijke partij verklaard afstand 
te doen van haar hager beroep (1). 
(Art. 5 V.T.Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. IOVINE) 

(A.R. nr. P.94.0410.F) 

7 september 1994 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

(1) Cass., 26 okt. 1970 (A.C., 1971, 188); zie 
Cass., 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 159) met 
cone!. adv.-gen. Colard, in Bull. en Pas., 1980, 
I, 299); Cass., 10 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 
219). 

Nr. 363 

2• KAMER - 7 september 1994 

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE 
TIJD - WET TOT WIJZIGING VAN DE WIJZE 
VAN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN. 

20 BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- BEWIJSWAARDE - PROCES-VERBAAL -
GEEN MEDEDELING. 

1 o Daar de wijze van vaststelling van 
misdrijven noodzakelijkerwijze wordt 
geregeld door de ten tijde van de vast
stelling vigerende wetgeving, kan een 
wet tot wijziging van die wijze van 
vaststelling geen toepassing vinden op 
een v66r de inwerkingtmding van die 
wet gedane vaststelling (1). (Art. 2 Sw.) 

2° Nietig is de veroordelende beslissing 
die gegrond is op een gegeven uit een 
proces-verbaal dat nietig is omdat het 
afschrift ervan niet tijdig is medege
deeld (2). (Art. 26, oud, wet 14 feb. 
1961.) 

(VANDYCK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0357.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering waarbij eiser vrijge
sproken wordt van de telastlegging 
A: 

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

(1) Cass., 16 juni 1975 (A.C., 1975, 1097). 

(2) Cass., 24 old. 1989, A.R. nr. 3392 (A.C., 
1989-90, nr. 119). 
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B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser veroordeeld wordt wegens de 
overige hem ten laste gelegde fei
ten: 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de wijze van 
vaststelling van de misdrijven nood
zakelijkerwijze geregeld wordt door 
de ten tijde van de vaststelling vige
rende wetgeving; dat derhalve een 
wet tot wijziging van de wijze van 
vaststelling geen toepassing kan 
vinden op een voor de inwerkingtre
ding van die wet gedane vaststel
ling; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 26 van de wet voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en fi
nancieel herstel van 14 februari 
1961, opgeheven door artikel 200, 
§ 2, van de wet van 22 december 
1989, de door de bevoegde ambte
naar opgemaakte processen-verbaal 
houdende vaststelling van overtre
dingen, samen met de bijlagen, op 
straffe van nietigheid, binnen veer
tien dagen na de vaststelling van de 
overtreding aan de overtreder moes
ten worden medegedeeld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de « R.V.A., door de proces
sen-verbaal van 2 september 1989, 
5 september 1989 en 13 februari 
1990 mede te delen op 30 april 1990, 
het recht van verdediging niet heeft 
geschonden; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het de veroordeling grond 
op gegevens uit de processen-ver
baal van 2 en 5 september 1989, die 
nietig zijn omdat het afschrift ervan 
niet tijdig is medegedeeld, zijn be
slissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel, dat niet kan leiden 
tot ruimere cassatie of tot cassatie 
zonder verwijzing, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiser in een 
derde van de kosten; laat het overi
ge gedeelte van de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

7 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. M. 
Dewilde en N. Evrard, Nijvel. 

Nr. 364 

2• KAMER - 7 september 1994 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - NIEUWE OMSCHRIJVING VAN 
DE FElTEN- VEREISTEN. 

In correctionele- of politiezaken maakt 
de door een onderzoeksgerecht gewe
zen beschikking tot verwijzing of de 
dagvaarding om voor het vonnisge
recht te verschijnen niet de daarin ver
vatte kwalificatie bij de vonnisgerech
ten aanhangig, doch de feiten zoals ze 
blijken uit de stukken van het onder
zoek of het opsporingsonderzoek en 
die aan de beschikking of de dagvaar
ding ten grande liggen; die kwalificatie 
is voorlopig en het vonnisgerecht heeft 
de plicht om, mits het recht van verde-
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diging wordt geeerbiedigd, aan de ten 
laste gelegde feiten hun juiste om
schrijving te geven, zelfs indien de 
nieuwe omschrijving het bestaan in
houdt van andere rechtsbestanddelen 
dan die welke de oorspronkelijke om
schrijving inhield; de in de beschik
king tot verwijzing aangenomen ver
zachtende omstandigheden gelden 
voor het door de feitenrechter anders 
omschreven feit, ook al staat op het 
nieuw omschreven misdrijf een zwaar
dere straf, mits dat misdrijf naar ge
lang van het geval voor correctionali
sering of contraventionalisering in 
aanmerking komt en de omstandighe
den die de nieuwe omschrijving ver
antwoorden blijken uit het aan het on
derzoeksgerecht voorgelegde dossier 
en door dat gerecht niet zijn uitgeslo
ten (1). (Art. 130 Sv.) 

(HOSTEAUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.1051.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1994 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 392, 393, 394, 398, 401 van het · 
Strafwetboek, 179, 231 van het Wetboek 
van Strafvordering, en 2 van de wet van 
4 oktober 1867 op de verzachtende om
standigheden, 

doordat het bestreden arrest het in het 
dossier nr. 7673 ten laste gelegde feit be
wezen verklaart en eiser wegens dat feit 
veroordeelt tot een gevangenisstraf van 
negen jaar; dat het bestreden arrest 
overweegt: « dat het overlijden van Nico
le Sali wel degelijk het gevolg is van de 
slagen die beklaagde haar in de nacht 
van 24 op 25 oktober 1993 heeft toege
bracht, zoals genoegzaam blijkt uit de 
verklaringen van het kind Yasmina en 
de vaststellingen van dokter Gerard; ( ... ) 
dat het bestreden vonnis terecht gewe
zen heeft op beklaagdes verklaringen die 

(1) Zie Cass., 3 dec. 1992, A.R. nr. 5908 (A.C., 
1991-92, nr. 774). 

aantoonden dat hij wel degelijk het oog
merk had om Nicole Sali aan te randen 
alvorens naar zijn woning terug te keren 
en dat hij de scene die uitliep op de sla
gen en het daaropvolgende overlijden 
doelbewust had uitgelokt en dat de voor
waarden voor het bestaan van voorbe
dachtheid in casu wel degelijk vervuld 
waren; dat de verklaringen van beklaag
de immers bewijzen dat hij het oogmerk 
had om Nicole Sali aan te randen en dat 
hij na zijn plan zorgvuldig te hebben 
overwogen besloten had tot de daad over 
te gaan; dat zijn wil op dat ogenblik 
geenszins uitgeschakeld of aangetast 
was door woede, zodat hij de daad die 
hij ging stellen niet alleen heeft kunnen 
overdenken, maar ook de draagwijdte en 
het wederrechtelijk karakter ervan heeft 
kunnen beoordelen », 

terwijl eiser bij beschikking van de 
raadkamer naar de rechtbank werd ver
wezen wegens het feit dat hij opzettelijk, 
doch zonder het oogmerk om te doden 
verwondingen of slagen heeft toege
bracht aan Nicole Sali, met de omstan
digheid dat deze de dood van laatstge
noemde ten gevolge hebben gehad; eiser 
volgens die omschrijving van de feiten 
met opsluiting moest worden gestraft; ei
ser is veroordeeld uit hoofde van het feit 
dat hij met voorbedachte rade en opzet
telijk, doch zonder het oogmerk om te 
doden, verwondingen of slagen heeft toe
gebracht aan Nicole Sali, met de omstan
digheid dat deze de dood van laatstge
noemde ten gevolge hebben gehad; eiser 
volgens die omschrijving van de feiten 
moest worden gestraft met dwangarbeid 
van tien tot vijftien jaar; wanneer een 
misdaad door het onderzoeksgerecht met 
toepassing van artikel 2 van de wet van 
4 oktober 1867 is gecorrectionaliseerd, 
het vonnisgerecht zich onbevoegd moet 
verklaren om uitspraak te doen over een 
aangevulde of anders omschreven telast
legging, die weliswaar ook onder de 
nieuwe omschrijving voor correctionali
sering in aanmerking komt, doch straf
baar is met een zwaardere straf dan die 
welke staat op de feiten zoals ze ten tij
de van de verwijzing waren omschreven, 
wanneer de raadkamer het element of 
de omstandigheid niet kende omdat 
daarvan geen gewag gemaakt was in de 
oorspronkelijke telastlegging of wanneer 
de raadkamer dat element of die omstan
digheid uitdrukkelijk uitgesloten had; 
het bestreden arrest vaststelt dat de om
standigheid van voorbedachtheid die aan 
de feiten een ernstiger karakter verleent, 
b!ijkt uit de door eiser tijdens het onder-
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zoek afgelegde verklaringen, meer be
paald uit de verklaring van 28 oktober 
1993; de raadkamer in haar hoedanig
heid van onderzoeksgerecht aile moge
lijke omschrijvingen onderzoekt die kun
nen gegeven worden aan de feiten waar
op het onderzoek betrekking heeft ten 
einde aan de feiten de juiste omschrij
ving te geven, hetgeen wil zeggen de 
meest ruime strafrechtelijke omschrij
ving, ook al is de door het onderzoeksge
recht aan de feiten gegeven omschrij
ving slechts voorlopig en ook al kan ze 
door het vonnisgerecht worden gewij
zigd; de raadkamer aldus, door de feiten 
te omschrijven op de wijze bepaald in 
artikel 401, eerste lid, van het Strafwet
boek, impliciet doch noodzakelijkerwijze 
elke zwaardere omschrijving heeft uitge
sloten; de raadkamer, door de feiten 
naar de correctionele rechtbank te ver
wijzen, dus noodzakelijkerwijze de om
standigheid van voorbedachtheid heeft 
uitgesloten; het hof van beroep derhalve, 
in zoverre het oordeelde die omstandig
heid in aanmerking te moeten nemen, 
zich onbevoegd had moeten verklaren 
om uitspraak te doen over de aan het 
hof voorgelegde feiten : 

Overwegende dat in correctionele 
of in politiezaken de door een onder
zoeksgerecht gewezen beschikking 
tot verwij zing of de dagvaarding om 
voor het vonnisgerecht te verschij
nen niet de daarin gegeven kwalifi
catie bij het vonnisgerecht aanhan
gig maakt, doch de feiten zoals ze 
blijken uit de stukken van het on
derzoek of van het opsporingsonder
zoek en die aan de beschikking of 
de dagvaarding ten grondslag lig
gen; dat die kwalificatie voorlopig is 
en dat het vonnisgerecht de plicht 
heeft om, mits het recht van verde
diging wordt geeerbiedigd, aan die 
feiten hun -juiste omschrijving te ge
ven, zelfs indien de nieuwe om
schrijving het bestaan inhoudt van 
andere rechtsbestanddelen dan die 
welke de oorspronkelijke omschrij
ving inhield; 

Overwegende dat, gelet op het 
voorlopig karakter van de door het 
onderzoeksgerecht ten tijde van de 
verwijzing naar de correctionele of 
politierechtbank aan de feiten gege
ven omschrijving, de in de beschik-

king tot verwijzing aangenomen ver
zachtende omstandigheden gelden 
voor het door de feitenrechter an
ders omschreven feit, ook al staat 
op het nieuw omschreven misdrijf 
een zwaardere straf, mits dat mis
drijf naargelang het geval voor cor
rectionalisering of voor contraven
tionalisering in aanmerking komt 
en de omstandigheden die de nieu
we omschrijving verantwoorden blij
ken uit het aan het onderzoeksge
recht voorgelegde dossier en door 
dat gerecht niet zijn uitgesloten; 

Overwegende dat te dezen, wat 
het dossier nr. 7673 betreft, eiser 
door de raadkamer bij beschikking 
van 18 maart 1994, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
naar de correctionele rechtbank is 
verwezen wegens het opzettelijk toe
brengen van slagen of verwondin
gen die de dood ten gevolge hebben, 
zonder het oogmerk om te doden; 

Dat uit die beschikking niet blijkt 
dat de raadkamer voor die feiten de 
omstandigheid van voorbedachtheid 
heeft willen uitsluiten aan de zijde 
van eiser; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in het middel weergegeven 
motieven van het arrest hun beslis
sing waarbij zij eiser veroordelen 
wegens het opzettelijk en met voor
bedachte rade toebrengen van sla
gen of verwondingen die de dood 
ten gevolge hebben gehad, doch zon
der het oogmerk om te doden, naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

7 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Fisher -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 
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1 e KAMER - 8 september 1994 

1o DESKUNDIGENONDERZOEK - BE· 
LASTINGEN - SCHATTINGSPROCEDURE BE· 
DOELD IN ART. 59 W.B.T.W. EN K.B. NR. 15 VAN 
3 JUNI 1970 - RECHT VAN VERDEDIGING -
BEG RIP. 

2o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - ART. 59 W.B.T.W. -
SCHATTINGSPROCEDURE- RECHT VAN VER
DEDIGING - BEGRIP. 

ao RECHT VAN VERDEDIGING - BE
LASTINGZAKEN - SCHATTINGSPROCEDURE 
BEDOELD IN ART. 59 W.B.T.W. EN K.B. NR. 15 
VAN 3 JUNI 1970. 

1°, 2° en 3° De artt. 59,§ 2, wet van 3 juli 
1969 tot invoering van het Wetboek 
van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde, 8, 9, 10 en 12 KB. nr. 15 van 
3 juni 1970 tot regeling van de schat
tingsprocedure waarin art. 59, § 2, van 
dat wetboek voorziet, worden geschon
den door het vonnis dat vaststelt dat 
de deskundige het bezoek ter plaatse 
heeft gedaan met de tegenpartij, in de 
zin van art. 1 van voornoemd K.B. nr. 
15 van 3 juni 1970, haar uitleg heeft 
gehoord en de bij voornoemd KB. be
paalde vormvereisten heeft nageleefd, 
en vervolgens beslist dat het recht van 
verdediging van die partij is miskend 
op grand dat de deskundige helemaal 
niet heeft geantwoord op de brief die 
de raadsman van die partij hem later 
heeft gestuurd om te zeggen dat hij 
een dossier te zijner beschikking in
hield, en zijn verslag heeft neergelegd 
zonder kennis te geven van het ge
vraagde voorwerk en zonder enige be
spreking (1). 

(1) Zie Cass., 20 juni 1991, A.R. nr. 9014 
(A.C., 1990-91, nr. 544). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.94.0026.F) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 9 december 1992 door 
de recbtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei in boger beroep en op verwij
zing gewezen; 

Gelet op bet arrest van bet Hof 
van 20 juni 1991; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 59, § 2, van de wet van 3 juli 1969 
tot invoering van bet Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
8 9 10 en 12 van bet koninklijk besluit 
r:.r. i5 van 3 juni 1970 tot regeling van de 
schattingsprocedure waarin artikel 59, 
§ 2 van bet Wetboek van de Belasting 
ove~ de Toegevoegde W aarde voorziet, 

doordat bet bestreden vonnis, hoewel 
bet aanneemt dat te dezen de artikelen 
978 en 979 van bet Gerechtelijk Wetboek 
niet toepasselijk zijn en vaststelt dat d.~ 
deskundige de vormvereisten bepaald _b1~ 
bet koninklijk besluit nr. 15 van 3 JUh 
1970 heeft nageleefd, met bevestiging 
van alle beschikkingen van bet beroepen 
vonnis, zegt « dat bet vers~ag_ v~n de des
kundige Jacques Geurde metJg 1s wegens 
miskenning van de wezenlijke vormver
eisten », op grond : « dat (verweerder) t~
recht ... de bevestiging van dat vonms 
vraagt, op grand dat bet recht van ver~e
diging is miskend; ( ... ) dat de deskund1ge 
te dezen - wat niet wordt betwist - sa
men met (verweerder) ter plaatse is ge
weest en zijn uitleg heeft gehoord; dat 
hij evenwel helemaal niet heeft geant
woord op de brief die (verweerders) 
raadsman hem later heeft gestuurd om 
hem te melden dat hij een dossier te zij
ner beschikking hield, en bovendien zijn 
verslag heeft neergelegd zonder kennis 
te geven van bet gevraagde voorverslag 
en zonder enige bespreking; ( ... ) dat hem 
... kan worden verweten dat hij, hoewel 
zijn beslissing onherroepelijk was, wille
keurig en met miskenning van bet recht 
van verdediging heeft geoordeeld; dat 
bet niet onbelangrijk is erop te wijzen 
dat (verweerder) een aanzienlijk afwij
kende schatting kon voorstellen en dat 
hij, als men bet besluit van bet schat
tingsverslag zonder meer zou aannemen, 
aanzienlijke bedragen zou moeten beta-
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len ... , dat hij bijgevolg de deskundige te
recht verwijt hem niet de gelegenheid te 
hebben geboden kritiek te oefenen op 
zijn besluit, al was het om zijn opmer
kingen af te wijzen "• 

terwijl de artikelen 8 en 9 van het ko
ninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 de 
vormvereisten bepalen die moeten wor
den vervuld bij een, overeenkomstig arti
kel 59, § 2, van het B.T.W.-Wetboek, be
volen schatting; artikel 8 de maatregelen 
verduidelijkt die het tegenwerpelijke ka
rakter van de schatting moeten waarbor
gen, nu het bepaalt dat « de deskundigen 
zowel aan de ontvanger als aan de te
genpartij schriftelijk Iaten weten op wel
ke dag en uur zij de nodig geachte be
zoeken ter plaatse zullen doen en de 
partijen in hun beweringen en opmerkin
gen zullen horen , en dat << van ieder 
stuk dat door een van de partijen aan de 
deskundigen wordt medegedeeld meteen 
door haar aan de andere partij, bij ter 
post aangetekend schrijven, een afschrift 
moet worden gezonden »; artikel 12 van 
dat koninklijk besluit bepaalt dat de nie
tigverklaring van de schatting kan wor
den gevorderd wegens overtreding van 
de wet, wegens stoffelijke vergissing of 
wegens schending van de hoofdzakelijke 
vormen; de wetgever door, in artikel 8 
van genoemd koninklijk besluit, de 
vormvereisten te dezen zijn nageleefd; 
het bestreden vonnis, door de deskundi
ge te verwijten dat hij helemaal niet 
heeft gereageerd op een brief van ver
weerders raadsman, waarin deze hem, 
na het bijwonen van het bezoek ter 
plaatse en het geven van zijn uitleg, 
meldde dat hij een dossier te zijner be
schikking hield, geen acht slaat op de 

'bepaling van artikel 8 van voormeld ko-
ninklijk besluit nr. 15, waaruit volgt dat 
de deskudige en partijen aileen moet ho
ren tijdens het bezoek ter plaatse en de 
stukken ontvangen die zij hem zouden 
willen mededelen; het vonnis, wanneer 
het de desktmdige bovendien verwijt dat 
hij verweerder niet de mogelijkheid 
heeft geboden om kritiek te oefenen op 
zijn besluit door hem, v66r het neerleg
gen van zijn verslag, het gevraagde voor
verslag mede te delen en eeri discussie 
te beginnen en aldus een « willekeurig , 
oordeel heeft geveld, terwijl zijn beslis
sing onaantastbaar was, de aard van de 
fiscale schatting miskent zoals die volgt 
uit de desbetreffende wettelijke bepalin
gen; de fiscale schatting geen gewoon be
wijselement is dat aan de tegenspraak 
der parti.jen en aan het vrije oordeel van 
de rechter is onderworpen; dat zoals be-

paald in artikel 59, § 2, eerste en derde 
lid, van het B.T.W.-Wetboek en in artikel 
10 van het koninklijk besluit nr. 15 van 
3 juni 1970, de normale waarde van de 
goederen en diensten, zoals bepaald door 
de deskundige, de minimummaatstaf van 
heffing bepaalt; dat die schatting bin
dend is voor de partijen van voor de 
rechter, waarbij laatstgenoemde alleen 
mag nagaan of de schatting overeenkom
stig de in voornoemd artikel 8 bepaalde 
vormvereisten is verlopen; daaruit yolgt 
dat de appelrechters, uit het feit dat de 
deskundige na het bezoek ter . plaatse 
met de partijen niet meer heeft gearit
woord op een vraag van verweerders 
raadsman om hem een dossier af te ge
ven en de waarde van het litigieuze ge
bouw heeft geschat zonder vooraf aan de 
partijen het voorverslag van zijn verslag 
mede te delen en zonder << enige discus
sie » op gang te hebben gebracht, niet 
wettig hebben kunnen afleiden dat het 
recht van verdediging en, bijgevolg, de 
substantiiHe vormvereisten zijn miskend; 
dat zij, door die grief tegen de deskundi
ge in aanmerking te nemen, in feite het 
begrip substantiiHe vormvereisten in de 
zin van artikel 12 van het koninklijk be
sluit nr. 15 van 3 juni 1970 miskennen en 
de, krachtens dat artikel 12, aan de 
rechtbank verleende bevoegdheid om 
een schattingsverslag nietig te verklaren, 
overschrijden (schending van alle in de 
aanhef van het middel aangewezen wet
telijke bepalingen) : 

Overwegende dat de wetgever be
voegd is om het recht van verdedi
ging voor een bepaalde materie op 
bijzondere wijze te regelen, zoals de 
schattingsprocedure tot bepaling 
van de normale waarde van de goe
deren en diensten voor de inning 
van de belasting over de toegevoeg
de waarde; 

Overwegende dat de artikelen 8 
en 9 van het koninklijk besluit nr. 
15 van 3 juni 1970, ter uitvoering 
van artikel 59 van het B.T.W.-Wet
boek, de wijze aangeven waarop de 
aangestelde deskundigen moeten 
handel en; 

Dat, inzonderheid, artikel 8, twee
de lid, bepaalt dat de deskundigen 
de partijen laten weten op welke 
dag en uur zij de nodig geachte be
zoeken ter plaatse zullen doen en 
hun in hun beweringen en opmer-
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kingen zullen horen en, in het derde 
lid, dat van ieder stuk dat door een 
van de partijen aan de deskundigen 
wordt medegedeeld meteen door 
haar aan de andere partij, bij ter 
post aangetekende brief, een af
schrift moet worden gezonden; 

Dat de wetgever heeft geoordeeld 
dat die procedure zowel de rechten 
of prerogatieven van het bestuur als 
die van de belastingplichtige vrij
waart; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, te dezen, vaststelt dat de 
deskundige met de verweerder ter 
plaatse is geweest, zijn uitleg heeft 
gehoord en de bij voornoemd ko
ninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 
1970 bepaalde vormvereisten heeft 
nageleefd; 

Dat het bestreden vonnis, door te 
beslissen dat verweerders recht van 
verdediging is miskend op grond dat 
de deskundige « helemaal niet heeft 
geantwoord op de brief die (ver
weerders) raadsman hem later heeft 
gestuurd om te zeggen dat hij een 
dossier te zijner beschikking hield, 
en bovendien zijn verslag heeft 
neergelegd zonder kennis te geven 
van het gevraagde voorverslag en 
zonder enige bespreking », de door 
eiser aangevoerde wettelijke bepa
lingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

8 september 1994 - 1 e kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, procu
reur-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 366 

1 e KAMER - 9 september 1994 

1° KOOP- OVERDRACHT VA:'II SCHCLD\'OR~ 
DERI:'I/GEN EN A;'WERE 0:\LICHA:\lELIJKE 
RECHTEN - BETWIST RECHT - 1\iAASTI:\G -
VORDERI:'IIG TOT .VEREFFE:\1::'-iG E:'ll VERDE
LING. 

2° VERDELING - VORDERI::"iG TOT VEREF
FENING EN VERDELI:'IIG - BETWIST RECHT -
NAASTING. 

3° ERFENISSEN - NALATENSCHAP 
VORDERI:-.IG TOT VEREFFENING E:'ll VERDE: ' 
LING - BETWIST RECHT - NAASTI:'IIG. 

4° EIGENDOM - MEDEEIGE:\DO:VI - NALA~ 
TENSCHAP - AA;'>;DEEL . I::\1 EE::\1 AFZO:\DER
LIJK GOED - BESCHIKKI:-.IG - GELDIGHE!D. 

5° ERFENISSEN - MEDEEIGENDOM - NA
LATENSCHAP - AANDEEL IN EEN AFZONDER
LIJK GOED - BESCHIKKI:'IIG - GELDIGHE!D. 

6° ONVERDEELDHEID - MEDEEIGEN
DOM - NALATENSCHAP - AA;'>;DEEL IN EE:'II 
AFZONDERLIJK GOED - BESCHIKKING -
GELDIGHEID. 

7° CASSATIEMIDDELEN - ALGEMEEN 
- WETSBEPALING - DOEL - MISKENN!NG. 

1 a, 2° en 3° Een vordering tot vereffening 
en verdeling waarbij de rechten in de 
onverdeelde goederen van een nalaten
schap niet betwist worden, doet geen 
betwisting in de zin van de artt. 1699 
en 1700 B. W. over het recht zelf op de 
goederen van de onverdeeldheid ont
staan. (Artt. 1699 en 1700 B.W. en 1207 
Ger.W.) 

4°, 5° en 6° De verkoop door een medeei
genaar van de onverdeelde rechten die 
hij bezit in. een onroerend goed dat 
dee] uitmaakt van een ruimere nala
tenschap, vereist niet de medewerking · 
van de overige medegerechtigden van 
die nalatenschap. (Art. 577 bis, § 4 
B.W.) . 

7° De enkele aanvoering van miskenni~g 
van bet door een wetsbepaling beoog
de doel ka.n niet tot cassatie. lei den. 



712 HOF VAN CASSATIE Nr. 366 

(MOLE)'IAERS M., E.A. T MOLENAERS A., E.A.) 

Eerste advocaat-generaal D'Hoore 
heeft in substantie gezegd: 

De voorziening heeft betrekking op 
een gerechtelijke vereffening en verde
ling waarin de eerste en de tweede ver
weerster onmiddellijk na de dagvaarding 
hun onverdeelde gerechtigheden in een 
onroerend goed van de nalatenschap 
hebben· verkocht aan de derde verweer
ster. 

De eisers vorderden tevergeefs, op 
grond van de artt. 841 en 1699 B.W., de 
naasting van de overgedragen erfrech
ten. Ze verkregen evenmin de door hen 
nagestreefde verdeling in natura. 

Ze vo.eren vier middelen aan. 
Het eerste middel slaat op de tussen 

de verweersters gesloten verkoop. 
De eisers komen in de eerste plaats op 

tegen het oordeel van de appelrechters 
dat die verkoop slechts het onverdeeld 
aandeel van de eerste en de tweede ver
weerster in het litigieuze onroerend goed 
tot voorwerp heeft. Ze beroepen zich op 
miskenning van de bewijskracht van de 
verkoopakte van 20 mei 1985. 

Volgens die akte verkopen de eerste 
en de tweede verweerster aan de derde 
verweerster al de onverdeelde rechten 
die zij bezitten in het litigieus onroerend 
goed, met betrekking tot hetwelk gepre
ciseerd wordt dat het aan de consoorten 
Molenaers, die aile vier bij name worden 
genoemd, in onverdeeldheid toebehoort, 
ieder voor een vierde deel in volle eigen
dom. 

Niet het onroerend goed, maar hun on
verdeelde rechten in dat goed werden 
door de eerste en de tweede verweerster 
aan de derde overgedragen, zoals het ar
rest vaststelt. 

Voorts stellen de eisers dat zij in hun 
conclusie de akte van 20 mei 1985 niet 
wensten te erkennen dan indien zij als 
kopers in de plaats van de derde ver
weerster zouden gesteld worden op 
grond van de artt. 841 en 1699 B.W. en 
voeren aan dat het arrest het uitdrukke
lijk voorwaardelijk karakter van die er
kenning miskent. 

Het arrest zegt « dat (eisers) uitdruk
kelijk stellen in deze stand van hun mid
delen niet de vernietiging van de ver
koop te eisen en dus de rechtsgeldigheid 
van de verkoop erkennen en aanvaar
den ». Het voegt daaraan toe « dat hun 
middelen dat (eerste en tweede verweer-

ster) het onroerend goed niet mochten 
verkopen onmogelijk met deze stelling
name te verenigen zijn en dan ook geen 
bestaansreden hebben ». 

Het arrest onderzoekt aldus de vorde
ringen van de eisers met inachtneming 
van « deze stand van hun middelen ». 
Door te oordelen dat de eisers niet tege
lijk de vernietiging van de verkoopakte 
en de naasting van de overgedragen erf
rechten kunnen vorderen, miskennen de 
appelrechters het voorwaardelijk karak
ter van de erkenning door de eisers van 
de verkoopakte niet. De voormelde grie
ven missen feitelijke grondslag. 

Met betrekking tot de grond van de 
zaak voeren de eisers vervolgens aan dat 
het arrest art. 577 bis, § 4 en § 6, B.W. 
schendt door te beslissen dat de eerste 
en de tweede verweerster hun onver
deeld aandeel in het bepaald goed zon
der de medewerking van de andere deel
genoten konden afstaan aan de derde 
verweerster. Gesteld wordt dat de con
cretisering van het abstract aandeel in 
een bepaald goed van de onverdeeldheid 
zonder de medewerking van de andere 
deelgenoten niet rechtsgeldig is. 

Art. 577 bis, § 4, B.W. bepaalt dat de 
medeeigenaar over zijn aandeel kan be
schikken en het met zakelijke rechten 
kan bezwaren. Daden van beschikking 
over de zaak zelf, die onverdeeld aan 
verscheidene personen toebehoort, moe
ten, om geldig te zijn, volgens art. 
577 bis, § 6, B.W. met medewerking van 
aile medeeigenaars geschieden. 

Art. 577 bis, § 4, B.W. stelt aldus uit
drukkelijk als beginsel dat ieder medeei
genaar over zijn aandeel kan beschik
ken. 

Zoals Prof. Van Dievoet opmerkte in 
zijn verslag over het ontwerp van de wet 
van 8 juli 1924 stond het recht van de 
deelgenoot om over zijn aandeel te be
schikken bij ons nooit ter discussie (1). 

Dit is nog steeds zo (2). 
Geldt dit beginsel nog onverkort in ge

val van een onverdeelde nalatenschap ? 

De mogelijkheid tot erfelijke herkoop 
die de medeerfgenamen krachtens art. 
841 B.W. bezitten om de niet-erfgerech-

(1) Verslag van Die\·oet bij de wet van 8 juli 
1924, Pasin., 1924, biz. 345. 

(2) H. DE P.\GE, t. V, biz. 883, nr 1159, 
R. DEKKERS, I, blz. 513; KLl"YSKEXS, Zaken 
recht, biz. 109. 
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tigde, aan wie een van de medeerfgena
men zijn aandeel onder bezwarende titel 
heeft vervreemd, uit de verdeling te we
ren, doet geen afbreuk aan de principiele 
beschikkingsbevoegdheid van de deelge
noot. Ze laat hem enkel toe het gevolg 
van die verkoop, namelijk de ongewen
ste inmenging van derden bij de verde
ling, te beletten (3). 

Blijft te onderzoeken of het recht van 
iedere erfgenaam om de verdeling van 
de nalatenschap te vorderen en het door 
art. 883 B.W. aan de verdeling toegekend 
aanwijzend karakter, zich tegen de be
doelde overdracht verzetten. 

Naar het oordeel van de Hoge Raad 
der Nederlanden in zijn arrest van 14 
november 1969 volgt uit de bijzondere 
rechtsband tussen de goederen der nala
tenschap dat een erfgenaam niet over 
zijn aandeel in een afzonderlijk goed der 
nalatenschap kan beschikken. Dit moet 
men volgens de Hoge Raad aannemen 
op grand van het door het B.W. aan iede
re erfgenaam toekomend recht scheiding 
en deling van de gehele nalatenschap te 
verlangen, aan welk recht afbreuk zou 
worden gedaan indien door beschikking 
over aandelen in de afzonderlijke goede
ren de medeeigendom van de boedel zou 
uiteenvailen in verschillende medeei
gendommen (4). 

Het wil me voorkomen dat in ons bur
gerlijk recht het gevaar dat de boedel 
zou uiteenvailen in verschillende medeei
gendommen precies werd ondervangen 
door de bepaling van art. 883 B.W. 

Volgens die bepaling wordt iedere me
deerfgenaam geacht aileen en onmiddel
lijk te zijn opgevolgd in aile goederen 
die in zijn kavel zijn begrepen of die 
hem bij veiling zijn ten deel gevailen, en 
nooit de eigendom van de andere goede
ren van de nalatenschap te hebben ge
had. 

Uit de declaratoire en terugwerkende 
kracht van de verdeling vloeit voort dat 
de erfgenaam de goederen die in zijn ka
vel zijn begrepen voor het geheel ver
krijgt en dat hij geacht wordt nooit de 
eigendom van de andere goederen te 
hebben gehad, alhoewel hij reeds als erf
genaam een onverdeeld aandeel in elk 
van die goederen had. 

(3) R. DERI:-;"\E, Zakenrecht, dee! II, A, 
nr 729. 

(4) C\ . .J. 1970. 22. 

Het doe! van de bepaling van art. 883 
B.W. is te beletten dat de deelgenoot aan 
wie uiteindelijk een bepaald goed wordt 
toegewezen, de gevolgen moet dragen 
van de handelingen die door een ander 
deelgenoot voor de verdeling met betrek
king tot dit goed werden verricht. 

Men kan echter niet beweren dat de 
wetgever als algemene regel de periode 
van onverdeeldheid voor onbestaande wil 
houden. 

Art. 577 bis B.W. spreekt uitdrukkelijk 
dergelijke opvatting tegen. 

De periode van onverdeeldheid bestaat 
effectief en de deelgenoten putten daar
uit daadwerkelijke rechten en bevoegd
heden. Ieder gerechtigde mag zijn onver
deeld aandeel vervreemden. Het uitein
delijk lot van deze verkoop zal afhangen 
van het resultaat van de verdeling. 

Desaangaande schrijft Meester Y. 
Guillot in zijn boek « De ]'administration 
des successions indivises "• op biz. 52, 
hetgeen me voiledig toepasselijk lijkt te 
zijn op onderhavige zaak: 

« La coindivisaire peut egalement ce
der sa quote part dans l'un des biens de
termines de la succession (par exemple 
son quart dans un immeuble designe); 
rien ne s'y oppose dans notre droit, mais 
cette cession sera peu frequente en pra
tique car sa validite est entierement sou
bordonnee aux resultats du partage. 

La coheritier n'a pu, par ce moyen, ce
der que son droit eventuel sur le bien in
divis. Par le partage, le cedant peut etre 
ailoti de l'immeuble, puisqu'il est cense 
avoir toujours ete proprietaire des effets 
successoraux qui tombent dans son lot, 
la cession est valable et le cessionnaire 
devient son coproprietaire. Mais, inverse
ment, si l'immeuble est attribue a un au
tre coheritier, Ia cession est aneantie 
puisque le coheritier cedant est repute 
n'avoir jamais ete proprietaire de cet im
meuble. 

Enfin, si l'immeuble, mis aux enche
res, est adjuge a un etranger, la creance 
du prix de vente prenant par subrogation 
la place du bien dans l'indivision, la vali
dite de la cession dependra encore des 
operations du partage; si le coheritier ce
dant ne re~;oit pas une fraction du prix 
d'adjudication, la cession qu'il avait con
sentie est sans effet. Mais s'il regoit dans 
son lot une franction de ce prix, la ces
sion sera valable dans la proportion 
meme de cette fraction de ce prix, la ces
sion sera valable dans la proportion 
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meme de cette fraction qui represente Ia 
part du coheritier cedant. 

La cession de Ia quote-part dans l'un 
des biens indivis presente pour le ces
sionnaire beaucoup d'aleas et peu d'in
terets. De plus, il n'aura pas le droit de 
participer au partage des fruits produits 
par ce bien pendant l'indivision, ni a son 
administration car Ia cession ne fait pas 
de lui un coindivisaire. 11 ne peut interve
nir au partage qu'en qualite de creancier 
du cedant (art. 882 C.Civ.). Le retrait suc
cessoral ne peut etre exerce contre lui. » 

De declaratoire en terugwerkende 
kracht van de verdeling is uiteraard een 
fictie die zijn voor- en tegenstanders 
heeft zowel op het zuiver theoretisch 
vlak als op het terrein van de rechts
praktijk (5). Ik hoef daarop hier evenwel 
niet nader in te gaan, daar dit slechts de 
lega ferenda en niet de lega lata belang 
vertoont. 

Het eerste middel kan niet worden 
aangenomen. 

In het tweede middel komen de eisers 
op tegen het oordeel van de appelrech
ters luidens hetwelk de eisers zich niet 
kunnen beroepen op het recht van naas
ting, neergelegd in art. 841 B.W. Dat 
recht wordt aan de eisers ontzegd op 
grand dat de naasting beperkend moet 
worden opgevat en slechts geldt ten op
zichte van een rechtsverkrijger op alge
mene titel en niet ten opzichte van een 
rechtsverkrijger op bijzondere titel. 

Daartegen wordt, met beroep op de be
doeling van de wetgever, ingebracht dat 
het voor de toepassing van art. 841 B.W. 
voldoende is dat de aangevochten over
dracht de te naasten derde in staat stelt 
zich in de vereffening en verdeling van 
de nalatenschap te mengen en dat dit, 
wat de derde verweerster betreft, blijkt 
uit haar vrijwillige tussenkomst in on
derhavige zaak. 

De vaststelling van de appelrechters 
dat de derde verweerster slechts een 
rechtsverkrijger op bijzondere titel is, op 
grand dat de eerste en de tweede ver
weerster slechts hun aandeel in het liti
gieuze onroerend goed aan haar hebben 
verkocht, wordt als dusdanig niet aange
vochten. 

Het oordeel van de appelrechters 
strookt met de rechtspraak van het Hof, 
zoals die neergelegd is in de arresten 

(5) Z1e A.C. Van GYSEL, La notwn de masse 
en dr01t pnn§, I, biz. 131 tot 141 

van 29 april 1839, 22 januari 1971 en 22 
april 1994 (6). 

In die arresten wordt, mede op grand 
van de parlementaire voorbereiding, een 
enge opvatting van het recht van naasting 
gehuldigd. 

Het middel dat berust op een ruime in
terpretatie, die, zoals door de appelrech
ters werd opgemerkt, de bedoeling van 
de wetgever voorbijstreeft, kan niet sla
gen. Wat Y. Guillot in zijn voormeld boek 
schrijft, geldt nog steeds : « 11 (le cession
naire) ne peut intervenir au partage 
qu'en qualite de creancier du cedant. Le 
retrait successoral ne peut etre exerce 
contre lui ». 

In het derde middel komen de eisers 
op tegen de afwijzing van hun op de artt. 
1699 en 1700 B.W. berustende vordering 
tot naasting van het door de eerste en de 
tweede verweerster aan de derde ver
weerster overgedragen erfrechten. 

Art. 1699 B.W. voorziet in de mogelijk
heid voor diegene tegen wie een betwist 
recht is overgedragen zich daarvan door 
de overnemer in bepaalde voorwaarden 
te doen bevrijden. 

Art. 1700 B.W. bepaalt dat een zaak 
voor betwist wordt gehouden, zodra er 
proces is en betwisting van het recht 
zelf. 

De appelrechters oordelen dat de door 
de eisers ingestelde vordering tot veref
fening en verdeling niet zulk een betwis
ting oplevert en dat het declaratoire ka
rakter dat aan de gevorderde verdeling 
verbonden is, daaraan niets verandert. 

De eisers brengen daartegen in dat 
het voor de toepassing van art. 1699 B.W. 
voldoende is, dat het bestaan van het 
recht, hetzij de draagwijdte of de uitge
strektheid ervan betwist wordt, en dat 
door hun vordering in vereffening en 
verdeling de in een bepaald goed gecon
cretiseerde gerechtigheden van de eerste 
en de tweede verweerster betwist wer
den. 

Volgens art. 1700 B.W. wordt een zaak 
voor betwist gehouden zodra er proces is 
en betwisting van het recht zelf. 

Dit vereist volgens het arrest van het 
Hof van 7 februari 1846 dat het gaat om 
een betwisting over de grand van het 
recht zelf (7). 

(6) Pas., 1839, I, 76; A. C., 1971, 501; ibid., 1994, 
nr. 192. 

(7) Pas., 1846, I, 157 
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In zijn arrest van 13 juli 1871 oordeel
de het Hof dat het aan de feitenrechter 
staat te verklaren of een zaak al dan 
niet betwist is (8). 

Te dezen oordelen de appelrechters 
dat de dagvaardingen in vereffening en 
verdeling de erkenning van de erfrech
ten van de eerste en de tweede verweer
ster inhielden en dat de beoogde gevol
gen van de gevorderde vereffening en 
verdeling - en onder meer het declara
tief karakter van de verdeling - geen 
betwisting van enig recht inhielden. 

Ze verantwoorden zodoende hun overi
gens regelmatig met redenen omklede 
beslissing. 

Het middel kan niet worden aangeno
men. 

In het vierde en laatste middel komen 
de eisers op tegen de bevolen openbare 
verkoping van de onroerende goederen 
en de afwijzing van de door de eisers 
subsidiair gevraagde loting. Ze voeren 
miskenning aan van het beginsel van de 
autonomie der procespartijen en van het 
beginsel dat moet worden getracht in na
tura te verdelen. 

In hun appelconclusie van 4 maart 
1992 hebben de eerste en de tweede ver
weerster de door de eisers gevraagde 
verdeling in natura betwist « voorname
lijk omwille van de onderlinge ongelijk
heid in waarde tussen de 4 betreffende 
onroernde goederen , en voorts omdat 
« dit grote onevenwicht in waarde als ge
volg (heeft) dat enkel de openbare verko
ping van de betreffende onroerende goe
deren een echt billijke oplossing zal 
geven, waarbij iedere partij een gelijk
waardige financiiHe opbrengst zal beko
men ». 

Het arrest stelt vast dat de eerste en 
de tweede verweerster niet hebben inge
stemd met de verdeling bij loting en ter 
verantwoording van hun houding de 
merkelijke verschillen in waarde van de 
onderscheiden onroerende goederen heb
ben opgegeven. 

Voorts stelt het arrest vast dat de vor
ming van twee kavels geen gevoeglijke 
verdeling kan worden genoemd, dat deze 
kavels niet gelijkwaardig zijn. 

De rechter die beslist dat de goederen 
niet gevoeglijk in natura verdeeld kun
nen worden op grond dat de kavels te 

(8) Pas., 1871, I, 246. 

zeer in waarde verschillen verantwoordt 
wettelijk zijn beslissing (9). 

Het middel lijkt me niet te kunnen 
worden aangenomen. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8329) 

HET HOF; - Gelet op het be
streden arrest, op 13 mei 1992 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, de artikelen 577 bis, § 4, 
577bis, § 6, 841,883, 1317, 1319, 1320, 1322 
en 1599 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hoofdberoep van eisers dit 
beroep ongegrond heeft verklaard en 
met betrekking tot het door eisers opge
worpen middel van de omvang van wat 
in de akte d.d. 20.05.1985 verkocht werd 
geoordeeld heeft dat: « Overwegende dat 
(verweersters sub 1 en 2) aan de (ver
weerster sub 3) slechts hun aandeel in 
het litigieuze goed hebben verkocht; dat 
de bewoordingen van de notariiHe akte 
van 20 mei 1985 hierover niet de minste 
twijfel Iaten; , en dat: « dat (eisers) uit
drukkelijk stellen in deze stand van hun 
middelen niet de vernietiging van de ver
koop te eisen en dus de rechtsgeldigheid 
van de verkoop erkennen en aanvaar
den; dat hun middel dat (verweersters 
sub 1 en 2) het onroerend goed niet 
mochten verkopen onmogelijk met deze 
stellingname te verenigen zijn en dan 
ook geen bestaansreden hebben; dat, ten 
overvloede, deze middelen ongegrond 
zijn; •• alsook dat: « Overwegende dat 
krachtens art. 577 bis par. 4 B.W. (ver
weersters sub 1 en 2) over hun nadeel in 
het onroerend goed mochten beschikken 
zonder medewerking van (eisers); dat de 
omstandigheid dat er inmiddels een pro
cedure van vereffening en verdeling was 
ingesteld daaraan niet afdeed; dat nu 
(verweersters sub 1 en 2) slechts hebben 
beschikt over hun aandeel art. 577 bis, 
par. 6 B.W. geen toepassing vindt; •• 

terwijl, eerste onderdeel, eisers voor 
het hof van beroep zowel in hun gecoor-

(9) Cass., 11 jan. 1985, A.C., 1984-85, nr. 285; 
R. W, 1985-1986, met noot Th. Van Sinay. 
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dineerde beroepsbesluiten (pg. 9, 10, 11 
en 21) als in hun beroepsbesluiten op 
voortzetting der debatten (pg. 4, 5, 6, 7 
en 8) duidelijk verwezen hebben dat val
gens de bewoordingen zelf van de nota
riele akte d.d. 20 mei 1985 in het voor
werp van de verkoop duidelijk gesteld 
wordt dat « al de onverdeelde rechten » 
die verweersters sub 1 en 2 in het goed 
bezitten verkocht worden; dat de omstan
digheid dat in de oorsprong van eigen
dom aangehaald wordt dat het goed 
stamt uit een nalatenschap met vier 
deelgerechtigden geen afbreuk doet aan 
het feit dat (verweersters sub 1 en 2) de 
totaliteit van hun rechten in het goed 
verkochten; 

en terwijl eisers eveneens uitdrukke
lijk geargumenteerd hadden dat men om 
geldig te kunnen verkopen beschikkings
bevoegd dient te zijn (art. 1599 B.W.); dat 
de beschikkingsbevoegdheid over een 
welbepaald geconcretiseerd goed beho
rend tot een ruimere onverdeeldheid het
zij blijkt uit de medewerking van alle 
deelgenoten (art. 577 bis, par 6 B.W.), het
zij door het declaratief en retroactief ef
fect van de verdeling (art. 883 B.W.); dat 
de omvang van wat « als de rechten » 
van (verweersters sub 1 en 2) bij akte 
van 20 mei 1985 aldus afhankelijk ge
steld is van twee mogelijkheden en dus 
verschillend kan zijn volgens welke mo
gelijkheid zich voordoet; 

en terwijl eisers in hun argumentatie 
voor het hof van beroep uitdrukkelijk ge
steld hebben dat zij op dat stadium van 
de ontwikkeling van hun middelen de 
verkoop van 20 mei 1985 wensten te er
kennen enkel en alleen indien eisers als 
kopers in de plaats gesteld zouden wor
den; dat eisers inderdaad betoogd heb
ben dat voor de vervreemding van de 
helft van het goed door verweersters sub 
1 en 2 ex art. 577 bis, par. 6, B.W. de me-
dewerking van alle deelgenoten en dus 
ook van eisers vereist is; dat eisers deze 
medewerking, of erkenning van de ver
koop, niet onvoorwaardelijk wensen te 
geven doch deze duidelijk afhankelijk 
gesteld hebben van het toestaan van de 
indeplaatsstelling/naasting; 

en terwijl de vraag tot naasting/inde
plaatsstelling voor ieder ander rechts
middel gevraagd dient te worden; dat 
een vraag tot naasting/indeplaatsstelling 
noodzakelijkerwijze de erkenning in
houdt van de akte waarin de naasting/in
deplaatsstelling gevraagd wordt; dat deze 
erkenning echter enkel noodzakelijk is 
voor zover de naasting/indeplaatsstelling 

wordt toegestaan en hiervan afhankelijk 
gesteld kan worden; dat men uit de 
vraag tot naasting/indeplaatsstelling geen 
algemene en onvoorwaardelijke erken
ning mag afleiden a fortiori wanneer dit 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig wordt 
ontkend; zodat het bestreden arrest door 
impliciet te beslissen dat (verweersters 
sub 1 en 2) met de verkoop van hun aan
deel in het goed slechts de helft van de 
onverdeelde rechten in het goed ver
kocht hebben, en eisers deze verkoop als 
dusdanig erkennen en aanvaarden zowel 
de bewoordingen van de akte d.d. 20 mei 
1985 miskent (schending van artikelen 
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek) als het uitdrukkelijk voorwaar
delijk karakter van de erkenning door 
eisers van deze akte van 20 mei 1985 
(schending van artikelen 577 bis, par. 6, 
841, 883 en 1599 van het Burgerlijk Wet
hoek); dat het arrest een verkeerde le
zing doet van de door eisers ontwikkelde 
middelen, minstens deze niet voldoende 
beantwoordt en dienvolgens de bewijs
kracht van de beroepsbesluiten van ei
sers miskent (schending van artikel 97 
van de Grondwet alsook van de artikelen 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

terwijl, tweede onderdeel, eisers voor 
het hof van beroep zowel in hun gecoor
dineerde beroepsbesluiten (pg. 19, 20 en 
24) als in hun beroepsbesluiten op voort
zetting der debatten (pg. 4, 5, 6, 7 en 8) 
duidelijk gesteld hebben dat er een we
zenlijk verschil bestaat tussen de bepa
lingen van enerzijds art. 577 bis, par. 4, 
B.W. en anderzijds art. 577 bis, par. 6, 
B.W.; dat de vrijheid van de deelgenoot 
om te beschikken enkel kan slaan op 
« zijn aandeel >>, aandeel dat een mathe
matische abstracte quotiteit is; dat het 
abstracte karakter van de quotiteit het 
de deelgenoot verhindert om zonder de 
medewerking van de andere deelgenoten 
deze te concretiseren in een welbepaald 
goed van de onverdeeldheid; dat er in ca
su een ruimere onverdeeldheid bestond 
op 20 mei 1985 zodat (verweersters sub 1 
en 2) niet eenzijdig en zonder de mede
werking van (eisers) konden stellen dat 
hun onverdeeld aandeel in een ruimere 
onverdeeldheid zich concreet uitstrekte 
tot de helft van de onverdeelde rechten 
van het goed Kapelstraat 15 te Hasselt; 
dat de concretisering van het abstracte 
aandeel een daad van beschikking is die 
conform art. 577 bis, par. 6, B.W. de me
dewerking van de andere deelgenoten 
vereist; dat het bestreden arrest voor de 
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toepassing van art. 577 bis, par. 4, B.W. 
onverdeeldheid en concreet goed met el
kaar vermengt; dat in casu het concrete 
goed slechts een deel van een ruimere 
onverdeeldheid daarstelde; zodat het be
streden arrest door te beslissen dat (ver
weersters sub 1 en 2) slechts over hun 
aandeel in het concrete onroerend goed 
beschikt ( ... ) hebben, daarbij impliciet 
aannemend dat dit aandeel slechts de 
helft van de rechten op het concrete 
goed bedraagt, en door verder te beslis
sen dat nu slechts over het aandeel be
schikt werd art. 577 bis, par. 6, geen toe
passing vindt, het arrest onverdeeldheid 
en concreet goed behorend tot een rui
mere onverdeeldheid met elkaar ver
wart, het abstracte karakter van het aan
deel in de ruimere onverdeeldheid het 
niet toelatende aan de individuele deel
genoten om te stellen zonder de mede
werking van al de andere deelgenoten in 
welke mate dit aandeel zich concreet uit
strekt in een individueel goed, hestand
dee! van een ruimere onverdeeldheid, en 
het arrest aldus art. 577 bis, par. 4, en 
art. 577 bis, par. 6, van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; dat het arrest alleszins 
de door eisers ontwikkelde middelen en 
argumenten niet of niet afdoende beant
woordt (schending van art. 97 van de 
Grondwet): 

Wat bet eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat bet arrest met 

de in bet middel weergegeven rede
nen de gecoordineerde appelconclu
sie van 29 januari 1992 en de appel
conclusie van 17 maart 1992 van de 
eisers beantwoordt; 

Overwegende dat bet arrest oor
deelt dat de verkoopakte van 20 mei 
1985 de onverdeelde rechten van de 
verweerders sub 1 en 2 in bet onroe
rend goed aan de Kapelstraat te 
Hasselt tot voorwerp heeft; 

Dat bet door dit oordeel van de 
verkoopakte een uitlegging geeft die 
met de bewoordingen ervan niet on
verenigbaar is; 

Overwegende dat bet arrest, met 
de in bet middel weergegeven rede
nen, de erkenning van de verkoop
akte van 20 mei 1985 door de eisers 
in hun appelconclusies bij de beoor
deling van de vordering van de ei
sers op grond van de artikelen 841 
en 1699 van bet Burgerlijk Wetboek, 

verbindt met " deze stand van hun 
middelen »; dat bet aldus oordeelt 
dat die erkenning voorwaardelijk is 
zoals in bet middel door de eisers be
doeld; 

Dat bet onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende voor bet overige dat 
de verkoop door medeeigenaars van 
de onverdeelde rechten die zij bezit
ten in een onroerend goed dat deel 
uitmaakt van een ruimere nalaten
schap, niet de medewerking vereist 
van de overige medegerechtigden 
van die nalatenschap; 

Dat het onderdeel, in zoverre bet 
aanvoert dat die medewerking van 
de andere medeeigenaars wel is ver
eist en op grond daarvan schending 
aanvoert van artikel 577 bis, § 6, van 
bet Burgerlijk Wetboek, faalt naar 
recht; 

Overwegende dat dergelijke ver
koop geen verkoop is van een recht 
op de nalatenschap, in de zin van 
artikel 841 van bet Burgerlijk Wet
hoek, noch een verkoop van een 
anders zaak; 

Dat bet onderdeel, in zoverre bet 
schending aanvoert van de artikelen 
841, 883 en 1599 van bet Burgerlijk 
Wetboek, niet kan worden aangeno
men; 

Wat bet tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat bet arrest met 

de in bet middel weergegeven rede
nen de gecoordineerde appelconclu
sie van 29 januari 1992 en de appel
conclusie van 17 maart 1992 van de 
eisers beantwoordt; 

Dat bet onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat, v66r de verde
ling, elke medegerechtigde volgens 
zijn aandeel onverdeelde medeeige
naar is van elk goed van de gehele 
onverdeeldheid en over zijn onver
deeld aandeel in elk van a1e""'goede
reh"'1{ah · beschikken zonder tussen
komst van de andere medeeige
naars; 

Dat bet arrest oordeelt << dat nu 
(de verweersters sub 1 en 2} slechts 
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hebben beschikt over hun aandeel 
art. 577 bis, par. 6, B.W. geen toepas
sing vindt »; 

Dat het aldus artikel 577 bis, §§ 4 
en 6, van het Burgerlijk Wetboek 
niet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 97 van de 
Grondwet, de artikelen 577 bis, paragraaf 
4, 577 bis, paragraaf 6, 826 en 841, 1317, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, artikel 813 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hoofdberoep van eisers, 
het hager beroep ongegrond heeft ver
klaard en met betrekking tot de door ei
sers gevraagde toepassing van artikel 
841 van het Burgerlijk Wetboek geoor
deeld heeft dat : « ... dat hij ( = een erf
genaam) zijn aandeel in een nalaten
schap mag vervreemden ten algemene 
titel, onder voorbehoud uiteraard van 
naasting door de andere erfgenaam; » en 
dat : « Overwegende dat het recht tot 
naasting van art. 841 B.W. de bedoeling 
heeft te vermijden dat vreemden zich 
met familiegeheimen bemoeien en twist 
en herrie zouden schoppen bij de verde
ling; dat het niet tot bedoeling heeft de 
erfgenamen een ander recht te verschaf
fen; dat het recht tot naasting een uit
zondering invoert op de vrijheid van con
tracteren en daarom beperkend moet 
worden ge'interpreteerd; dat het slechts 
van toepassing is op de overdracht van 
een recht in de nalatenschap ten algeme
ne titel - want dan zal de verkrijger 
zich inmengen in de vereffening - en 
niet op een overdracht ten bijzondere ti
tel; alsook dat : << Overwegende dat (ver
weersters sub 1 en 2) aan de (verweer
ster sub 3) slechts hun aandeel in het 
litigieuze goed hebben verkocht; » 

terwijl,. eerste onderdeel, eisers voor 
het Hof van Beroep in hun gecoordineer
de beroepsbesluiten (pg. 8, 9, 11, 12, 13, 
14 en 17) duidelijk gesteld hebben dat de 
ratio legis van artikel 841 van het Bur
gerlijk Wetboek inhoudt dat aan erfgena
men een middel ter hand gesteld wordt 
om inmenging van niet erfgenamen, 
wa1;1rvan wettelijk vermoed wordt dat de
ze enkel uit winstbejag en wil tot scha
den h.andelen, uit de verdeling en de fa
miliegeheimen te weren; dat eisers bui
ten deze ratio legis geen andere bedoe-

ling aan artikel 841 van het Burgerlijk 
Wetboek hebben willen geven noch dit 
artikel een ruimere draagwijdte hebben 
willen geven; dat de voormelde ratio le
gis duidelijk is en derhalve artikel 841 
van het Burgerlijk Wetboek dient toege
past te worden van zodra een erfgenaam 
de inmenging kan aantonen van een niet 
erfgenaam, die zijn inmenging grondvest 
uit het verkrijgen van een andere erfge
naam van rechten in een nalatenschap; 
zodat het bestreden arrest door impliciet 
te veronderstellen dat eisers zich een 
ruimer recht hebben willen toeeigenen, 
( ... ) een verkeerde lezing doet van de 
door eisers ontwikkelde middelen, min
stens deze niet voldoende beantwoordt 
en diensvolgens de bewijskracht van de 
beroepsbesluiten van eisers miskent 
(schending artikel 97 van de Grondwet 
alsook van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en het ar
rest tevens de draagwijdte van de ratio 
legis van artikel 841 van het Burgerlijk 
Wetboek miskent (schending van artikel 
841 van het Burgerlijk Wetboek); 

terwijl, tweede onderdeel, eisers voor 
het Hof van Beroep in hun gecoiirdineer
de beroepsbesluiten (pg. 15 en 16) geens
zins een uitzondering op de vrijheid van 
contracteren inhoudt, doch dat enkel de 
voorkeur gegeven wordt aan een erfge
naam hoven een derde om het goed in 
natura te ontvangen; zodat het bestreden 
arrest een verkeerde lezing gegeven 
heeft en dienvolgens de bewijskracht 
van de beroepsbesluiten van eisers mis
kent (schending van artikel 97 van de 
Grondwet alsook van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
en tevens de draagwijdte van artikel 841 
van het Burgerlijk Wetboek alsook deze 
van artikel 826 van het Burgerlijk Wet
hoek miskent (schending artikelen 826 
en 841 van het Burgerlijk Wetboek); 

terwijl, derde onderdeel, eisers voor 
het Hof van Beroep in hun gecoiirdineer
de beroepsbesluiten (pg. 14, 15 en 16) 
hebben gesteld dat uit de bewoordingen 
en de ratio legis van artikel 841 van het 
Burgerlijk Wetboek niet blijkt dat er 
sprake moet zijn van een overdracht ten 
algemene titel; dat het volstaat dat de 
aangevochten overdracht de naasten der
de in staat heeft gesteld om zich in de 
vereffening en de verdeling van een na
latenschap waarin hij geen erfgenaam is, 
te mengen; dat deze inmenging een feite
lijk gegeven is en derhalve de vorm van 
de vervreemding aan de te naasten der
de irrelevant is; dat in casu de inmen-
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ging door de N.V. Helsen in de vereffe
ning en verdeling tussen de konsoorten 
Molenaers o.a. duidelijk blijkt uit de vrij
willige tussenkomst van de N.V. Helsen; 
zodat het bestreden arrest een verkeerde 
lezing doet van de door eisers ontwikkel
de middelen, minstens deze niet voldoen
de beantwoordt en diensvolgens de be
wijskracht van de beroepsbesluiten van 
eisers miskent (schending artikel 97 van 
de Grondwet alsook van de artikelen 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest met 

de in het middel weergegeven rede
nen geen uitlegging geeft van de ge
coi:irdineerde appelconclusie van 19 
januari 1992 van de eisers en die 
conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de enkele aan
voering van miskenning van het be
oogde doel van een wetsbepaling 
niet tot cassatie kan leiden; 

Dat in zoverre het onderdeel der
gelijke miskenning aanvoert met be
trekking tot artikel 841 van het Bur
gerlijk Wetboek, niet ontvankelijk 
is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

wegens onduidelijkheid niet ontvan
kelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest met 

de in het middel vermelde redenen 
de in het onderdeel bedoelde conclu
sies van de eisers beantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het aanvoert dat « in casu 
de inmenging door de N.V. Helsen 
in de vereffening en verdeling tus
sen de konsoorten Molenaers o.a. 
duidelijk blijkt uit de vrijwillige tus
senkomst van de N.V. Helsen », het 
hof verplicht tot een onderzoek van 
feiten, waarvoor het niet bevoegd is; 

Overwegende dat het onderdeel 
niet uitlegt hoe en waardoor het ar-

rest « een verkeerde lezing doet van 
de door eisers ontwikkelde midde
len » en « de bewijskracht van de 
beroepsbesluiten van eisers mis
kent »; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt : schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, de artikelen 577 bis, paragraaf 
4, 577 bis, paragraaf 6, 815, 883, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1699 en 1700 van het 
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 12, 18 
en 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hoofdberoep van eisers, 
het hoger beroep ongegrond heeft ver
klaard en met betrekking tot de door ei
sers gevraagde toepassing van artikel 
1699 en 1700 van het Burgerlijk Wetboek 
geoordeeld heeft dat : « Overwegende dat 
de ten verzoeke van eisers op 09 mei 
1985 aan (verweersters sub 1 en 2) bete
kende dagvaardingen strekkende tot ver
effening en verdeling geen betwisting 
van hun aandeel in de rechten op de on
roerende goederen van de nalatenschap
pen van de ouders van partijen, noch 
van hun aandeel in het - thans - liti
gieuze goed opwierpen in de zin van art. 
1700 B.W.; dat deze dagvaardingen inte
gendeel de erkenning van de rechten 
van de gedaagden inhielden; dat de be
oogde gevolgen van de gevorderde veref
fening en verdeling ( ... ) en o.m., het de
claratief karakter van de verdeling even
min een betwisting van enig recht inhiel
den; dat art. 1699 G.W. te dezen niet van 
toepassing is; » 

terwijl, eerste onderdeel, eisers vo9r 
het Hof van Beroep in hun gecoiirdineer
de beroepsbesluiten (pg. 23, 24, 25 en 26) 
alsook in hun beroepsbesluiten op voort
zetting der debatten (pg. 9, 11, 12 en 13) 
nooit geargumenteerd hebben dat de 
kwaliteit van erfgenaam van verweer
sters sub 1 en 2, en dus hun gerechtig
heid op « een aandeel »in de onverdeeld
heid betwist werd; dat dit inderdaad niet 
de betwisting is die door de dagvaardin
gen van 9 en 17 mei 1985 aanhangig ge
maakt werd; dat integendeel door de 
dagvaardingen de concretisering van het 
abstracte aandeel gevorderd werd zodat 
de dagvaarding letterlijk vermeldde dat 
het aandeel van ieder der erfgerechtig
den bepaald diende te worden; 

zodat het bestreden arrest het declara
tieve karakter van de op 9 en 17 mei 
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1985 betekende dagvaardingen miskent 
(schending van de artikelen 1320 en 1700 
van het Burgerlijk Wetboek, alsook van 
de artikelen 12, 18 en 702, 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek) alsook een verkeerde 
lezing doet van de door eisers ontwikkel
de middelen, minstens deze niet voldoen
de beantwoordt en dienvolgens de bewijs
kracht van de beroepsbesluiten van eisers 
miskent (schending artikel 97 van de 
Grondwet alsook van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Gerechtelijk Wetboek); 

terwijl, tweede onderdeel, de door ei
sers opgeworpen betwisting wel degelijk 
voldoet aan de voorwaarden gesteld bij 
artikel 1700 van het Burgerlijk Wetboek 
zoals eisers voor het hof van beroep in 
hun gecoi:irdineerde beroepsbesluiten 
(pg. 23, 24, 25 en 26) en meer uitdrukke
lijk in hun beroepsbesluiten op voortzet
ting der debatten (pg. 11, 12, 13, 14, 15 en 
16) aangetoond; dat aan de eerste voor
waarde van artikel 1700 van het Burger
lijk Wetboek duidelijk voldaan werd 
doordat de inleidende dagvaardingen 
dagtekenen van voor de verkoop van 20 
mei 1985; dat aan de tweede voorwaarde 
ook voldaan is aangezien de betwisting 
niet de hoedanigheid van erfgenaam be
treft, doch wel de geconcretiseerde ge
rechtigheid op het individuele goed be
treft i.p.v. een gerechtigheid op een 
abstract aandeel over de volledige onver
deeldheid; dat uit de bewoordingen van 
de inleidende dagvaardingen duidelijk en 
onmiskenbaar blijkt dat de concrete aan
delen (niet het abstracte aandeel over de 
algemeenheid) betwist waren; dat het 
voor de toepassing van artikel 1699 van 
het Burgerlijk Wetboek volstaat dat het
zij het bestaan van het recht, hetzij de 
draagwijdte of de uitgestrektheid betwist 
wordt; 

zodat het bestreden arrest door te oor
delen dat de dagvaardingen geen betwis
ting van het aandeel in het litigieuze 
goed opwierp, abstracte gerechtigheid en 
concreet · aandeel met elkaar verwart 
(schending van de artikelen 577 bis, para
graaf 4, en 577 bis, paragraaf 6, 1699 en 
1700 van het Burgerlijk Wetboek, alsook 
de expliciete bewoordingen van de inlei
dende dagvaardingen miskent (schen
ding van de artikelen 1320, 1699 en 1700 
van het Burgerlijk Wetboek, alsook van 
de artikelen 12, 18 en 702, 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek) alsook een verkeer
de lezing doet van de door eisers ontwik
kelde middelen, minstens deze niet vol
doende beantwoordt en diensvolgens de 
bewijskracht van de beroepsbesluiten 

van eisers miskent (schending artikel 97 
van de Grondwet alsook van de artikelen 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

terwijl, derde onderdeel, dat de enige 
rechten waarvan de dagvaardingen de 
erkenning inh1Plden dezP \·an Prfge
naam-deelgenoot zijn, doch dat aan deze 
erkenning geen grotere draagwijdte ge
geven mag worden door tevens te oorde
len dat deze een erkenning zou inhouden 
van vrije beschikkingsbevoegdheid, zoals 
tot uiting komende in een concretisering 
van het aandeel; dat integendeel de dag
vaardingen tot strekking hadden deze 
betwiste concretisering rechterlijk te Ia
ten geschieden; 

zodat het betwiste arrest door te oor
delen dat de dagvaardingen de erken
ning van de rechten van gedaagden in
hielden de uitdrukkelijke bewoordingen 
van de inleidende dagvaardingen mis
kent (schending van de artikelen 1320, 
1699 en 1700 van het Burgerlijk Wet
hoek, alsook van de artikelen 12, 18 en 
702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek) 
alsook een verkeerde lezing doet van de 
door eisers ontwikkelde middelen, min
stens deze niet voldoende beantwoordt 
en diensvolgens de bewijskracht van de 
beroepsbesluiten van eisers miskent 
(schending artikel 97 van de Grondwet 
alsook van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

terwijl, vierde onderdeel, een van de 
beoogde gevolgen van artikel 1699 van 
het Burgerlijk Wetboek juist is om aan 
een hangende betwisting een einde te 
maken zoals door eisers voor het Hof 
van Beroep in hun beroepsbesluiten op 
voortzetting der debatten (pg. 10, 11, 12, 
13, 14, 15 en 16) werd aangetoond; dat 
het beoogde gevolg van de dagvaardin
gen ex artikel 815 van het Burgerlijk 
Wetboek, zijnde het declaratieve karak
ter voorzien bij artikel 883 van het Bur
gerlijk Wetboek, waardoor de omzetting 
van abstracte aandelen in concrete ei
gendom bereikt wordt, identiek is aan 
het gevolg van de naasting/indeplaats
stelling zoals bedoeld bij artikel 1699 van 
het Burgerlijk Wetboek; 

zodat het bestreden arrest door te oor
delen dat de beoogde gevolgen van de 
gevorderde vereffening en verdeling niet 
de betwisting van enig recht inhielden 
de identiteit van gevolgen miskent en ar
tikel 1699 van het Burgerlijk Wetboek 
wel degelijk van toepassing is (schen
ding van de artikelen 815, 883, 1699 en 
1700 van het Burgerlijk Wetboek) alsook 
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een verkeerde lezing doet van de door ei
sers ontwikkelde middelen, minstens de
ze niet voldoende beantwoordt en diens
volgens de bewijskracht van de be
roepsbesluiten van eisers miskent 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet alsook van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek}: 

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

de in het middel weergegeven rede
nen die betrekking hebben op de in
houd en de strekking van de dag
vaardingen, geen « lezing doet » van 
de in het onderdeel bedoelde appel
conclusies van de eisers en deze be
antwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
de als geschonden aangewezen arti
kelen 1320 en 1700 van het Burger
lijk Wetboek en 12, 18 en 702, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 
vreemd zijn aan de aangevoerde 
grief dat het bestreden arrest het 
declaratieve karakter van de op 9 en 
17 mei 1985 betekende dagvaardin
gen miskent; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest met 

de in het middel weergegeven rede
nen geen « lezing doet » van de in 
het onderdeel bedoelde appelconclu
sies van de eisers; dat het daarmee 
van de bedoelde dagvaardingen een 
uitlegging geeft die met de bewoor
dingen ervan niet onverenigbaar is; 
dat bet met die redenen die appel
conclusies beantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat een vordering 
tot vereffening en verdeling, waarbij 
de recbten in de onverdeelde goede
ren niet betwist worden, geen be
twisting doet ontstaan over bet 
recbt zelf op de goederen van de on
verdeeldbeid zoals vereist door de 
artikelen 1699 en 1700 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Dat de appelrecbters vaststellen 
dat te dezen de recbten van de par
tijen in de onverdeelde goederen 
niet betwist worden; 

Dat bet onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet onderdeel 

niet aangeeft op welke conclusie het 
arrest niet antwoordt of van welke 
conclusie het arrest de bewijskracht 
miskent; 

Dat het onderdee1 in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat bet arrest enkel 
oordeelt dat in de dagvaarding de 
onverdeelde rechten van de medeei
genaars werden erkend; dat het aan 
die erkenning niet de ruimere 
draagwijdte toekent die in het on
derdeel wordt bedoeld en aange
vochten; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet arrest oor

deelt dat het feit dat de eisers de 
vereffening en verdeling vorderen, 
niet tot gevolg heeft dat de bij de 
verkoopakte van 20 mei 1985 overge
dragen rechten betwist zijn; 

Overwegende dat bet arrest met 
dit oordeel enerzijds geen uitlegging 
geeft van de appelconclusie van 17 
maart 1992 van de eisers en ander
zijds die conclusie beantwoordt; 

Dat bet onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de enkele vorde
ring tot vereffening en verdeling 
van in onverdeeldheid zijnde goede
ren geen betwisting doet ontstaan in 
de zin van de artikelen 1699 en 1700 
van het Burgerlijk Wetboek over de 
rechten op de goederen die het voor
werp zijn van die vordering; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de aan de verweerders be
tekende dagvaardingen strekkende 
tot vereffening en verdeling geen 
betwisting opwerpen in de zin van 
artikel 1700 van het Burgerlijk Wet-
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hoek hetzij over het aandeel van de 
eisers in de rechten op de onroeren
de goederen van de nalatenschap
pen van de ouders van partijen, het
zij over hun aandeel in het litigieu
ze goed; 

Dat het aldus de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen, andere 
dan de artikelen 97 ( oud) van de 
Grondwet en 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als 
volgt : schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, de artikelen 815, 826, 827, 832, 
833, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, de artikelen 774, 1138, 
2°, 1215, 1218, 1219 en 1220 van bet Ge
rechtelijk Wetboek, evenals van bet alge
meen rechtsbeginsel, het genaamde be
schikkingsbeginsel, dat de rechter ver
bod oplegt uitspraak te doen over niet 
door de partijen opgeworpen betwistin
gen alsook van het rechtsbeginsel dat de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging voorschrijft; 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op het hoofdberoep van eisers, 
het boger beroep ongegrond heeft ver
klaard en met betrekking tot de door ei
sers gevraagde loting, hetzij conform het 
eerste deskundig verslag d.d. 28.01.1986, 
hetzij conform het tweede deskundig 
verslag d.d. 27.05.1988, hetzij een getrap
te loting, geoordeeld heeft : « dat niet 
wordt betwist dat (verweerster sub 2) in 
ernstige financi(He moeilijkheden ver
keert; dat aldus de gewijzigde proceshou
ding van (verweersters sub 1 en 2) naar 
redelijkheid wordt verantwoord en het 
middel van rechtsmisbruik ongegrond 
is; » en dat : « Overwegende dat de vor
ming van twee kavels nl. kavel 1 met 
drie onroerende goederen met een totale 
waarde van 8.100.000 F en kavel 2 met 
het litigieuze goed met een totale waarde 
van 7.300.000 F plus een opleg van 
400.000 F, geen gevoeglijke verdeling kan 
genoemd worden; dat deze kavels niet 
gelijkwaardig zijn; » alsook dat : « Over
wegende dat bij gebrek aan een andere 
mogelijke wijze van gevoeglijke verde
ling inderdaad de openbare verkoping 
van de onroerende goederen moet bevo
len worden ... >>, 

terwijl, eerste onderdeel, geen van de 
partijen voor het hof van beroep de on
juistheid van hetzij het eerste deskundig 
verslag, noch deze van het tweede des
kundig verslag heeft voorgehouden; dat 
integendeel alle partijen de besluiten 
van de deskundige aanvaardden doch 
dat verweersters sub 1 en sub 2 voorhiel
den dat er drie i.p.v. twee kavels ge
vormd zouden moeten worden; dat eisers 
in hun gecoiirdineerde beroepsbesluiten 
(pg. 33, 34, 35 en 36) en in hun be
roepsbesluiten op voortzetting der debat
ten (pg. 17) hebben voorgehouden er niet 
noodzakelijk even veel kavels als dat er 
deelgerechtigden zijn dienen gevormd te 
worden; dat minstens een getrapte loting 
georganiseerd kan worden; dat met an
dere woorden geen der partijen de juis
theid van de door de deskundige gevorm
de kavels aanvocht, verweersters sub 1 
en sub 2 ook geen opmerkingen betref
fende de hoegrootheid van de opleg tus
sen de kavels formuleerden doch hun op
merkingen enkel betrekking hadden op 
de onderliggende waardeverschillen van 
de vier onroerende goederen, en aldus 
betrekking hadden op de mogelijkheid 
van de vorming van drie nieuwe kavels; 

zodat het bestreden arrest in het afwij
zen van de door eisers ondergeschikt ge
vraagde loting, minstens de getrapte lo
ting, door te verwijzen naar de hoegroot
heid van de opleg (zoals voorzien door 
de deskundige in zijn verslag d.d. 
27.05.1988) deze afwijzing gefundeerd 
heeft op een motief waarover er tussen 
partijen nochtans een andersluidende 
overeenstemming heerste, dat het arrest 
in de afwijzing van de loting aldus ge
stoeld is op een motief waarover geen 
der partijen besloten had en de door par
tijen aanvaarde juistheid van de deskun
dige verslagen miskent; dat het bestre
den arrest aldus artikel 97 van de 
Grondwet, het artikel 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek en de artikelen 774 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt evenals het algemeen rechtsbe
ginsel het genaamde beschikkingsbegin
sel schendt dat de rechter verbod oplegt 
uitspraak te doen over niet door de par
tijen opgeworpen betwistingen en het ar
rest het recht van de verdediging van ei
sers miskent (schending van het rechts
beginsel dat de eerbiediging van het 
recht van verdediging voorschrijft - ar
tikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek 
alsook de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van bet Burgerlijk Wetboek) inzover het 
de partijen niet in de gelegenheid heeft 
gesteld zich hierover te verweren; 
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terwijl, tweede onderdeel, de openbare 
veiling van de goederen slechts subsi
diair bevolen kan worden, het ontvangen 
in natura het hoofdprincipe van het erf
recht zijnde; dat eisers in hun gecoiirdi
neerde beroepsbesluiten (pg. 33, 34, 35 en 
36) voorgehouden hebben dat de verde
ling in natura wel degelijk mogelijk was, 
hetgeen door verweersters niet werd te
gengesproken door de juistheid van de 
deskundige verslagen in twijfel te trek
ken, noch door de mogelijkheid van een 
getrapte loting te betwisten; 

zodat door de open bare veiling te beve
len daar waar door eisers de mogelijk
heid van een getrapte loting werd voor
gehouden waardoor er wel een gevoeg
lijke verdeling in natura mogelijk is, het 
bestreden arrest niet, minstens niet vol
doende antwoordt op de door eisers 
desbetreffend voorgedragen middelen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) alsook het hoofdprincipe van het 
erfrecht, zijnde bij voorkeur de toebede
ling in natura miskent (schending van de 
artikelen 815, 826, 827, 832, 833 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 
1215, 1218, 1219 en 1220 van het Gerech
telijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

niet aangeeft op welke conclusie het 
arrest niet antwoordt; dat het even
min enige akte aangeeft waarvan de 
bewijskracht is miskend; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
schending van artikel 97 ( oud) van 
de Grondwet en van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek aanvoert, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat de verweersters 
sub 1 en 2 in hun appelconclusie 
van 4 maart 1992 de door de eisers 
gevorderde verdeling in natura heb
ben betwist « voornamelijk omwille 
van de onderlinge ongelijkheid in 
waarde tussen de 4 betreffende on
roerende goederen » en voorts om
dat « dit grote onevenwicht in waar
de ( ... ) als gevolg (heeft) dat enkel 
de openbare verkoop van de betref
fende onroerende goederen een echt 
billijke oplossing zal geven, waarbij 
iedere partij een gelijkwaardige fi
nanciele opbrengst zal bekomen »; 

Dat de appelrechters met verwij
zing naar het tweede deskundigen
verslag de verdeling in natura afwij
zen op grond dat « de (twee) kavels 
niet gelijkwaardig zijn >>; dat zij al
dus geen betwisting opwerpen die 
de partijen voor hen niet hebben 
aangebracht; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

ervan uitgaat dat verdeling in natu
ra mogelijk is; 

Dat de eisers in het eerste onder
dee! tevergeefs de beslissing van de 
appelrechters hebben aangevochten 
dat verdeling in natura niet moge
lijk is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

9 september 1994 - 1" kamer- Voor
zitter: de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Wau
ters, raadsheer - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Geinger en 
De Gryse. 

Nr. 367 

1" K-\~IER - 9 september 1994 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGI:\G -
YEREFFE:\I:\G VA:\ DE F.-\ILLIETE BOEDEL -
YORD:-<:Ri:\G TOT SA:\IE:\TOEG!:\G :\lET EE'\ 
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A:\DER FAILLISSEi\TENT I:"STELLEN VAN 
DE VORDERI:'IG EE:\ZIJDJG VER-
ZOEKSCHRIFT. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LJ.JKE ZAKEN - FAILLISSEMENT - RECHTS
VORDERING TOT SAMENVOEGI:"IiG VAN TWEE 
FAILLISSE:\TENTEN - INSTELLEN VAN DE 
\'ORDERING - EENZI.JDJG VERZOEKSCHRIFT. 

1" en 2° De rechtsvordering van een cu
rator in een faillissement om dit fail
lissement met een ander samen te voe
gen, kan niet worden ingesteld bij 
eenzijdig verzoekschrift (1). (Art. 700 
Ger.W.) 

(FAILLISSEMENTEN DE MARMIET P.V.B.A. 
EN LUC EBEN T. EBEN 

ARREST 

(A.R. nr. 8404) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 437, 442, 470, dit 
laatste artikel zoals gewijzigd bij artikel 
3 (wijzigingsbepalingen), artikel 36, § 3, 
van de wet van 10 oktober 1967 houden
de het Gerechtelijk Wetboek, en 528 van 
het boek III van het Wetboek van Koop
handel, zoals vastgesteld bij de Faillisse
mentswet van 18 april 1851, 1025 en 1033 
Gerechtelijk Wetboek 1, 2 en 13 quin
quies, dit laatste artikel ingevoegd bij 
wet van 6 maart 1973, 116, dit artikel zo
als gesteld v66r de inwerkingtreding van 
de wetten van 15 juli 1985 en 14 juli 
1987, van de door het koninklijk besluit 
van 30 november 1935 gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
die boek I, titel IX van het Wetboek van 
Koophandel vormen, 1321, 1998, 1999 en 

(1) Bij voorbeeld wanneer het faillissement 
van een vennootschap is " uitgebreid » tot de 
achterman, kan het soms onmogelijk blijken 
de beide boedels afzonderlijk te vereffenen. 
De vordering van de curator in een van de 
faillissementen, die vaak ook de curator 1s m 
het andere, om (daaraan te verhelpen door) de 
beide faillissementen samen te voegen, 1s geen 
vereffeningsdaad die onder het loutere toe
Zlcht \·an de rechter-commissaris of de recht
bank \'an koophandel kan worden gesteld. 

2000 Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de 
wet van 16 december 1851, houdende de 
voorrechten en hypotheken, die titel 
XVIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek vormt, 

doordat het bestreden arrest het door 
verweerder aangetekend principaal ha
ger beroep gegrond verklaart, het bestre
den vonnis wijzigt, verweerders verzet 
tegen het vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Tongeren van 21 mei 
1987, waarbij eisers verzoek tot samen
voeging der faillissementen van de 
P.V.B.A. De Marmiet en Luc Eben wordt 
ingewilligd, gegrond verklaart, dit vonnis 
teniet doet en rechtens zegt dat eisers 
vordering tot samenvoeging van beide 
faillissementen onontvankelijk is onder
meer op grand : « dat de procedure werd 
ingeleid door verzoekschrift tot samen
voeging van beide faillissementen uit
gaande van (eiser); ... dat buiten be
schouwing gelaten de mogelijke tegen
strijdigheid van belang in hoofde van de 
curator van beide faillissementen om op
tredend namens beide massa's de sa" 
menvoeging van de faillissementen te 
vragen (de schuldeisers van het een fail
lissemPnt niet noodzakelijk gediend zijn
de met de voeging van het ene faillisse
ment met het andere), de belangen van 
beide gefailleerden onbetwistbaar be
trokken zijn; dat hun toestand aanmer
kelijk kan worden verzwaard door het 
toestaan van dergelijke voeging; dat de 
curator aldus niet kan optreden namens 
de gefailleerden en tot samenvoeging 
slechts kan besloten worden nadat de be
trokken gefailleerden in de mogelijkheid 
werden gesteld verw'=er te voeren; dat 
een tegensprekelijke procedure vereist 
is; dat de vordering niet bij eenzijdig 
verzoekschrift had mogen worden inge
leid; dat (verweerder) niet in kennis 
werd gesteld van het verzoek; dat de vor
dering aldus onregelmatig bij de eerste 
rechter aanhangig werd gemaakt; dat 
met betrekking tot de regelmatigheid 
van de procedure (eiser) zich niet kan 
beroepen op de motieven van het arrest 
d.d. 5 februari 1985; dat deze procedure 
de faillietverklaring van (verweerder) tot 
voorwerp had; dat de motivering waar
mee het Hof besloot om (verweerder) 
persoonlijk failliet te verklaren (hoewel 
mogelijk de gegrondheid van het verzoek 
tot samenvoeging aantonend} op zich 
niet de samenvoeging inhoudt; dat overi
gens PVBA De l\llarmiet (de andere ge
failleerde} niet in deze procedure betrok
ken was; dat dit arrest dat ook geen 
bindende beslissing inhoudt nopens de 
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voeging van beide faillissementen het
geen ook niet het voorwerp van het toen
malige geschil uitmaakte; dat het verzet 
van (verweerder) tegen het vonnis van 
voeging van faillissementen de procedu
re niet regulariseerde en de onontvanke
lijkheid van het verzoekschrift waarmee 
de procedure werd ingeleid niet opheft; 
dat met toepassing van art. 1130 Ger.W. 
het vonnis waartegen verzet vernietigd 
wordt en dit ten aanzien van aile partij
en », 

terwijl de wettelijke opdracht van de 
curator erin bestaat het buitenbezitge
stelde vermogen van de gefailleerde te 
beheren, het weder samen te stel!en, het 
te gelde te maken en de gelden van de 
realisatie van het aktief onder de schuld
eisers te verdelen met inachtneming van 
de wettelijke regels van voorrang, en 
zulks onder toezicht van de rechtbank 
van koophandel, die hem tot deze functie 
aanwijst, alsook van de rechter-commis
saris; de curator aldus in het belang van 
de schuldeisers van een gefailleerde ven
nootschap kan genoopt worden tot het 
instellen van een vordering tot uitbrei
ding van het faillissement tot de achter
man-fy.sische persoon, die onder het 
mom van de vennootschap zijn persoon
lijke handel heeft verder gezet; deze be
voegdheid, die de curator uit de faillisse
mentswet put, kadert in zijn opdracht tot 
de wedersamenstelling van het buitenbe
zitgestelde vermogen; bij de uitbreiding 
van het faillissement tot de achterman, 
gestoeld op de naamlening, de rechtbank 
van koophandel twee onderscheiden fail
lissementen zal uitspreken, met elk een 
afzonderlijke boedel; een boede! zijnde 
gevormd door de activa en de schulden 
van gefailleerde venootschap, een andere 
boedel bestaande uit het aktief van de 
achterman, belast met de schulden van 
(de) gefailleerde vennootschap en van de 
achterman; in de laatste boedel derhalve 
de persoonlijke schuldeisers van de ach
terman in samenloop komen met deze 
van gefailleerde vennootschap, waarvan 
de achterman zich als naamlener heeft 
bediend om zijn persoonlijke handel te 
voeren; de rechtbank slechts in uitzon
derlijke gevallen de samenvoeging der 
boedels zal bevelen, d.i. in geval van vol
strekte onmogelijkheid van een afzon
der!ijke vereffening der faillissementen 
onder meer ingevolge de verwarring van 
de vermogens; de samenvoeging der boe
dels door de rechtbank kan worden uit
gesproken op het ogenblik, waarop wordt 
ingegaan op de eis tot uitbreiding van 
het faillissement, doch meestal later zal 

worden bevolen op verzoek van de cura
tor, wanneer deze in het kader van zijn 
bewerkingen van vereffening van beide 
faillissementen tot de vaststelling komt 
dat de samenvoeging der boedels zich 
opdringt met het oog op een mogelijke 
behoorlijke vereffening dezer faillisse
menten; de curator zich te dien einde bij 
eenzijdig verzoekschrift tot de rechtbank 
van koophandel, die de faillissementen 
heeft uitgesproken, richt; de rechtbank 
zich over dit verzoek zal uitspreken na 
de rechter-commissaris te hebben ge
hoord; gefailleerden hiertoe niet dienen 
te worden opgeroepen, noch gehoord; de
ze vraag immers kadert in het raam van 
de wettelijke opdracht van de curator om 
de faillissementen te vereffenen, wat on
der meer de verdeling door de curator 
onder de schuldeisers van de opbrengst 
van de tegeldemaking der activa inhoudt; 
tot deze vereffening de curator met toe
passing van artikel 528 Fai!lissements
wet, onder toezicht van de rechter-com
missaris, kan overgaan zonder dat het 
nodig is gefai!leerde op te roepen; de cu
rator derhalve zijn bevoegdheid om dit 
verzoek in te dienen put uit de faillisse
mentswet en uit de hem aangewezen 
wettelijke opdracht en ter zake niet op
treedt namens de gefailleerden; een ver
zoek tot samenvoeging der boedels overi
gens niet tot nadeel kan strekken van de 
achterman-fysische persoon, tot wie het 
faillissement van gefailleerde vennoot
schap op grond van naamlening wordt 
uitgebreid, en evenmin diens toestand 
kan verzwaren, zulks in tegenstelling tot 
de va~tstelling van het bestreden arrest, 
nu de samenvoeging tot gevolg heeft dat 
de persoonlijke schuldeisers van de ach
terman aanspraak kunnen maken op de 
opbrengst van de tegeldemaking van het 
vennootschapsvermogen en derhalve op 
dit vermogen, dat oorspronkelijk aan de 
vennootschapsschuldeisers is voorbehou
den, met deze laatsten in samenloop ko
men, terwijl de gehoudenheid van de 
achterman tot het passief van gefai!leer
de vennootschap volgt uit het vonnis, 
waarbij hij persoonlijk in faillissement 
wordt verklaard, zoals hiervoren aange
stipt. Het feit dat gefailleerden een mo
gelijk belang kunnen Iaten gelden bij de 
behandeling van het verzoek tot samen
voeging der boedels hen niet noodzake
lijk tot onontbeerlijke gedingpartij 
maakt; ook hun schuldeisers bij een der
gelijk verzoek een belang hebben, zoals 
overigens door het bestreden arrest zelf 
vastgesteld, vermits de afzonderlijke ver
effening van beide faillissementen aan 
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de persoonlijke schuldeisers van de ge
failleerde achterman het recht ontneemt 
om hun aanspraken te laten geldert op 
de opbrengst van tegeldemaking van het 
vennootschapsvermogen, dat uitsluitend 
aan de vennootschapsschuldeisers is 
voorbehouden; het de belanghebbende 
partijen weliswaar overeenkomstig de 
regels van het burgerlijk procesrecht 
vrijstaat in het geding tussen te komen, 
voor zover zij dit opportuun achten, of 
met toepassing van artikel 1025 eN. Ge
rechtelijk Wetboek verzet aan te tekenen 
tegen de beslissing, bij eenzijdig ver
zoekschrift gewezen, in zoverre deze hun 
recht benadeelt; 

zodat het bestreden arrest op grand 
van de in het middel aangehaalde over
wegingen niet wettig kon besluiten tot 
de onontvankelijkheid van het door eiser 
qualitate qua ingediende eenzijdig ver
zoekschrift tot samenvoeging der boedels 
bij gebreke aan tegensprekelijke proce
dure ten aanzien van verweerder, tot wie 
het faillissement · van de P.V.B.A. De 
Marmiet werd uitgebreid (schending van 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen): 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof verinag acht te 
slaan, blijkt dat: 1. eiser, in zijn 
hoedanigheid van curator van het 
faillissement van verweerder, bij 
verzoekschrift gevraagd heeft dit 
faillissement " samen te voegen » 
met dit van de P.V.B.A. De Marmiet 
waarvan hij ook curator is; 2. eiser, 
ter ondersteuning van zijn verzoek, 
verklaart dat << de schulden van 
de vennootschap ook persoonlijke 
schulden zijn van de heer Eben en 
omgekeerd »; 3. de rechtbank van 
koophandel de faillissementen « (sa
men)voegt ( ... ) wegens vermenging 
van vermogen, teneinde als een en
kel faillissement verder af te hande
len »; 

Dat het arrest oordeelt dat de vor
dering niet regelmatig aanhangig 
werd gemaakt en dat slechts tot sa
menvoeging kan worden besloten 
nadat de betrokken gefailleerden in 
de mogelijkheid werden gesteld ver
weer te voeren; dat het op die gran
den het verzet van veiweerder tegen 
het vonnis van de rechtbank van 
koophandel gegrond verklaart, het 

vonnis teniet doet en rechtens zegt 
dat de vordering tot samenvoeging 
van beide faillissementen niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat de vordering, zo
als ze is gesteld, er niet toe strekt 
de machtiging te verkrijgen de acti
va op een bepaalde wijze te mogen 
vereffenen, maar strekt tot de vor
ming van een nieuwe boedel waarop 
de respectieve schuldeisers in de 
twee faillissementen aanspraken 
kunnen doen gelden; 

Dat dergelijke vordering niet bij 
eenzijdig verzoekschrift kan worden 
ingesteld; 

Dat niet ter zake doet dat de cura
tor van beide faillissementen dezelf
de is; 

Overwegende dat de appelrechters 
die de vordering als niet ontvanke
lijk hebben afgewezen, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
niet schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 september 1994 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Verougstraete, 
waarnemend voorzittu - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Geinger. · 

Nr. 368 

1 e KA:v!ER - 9 september 1994 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GHOLGE'\ 

T.A.V DE FERSO'\E'\ - T.A \- DE ECHTGE'\0-
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TEN - UITKERING OP GROND VAN ART. 301 
B.W. - DADING - WETTELIJKHEID. 

2° DADING - UITKERING OP GROND VAN 
ART. 301 B.W. - RECHTERLIJKE BESLISSING 
- OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN - WET
TELIJKHEID. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN- TA.V. DE ECHTGENO
TEN - UITKERING OP GROND VAN ART. 301 
B.W. - DADING - WIJZIGBAARHEID. 

4° DADING - UITKERING OP GROND VAN 
ART. 301 B.W. - RECHTERLIJKE BESLISSING 
- OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN- WIJ
ZIGBAARHEID. 

1° en 2° Geen wetsbepaling staat eraan 
in de weg dat uit de echt gescheiden 
echtgenoten een dading aangaan over 
de uitkering die de rechtbank op grand 
van art. 301 B. W: heeft toegekend aan 
de echtgenoot die de echtscheiding 
heeft verkregen (1). 

3° en 4° Naar recht verantwoord is het 
vonnis dat beslist dat de dading, aan
gegaan met betrekking tot een door de 
rechtbank op grand van art. 301 B. W: 
toegekende uitkering tot levensonder
houd, onwijzigbaar is, ook al is de toe
stand van de onderhoudsgerechtigde of 
onderhoudsplichtige sindsdien gewij
zigd. (Artt. 1134 en 2052 B.W.) 

(KEIRENS T. LENAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0015.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 september 1992 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 301, §§ 1 en 3, 1134, 1135, 2044, 

(1) H. DE PAGE, Traite de droit civil beige, 
T.V (Bruylant, 1975), nr. 497, 3", met de verwij
zmg naar T. I, nr. 978. 

2048, 2049 en 2052, van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 9 juli 
1975, 

doordat het bestreden vonnis van ver
nietiging de vordering van. eiser om hem 
met ingang van 26 september 1990 te 
ontslagen van de verplichting tot beta
ling van een uitkering tot onderhoud na 
echtscheiding aan verweerster, onge
grond verklaart op de volgende gronden : 
« (Eiser) heeft in zijn inleidend ver
zoekschrift voor de eerste rechter zelf er
kend dat de onderhoudsbijdrage bepaald 
bij vonnis op 35.000 fr. door een rechts
geldige dading principieel werd herleid 
tot 25.000 fr. met ingang van 1 januari 
1987. Volkomen ten onrechte meent hij 
nu, met gemis aan de meest elementaire 
goede trouw bij de uitvoering van de 
overeenkomst, te kunnen speculeren op 
het woordje "principieel" doch de over
eenkomst is heel duidelijk: 1. voor 1986 
moet 20.000 fr. per maand betaald wor
den; 2. de achterstallige onderhoudsgel
den zal (verweerster) slechts invorderen 
nadat (eiser) door schenking of erfenis 
enig vermogen zal verwerven; 3. "Voor 
het onderhoudsgeld vanaf 1.1.1987 zal op 
uiterlijk 31.12.1986 een maandbedrag 
worden vastgesteld op principieel 25.000 
fr. en indexeerbaar is". Het kan dan oak 
niet betwist worden dat vanaf 1.1.1987 de 
onderhoudsbijdrage op 25.000 fr. is be
paald tenzij v66r 1.1.1987 een ander be
drag wordt bepaald. Deze zin is in ernst 
niet anders uit te leggen : het maandbe
drag wordt bepaald, doch zo het niet be
paald wordt bedraagt het in principe 
25.000 fr .... Waar er tussen partijen een 
rechtsgeldige dading werd aangegaan 
( ... ) kan de rechter deze dading niet wij
zigen hetgeen (eiser) trouwens zelf in 
zijn conclusie voor de Correctionele 
Rechtbank heeft geschreven : " De gevol
gen van een dading zijn duidelijk. Dadin
gen hebben tussen partijen kracht van 
gewijsde in hoogste aanleg ". Deze da-

. ding is niet voor wijziging vatbaar daar 
het hier geen gewone alimentaire over
eenkomst betreft maar een dading waar 
wederzijdse toegevingen zijn gedaan. El
ke argumentatie over gewijzigde finan
ciele toestand is terzake dan oak niet 
dienend. De eerste rechter heeft ten on
rechte de kracht van gewijsde van de da
ding geschonden. >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie uitdrukkelijk staande 
hield dat partijen in artikel 4 van de 
overeenkomst van dading expliciet voor
zien hadden dat hun dading wijzigbaar 
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is, dat immers de oorspronkelijke tekst 
een benedengrens vastlegde maar dat 
die benedengrens in de uiteindelijke 
overeenkomst van dading weggelaten 
werd hetgeen aantoont dat partijen de 
mogelijkheid van wijziging niet wilden 
uitsluiten (zie de appelconclusie van ei
ser, neergelegd op 3 april 1992, pag. 5, 
!itt. b); dat het bestreden vonnis niet ge
antwoord heeft op dit verweer waarin 
uitdrukkelijk werd aangevoerd dat par
tijen overeengekomen waren dat de da
rling kon gewijzigd worden; dat het be
streden vonnis bijgevolg zijn beslissing 
niet regelmatig gemotiveerd heeft 
(schending van art. 97, Grondwet), 

tweede onderdeel, indien de toestand 
van de uitkeringsgerechtigde een ingrij
pende wijziging heeft ondergaan of in
dien de toestand van de uitkeringsplich
tige ingevolge omstandigheden onafhan
kelijk van zijn wil een ingrijpende 
wijziging heeft ondergaan zodat het be
drag van de in art. 301 B.W. bedoelde uit
kering na echtscheiding niet meer ver
antwoord is, dan kan de rechtbank de 
uitkering verminderen of opheffen inge
volge art. 301, § 3, B.W.; dat wanneer uit 
de echt gescheiden echtgenoten, na de 
overs~hrijving van hun echtscheiding, 
over het bedrag van die uitkering een 
dading sluiten en wanneer dat bedrag la
ter niet meer verantwoord is ingevolge 
een ingrijpende wijziging van de toe
stand van de uitkeringsgerechtigde of 
van de uitkeringsplichtige, dan ook kan 
de rechtbank de uitkering verminderen 
of opheffen; dat aan de in art. 301, § 3, 
B.W. voorziene mogelijkheid om het be
drag van de uitkering te veranderen, im
mers geen afbreuk gedaan wordt door 
het louter feit dat over dit bedrag een 
dading gesloten wordt; dat die dading in
derdaad enkel bindend is en kracht van 
gewijsde heeft zolang er geen wijzigin
gen voorvallen in de zin van art. 301, § 3, 
B.W.; dat het bestreden vonnis dan ook 
ten onrechte beslist heeft dat de dading 
tussen partijen van 25 februari 1986 
waarin een uitkering na echtscheiding 
van 25.000 fr. is bepaald voor verweer
ster, niet voor wijziging vatbaar is 
(schending van art. 301, §§ 1 en 3, 2044, 
2048 en 2049, B.W.) en bijgevolg even
eens ten onrechte beslist heeft dat elke 
argumentatie over gewijzigde financiele 
toestand ter zake niet dienend is (scherr
ding van art. 301, §§ 1 en 3 B.W.); dat het 
bestreden vonnis op die gronden even
eens ten onrechte beslist heeft dat de 
eerste rechter de kracht van gewijsde 
van de dading geschonden heeft door de 

uitkering vast te stellen op 5.000 fr. per 
maand (schending van art. 301, §§ 1 en 3, 
1134, 1135 en 2052 B.W.), zodat het be
streden vonnis de in het middel aange
wezen bepalingen geschonden heeft : 

W at het eerste onderdeel hetreft : 
Overwegende dat de appelrechter 

oordeelt: " (Eiser) heeft in zijn inlei
dend verzoekschrift voor de eerste 
rechter zelf erkend dat de onder
houdshijdrage bepaald bij vonnis op 
35.000,- Fr. door een rechtsgeldige 
dading principieel werd herleid tot 
25.000,-Fr. met ingang van 1 janua
ri 1987 ( ... ). Waar er tussen partijen 
een rechtsgeldige dading werd aan
gegaan ( ... ) kon de rechter deze da
ding niet wijzigen hetgeen (eiser) 
touwens zelf in zijn conclusies voor 
de Correctionele Rechtbank heeft 
geschreven. " De gevolgen van een 
dading zijn duidelijk. Dadingen heh
hen tussen partijen kracht van ge
wijsde in hoogste aanleg ". Deze da
ding is niet voor wij ziging vatbaar 
daar het hier geen gewone alimen
taire overeenkomst hetreft maar een 
dading waar wederzijdse toegevin
gen zijn gedaan (door (verweerster) 
zelf zeer ernstige) »; dat hij aldus 
met opgave van redenen de conclu
sie van eiser, dat de partijen over
eengekomen waren dat de dading 
wijzighaar was, verwerpt en heant
woordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

kel 2052 van het Burgerlijk Wet
hoek, dadingen tussen partijen 
kracht van gewijsde in hoogste aan
leg hehben; 

Overwegende dat geen enkele 
wetshepaling eraan in de weg staat 
dat uit de echt gescheiden echtgeno
ten een dading sluiten over de uitke
ring die de rechthank, op grond van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek, heeft toegekend aan de echt
genoot die de echtscheiding heeft 
verkregen, uit de goederen van de 
andere echtgenoot; 
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Overwegende dat het vonnis dat 
beslist dat partijen een rechtsgeldi
ge dading hebben aangegaan met 
betrekking tot de uitkering tot le
vensonderhoud na echtscheiding en 
dat die dading onwijzigbaar is, ook 
al is de toestand van de onderhouds
gerechtigde of van de onderhouds
plichtige sindsdien gewijzigd, de 
aangevoerde wettelijke bepalingen 
niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

9 september 1994 - 1" kamer- Voor
zitter: de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 369 

1 e KA:VIER - 9 september 1994 

1° ARTS - TLCHTZAKE:"i - ORDE VA"' GE
I\OEESHERE:'>I - PROVI'I;CIALE RAAD - !\lET 
RECHTSGELDIGE BESLISSI'I;G TOT 0!\DER 
ZOEK - OPE'\BARE ORDE E'l; DWI'\GE'\D 
RECHT 

2° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN 

ORDE VA>.; GE'\EESHERE'\0 - PROVI"'CIALE 
RAAD - TLCHTZAKE'\ !\lET RE\HTSGELDI 
GE BESL!SSI'\G TOT 0:\DERZOEK OPE'I;BA 
HE OHDE E!\ DWJ:\GEJ\D HECHT 

S° CASSATIEMIDDELEN TLCHTZA-
KE:"i - !\IELW :\IIDDEL - '\lET RECHTSGEL· 
DIGE BESLISSI'I;G TOT 0'\DEHZOEK - 0'\T
VA'\KELIJKHEID. 

1° en 2° De bepaling dat het bureau van 
de provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren de tuchtzaak ten laste 
van een arts in onderzoek stelt (art. 
20, § 1, Artsenwet), en niet de provinci
ale raad, is niet van dwingend recht en 
raakt evenmin de openbare orde (1). 

so Nieuw en derhalve niet ontvankelljk 
is het niet voor de feitenrechter aange
voerde middel ten betoge dat de onder
zoekscommissie van de provinciale 
raad niet rechtsgeldig werd belast met 
onderzoek van een tuchtzaak ten laste 
van een arts (2). 

(\' ... T ORDE \"A'\ CiE\EE~I-IEHE\) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0008.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 januari 1994 gewe
zen door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, met het Ne
derlands als voertaal; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 20, § 1, van het 
K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren, 

doordat de bestreden beslissing, op be
roep van de magistraat-assessor, de be
slissing a quo bevestigt onder voorbe
houd dat ze eiser veroordeelt tot een 
tuchtstraf van ontzetting gedurende een 
maand uit het recht de geneeskunde uit 
te oefenen en ook de tenlastelegging 
« misbruik van therapeutische en diagno
tische vrijheid , bewezen verklaart naar 

(1) De in het middel aangE'voerde onregel
matigheid vertoont niet « het wezenlijk belang 
voor de rechtsbedeling » dat eiser inriep met 
verwijzing naar het arrest van het Hof van 
9 nov. 1992 (A.C., 1991-92, AR. nr 9508, nr 
722). Art. 20, § 1, Artsenwet bepaalt we! dat 
het bureau de zaak m onderzoek stelt, maar 
dat bureau is een orgaan van de provinc1ale 
raad, luidens art. 10 van dezelfde wet, uit Z!Jn 
midden gekozen. 

(2) Zte Cass., 13 me1 1994, A R nr 8314 (A C, 
1994, nr 240) 
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aanleiding van de klacht van een patient 
(V.T.) en uit stukken waarvan het Hof 
vermag kennis te nemen, blijkt dat bij 
ontvangst van de klacht de provinciale 
raad van de Orde in raadzitting van 8 
november 1989 (stuk 4) besliste de klacht 
te verwijzen naar een onderzoekscom
missie samengesteld uit Dokter Van 
de Heyning, verslaggever, Dokter 
Leunckens en de magistraat-assessor, 

terwijl, overeenkomstig artikel 20, § 1, 
van het K.B. nr. 79 van 10 november 
1967, enerzijds, niet de provinciale raad 
maar het bureau van de raad de zaak in 
onderzoek stelt, anderzijds de onder
zoekscommissie en de verslaggever door 
het bureau dienen te worden aangesteld, 
aanstelling die uit geen stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt en, ter
wijl, beide vereisten afzonderlijk en in 
combinatie met elkaar regels uitmaken 
die van wezenlijk belang zijn voor de 
rechtsbedeling en dus van openbare orde 
zijn, 

zodat de bestreden beslissing die bij 
wijze van bevestiging van de beslissing a 
quo onder voorbehoud van de verzwaring 
van de sanctie en het ook weerhouden 
van een andere tenlastelegging, de tucht
vordering ontvankelijk verklaart hoewel 
de zaak niet wettelijk in onderzoek werd 
gesteld en dus voor de provinciale raad 
verwezen en de stukken van de onregel
matige instructie niet weert uit de debat
ten artikel 20, § 1, van het K.B. nr. 79 
van 10 november 1967 schendt : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser het be
doelde verweer voor de provinciale 
raad of voor de raad van beroep 
heeft gevoerd; 

Dat het middel dat de openbare 
orde niet aanbelangt noch op dwin
gend recht betrekking heeft, nieuw 
en mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

9 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Verougstraete, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Bresseleers, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Delahaye en Biitzler. 

Nr. 370 

3" KAMER - 12 september 1994 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKE
RING - DOOR DE OVERHEID TEWERKGESTEL
DE WERKLOZE - INDIENSTNEMING - AR
BEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEVALLENWET 
- TOEPASSING - GEVOLG. 

2° ARBEIDSONGEVAL - TOEPASSINGS
SFEER, PERSONEN - DOOR DE OVERHEID TE
WERKGESTELiiE WERKLOZE - ARBEIDSON
GEVALLENWET- TOEPASSING- GEVOLG. 

1 o en 2° Het bestuur of de instelling die 
een tewerkgestelde werkloze in dienst 
neemt, is niet de werkgever van die 
werkloze, in de zin van art. 46, § 1, Ar
beidsongevallenwet, ook al verricht die 
werkloze arbeid onder zijn gezag (1). 
(Werkloosheidsbesluit 1963, artt. 165, 
derde lid, 166 en 170; Arbeidsongeval
lenwet, art. 46.) 

(GEMEENTE BONHEIDEN T. DIERICKX) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0467.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Gelet op de beschikking, door de 
eerste voorzitter genomen op 29 au
gustus 1994, waarbij de zaak naar 
de derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 46, § 1, 1°, 46, § 2, eerste lid, 
en 47, van de wet van 10 april 1971 be
treffende de arbeidsongevallen, gewij
zigd bij de wet van 7 juli 1978, 165, eer
ste lid, 166, eerste, tweede en derde 
!eden, 169 en 170 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, ge
wijzigd bij de koninklijke besluiten van 
5 januari 1967, 27 december 1977 en 23 juc 
ni 1984, 

(1) Zie : Cass., 20 jan. 1993, A.R. nr.149 (A.C., 
1992-93, nr. 40). 
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doordat het bestreden arrest van gro
tendeelse bevestiging enerzijds de oor
spronkelijke hoofdvordering van ver
weerster en de oorspronkelijke tussen
vordering van verweerder ontvankelijk 
verklaart en ook in die mate gegrond dat 
eiseres veroordeeld wordt tot betaling, 
telkens in hoofdsom, van een provisie 
van 2.045.758 fr. aan verweerster en van 
een bedrag van 1.595.000 fr. aan verweer
der en anderzijds, rechtdoende op de eis
uitbreiding van verweerster, eiseres ook 
veroordeelt om nog bijkomend aan ver
weerster in hoofdsom 409.687 fr. te beta
len, op de gronden dat uit de gegevens 
van de zaak niet blijkt dat verweerster 
de wetsverzekeraar en/of de verzekeraar 
van eiseres is; dat integendeel uit de 
voorgelegde gegevens van de zaak blijkt 
dat verwfi!erster gecontracteerd heeft met 
de R.V A om de verplichtingen die de 
R.V.A. bij toepassing van het K.B. van 
20 december 1963 ten aanzien van een 
tewerkgestelde werkloze, zoals in dezen 
verweerder was, te waarborgen indien 
aan deze laatste een ongeval zou overko
men tijdens en omwille van zijn tewerk
stelling als werkloze; dat de omstandig
heid dat aan dit slachtoffer dezelfde 
vergoeding en voordelen gewaarborgd 
word(en), gelijk aan dezen die konden 
verhoopt worden te verkrijgen, indien 
het ongeval ressorteerde onder de bepa
lingen van de wet op de Arbeidsongeval
len, niet tot gevolg heeft noch kan heb
ben dat het slachtoffer en/of zijn gesub
rogeerde verzekeraar, geen toelaatbare 
vordering zouden kunnen instellen tegen 
eiseres, vermits deze laatste niet in de 
zin van de wet op de Arbeidsongevallen 
de werkgever van de tewerkgestelde 
werkloze was; dat eiseres trouwens niet 
aantoont noch gegevens voorlegt waaruit 
blijkt dat het slachtoffer in het kader 
van een arbeidscontract in dienst van ei
seres werkte, toen het ongeval zich voor
deed, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, onder meer ingevol

ge de bepaling van artikel 169 van het 
K.B. van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid -
« De tewerkgestelde werklozen genie
ten ten laste van de Rijksdienst dezelfde 
voordelen als die welke worden toege
kend aan de werknemers bij toepassing 
van de wetgeving op de arbeidsongeval
len, de ongevallen op de weg naar en 
van het werk, de beroepsziekten en op 
de jaarlijkse vakantie » - de wetgever 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

weliswaar beschouwt als de werkgever 
van de werklozen welke (via de R.V.A.) 
worden tewerkgesteld in openbare bestu
ren en/ of instellingen; dat deze wette
lijke fictie van de R.V.A. als werkgever 
van de tewerkgestelde werkloze evenwel 
geen afbreuk doet aan de hoedanigheid 
van werkgever, in de zin van de arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, van het 
openbaar bestuur of de instelling dat een 
dienstbetrekking aan de werkloze ter be
schikking stelt; dat immers uit het be
paalde in de artikelen 165, eerste lid, 166 
en 170 van voormeld koninklijk besluit 
d.d. 20 december 1963 blijkt dat de te
werkgestelde werkloze arbeidt onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur of 
de instelling die hem tewerkstelt en dat 
gezegd bestuur of de instelling als werk
gever optreedt vermits het over deze 
werkloze gezag uitoefent, tegen betaling 
van een loon dat het zelf aan de werklo
ze uitbetaalt; dat deze ontegenspreke
lijke verhouding van ondergeschiktheid 
maakt dat het openbaar bestuur te be
schouwen is als de werkgever van de te
werkgestelde werkloze in de zin van de 
arbeidsongevallenwetgeving; dat ook in 
casu eiseres, als openbaar bestuur onder 
wiens verantwoordelijkheid verweerder 
op het ogenblik van de litigieuze feiten 
arbeid verrichtte, te beschouwen is als 
de werkgever van verweerder, in de zin 
van de arbeidsongevallenwet, nu - zoals 
in haar appelconclusie werd aangevoerd 
- zij over verweerder effectief gezag uit
oefende tegen betaling door haar van 
een loon, aan de in haar gemeentedien
sten tewerkgestelde werkloze, zegge aan 
verweerder; dat het bestreden arrest, 
zonder gezegde appelconclusie van eise
res te weerleggen (zie supra, de kritiek 
in het eerste onderdeel), bijgevolg niet 
wettig kon beslissen tot de ontvankelijk
heid en/of toelaatbaarheid van de door 
verweerder tegen eiseres ingestelde vor
deringen om reden dat eiseres niet, in de 
zin van de wet op de arbeidsongevallen, 
de werkgever van de tewerkgestelde 
werkloze, zegge van verweerder, zou ge
weest zijn (schending van de artikelen 1, 
46, § 1, 1°, 46, § 2, eerste lid, en 47, van 
de wet van 10 april 1971 betreffende de 
arbeidsongevallen, 165, eerste lid, 166, 
eerste, tweede en derde leden, 169 en 170 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende de arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid); 

zodat het bestreden arrest al de in het 
middel aangewezen bepalingen heeft ge
schonden: 
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Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1 van de 

Arbeidsongevallenwet, voor zover 
hier van belang, bepaalt dat die wet 
toepassing vindt op alle personen 
die als werkgever, werknemer of 
daarmee gelijkgesteld, geheel of ge
deeltelijk vallen onder de Sociale
Zekerheidswet Werknemers van 27 
juni 1969; 

Dat, krachtens artikel 3, 1°, van 
de Arbeidsongevallenwet, de Koning 
de toepassing van de wet kan uit
breiden tot nadere categorieen van 
personen en tevens de persoon aan
duiden die als werkgever wordt be
schouwd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1 van de voormelde Sociale-Ze
kerheidswet Werknemers, die wet 
toepassing vindt op de werkgevers 
die met werknemers door een ar
beidsovereenkomst zijn verbonden, 
en op de personen die door de Ko
ning bij toepassing van artikel 2, 
§ 1, 1°, van de wet zijn aangewezen 
en dientengevolge met werkgevers 
zijn gelijkgesteld; 

Dat evenwel, blijkens voormeld 
artikel 2, § 1, 1°, de hiervoren be
doelde personen door de Koning 
slechts kunnen worden aangewezen 
voor zover arbeidsprestaties tegen 
loon onder hun gezag worden ver
richt; 

Overwegende dat, blijkens artikel 
165, derde lid, van het Werkloos
heidsbesluit van 20 december 1963, 
het bestuur of de instelling die, 
overeenkomstig de artikelen 161 en 
volgende van dat besluit, een werk
loze tewerkstelt, met die werkloze 
niet door een arbeidsovereenkomst 
verbonden is; 

Dat dit bestuur of die instelling, 
blijkens de artikelen 166 en 170 van 
dat besluit, geen loon aan de bedoel
de werkloze uitbetaalt; 

Overwegende ten slotte dat de Ko
ning ten aanzien van dit bestuur of 
die instelling geen gebruik heeft ge
maakt van de bevoegdheid, bedoeld 
in voormeld artikel 3, 1°, van de Ar
beidsongevallenwet; 

Overwegende dat dit bestuur of 
die instelling derhalve niet de werk
gever van de hiervoren bedoelde te
werkgestelde werkloze is in de zin 
van artikel 46, § 1, van de Arbeidson
gevallenwet, ook al arbeidt die 
werkloze onder zijn gezag; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

12 september 1994 - 3e kamer- Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Hou
tekier en Verbist. 

Nr. 371 

3• KA!\TER - 12 september 1994 

DIENSTPLICHT - l'ITSTEL E" VRJJLATI:'-IG 
VA'C; DIENST OP MORELE GRO:\D- STL'DIE
HOGER QJ',;DERWIJS - STL'DIECYCLL'S VAN 
TEN Ml:'-ISTE ZES JAAR - BEGR!P. 

Om te berekenen of een studiecyclus van 
het hager onderwijs ten minste zes 
jaar bedraagt, als bedoeld in art. 10, 
§ 3, Dienstplichtwet, komen de jaren 
van een specialisatie die rechtstreeks 
met die studie verband houdt, niet in 
aanmerking zolang de specialisatie
cyclus niet is aangevat (1). 

(1) Zie : Cass., 12 sept. 1988, A.R. nr. M.672.N 
(A.C., 1988-89, nr. 24). 
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(V .... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M.94.0017.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 mei 1994 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, om te bereke

nen of een studiecyclus van het bo
ger onderwijs ten minste zes jaar 
bedraagt, als bedoeld in artikel 10, 
§ 3, van de Dienstplichtwet, de jaren 
van een specialisatie die recht
streeks verband houdt met die stu
die, niet in aanmerking komen zo
lang de specialisatiecyclus niet is 
aangevat; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

12 september 1994 - 3" kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 372 

2• KA:11ER - 13 september 1994 

MISDRIJF - DEEL'\E:\11'\G - BEKLAAGDE 

ALS DADER VERVOLGD - VOORWERP YA'\ DE 
TELASTLEGGI'I;G 

De vervolging van een beklaagde als da
der van een misdaad of wanbedrijf 
heeft betrekking zowel op een daad 
van rechtstreekse uitvoering als op 
een van de in de art. 66, tweede en 
derde lid, Sw. omschreven deelne
mingshandelingen; de aanvullingen 
van de telastlegging overeenkomstig 
art. 66, eerste, tweede en derde lid, Sw. 
geeft aldus aan de ten laste gelegde 
feiten geen ruimere, in de zin van uit
breidende of verzwarende, omschrij
ving (1). 

(COR'\ETTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 7045) 

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

Over het zesde middel : 

Overwegende dat de vervolging 
van een beklaagde als dader van 
een misdaad of wanbedrijf zowel op 
een daad van rechtstreekse uitvoe
ring van dit misdrijf als op een van 
de in artikel 66, tweede en derde lid, 
van het Strafwetboek omschreven 
deelnemingshandelingen betrekking 
heeft; dat de veroordeling van een 
dader van een inbreuk onafhanke
lijk is van de vervolging van andere 
personen die aan de inbreuk als da
ders of anderszins zouden hebben 
deelgenomen; 

Dat de appelrechters aldus door 
de in het middel aangewezen aan
vulling van de telastlegging overeen
komstig artikel 66 van het Strafwet
boek aan de aan eiseres ten laste 
gelegde feiten geen ruimere, in de 
zin van uitbreidende of verzwaren
de, omschrijving geven om haar 
recht van verdediging niet misken
nen en zich niet « als de vervolgen
de partij ,, opstellen; 

(1) Z1e Cass., 10 Jan. 1977 (AC., 1977, 514), 29 
apnl 1980 (1b1d., 1979-80, nr 550). 
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Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun op de bladzijden zes en ze
ven van het bestreden arrest voor
komende motivering het door eise
res desomtrent in conclusie aange
voerde verweer beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

13 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Holsters, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. G. Soete, Brug
ge. 

Nr. 373 

2• KAMER - 13 september 1994 

DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAFVOR
DERING - VRIJSPRAAK - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN ONT
DOKEN RECHTEN - BESLISSING. 

Op de douane-expediteur die zich be
vindt in het geval bepaald in artikel 
135, tweede lid, van de douane en ac
cijnzenwet, zijn luidens het oude (1) 

(1) De op het geschil toepasselijke tekst van 
art. 202 Douane en Accijnzenwet luidt als volgt : 

Art. 202. § 1. Indien de ambtenaren der 
douane en accijnzen binnen twee jaar na de 
datum van het certificaat van verificatie, vast
stellen dat het invoerrecht of de accijns of de 
daarmede gelijkgestelde rechten en taksen, 
verschuldigd op ten verbruik aangegeven goe
deren, niet volledig werden gelnd, wegens een 

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

artikel 202, § 3, van die wet de in § 2, 
vermelde straffen niet toepasselijk; hij 
blijft echter krachtens § 1 gehouden 
tot betaling van de ontdoken rechten 
en taksen (2). 

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

ARREST 

(A.R. nr. 7205) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

II. Op de voorziening van de Bel
gische Staat: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvorderingen tegen de eerste en 
de derde verweerder : 

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

(Vervolg noot van vorige kolom.) 
verkeerde aangifte, zijn de importeur, de dou
ane-expediteur en degene die rechtstreeks de 
last van de rechten en taksen heeft gedragen, 
solidair verplicht tot de betaling van de outdo
ken rechten en taksen. 

§ 2. De in § 1 bedoelde personen worden ge
straft met geldboete van tienmaal de ontdoken 
rechten en taksen. Bij herhaling worden zij 
bovendien gestraft met gevangenisstraf van 
acht dagen tot een maand, zonder dat toepas
sing mag worden gemaakt van artikel 228. 

§ 3. De in § 2 bepaalde straffen zijn niet toe· 
passelijk: 

1° Op de douane-expediteur die zich bevindt 
in het geval bepaald in artikel 135; 

(2) Zie Cass., 9 sept. 1986, A.R. nr. 8635 
(A.C., 1986-87, nr. 15); 23 sept. 1987, A.R. nr. 
5857 (ibid., 1987-88, nr. 50). 
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B. In zoverre de voorziening be
trekking heeft op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser : 

1. Wat de eerste en de tweede ver
weerder betreft : 

Over het eerste en het tweede on
derdeel van het middel : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 202, § 1, van de Douane en Ac
cijnzenwet, zoals dit luidde voor
aleer het werd vervangen bij artikel 
93 van de wet van 22 december 
1989, in geval van een wegens een 
verkeerde aangifte onvolledige in
ning van invoerrecht, accijns of 
daarmede gelijkgestelde rechten en 
taksen, verschuldigd op ten verbruik 
aangegeven goederen, de importeur, 
de douane-expediteur en degene die 
rechtstreeks de last van rechten en 
taksen heeft gedragen, solidair ver
plicht zijn tot de betaling van de 
ontdoken rechten en taksen wegens 
het louter feit dat wegens een ver
keerde aangifte rechten en taksen 
werden ontdoken; 

Dat blijkens § 3 van voormeld ar
tikel 202 de straffen bepaald in § 2 
niet toepasselijk zijn op de douane
expediteur die zich bevindt in het 
geval bepaald in artikel 135, tweede 
lid, van de Douane en Accijnzenwet; 
dat zijn gehoudenheid op grond van 
§ 1 van dit artikel blijft bestaan; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat rechten en taksen 
werden ontdoken, de eerste ver
weerder, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, van alle rechtsver
volging ontslaan een oordelen dat 
zij de tweede verweersters niet bur
gerlijk aansprakelijk kunnen stellen 
voor onder meer de betaling van de 
invoerrechten door de eerste ver
weerder opgelopen; 

Dat zij aldus de artikelen 202, § 1, 
van de Douane en Accijnzenwet zo
als het destijds van kracht was, en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek 
schenden; 

2. Wat de derde verweerder be
treft: 

Over het tweede en het derde on
derdeel van het middel : 

Overwegende dat eiser met be
trekking tot de derde verweerder 
voor de feitenrechter uitsluitend vor
derde dat hij strafrechtelijk aan
sprakelijk zou worden verklaard 
voor de straffen opgelopen door de 
eerste verweerder; 

Dat de appelrechters aldus geen 
uitspraak dienden te doen omtrent 
de civiele aansprakelijkheid van de 
derde verweerder voor de betaling 
van de ontdoken rechten door de 
eerste verweerder; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering van de Belgische 
Staat tegen de eerste en de tweede 
verweerder; verwerpt de voorziening 
van de Belgische Staat voor het ove
rige; 

13 september 1994 - 2e kamer- Voor
zitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Huybrechts -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. J. Claeys Bouuaert en A. Houtekier. 

Nr. 374 

2e ·KAMER - 13 september 1994 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESLIS
SING WAARVOOR GEEN EENSTEMMIGHEID IS 
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VEREIST - NIET O:"iDERTEKE:"iD DOOR DE 
RECI-ITERS - GEVOLGEN T.A.V DE GELDIG
HEID VA~ DE BESL!SSI~G. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - COR
RECTIONELE ZAKEN - BESLISSING GENO
MEN BIJ VOLSTREKTE MEERDERHEID VAN 
STEMMEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERI~G - AR
REST VAN DE KAMER VA:I! l'\lBESCHCLDI
GINGSTELLI~G - ACTHENTIEKE VERMELDIN
GEN - BEW!JS TOT BETICHTING VAN VALS
HEID. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - RE-
GELING DER RECHTSPLEGING 
RINGSPLICHT - ART. 149 GW. 

MOTIVE-

5° GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 100 

TOT EINDE) - ART. 149 - 0!\:DERZOEKSGE
RECHTEN - REGELING DER RECHTSPLE· 
GIN G. 

6° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIF
TE - MOREEL BESTANDDEEL - KWMDWIL
LIGHEID. 

7° MISDRIJF - ALGEMEEN, BEGRIP, MATE
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET, MOREEL BESTANDDEEL- VALS
HEID IN GESCHRIFTE- KWMDWILLIGHEID. 

1 o Wanneer het bestaan van de beslis
sing vaststaat en deze niet met eenpa
righeid van stemmen moet worden ge
nomen, kan het ontbreken van de 
handtekening van een van de rechters 
op het arrest niet Jeiden tot nietigheid 
ervan (1). 

2° Regelmatig is de beslissing in correc
tionele zaken die wordt genomen b1j 
volstrekte meerderheid van stemmen 
(2). (Art. 193bis en 211 Sv.) 

3° De vermelding dat een arrest is gewe
zen na beraadslaging, is een authentie
ke vermelding die bewijs oplevert tot 
betichting van valsheid (3). 

(1), (2) en (3) Cass., 17 aug. 1992, A.R. nr. 
6883 (A.C., 1991-92, nr. 581). 

4° en 5° Het art. 149 Gw. is n.iet toepasse
lijk op de onderzoeksgerechten bij de 
regeling der rechtspleging (4). 

6° en 7° Door vast te stellen dat er aan 
de zijde van de beklaagde voor het ge
heel van het van valsheid betichte 
stuk geen kwaadwilligheid blijkt, oor
deelt de rechter dat zowel bedrieglijk 
opzet als oogmerk om te schaden niet 
bewezen zijn. (Art. 193 Sw.) 

(VLAKO ~.V T LAL'WEREYS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.92.6877.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1992 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvor
dering: 

Over het eerste en het tweede 
middel: 

Overwegende dat het arrest, waar
van het bestaan vaststaat, werd on
dertekend door de voorzitter, een 
raadsheer en de griffier; dat het zo
doende een authentiek karakter 
he eft; 

Overwegende dat derhalve tot 
inschrijving van valsheid vaststaat 
dat het arrest werd gewezen na be
raadslaging door de drie in het ar
rest vermelde rechters; dat de be
streden beslissing niet met eenpa
righeid van stemmen moest worden 
gewezen en uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de bestreden beslissing 
niet werd genomen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen overeen
komstig de artikelen 193bis en 211 
van het W etboek van Strafvorde
ring; 

(4) Zie Cass., 22 jan. 1991, A.R. nr. 4104 
(ibid., 1990-91, nr. 2'64). 
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Overwegende dat in die omstan
digheden het ontbreken onder het 
arrest van de handtekening van een 
lid van de kamer van inbeschuldi
gingstelling geen nietigheid van het 
arrest tot gevolg heeft; 

Overwegende dat voor het overige 
het onderzoek van de middelen het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het artikel 97 

thans 149 - van de Grondwet niet 
toepasselijk is op de onderzoeksge
rechten bij de regeling van de 
rechtspleging; 

Overwegende dat het recht op te
genspraak te onderscheiden is van 
het gevolg dat de rechter aan die te
genspraak voorbehoudt; dat eiseres 
niet aanduidt waarin haar recht op 
tegenspraak zou zijn miskend; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering zonder dubbel
zinnigheid vaststellen dat er in hoof
de van verweerder voor het geheel 
van het deskundigenonderzoek geen 
kwaadwilligheid blijkt; dat zij daar
door zowel bedrieglijk opzet als oog
merk om te schaden als niet bewe
zen aanmerken; 

Dat de daarbij door de appelrech
ters gegeven beschouwingen om
trent de bewijswaarde van een des
kundigenverslag en een al dan niet 
voor eiseres mogelijk nadeel overtol
lig zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
door vast te stellen dat de door eise
res aangehaalde argumenten niet 
van die aard zijn dat zij aan hun 
vaststellingen kunnen doen twijfe
len, enkel het verweer van eiseres 
op zijn bewijswaarde beoordelen, 
waardoor zij de bewijskracht van de 
conclusie van eiseres niet misken
nen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiseres tot het betalen van schade
vergoeding van verweerder wordt 
veroordeeld : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

13 september 1994 - 2" kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Holsters, af· 
delingsvoorzitter - Geiljkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat-ge
neraai - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Nelissen Grade. 

Nr. 375 

ze KAMER - 13 september 1994 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE
AMBTENAAR - FRAl:DE - VISITATIE EN PEl
LING- GEBRl:IK VAN DWANG- WAPEN. 

2° WAPENS DOUANEA!VIBTENAAR 
FRAt:DE - VISITATIE EN PEILING - GEBRUK 
VAN WAPEN. 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE
AMBTENAAR - FRAUDE - VISITATIE EN PEl
LING - TOLKRING - ONAFGEBROKEN ACH
TERVOLGICI:G. 

1" en 2" Krachtens art. 192, derde lid, 2", 
Douane en Accijnzenwet is het de 
douaneambtenaar die in de omstandig
heden van artt. 182, § 1, en 190, §§ 1 en 
2, van dezelfde wet een voertuig tegen
houdt om het te visiteren, toegelaten 
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wapens te gebruiken tegen personen 
die in de tolkring, zonder gevolg te ge
ven aan het bevel om te blijven staan, 
op de vlucht slaan na hem gewapen
derhand te hebben aangevallen, en te
gen de bestuurders van mechanisch 
aangedreven tuigen die vluchten na 
zijn ]eden in gevaar te hebben ge
bracht (1). 

3° Douaneambtenaren zijn bevoegd om 
in de tolkring bepaalde voertuigen te
gen te houden, zo nodig met dwang en, 
onder de omstandigheden bepaald in 
art. 192, derde lid, 2', Douane en Ac
cijnzenwet, met gebruik van wapens 
tegen personen; wanneer een bestuur
der het bevel om te blijven staan ne
geert, impliceert die bevoegdheid het 
recht om, bij onafgebroken achtervol
ging, de bestuurder oak buiten de tol
kring tegen te houden en, onder de 
omstandigheden van voormeld artikel, 
wapens tegen personen te gebruiken (2). 

(ERWIN SOENEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.1730.N) 

HET HOF;- ... 
IV. Op de voorzieningen gericht 

tegen het arrest, op 25 november 
1993 door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

A. van Erwin Soenen : 
Over het tweede middel : 

Wat het tweede, het vijfde en het 
zevende onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 182, § 1, 
van de Douane en Accijnzenwet de 
douaneambtenaren, die hun aanstel
lingsbewijs bij zich hebben, het 
recht verleent onder meer om te 
Iande, zowel binnen als buiten de 
tolkring, voertuigen te visiteren, 
waarvan kan worden vermoed dat 
ze worden gebruikt voor illegale in
voer, uitvoer, doorvoer of vervoer 
van goederen; 

(1) en (2) Zie R.P.D.B., T. IV., V0 Douanes et 
dccises, nrs. 491, 495 en 497. 

Overwegende dat artikel 190, §§ 1 
en 2, van dezelfde wet de douane
ambtenaren machtigt te Iande, in de 
tolkring, de bestuurders van derge
lijke voertuigen tegen te houden, zo
nodig met dwang; 

Overwegende dat artikel 192 van 
dezelfde wet het gebruik van wa
pens en bepaalde toestellen door 
douaneambtenaren regelt; dat voor
meld artikel 192, derde lid, 2°, het 
gebruik van wapens toelaat tegen 
personen die in de tolkring, zonder 
gevolg te geven aan het bevel om te 
blijven staan, op de vlucht slaan na 
hen gewapenderhand te hebben 
aangevallen en tegen de bestuurders 
van mechanisch aangedreven voer
tuigen die vluchten na het Ieven van 
de ambtenaren in gevaar te hebben 
gebracht; 

Overwegende dat dit recht om in 
de tolkring bepaalde voertuigen te
gen te houden, zonodig met dwang, 
en in de omstandigheden bepaald in 
voormeld artikel 192, derde lid, 2°, 
met gebruik van wapens tegen per
sonen, het recht impliceert om, wan
neer de bestuurders het bevel om te 
blijven staan negeren, de achtervol
ging in te zetten ook buiten de tol
kring om, bij onafgebroken vervol
ging, de bestuurders alsnog tegen te 
houden en hierbij wapens tegen per
sonen te gebruiken, indien de om
standigheden bepaald in het voor
melde artikel zich voordoen; 

Overwegende dat de appelrechters 
op bladzijde 98 van het arrest vast
stellen dat twee hoofddouanebeamb
ten - behoorlijk beedigd en houder 
van hun aanstelling - in de talk
ring de door Luc Van Boutte be
stuurde auto bevel gaven te stoppen 
voor een controle op het gebruik 
van rode gasolie, dat deze hieraan 
geen gevolg gaf maar doorreed zo
dat een hoofddouanebeambte ach
teruit moest springen om het voer
tuig te ontwijken, dat de hoofddou
anebeambten onmiddellijk de ach
tervolging inzetten, dat het vluch
tend voertuig met zeer gevaarlijke 
en verboden snelheid reed, dat het 
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een eerste keer kon worden klem 
gereden maar opnieuw vluchtte, dat 
het opnieuw kon worden ingehaald 
en voor een derde maal geen gevolg 
gaf aan het stopteken, waarop een 
hoofddouanebeambte zijn dienstwa
pen vertoonde en het richtte op de 
banden van het vluchtend voertuig, 
waarop Luc Van Houtte zijn auto 
aan de kant van de weg parkeerde, 
waarna de hoofddouanebeambten 
het voertuig doorzochten en van de 
inzittenden een kort verhoor afmi.
men; 

Overwegende dat de appelrechters 
met deze vaststellingen hun beslis
sing omtrent de rechtmatigheid van 
het doen stoppen van het door Luc 
Van Houtte bestuurde voertuig bui
ten de tolkring door een douane
ambtenaar met vertoon van een 
dienstwapen en het verdere optre
den van de douaneambtenaren bui
ten de tolkring naar recht verant
woorden; 

Wat het vierde en het zesde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat blijkens de hier
boven vermelde vaststellingen van 
de appelrechters het optreden van 
de douaneambtenaren ten gevolge 
van gedragingen van Luc Van Hout
te onmiddellijk diende plaats te grij
pen en niet beperkt was tot de con
trole op het gebruik of vervoet van 
minerale olii:~n; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 september 1994 - 2e kamer- Voor
zitter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Huybrechts -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 376 

2e KAMER - 13 september 1994 

1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - STRAFVORDERING - VOORBA
RIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLIS
SING)- CORRECTIONALISATIE VAN EEN MIS
DAAD. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID BE-
GRIP. 

3° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE
KENING - STRAFVORDERING - GEEN EIND
BESLISSING DOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR 

VOOR CASSATIEBEROEP. 

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
MAGISTRAAT - VERVOLGING WEGENS EEN 
MISDAAD - INSTELLEN VAN DE STRAFVER
VOLGING - BEVOEGDHEID VAN DE PROCU
REUR-GENERAAL - ONDERZOEKSGERECHT 
- AANNEMING VAN VERZACHTENDE OM
STAND!Glj:EDEN. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
PLAATSVERVANGEND RECHTER - VERVOL
GING WEGENS MISDAAD - CORRECTIONALI
SATIE- OORDEEL OVER DE ONTVANKELIJK
HEID DER STRAFVORDERING OF HET BE
STAAN VAN BEZWAREN. 

6° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEWONE OPSCHORTING - ON
DERZOEKSGERECHTEN - PLAATSVERVAN
GEND RECHTER - VERVOLGING WEGENS EEN 
MISDAAD- CORRECTIONALISATIE- KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BE
VOEGDHEID. 

io In de regel is niet ontvankelijk het 
cassatieberoep dat door de verdachte 
v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een arrest van de kamer van inbe
sclwldigingstelling dat, zonder uit
spraak te doen over een gescl1il inzake 
de bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten, een misdaad correctionaliseert 
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door verzachtende omstandigheden aan 
te nemen (1). (Art. 416, tweede lid, Sv.) 

zo en 3° De beslissing waarb1j de kamer 
van inbeschuldigingstelling zich niet 
bevoegd verklaart om uitspraak te 
doen over de vordering tot opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling 
is een arrest inzake bevoegdbeid in de 
zin van art. 416, tweede lid, Sv.; bette
gen deze beslissing ingestelde cassatie
beroep is onmiddellijk ontvankelijk (2). 

4° De bevoegdheid om de strafvordering 
in te stellen tegen een plaatsvervan
gend recbter wegens een misdaad be
boort aan de procureur-generaal bij 
bet bof van beroep, die, wanneer b1j 
vervolging gewenst acbt doch van me
ning is dat de misdaad gecorrectionali
seerd moet worden, een vordering 
daartoe ricbt aan de kamer van inbe
scbuldigingstelling (3). (Art. 480 en 484 
Sv.) 

5° en 6° De kamer van inbeschuldiging
stelling die ingaat op de vordering van 
de procureur-generaal om een misdaad 
te correctionaliseren waarvan een 
plaatsvervangend rechter wordt ver
dacbt, oordeelt niet over de ontvanke
Jijkbeid van de strafvordering of het 
bestaan van bezwaren, en is niet be
voegd om opscborting van de uit
spraak van de veroordeling te bevelen 
(4). (Art. 3 Probatiewet.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1022.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1994 gewezen 

{1) Zie Cass., 11 me1 1994, A.R nr P 
94.0419.F (.-\.C., 1994, nr 232). 

(2) Zie Cass., 5 sept. 1984, A.R nr 3758 
(.-\.C., 1984-85, nr 12). 

(3) Zie Cass., 3 sept 1986, A.R nr 5127 
(.-\.C., 1986-87, nr 7). 

(4) Zie R "VERSTR~ETE'\, « \'oorrecht van 
rechtsmacht », m L. DCPO'\T en B SPHIET 
{eds.), Strafrecht mar rechtspractJCJ H Acco 
1991, (95) 132 e \ 

door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de vor
dering van de procureur-generaal tot 
het aannemen van verzachtende om
standigheden : 

Overwegende dat die beslissing 
een eindbeslissing is, in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening, nu zij is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet 
ontvankelijk is; 

B .. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op eisers 
verzoek tot opschorting van de uit
spraak van de veroordeling: 

Over het middel : 
Overwegende dat uit de artikelen 

480 en 484 van het Wetboek van 
Strafvordering blijkt dat de be
voegdheid om de strafvordering in 
te stellen tegen een plaatsvervan
gend rechter wegens een misdaad 
gepleegd buiten of in de uitoefening 
van zijn ambt, toebehoort aan de 
procureur-generaal bij het hof van 
beroep; 

Overwegende dat de procureur-ge
neraal, wanneer hij vervolging van 
de wettelijk als misdaad gekwalifi
ceerde feiten gewenst acht doch van 
mening is dat de misdaad gecor
rectionaliseerd moet worden, een 
vordering daartoe richt aan de ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, wanneer zij 
op die vordering ingaat, geen uit
spraak doet over enig ander aspect 
van de strafvordering dan de aanne
ming van verzachtende omstandig
heden of van een strafverminderen
de verschoningsgrond; dat zij niet 
oordeelt over de ontvankelijkheid 
van de strafvordering of over het be
staan van bezwaren; 
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Dat zij binnen die beperkte wette
lijke taak geen opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling kan 
bevel en; 

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

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

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

13 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Holsters, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. F Moeykens 
en H. De Loose, Brugge. 

Nr. 377 

2• KA:\IER - 14 september 1994 

WEGVERKEER - WEG\"ERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALIN
GEN)- ARTIKEL 12- ART 12.3- ART 12.3.1, 
EERSTE LID 

Wanneer twee samenkomende wegen elk 
voorzien zijn van het verkeersbord Bl 
(naar beneden gekeerde driehoek, 
voorrang verlenen), is de door art. 
12.3.1, eerste lid, Wegverkeersregle
ment bepaalde algemene regel ~·an 
voorrang rechts ~·an toepassing (1). 

(1) Cass, 30 okt 1990 -'1. R nr 4038 (.-1. C 
1990-91 nr 117) 

(HERMA!\;S T. GEORIS) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. P.94.0371.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 januari 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Marche-en Fa
menne; 

Gelet op de middelen van eiser, ... : 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissingen : 

1. op de tegen verweerder, mede
beklaagde, ingestelde strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich in cassatie 
te voorzien tegen de beslissing op 
de tegen een medebeklaagde inge
stelde strafvordering; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. op de tegen hem ingestelde 
strafvordering en civielrechtelijke 
vordering: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, wanneer twee 

samenkomende wegen elk voorzien 
zijn van hetzelfde verkeersbord, te 
dezen het verkeersbord B5, de uit
zonderingen, bepaald bij artikel 
12.3.1, tweede lid, van het Wegver
keersreglement, niet gelden, zodat 
de door artikel 12.3.1, eerste lid, be
paalde algemene regel van de voor
rang recht van toepassing is; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij vaststellen dat « de twee 
secundaire wegen die respectievelijk 
van Erze en van Dochamps komen 
samenlopen op de autoweg Luik
Bastenaken ( ... ) », de beslissing 
waarbij eiser wordt veroordeeld we
gens overtreding van art.ikel 12.3.1.a 
van het Wegverkeersreglement niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat de vernieti

ging, op het met beperkte cassatie-
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beroep van de beklaagde, van de be
slissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vor
dering, die het gevolg is van de 
eerstgenoemde beslissing; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing op de door hem 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de eindbeslis
sing, die is gewezen op de door hem 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring en waartegen hij zich regelma
tig in cassatie heeft voorzien, aange
zien die beslissing door dezelfde 
onwettigheid is aangetast; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede en het derde middel, die niet 
tot ruimere · · cassatie of tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis, in 
zoverre het eiser veroordeelt op de 
strafvordering en uitspraak doet op 
het door en tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vordering; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van het ·arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt eiser in een derde van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

14 september 1994 --,- 2• kamer..,... Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter ...,... Verslaggever: de h. Lahousse -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -

1 Advocaat: mr. L. Vanderputte, 'l'ongeren. 

Nr. 378 

ze KAMER - 14 september 1994 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - VRIJSPRAAK DOOR DE POLI
TIERECHTBANK - WIJZIGING DOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ART. 
211BIS SV. - EENSTEMMIGHEID VEREIST -
VASTSTELLING DOOR DE APPELRECHTER. 

3° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - BEPERKT CAS
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - CASSA
TIE - GEEN EINDBESLISSING OP DE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING. 

4° CASSATIE - VERNIETIGING, OMGANG -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - BEKLAAGDE - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE- CASSATIE- BESLIS
SING WAARBIJ DE VERZEKERAAR VAN DE BE
KLAAGDE VEROORDEELD WORDT - VERZE· 
KERAAR NIET IN CASSATIE - GEVOLG. 

1° Om een door de politierechtbank vrij
gesproken beklaagde in hager beroep 
te veroordelen, moet de correctionele 
rechtbank uitspraak doen met eenpari
ge stemmen van haar leden (1). (Art. 
21lbis Sv.) 

2° De beslissing in hager beroep waarbij 
de in eerste aanleg vrijgesproken be
klaagde wordt veroordeeld, mag niet 
volstaan met de enkele vermelding 
van art. 211bis Sv., maar moet vaststel
len dat ze met eenparige stemmen is 
gewezen (2). 

3° Vernietiging van de beslissing op . de 
strafvordering, op het tot die beslissing 
beperkte cassatieberoep van de be
klaagde, brengt vernietiging mede van 
de niet definitieve beslissing op de te
gen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering (3). 

(1) en (2) Cass., 16 dec. 1987, A.R. nr. 6103 
(A.C., 1987-88, nr. 237). 

(3) Cass., 26 nov. 1986, A.R. nr. 5303 (A.C., 
1986-87, nr. 138). 
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4° Wanneer de beklaagde op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering werd veroordeeld en die veroor
deling op zijn cassatieberoep wordt 
vernietigd, verliest de beslissing, waar
bij de W:A.M.-verzekeraar van de be
klaagde, als vrijwillig tussengekomen 
partij voor de feitenrechter, wordt ver
oordeeld om schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij te betalen, haar re
den van bestaan, ook al heeft de vrij
willig tussengekomen partij tegen die 

· beslissing geen cassatieberoep inge
steld (4). 

(DUPONT T. NAVEAU:X, DE MARC!) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0538.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 maart 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 21lbis van het 
Wetboek van Koophandel : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser wegens de samenge
voegde telastleggingen had veroor
deeld tot een geldboete van 150 
frank en hem voor de duur van drie 
maanden vervallen verklaard had 
van het recht tot het besturen van 
alle motorrijtuigen; 

Dat het bestreden vonnis de geld
boete verhoogt tot 200 frank, zonder 
daarbij vast te stellen dat het appel
gerecht uitspraak doet met eenpari
ge stemmen van al zijn leden; 

Overwegende dat de enkele ver
melding van artikel 21lbis van het 
Wetboek van Strafvordering niet 
volstaat als vaststelling dat die wets
bepalirig in acht · genomen is; 

Overwegende, enerzijds, dat de op 
de voorziening van de beklaagde uit
gesproken vernietiging van de be
slissing op de strafvordering vernie
tiging medebrengt van de niet defi
nitieve beslissingen op de burger-

. (4) Cass., 16 dec. 1987, A.R. nr. 6103 (A.C., 
1986-88, nr. 237). 

lijke rechtsvorderingen, zelfs als de 
beklaagde zich tegen laatstgenoem
de beslissingen niet in cassatie 
heeft voorzien; 

Overwegende, anderzijds, dat, ook: 
al is voor de feitenrechter geen ge
ding aangegaan tussen eiser en 
diens verzekeraar, de vrijwillig tus
sengekomen naamloze vennootschap 
De Vaderlandse, en ook al spreekt 
het vonnis geen veroordeling uit ten 
gunste van laatstgenoemde en te.n 
laste van eiser, en heeft de verzeke
raar zich niet in cassatie voorzien, 
de op het cassatieberoep van eiser, 
beklaagde, uitgesproken vernieti
ging van de beslissingen op de door 
de verweerders tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvorderingen el
ke bestaansreden ontneemt aan de 
beslissingen op de door de verweer
ders tegen de verzekeraar ingestel
de burgerlijke rechtsvorderingen; 

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

14 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Nr. 379 

1 e KAMER - 15 september 1994 

1° VORDERING IN RECHTE - B'ELAS
TINGZAKEN - BELANG .,-- BEG RIP.- _. 



744 HOF VAN CASSATIE Nr. 379 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
ONTVJ\.NKELIJKHEID- BELANG- BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONE:\;BELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRiJFSVERLIEZEN - AFTREK - BEDRAG 
- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR - ONT
HEFFlNG - VOORZIENING VOOR HET HOF 
VAN BEROEP - 0:-JTVANKELIJKHEID - BE
LANG·- BEGRIP. 

1°, 2° en 3° De belastingplichtige die van 
de directeur der belastingen de volledi
ge ontheffing van de litigieuze aanslag 
wegens de a/trek van bedrijfsverliezen 
heeft verkregen, kan niettemin belang 
hebben bij een voorziening tegen die 
beslissing van de directeur, hij kan in
zonderheid belang hebben bij de be
twisting van het bedrag van zijn be
drijfsverliezen om, voor de volgende 
belastingjaren, hogere bedrijfsverlie
zen te kunnen aftrekken dan die wel
ke in de beslissing van de directeur 
zijn vastgelegd. (Art. 17 Ger.W.; art. 
377, W.I.B. 1992). 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F.93.0096.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat « de beslissing van de di
recteur van 10 november 1981 het 
saldo van het (door verweerder) in 
ex-Belgisch Congo geleden verlies 
op 455.194 frank bepaalt en de af
trek van dat saldo van de belastbare 
inkomsten van het belastingjaar 
1980 toestaat )); dat het erop wijst 
« dat die beslissing in feite een vol
ledige ontheffing van de bewuste 
aanslag inhoudt » en daaruit afleidt 
dat « de beslissing niet grievend is 
voor (verweerder) die bijgevolg geen 
belang heeft bij een voorziening te-

gen die beslissing » en dat eiser het 
gezag van gewijsde van die beslis
sing niet kan aanvoeren; 

Overwegende dat verweerder, die 
de volledige ontheffing van de aan
slag had verkregen, toch belang had 
bij het instellen van een voorziening 
tegen die beslissing om het aldus 
vastgestelde bedrag van het saldo 
van zijn bedrijfsverliezen te betwis
ten ten einde, voor de volgende be
lastingjaren, hogere bedrijfsverlie
zen te kunnen aftrekken dan het 
bedrag dat voortvloeit uit de verre
kening van het saldo vastgelegd in 
de beslissing van 10 november 1981; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat eiser geen aan
spraak kon maken op het gezag van 
gewijsde van die beslissing, omdat 
verweerder « geen belang had bij 
het aanvechten ervan ))' het · in het 
middel aangewezen artikel 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in die mate ge
grond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie van ant
woord die op 7 januari 1994 ter grif
fie van het Hof is neergelegd, en 
dus buiten de bij artikel 389 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992) vastgelegde termijn, ver
nietigt het bestreden arrest, behalve 
in zoverre het de voorzieningen ont
vankelijk verklaart; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

15 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Geinger. 
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den zij door het Hof niet te zijnen las
te gelegd (2). (Art. 1111 Ger.W.) 

(• ATELIERS DE CONSTRUCTION DE PRAYON
TROOZ • B.V.B.A. IN 'T KORT :.« A.C.P.T. », « INC0-

10 BERUSTING- BURGERLIJKE ZAKEN _ RE • T. « AXA INDUSTRY •) 

FAILLISSEMENT - CURATOR - BERUSTING 
IN EEN GERECHTELIJKE BESLISSING - BE- ARREST ( vertaling) 
VOEGDHEID - VEREISTEN. 

2° AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING - BUR
GERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT - CURA
TOR - BEVOEGDHEID - VEREISTEN. 

3° AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN GEDING - BURGERLIJKE ZA
KEN - FAILLISSEMENT - CURATOR - BE
VOEGDHEID - AFSTAND VAN RECHT - VER
EISTEN. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -
CURATOR - BEVOEGDHEDEN - AFSTAND -
AFSTAND VAN RECHT- BERUSTING- VER
EISTEN. 

5° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - CASSA
TIEBEROEP- GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID - VERWERPING - MEMORIE VAN 
WEDERANTWOORD - KOSTEN. 

1°, 2°, 3° en 4° De curator over een faillis
sement is niet bevoegd om afstand te 
doen van de rechtsvordering of af te 
zien van een geding, zonder de vorm
vereisten na te leven die hem zijn op
gelegd bij artikel 492 van boek III Kh.; 
dezelfde vormvereisten moeten door 
de curator worden nageleefd om geldig 
in een rechterlijke beslissing te kun
nen berusten (1). (Artt. 820, 821, 824, 
1044 en 1045 Ger.W.; art. 492, Faillisse
mentswet.) 

5° Wanneer de grand van niet-ontvanke
lijkheid tegen een cassatieberoep in 
burgerlijke zaken wordt afgewezen, 
maar de verwerping gegrond is op re
denen die de eiser niet had aange
voerd, moeten de kosten van de memo
rie van wederantwoord niet door die 
verweerder worden gedragen en war-

(1) Zie Cass., 5 sept. 1974 (A.C., 1975, 19). 

(A.R. nr. C.93.0331.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1992 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het door verweerster opge
worpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening : de eer
ste eiseres heeft in het bestreden 
arrest berust : 

Overwegende dat de curator over 
het faillissement niet bevoegd is om 
afstand te doen van de rechtsvorde
ring of om af te zien van een ge
ding, zonder de vormvereisten na te 
leven die hem zijn opgelegd bij arti
kel 492 van boek III van het Wet
hoek van Koophandel, ingevoegd bij 
de wet van 18 april 1851 inzake fail
lissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling; 

Overwegende dat geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de curator van de 
eerste eiseres zich heeft doen mach
tigen om overeenkomstig dat artikel 
492 in het bestreden arrest te berus
ten; 

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

Overwegende dat, nu de verwer
ping van de grond van niet-ontvan
kelijkheid steunt op redenen die de 
eiseressen niet hebben aangevoerd, 
de kosten van de memorie van we
derantwoord niet ten laste van ver
weerster moeten worden gelegd; 

(2) Zie Cass., 16 jan. 1992, A.R. nr. 9192 
(A.C., 1991-92, nr. 350). 
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15 september 1994 - 1 • kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 381 

1 • KAMER - 15 september 1994 

1° VORDERING IN RECHTE- BURGER
LIJKE ZAKEN - VORDERlNG TOT ECHTSCHEl
DING - OORZAAK - FEITELIJKE SCHElDING 
(VAN EEN ZEKERE DUUR)- TOESTAAN VAN 
DE ECHTSCHEIDlNG - NlEUWE VORDERlNG 
TOT ECHTSCHEIDING - OORZAAK - ECHT
SCHEIDlNG OP GROND VAN BEPAALDE FEl
TEN- BELANG- VOORWERP- ONTVANKE
LIJKHE!D. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEID
lNGSPROCEDURE - FElTELIJKE SCHEIDlNG 
(VAN EEN ZEKERE DUUR) - AANNEMlNG -
NlEUWE VORDERlNG - OORZAAK - ECHT
SCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEl
TEN- BELANG- VOORWERP- ONTVANKE
LlJKHEID. 

1 o en 2° Hoewel de gevolgen van een 
echtscheiding op grand van bepaalde 
feiten en die van een echtscheiding 
wegens feitelijke scheiding van een be
paalde duur verschillend kunnen zijn 
en hoewel de eiser bijgevolg belang 
kan hebben bij het verkrijgen van de 
echtscheiding « op een grand eerder 
dan op een andere », is het voorwerp 
van die rechtsplegingen tach hetzelfde, 
te weten de ontbinding van het huwe
Jijk; daaruit volgt dat de vordering tot 
echtscheiding op grand van bepaalde 
feiten, die is ingesteld door de eiser 
die reeds de echtscheiding wegens fei
telijke scheiding van een zekere duur 

heeft verkregen, niet ontvankelijk is. 
(Artt. 231 en 232 B.W.; artt. 17 en 18 
Ger.W.) 

(H ... T.V ... ) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. C.93.0375.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1993 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 (oud) van de Grand
wet, 231, 232 van het Burgerlijk Wet
hoek, 14, 18, 19, 23, 702, 3°, 807, 1042, 
1068, eertste lid, en 1268 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep zegt dat ei
sers nieuwe tegenvordering niet ontvan
kelijk is in zoverre zij de ontbinding van 
het huwelijk op grand van artikel 231 
van het Burgerlijk Wetboek beoogt, op 
grand dat « (eiser) in hager beroep een 
nieuwe tegenvordering tot echtscheiding 
op grand van artikel 231 van het Burger
lijk Wetboek instelt en vraagt om met ai
le middelen rechtens vijf tegen (verweer
ster) aangevoerde feiten te mogen bewij
zen; (verweerster) de ontvankelijkheid 
van die tegenvordering betwist; een te
genvordering tot echtscheiding zeker 
voor de eerste maal in hager beroep kan 
worden ingesteld; de vordering die (ei
ser) te dezen instelt echter hetzelfde 
voorwerp heeft, te weten het verbreken 
van de echtelijke band, als de vordering 
van (eiser) die door de eerste rechter is 
ingewilligd; de vordering derhalve bij ge
brek aan belang niet gegrond is; in zo
verre (eiser), door het gevraagde getui
genverhoor wil aantonen dat (verweer
ster) verantwoordelijk is voor de feite
lijke scheiding en het voortduren daar
van (zie zijn conclusie neergelegd op 
23 april 1991, eerste lid), het voorwerp 
van zijn vordering niet meer de ontbin
ding van het huwelijk is maar het ophef
fen van zijn verplichting tot betaling van 
een uitkering die volgt uit die ontbin
ding, 

tweede onderdeel, artikel 231 van het 
Burgerlijk Wetboek de echtscheiding toe-
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staat ten laste van de partij die in bet 
ongelijk wordt gesteld voor haar grove 
beledigingen, artikel 232, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek de echtscheiding 
toestaat op grand van feitelijke schei
ding van meer dan vijf jaar, de echt
scheiding toegestaan op grand van arti
kel 231 van het Burgerlijk Wetboek de 
vaststelling impliceert van een beledi
gend gedrag van verweerster terwijl een 
dergelijke vaststelling ontbreekt wan
neer de echtscheiding wordt toegestaan 
op grand van artikel 232, vierde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, eiser tot echt
scheiding er bijgevolg een, zij het rna
reel, belang bij heeft dat zijn op artikel 
231 van bet Burgerlijk Wetboek gegron
de tegenvordering ontvankelijk wordt 
verklaard, oak al zou hij de echtschei
ding reeds hebben verkregen op grand 
van artikel 232 van hetzelfde wetboek, 
nu bet voorwerp van de vordering tot 
echtscheiding op grand van artikel 231 
van het Burgerlijk Wetboek verschilt van 
dat van de op artikel 232 van hetzelfde 
wetboek gegronde vordering, het aan de 
appelrechter staat over elk van die hem 
voorgelegde vorderingen uitspraak te 
doen, artikel 1268, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake echtschei
ding uitdrukkelijk de voor bet eerst in 
hager beroep ingestelde tegenvordering 
toestaat; daaruit volgt dat het arrest, dat 
beslist dat de nieuwe tegenvordering tot 
echtscheiding, die eiser op grand van ar
tikel 231 van bet Burgerlijk Wetboek 
voor het eerst in hager beroep heeft in
gesteld, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is omdat bet voorwerp hetzelf
de is als dat van de door de eerste 
rechter aangenomen rechtsvordering, 
terwijl het voorwerp van die nieuwe te
genvordering onderscheiden was van dat 
van de bij de eerste rechter ingestelde 
vordering, de wettelijke begrippen echt
scheiding wegens feitelijke scheiding 
van meer dan vijf jaar en echtscheiding 
wegens grove belediging (schending van 
de artikelen 231 en 232 van het Burger
lijk Wetboek), vereist belang voor het in
stellen van een rechtsvordering (artikel 
18 van bet Gerechtelijk Wetboek), voor
werp van de rechtsvordering ( artikelen 
702, 3°, en 807 van bet Gerechtelijk Wet
hoek), en gezag van gewijsde (artikel 23 
van bet Gerechtelijk Wetboek) miskent, 
en de beginselen miskent inzake de be
voegdheid van de rechter en de devolu
tieve kracht van het hager beroep (arti
kelen 19, 1042 en 1068, eerste lid, van het. 
Gerechtelijk Wetboek), evenals die inza
ke bet toelaatbaar karakter van de te-

genvorderingen in hager beroep in zake 
echtscheiding (schending van de artike
len 14 en 1268 van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

W at betreft het tweede onderdeel : 
Over de door verweerster opge

worpen grond van niet-ontvankelijk
heid : het middel is niet duidelijk : 

Overwegende dat verweerster be
toogt dat eiser, in zoverre dit onder
dee! « de miskenning aanvoert van 
het gezag van gewijsde, van de be
ginselen in zake " de bevoegdheid 
van de rechter en de devolutieve 
kracht van het hoger beroep ( ... ) en 
ook van het toelaatbaar karakter 
van de tegenvordering in hoger be
roep in zake echtscheiding " », niet 
aangeeft « waarin die beginselen, 
die niets te maken hebben met de 
motieven van het arrest, zouden zijn 
miskend en welke de onderscheiden 
grief zou zijn die deswege zou zijn 
geuit »; 

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

Overwegende dat, voor het overi
ge, hoewel eiser inderdaad belang 
kan hebben bij het verkrijgen van 
de echtscheiding (( op een grond eer
der dan op een andere », evenwel 
niet blijkt dat hij de echtscheiding 
heeft gevraagd op grond van artikel 
231 van het Burgerlijk Wetboek 
« eerder dan » op grond van artikel 
232 van dat wetboek; dat uit het ar
rest blijkt dat eiser, die van de eer
ste rechter de echtscheiding als be
paald bij artikel 232, eerste lid, van 
dat wetboek, had verkregen, niet de 
wijziging van die beslissing vroeg 
maar, daarenboven, de echtschei
ding wegens grove beledigingen, 
overeenkomstig artikel 231 van het
zelfde wetboek, wilde verkrijgen; 

Overwegende dat de gevolgen van 
die rechtsplegingen weliswaar kun
nen verschillen maar dan hun voor
werp hetzelfde is, te weten de ant
binding van het huwelijk; 
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Dat het arrest bijgevolg, door te 
beslissen dat de op artikel 231 van 
het Burgerlijk Wetboek gegronde te
genvordering van eiser niet ontvan
kelijk is omdat zij « hetzelfde voor
werp, te weten het verbreken van 
de huwelijksband, heeft als de vor
dering van (eiser) die door de eerste 
rechter is ingewilligd », zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de overige door 
eiser aangevoerde grieven, inzonder
heid de grief dat het wettelijk be
grip « vereist belang voor het instel
len van een vordering » is miskend, 
de wettelijkheid van die beslissing 
niet be1nvloeden; dat zij, al waren 
zij gegrond, niet tot cassatie kunnen 
leiden; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

15 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- GelJjk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade en Van Ommeslaghe. 

Nr. 382 

1 • KAMER - 15 september 1994 

1° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE
MINGSOVEREENKOMSt - ARCHITECT - AAN
SPRAKELIJKHEID - VtRBORGEN GEBREKEN 
- GOEDKEURING VAN HET WERK. 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE
MINGSOVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN - VERBORGEN GEBREKEN - AAN
SPRAKELIJKHEJD - VORDERING IN RECHTE 
- TERMIJN. 

1° De goedkeuring van het werk door de 
opdrachtgever ontheft de architect niet 
van zijn aansprakelijkheid voor de ver
borgen gebreken, zelfs als die de ste
vigheid van het gebouw of een van de 
essentiele elementen ervan niet heb
ben aangetast (1). 

2° Inzake aannemingsovereenkomsten 
oordeelt de rechter in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze of de vordering 
op grand van verborgen gebreken tij
dig is ingesteld; art. 1648 B. W. dat in
zake koop bepaalt dat de rechtsvorde
ring op grand van koopvernietigende 
gebreken « binnen een korte tijd » 
moet worden ingesteld, is niet toepas
selijk op de aannemingsovereenkomst 
(2). 

(KEUTER T. ABATE, KRAHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. C.93.0414) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1641, 1648, 1788, 1789, 1790, 1791, 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, na te hebben ge
zegd dat « uit de vaststellingen en beslui
ten van de gerechtelijke deskundige, in 
rechte, kan worden afgeleid, enerzijds, 
dat de belangrijke gebreken en wanpres
taties in het onroerend goed de stabili
teit ervan niet kunnen aantasten en dat 
er derhalve geen grond bestaat om de 
tienjarige aansprakelijkheid van de ar
chitect en van de aannemer toe te pas
sen, anderzijds, dat het ging om verbor-

(1) Zie Cass., 18 mei 1987, A.R. nr. 5328 
(A.C., 1986-87, nr. 546) met de verwijzingen 
van voetnoot 1. 

(2) Zie Cass., 8 april 1988, A.R. nr. 5623 
(A.C., 1987-88, nr. 482) met de verwijzingen 
van voetnoot 1. 
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gen gebreken •, beslist dat de hoofdvor
dering van de verweerders, opdrachtge
vers van het werk, tegen eiser, hun 
architect, ontvankelijk is, op grond, ener
zijds, dat « nu het vaststaat dat de gebre
ken in het onroerend goed verborgen ge
breken waren, het geen belang heeft 
vast te steilen dat het geheel van de wer
ken defintief was goedgekeurd, daar de 
(verweerders), zonder voorbehoud, aileen 
aan hun medecontractanten verschuldig
de bedragen hadden betaald , met inbe
grip van het bedrag dat zij hadden kun
nen inhouden tot de definitieve opleve
ring, indien deze had plaatsgehad over
eenkomstig de tussen hen en de aanne
mer Berckmans bestaande overeen
komst •, en, anderzijds, ter verwerping 
van het middel waarin eiser betoogde 
dat de verweerders hun vordering op 
grond van de verborgen gebreken niet 
binnen de vereiste korte tijd hadden in
gesteld, dat de verweerders « er terecht 
op wijzen dat de bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek betreffende de aanne
mingsovereenkomst geenszins vereisen 
dat de vordering op grond van verborgen 
gebreken binnen een korte tijd wordt in
gesteld; dat een vordering op grond van 
de verborgen gebreken die te wijten zijn 
aan de architect of aan de aannemer ai
leen maar onontvankelijk kan worden 
verklaard als de opdrachtgever van het 
werk in feite de gebrekkige toestand had 
aanvaard; dat een dergelijke aanvaar
ding, bij stilzitten van de opdrachtgever 
van het werk, slechts kan worden afge
leid uit het verloop van zodanig lange 
tijd sedert het ontdekken van de ge
breken, zonder reactie van de opdracht
gever van het werk, dat zulks niet 
anders kan worden uitgelegd dan als een 
aanvaarding van de gebrekkige toestand, 
wat te dezen kennelijk niet het geval 
is •, nu uit de omstandigheden van de 
zaak volgt « dat de opdrachtgevers van 
het werk pas in de loop van 1983 hebben 
beseft dat de scheuren en de schade in 
hun pand voortvloeien uit gebreken en 
wanprestaties; dat zij in dat jaar en spo
radisch in 1984 steeds hebben getracht 
een minnelijk oplossing te vinden, waar
tegen noch de architect noch de aanne
mer Berckmans uitdrukkelijk waren ge
kant, welke laatste, in januari 1985, nog 
het Wetenschappelijk en Technisch Cen
trum voor het Bouwbedrijf raadpleegde, 
niettegenstaande het feit dat de tech
nische raadgever van zijn verzekeraar 
het dossier wilde afsluiten • en « dat het 
stilzwijgen achteraf van de opdrachtge
vers aan het werk tot de maand decem-

ber 1985, op welk tijdstip zij aan hun 
medecontracten opnieuw hebben ge
vraagd het pand te komen bezichtigen 
en zich vervolgens tot de raad van de Or
de van Architecten hebben gewend, niet 
kan worden uitgelegd alsof zij de gebre
ken hadden aanvaard die, volgens hen, 
steeds talrijker werden •, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de artike
len 1788 tot 1792 en 2270 van het Burger
lijk Wetboek, met de toelichting in de 
parlementaire voorbereiding, valt af te 
leiden dat door de goedkeuring van het 
werk door de opdrachtgever de locator 
operis is ontheven van de aansprakelijk
heid voor de zichtbare of verborgen ge
breken en wanprestaties, met uitzonde
ring van die welke, gedurende tien jaar, 
de stevigheid van het werk aantasten, 
zodat het arrest, dat erop wijst dat de 
gebreken en wanprestaties in het onroe
rend goed van de verweerders « de stabi
liteit ervan niet kunnen aantasten • niet 
naar recht beslist, op grond dat het ging 
om verborgen gebreken en wanpresta
ties, « dat het geen belang heeft vast te 
steilen dat het geheel van de werkem de
finitief was goedgekeurd • (schending 
van de artikelen 1788, 1789, 1790, 1791, 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de aansprakelijk
heidsvordering op grond van de verbor
gen gebreken en wanprestaties die de 
stevigheid van het werk niet aantasten, 
in de onderstelling dat ze na de definitie
ve goedkeuring blijft bestaan, naar ana
logie van de regeling inzake koop door 
de opdrachtgever tegen de locator operis 
moet worden ingesteld binnen een korte 
tijd waarvan de aanvang en de duur op 
onaantastbare wijze door de feitenrech
ter worden vastgesteld, zodat het arrest 
niet naar recht beslist dat de aansprake
lijkheidsvordering van de verweerders 
tegen eiser ratione temporis ontvanke
lijk is, door die beslissing te doen steu
nen op de overweging, in rechte, dat het 
Burgerlijk Wetboek geenszins vereist dat 
de vordering op grond van de verborgen 
gebreken van het werk binnen een korte 
tijd door de opdrachtgevers wordt inge
steld en, in feite, dat de verweerders, 
sinds het tijdstip (1983) waarop zij heb
ben ontdekt dat hun pand gebreken ver
toonde, nooit de gebrekkige toestand 
hebben aanvaard (schending van aile in 
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het middel waangewezen wetsbepalin
gen): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de goedkeuring 
van het werk door de verweerders 
eiser niet ontheft van zijn aanspra
kelijkheid voor de verborgen gebre
ken zelfs als die de stevigheid van 
het 'gebouw of een van de essentHHe 
elementen ervan niet hebben aange
tast; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

kel 1648 van het Burgerlijk Wetboek 
dat, inzake koop, bepaalt dat de 
rechtsvordering op grond van koop
vernietigende gebreken « binnen 
een korte tijd >> moet worden inge
steld niet toepasselijk is op de aan
nemingsovereenkomst; 

Overwegende, anderzijds, dat, in
zake aannemingsovereenkomsten, 
de rechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze oordeelt of de 
vordering op grond van verborgen 
gebreken tijdig is ingesteld; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat de opdrachtgevers van het 
werk pas in de loop van 1983 heb
ben beseft da:t de scheuren en de 
schade in hun pand voortvloeiden 
uit gebreken en wanprestaties; dat 
zij in dat jaar en sporadisch in 1984 
steeds hebben getracht een minne
lijke oplossing te vinden, waartegen 
noch ·de architect noch aannemer 
Berckmans uitdrukkelijk waren ge
kant, welke laatste, in januari 1985, 
nog het Wetenschappelijk en Tech
nisch Centrum voor het Bouwbedrijf 
raadpleegde, niettegenstaande het 
feit dat de technische raadgever van 
zijn verzekeraar het dossier wilde 
afsluiten; dat het stilzwijgen achter
af van de opdrachtgevers van het 
werk tot de maand december 1985, 
op welk tijdstip zij aan hun mede
contractanten opnieuw hebben ge
vraagd het pand te komen bezichti
g€m en zich vervolgens tot de raad 

van de Orde van Architecten hebben 
gewend, niet kan worden uitgelegd 
alsof zij de gebreken hadden aan
vaard die, volgens hen, steeds talrij
ker werden )); dat het echtpaar Aba
te-Krahe er terecht op wijzen dat de 
bepalingen van het Burgerlijk Wet
hoek betreffende de aannemings
overeenkomst geenszins vereisen 
dat de vordering op grond van ver
borgen gebreken binnen een korte 
tijd wordt ingesteld; dat een vorde
ring op grond van verborgen gebre
ken die te wijten zijn aan de archi
tect en of aan de aannemer aileen 
maar onontvankelijk kan worden 
verklaard als de opdrachtgever van 
het werk de gebrekkige toestand in 
feite had aanvaard; dat een derge
lijke aanvaarding, ingeval van stil
zitten van de opdrachtgever van het 
werk slechts kan worden afgeleid 
uit het verloop van een zodanige 
lange tijd sedert de ontdekking van 
de gebreken, zonder reactie van de 
opdrachtgever van het werk,. dat 
zulks niet anders kan worden mtge
legd dan als een aanvaarding van 
de gebrekkige toestand, wat te de
zen kennelijk niet het geval is )); 

Dat de feitenrechter uit die vast
stellingen en overwegingen wettig 
heeft kunnen afleiden dat de, ver
weerders hun rechtsvordering niet 
te laat hadden ingesteld; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwij st eiser in de kOS" 
ten. 

15 september 1994 - 1 • kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Gerard en De Bruyn. 



=====· "- ~===== 

Nr. 383 

Nr. 383 

HOF VAN CASSATIE 751 

1• KAMER - 15 september 1994 

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

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

1° en 2° Een rechter steunt niet op het 
gezag van gewijsde van een vroegere 
eindbeslissing wanneer hij oordeelt 
dat over het hem voorgelegde geschil 
definitief uitspraak is gedaan, name
Jijk bij een beslissing waarbij de rech
ter zijn rechtsmacht over dat geschil
punt volledig heeft uitgeoefend (1). 
(Artt. 19 en 23 tot 28 Ger.W.) 

(BOOLUCK 
T. « DE FEDERALE VERZEKERINGEN » C.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0426.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 18 april 1990 en 24 
maart 1992 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 28 van de wet van 11 juni 1874 
houdende de titels X en XI, boek I, van 
het Wetboek van Koophandel en 97 (oud) 
van de Grondwet, 

doordat het arrest van 24 maart 1992 
beslist dat, met toepassing van artikel 28 
van de wet van 11 juni 1874, de lichame
lijke schade. opgelopen door een ongeval 
op 30 juni 1981, door verweerster niet 
kan worden vergoed om al zijn redenen 
waarvan wordt aangenomen dat zij hier 
voiledig zijn weergegeven, 

terwijl artikel 28 van de wet van 11 ju
ni 1874 aileen belet dat de partijen over-

(1) Cass., 18 juni 1987, A~ .. nr. 7614 (A.C., 
1986-87, nr. 638) en de vetWIJzmgen m noot 1; 
zie Cass., 22 nov. 1993, A.R. nr. S.93.0028.N 
(ibid., 1993, nr. 476). 

eenkomen een risico te dekken dat zich 
reeds heeft voorgedaan; het de verzeke
raar niet wil beletten het risico te dek
ken dat zich voordoet tussen het tijdstip 
waarop de verzekerde met de agent van 
de verzekeraar een overeenkomst heeft 
gesloten en dat waarop de verzekeraar 
de polis ondertekent; eiser, in zijn con
clusie na de heropening van de debatten, 
betoogde dat op 28 juni 1981 twee ge
schriften werden opgesteld, waarbij . het 
ene een opgesteld en door hem onderte
kend verzekeringsvoorstel was dat ech
ter door de stempel van verweerster was 
gewaarborgd, het andere een formulier 
van eiseres met de berekening van de 
premie met haar stempel en de handte
kening van eiser; die twee stukken onaf
scheidelijk verbonden waren en dat zij 
door de ondertekening van eiser en de 
stempel van de maatschappij op de twee 
stukken van 28 juni 1981 een wederkerig 
karakter hadden gekregen; hij daaruit 
afleidde dat artikel 28 niet was geschon
den onder aanvoering van een beslissing 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel van 5 maart 1932 luidens welke 
« · het risico », wanneer het zich voordoet 
tussen het tijdstip waarop de verzekerde 
een overeenkomst met de agent van de 

. verzekeraar heeft gesloten en dat waar
op de verzekeraar de polis ondertekent 
en haar daardoor terugwerkende kracht 
geeft, door de verzekering is gedekt »; in
ge\rolge de artikelen 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de rechter aileen 
wanneer hij opnieuw uitspraak doet over 
een geschilpunt tussen partijen waarover 
hij reeds een eindbeslissing had gena
men, zijn macht en zijn bevoegdheid 
overschrijdt; de vraag of de verzekeraar, 
door het opsteilen van een verzekerings
polis met terugwerkende kracht op de 
door de verzekerde gevraagde datum van 
inwerkingtreding, een ingetreden risico 
heeft willen verzekeren of aileen de v66r 
het ongeval tussen de verzekerde en de 
tussenpersoon gesloten akkoorden heeft 
willen bekrachtigen, v66r het arrest van 
18 april 1990 geen geschilpunt was, zodat 
het onderzoek van eisers argumentatie 
die hierop is gegrond dat verweerster 
door hem op 15 juli 1981 een polis te stu
ren met 29 juni 1981 als datum van in
werkingtreding aileen de verrichtingen 
van haar tussenpersoon had bekrachtigd, 
wat artikel 28 van de wet van 11 juni 
1874 niet verbiedt, niet aan hof van be
roep is onttrokken; het arrest van 24 
maart 1992, door te oordelen dat het hof 
van beroep door een dergelijk onderzoek 
de. grenzen waarbinnen de zaak bij het 
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hof aanhangig was gemaakt zou over
schrijden, de artikelen 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt, zijn be
slissing om artikel 28 van de wet van 11 
juni 1874 op de feitelijke omstandighe
den van de zaak toe te passen niet naar 
recht verantwoordt waardoor het bijge
volg dat artikel 28 schendt; het arrest al
thans het Hof niet in staat stelt zijn toe
zicht op de toepassing van dat artikel uit 
te oefenen waardoor het bijgevolg artikel 
97 (oud) van de Grondwet schendt: 

Over de door verweerster tegen 
het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : de artikelen 
23 tot 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek inzake het gezag van gewij sde 
hebben niets te maken met de door 
eiser opgeworpen grieven : 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat het arrest van 24 maart 1992 
niet kon beslissen « dat de middelen 
van (eiser) die de geschilpunten 
waarover het hof van beroep op 18 
april 1990 uitspraak heeft gedaan 
opnieuw in het geding willen bren
gen, niet onderzocht hoeven te wor
den; dat het hof dienaangaande zijn 
rechtsmacht immers volledig heeft 
uitgeoefend; )) 

Overwegende dat eiser het arrest 
bijgevolg verwijt de regels betreffen
de de onttrekking van de zaak aan 
de rechter en niet die betreffende 
het gezag van gewijsde te misken
nen; 

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

Overwegende dat het hof van be
roep, voor het overige, nu het erop 
wijst, enerzijds, dat het arrest van 
18 april 1990 << heeft vastgesteld dat 
de (verzekerings)overeenkomst pas 
na 30 juni 1981 tot stand kon zijn 
gekomen ))' en, anderzijds, dat het 
schadegeval << op 30 juni 1981 is ge
beurd )) dus << v66r de totstandko
ming van de overeenkomst ))' in zijn 
arrest van 24 maart 1992 zijn beslis
sing dat artikel 28 van de wet van 
11 juni 1874 op de zaak van toepas
sing was, regelmatig met redenen 
omkleedt en naar recht · verant
woordt; 

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

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

15 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Kirkpatrick. 

Nr. 384 

1 • KAMER - 16 september 1994 

INKOMSTENBELASTINGEN - vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BE
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP. 

Wanneer het hoi van beroep in eerste en 
laatste aanleg uitspraak moet doen 
over de voorzieningen van de belas
tingplichtige, moet het, aangezien be
Jastingzaken de openbare orde raken, 
zelf in feite en in rechte uitspraak 
doen binnen de perken van het aan 
het hoi voorgelegd geschil; het is niet 
gebonden door de beslissing van het 
bestuur met betrekking tot de tijdig
heid van de afgifte (1). 

{1) Zie Cass., 18 jan. 1990, A.R. nr. F 1011 F 
(A.C., 1989-90, nr. 314), en Cass., 4 feb. 1993, 
A.R. nr. F 1232 F (A.C., 1993, nr. 76). 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. SCHEPENS EA.) 

ARREST 

(A.R. nr. F.2008.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de artikelen 214, § 2, 259, eer
ste lid, en 260 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest - na te 
hebben vastgesteld dat voor aanslagjaar 
1982 een eerste aanslag werd gevestigd op 
3 november 1983, die na bezwaar werd 
vernietigd omdat hij werd vastgesteld in 
strijd met artikel 256 W.I.B., voortgaande 
op het verslag van de onderzoekende in
specteur, om reden dat de aangifte onre
gelmatig was nu zij niet mede onderte
kend werd door de echtgenote hetgeen 
aanleiding geeft tot een aanslag van 
ambtswege terwijl de fiscus aan de ap
pellanten niet voorafgaandelijk kennis 
had gegeven van de redenen waarom zij 
van die procedure gebruik heeft ge
maakt, dat de aanvullende aanslag die 
werd ingekohierd op 4 juli 1984 (omdat 
blijkbaar een te hoog bedrag aan kapi
taalaflossing van de hypothecaire lening 
in mindering werd gebracht) eveneens 
na bezwaar werd vernietigd omdat hij 
werd gevestigd in strijd met artikel 251 
W.I.B., voortgaande op het verslag van 
de onderzoekende inspecteur, omwille 
van de afwezigheid van een bericht van 
wijziging, en dat op grond van de onwet
tigheden van de betwiste aanslagen ont
heffingen werden verleend zonder terug
betaling van de bedrijfsvoorheffingen -
de betwiste aanslagen tenietdoet op 
grond van laattijdige vestiging met toe
passing van artikel 264 W.I.B. en de te
rugbetaling van de bedrijfsvoorheffingen 
beveelt, en dit op grond van de overwe
gingen dat de aanslag wel werd teniet 
gedaan doch appellanten er belang bij 
hebben dat de reden waarom de aanslag. 
werd tenietgedaan wordt gewijzigd, dat 
de fiscus de aangifte van appellanten 
heeft aanvaard als tijdig, hetgeen impli
ceert dat de aangifte voldoet aan de ver
eisten van de wet (minstens aldusdanig 
wordt aanvaard) daar een aangifte die 
niet aan de vereisten van de wet voldoet 

gelijk staat met niet-aangifte, dat dit im
pliciet eveneens blijkt uit de argumenta
tie van de onderzoekende inspecteur en 
van de gedelegeerd ambtenaar wat be
treft de aanvullende aanslag die werd 
vernietigd omdat er geen bericht van 
wijziging van aangifte werd verzonden, 
dat hieruit nogmaals blijkt dat de aangif
te werd beschouwd als regelmatig, dat 
uit de enkele omstandigheid dat de echt
genote de aangifte niet mede heeft on
dertekend niet ten genoege van recht 
kan worden afgeleid dat de fiscus de 
aanslag van ambtswege heeft gevestigd, 
dat de desbetreffende bewering achteraf 
geen steun vindt in het dossier, dat deze 
aanslag, betrekking hebbend op de in
komsten van het jaar 1981, aanslagjaar 
1982, op grond van een tijdige en regel
matig beschouwde aangifte werd geves
tigd in november 1983, kennelijk na het 
verstrijken van de in artikel 264 W.I.B. 
bepaalde termijn, derhalve laattijdig, dat 
derhalve de hoofdaanslag en de supple
mentaire aanslag nietig zijn op grond 
van het hierboven gestelde, dat daar op 
grond van een tijdige en regelmatig be
schouwde aangifte niet tijdig een aan
slag werd ingekohierd betreffende de in
komsten van het jaar 1981 (aanslagjaar 
1982) de bedrijfsvoorheffingen dienen te
rugbetaald, 

terwijl, de aangifte die niet voldoet 
aan de vorm- en termijnvereisten van de 
artikelen 214 tot 218 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.) ge
lijkgesteld wordt met een niet-aangifte 
waarvoor de belasting alsook de aanvul
lende belasting, in afwijking van artikel 
264 W.I.B., mag worden gevestigd gedu
rende drie jaar vanaf 1 januari van het 
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt ge
noemd, en het Hof van Beroep, bij een 
geschil nopens het verval van het recht 
van de Administratie om de belasting te 
vestigen, zelf moet onderzoeken of de 
aanslag binnen de wettelijke termijnen 
ten kohiere is gebracht, en dit ongeacht 
de door de Administratie toegepaste pro
cedure, vermits het al dan niet toepassen 
van de voor een onjuiste of onregelmati
ge aangifte voorziene aanslagprocedure 
geen gevolg heeft ten aanzien van de 
toepasselijke aanslagtermijn en de 
schending van een procedureregel 
slechts een voorlopige nietigheid ople
vert, zodat het Hof, nu de aangifte door 
een van de echtgenoten niet was onder
tekend en, derhalve, niet bestaande was, 
niet zonder schending van artikel 97 van 
de Grondwet en de artikelen 214, § 2, 
259, eerste lid, en 260 W.I.B. heeft beslist 
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dat. de aanslagen dienden gevestigd te 
worden binnen de in artikel 264 W.I.B. 

· voorziene termijn enkel omdat de aangif
te door de Administratie, gelet op de toe
gepaste procedure, als regelmatig werd 
beschouwd: 

Overwegende dat de belasting
plichtige, ingevolge de artikelen 212 
en 214 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), in de 
vormen en ingevuld zoals door de 
Koning bepaald, een aangifte moet 
overleggen; 

Overwegende dat, krachtens het 
te dezen toepasselijke artikel 259, 
eerste lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), bij 
niet-aangifte, bij laattijdige overleg
ging van aangifte of wanneer de 
verschuldigde belasting hoger is dan 
de belasting met betrekking tot de 
belastbare inkomsten en de andere 
gegevens vermeld in de daartoe be
stemde rubrieken van een aangifte
formulier dat voldoet aan de vorm
en termijnvereisten, gesteld hetzij 
bij de artikelen 214 tot 218, hetzij 
bij ter uitvoering van artikel 220 ge
nomen bepalingen, de belasting of 
de aanvullende belasting, in afwij
king van artikel 264, mag worden 
gevestigd gedurende drie j aar vanaf 
1 januari van het jaar waarnaar het 
aanslagj aar wordt genoemd, waar
voor de belasting verschuldigd is; 

Overwegende dat als niet-aangifte 
niet enkel moet worden beschouwd 
de totale afwezigheid van overleg
ging van het bij koninklijk besluit 
voorgeschreven aangifteformulier, 
maar ook het overleggen van een 
aangifte waarin essentii:~le inhoude
lijke gegevens, zoals de onderteke
ning door de echtgenote, ontbreken; 

Overwegende dat het hof van be
roep, aangezien belastingzaken de 
openbare orde raken, in feite en in 
rechte en binnen de perken van het 
aan zijn oordeel onderworpen ge
schil, zelf uitspraak moet doen; dat 
het niet gebonden is door de beslis
sing van het bestuur onder meer 
met betrekking tot de tijdigheid van 
de aangifte; 

Overwegende dat het hof van be
roep vaststelt dat de aangifte in de 
personenbelasting voor het aanslag
jaar 1982 niet ondertekend werd 
door de verweerster; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen : 1. dat « de fiscus de aan
gifte van (verweerders) heeft aan
vaard als tijdig, hetgeen impliceert 
dat de aangifte voldoet aan de ver
eisten van de wet (minstens als dus
danig wordt aanvaard » }; 2. << dat uit 
de enkele omstandigheid dat (de 
verweerster sub 2} de aangifte niet 
mede ondertekend niet ten genoege 
van recht kan worden afgeleid dat 
de fiscus de aanslag (art. 3719606) 
van ambtswege heeft gevestigd »; 
3. dat de « aanslag, betrekking heb
bend op de inkomsten van 1981, 
aanslagjaar 1982, op grand van een 
tijdige en regelmatig beschouwde 
aangifte werd gevestigd in novem
ber 1983, kennelijk na het verstrij
ken van de in art. 264 W.I.B. bepaal
de termijn, derhalve laattijdig (is} »; 
4. dat « derhalve de hoofdaanslag en 
de supplementaire aanslag nietig 
zijn »; 

Overwegende dat het hof van be
roep door dit oordeel de aangevoer
de wetsbepalingen met uitzondering 
van de artikelen 97 (oud) van de 
Grondwet en 260 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964), 
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 Hof van Beroep te Brussel. 

16 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier 
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- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Dubois, Antwerpen. 

Nr. 385 

1• KAMER - 16 september 1994 

1° CASSATIEBEROEP - BELASTINGZA
KEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CAS
SATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGE
STELD - EISERS EN VERWEERDERS - VOOR
ZIENING NAMENS EEN OVERLEDENE - ONT
VANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP - BELASTINGZA
KEN - ALGEMEEN - VOORZIENING NAMENS 
EEN OVERLEDENE - HERVATTING VAN GE
DING- ONTVANKELIJKHEID. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
MEERWAARDE- EXPLOITATIE VAN EEN BE· 
DRIJF - VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE STOP
ZETTING - ACTIVA GEBRUIKT VOOR DE EX· 
PLOITATIE VAN HET BEDRIJF- BEGRIP. 

1 o Cassatieberoep namens een overlede
ne is niet ontvankelijk (1). 

2° Wanneer eiser voor het instellen der 
voorziening overleden is, kan de her
vatting van het geding door de erfge
namen van eiser niets verhelpen aan 
de onontvankelijkheid van de voorzie
ning (2). 

(1) Zie in burgerlijke zaken : Cass., 4 april 
1935 (Pas., 1935, I, 214); Cass., 27 mei 1977 
(A.C., 1977, 993), en Cass., 15 dec. 1986, A.R. 
nr. 7674 (A.C., 1986-87, nr. 233), inzake ge
meentebelastingen : Cass., 10 april 1959 (A.C., 
1959, 609). 

(2) Cass., 1 juni 1878, met noot 2 (Pas., 1878, 
I, 282). 

3° Winsten of baten als bedoeld in art. 
20, 4°, W:LB. (1964) zijn de bij volledige 
en definitieve stopzetting van een be
drijf behaalde of vastgestelde meer
waarden op lichamelijke activa die 
voor de exploitatie werden gebruikt en 
onderworpen waren aan de risico's van 
het bedriji (Art. 31, eerste lid, en 1°, 
W.I.B. 1964, thans art. 28, eerste lid, en 
1°, W.I.B. 1992). 

(COOX E.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F.2015.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Gerard 
Coax: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser overleden is 
op 7 juli 1985 en dat de voorziening 
werd ingesteld op 17 september 
1992; 

Overwegende dat de hervatting 
van het geding door de erfgenamen 
van eiser ingesteld voor het Hof, 
hieraan niet kan verhelpen en doel
loos is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van Martha 
Campers: 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van artikel 31, 1° (nieuw 
artikel 28) Wetboek van de Inkomstenbe
lasting, zeals gewijzigd door artikel 84 
van de wet van 25 juni 1973 (B.S., 6 juni 
1973) van toepassing op aanslagjaar 
1980, inkomsten 1979, alsmede schending 
van het wettelijk begrip << activa gebruikt 
voor de exploitatie », 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de feitelijke omstandigheden, waar
van de appellanten (huidige verzoekers) 
de onjuistheid niet aantonen, uitwijzen 
dat het onroerend goed in kwestie uit
sluitend gebruikt werd voor beroepsdoel
einden, daarbij vermeldend dat appelan-
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ten ten onrechte verwijzen naar de 
omstandigheid dat de gebouwen nooit 
werden opgenomen in de balans, nooit 
werden afgeschreven of de financierings
kosten in rekening werden gebracht en 
dat in het kader van de wetsbepalingen 
van kracht op de betrokken aanslagjaar, 
deze omstandigheden niet als voldoende 
bewijs gelden dat de gebouwen geen be
drijfskarakter vertonen en zouden ver
hinderen dat de belasting zou worden ge
heven op de gerealiseerde meerwaarde, 
en dat de beslissing van appellanten in 
het verleden om de gebouwen niet als 
bedrijfsmatig te behandelen niet bindend 
is voor de fiscus, en dat het onroerend 
goed aldus onderworpen was aan de be
drijfsrisico's van de onderneming, 

terwijl artikel 31, 1°, W.I.B. (nieuw arti
kel 28) en het wettelijke begrip « activa 
gebruikt voor de exploitatie » vereisen 
dat de meerwaarde niet aileen betrek
king heeft op activa die feitelijk gebruikt 
worden voor beroepsdoeleinden en aan 
de bedrijfsrisico's van de onderneming 
onderworpen zijn, doch eveneens op acti
va die door toedoen van en met instem
ming van de eigenaar in het bedrijfspa
trimonium werden belegd, wat in concre
to blijkt o.m. uit het opnemen der activa 
in de balans van het bedrijfspartrimoni
um, het boeken van afschrijvingen op de 
activa en het in rekening brengen van 
de erop betrekking hebbende financie
ringskosten, 

zodat het Hof niet geldig kon besluiten 
dat de beslissing van appellanten (huidi
ge verzoekers) om de gebouwen fiscaal 
niet als bedrijfsmatig te behandelen, de 
fiscus niet verhindert om, mits bewijs 
van de verwezenlijking van de gestelde 
voorwaarden, een stopzettingsmeerwaar
de te belasten (schending van artikel 31, 
1°, (nieuw art. 28) Wetboek van de ln
komstenbelastingen, zoals gewijzigd door 
artikel 84 van de wet van 25 juni 1973, 
B.S., 6 juli 1973, van toepassing op het 
aanslagjaar _1980, inkomsten 1979, en van 
het wettelijk begrip • activa gebruikt 
voor de exploitatie »): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 31, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), win
sten en baten als bedoeld in artikel 
20, 4°, van dat wetboek zijn, onder 
meer, die welke worden behaald of 
vastgesteld uit hoofde of ter gele
genheid van de volledige en defini
tieve stopzetting, door de belasting-

plichtige, van de exploitatie van zijn 
bedrijf en die voortkomen van meer
waarden op lichamelijke activa die 
voor die exploitatie werden gebruikt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de betrokken gebouwen 
geen integrerend deel uitmaken van 
het woonhuis van de eisers en inge
richt werden met het oog op de ex
ploitatie als garage en dat dit onroe
rend goed uitsluitend gebruikt werd 
voor beroepsdoeleinden; dat het be
slist dat die gebouwen « onderdeel 
vormen van de onderneming zelf » 
en dat « als onderdeel van de onder
neming de waarde van de gebouwen 
mee de invloed onderging van het al 
dan niet welslagen van de garage 
die erin uitgebaat werd »; dat het 
oordeelt dat de beslissing genomen 
door de belastingplichtige in het ver
leden de gebouwen « fiscaal niet als 
bedrijfsmatig te behandelen » niet 
afdoende bewijst dat de gebouwen 
geen deel uitmaakten van de onder
neming; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende aannemen dat de activa 
voor de exploitatie effectief werden 
gebruikt en onderworpen waren aan 
de risico's van het bedrijf; dat zij al
dus hun beslissing dat de meerwaar
de, krachtens artikel 31, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) te dezen belastbaar was, 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet meer kan 
worden aangenomen; 

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

16 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter- Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conc/usie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en 
Tournicourt, Brussel. 
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3• KAMER - 19 september 1994 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - CONSOLIDATIE DER LETSELS - DA
TUM - OVEREENKOMST - GELDIGHEID -
VEREISTEN - NIET-INACHTNEMING - NIE
TIGHEID. 

Nietig is een overeenkomst tussen de ar
beidsongevallenverzekeraar en de ge
troffene van een arbeidsongeval over 
de datum van de consolidatie der Jet
sels, als daarin de bij art. 65 Arbeids
ongevallenwet op straffe van nietig
heid voorgeschreven vereisten niet in 
acht zijn genomen (1). (Artt. 24 en 65 
Arbeidsongevallenwet.) 

(• A.G.F. BELGIUM • N.V. T. HECQUET) 

(A.R. nr. S.93.0158.F) 

19 september 1994 - 3• kamer- Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Biitzler. 

Nr. 387 

3• KAMER - 19 september 1994 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK-

NEMERS ARBEIDSOVEREENKOMST 

Noot arrest nr. 386 : 

(1) Zie Cass., 28 feb. 1994, A.R. nr. 
S.930068.F, supra, nr. 99. 

EINDE - DRINGENDE REDEN - VOORTDU
RENDE TEKORTKOMINGEN - OGENBLIK. 

2° CASSATIE - VERNIETIG!NG - OMVANG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BE
SLISSING - VERNIETIGDE BESLISSING -
VROEGERE PROCESHANDELING. 

1 o Wanneer een werkgever aan een per
soneelsafgevaardigde of een kandi
daat-personeelsafgevaardigde lopende 
voortdurende tekortkomingen verwijt, 
bepaalt hij de datum waarop, naar zijn 
oordeel, die lopende voortdurende te
kortkomingen elke professionele sa
menwerking definitief onmogelijk ma
ken vanaf het ogenblik waarop zij 
door de arbeidsgerechten als juist en 
voldoende zwaarwichtig zouden beoor
deeld worden (1). (Art. 4, § I, Wet van 
19 maart 1991.) 

2" Cassatie reikt in de regel niet tot pro
ceshandelingen van v66r de uitspraak 
van de vernietigde beslissing (2). (Im
pliciet.) 

(• CATERPtLLAR BELGIUM • N.V. T. SZKUDLARS
Kl, C.S.C. - FEDERATION REG!ONALE DE CHAR

LEROI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. S.94.0005.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1993 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 4, inzonderheid §§ 1 en 
4, van de wet van 19 maart 1991 houden
de bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de onderne
mingsraden en in de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandi
daat-personeelsafgevaardigden, 

doordat, nu vaststaat dat « de gedra
ging van de heer S... (de eerste verweer
der) moet worden beschouwd als een 
voortdurende tekortkoming die duurt 
sinds 17 maart 's morgens ••, het arrest 
wijst op wat er verder tussen 17 en 29 
maart 1993 is gebeurd en vervolgens be-

(1) en (2) Zie cone!. O.M. 
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slist dat « toen de N.V. C... (thans de 
tweede eiseres) de heer S ... (de eerste 
verweerder) en de tweede verweester op 
de hoogte bracht van haar voornemen 
om hem te ontslaan, te weten op 5 april 
1993, de termijn van drie werkdagen vol
gend op de dag gedurende welke de 
werkgever kennis heeft gekregen van 
het feit dat het ontslag zou rechtvaardi
gen, verstreken was (artikel 4, § 1, van ' 
de wet van 19 maart 1991) , en doordat 
het aldus oordeelt op grond dat: « de 
werkgever op 29 maart een definitieve 
beslissing heeft genomen. Het is genoeg 
geweest, de arbeidsbetrekkingen kunnen 
onmogelijk blijven voortduren zoals de 
heer S... het wil...; de vennootschap be
seft dat haar werknemer zijn houding 
helemaal niet zou veranderen. De heer 
D ... zendt hem een aanmaningsbrief 
waaruit kan worden afgeleid dat, in ge
val van weigering, verdere arbeidsbe
trekkingen onmogelijk zijn. "Wij nemen 
bij<~evolg en van nu af niet meer aan dat 
u de nachtarbeid verricht, zoals u tot nu 
toe gedaan hebt en wij eisen dat u voor
taan met de dagploeg werkt in het ge
bouw E. De vennootschap heeft haar ver
antwoordelijkheid op zich genomen en u 
moet zulks ook doen ". Er dient op gewe
zen dat de heer D ... in die brief van 29 
maart ... niet betwist dat hij duidelijk ge
zegd heeft dat hij, ingeval de werknemer 
weigert te gehoorzamen, hij met de pro
cedure zou beginnen. Die brief van 29 
maart, de dag waarop de werknemer 
kennis heeft gekregen van het feit dat 
het ontslag zou rechtvaardigen, een ulti
matum was waardoor de bij artikel 4, 
§ 1, van de wet van 19 maart 1991 gestel
de termijn van drie dagen is beginnen te 
lopen, wat betekende dat de brief waarin 
sprake was van het ontslag van de heer 
S ... hem uiterlijk op 1 april en niet op 5 
april toegezonden werd "• 

terwijl volgens artikel 4, § 1, van de 
wet van 19 maart 1991, « de werkgever 
die het voornemen heeft ( een van de bij 
de wet van- 19 maart 1991 beschermd.e 
werlmemers) te ontslaan de betrokkene 
en de organisatie die hem heeft voorge
dragen moet inlichten bij een ter post 
aangetekende brief, die verstuurd wordt 
binnen drie werkdagen volgend op de 
dag gedurende welke hij kennis heeft ge
kregen van het feit dat het ontslag zou 
rechtvaardigen. Hij eveneens binnen de
zelfde termijn, bij verzoekschrift zijn 
zaak aanhangig moet maken bij de voor
zitter van de arbeidsrechtbank »; over
eenkomstig die bepaling, het feit dat de 
dringende red en oplevert, aan de. werk-

nemer bekend is wanneer hij, ten einde 
zijn beslissing met kennis van zaken te 
nemen in verband met het bestaan van 
het feit en de omstandigheden waardoor 
het als een dringende reden kari worden 
beschouwd, voldoende zekerheid heeft 
om zelf overtuigd te zijn en ook ten op
zichte van de andere partij en het ge
recht; de vereiste zekerheid om de bo
venvermelde termijn van drie dagen te 
doen lopen niet kan worden verkregen 
voordat het door de werkgevet als drin
gende reden beschouwde feit door de 
werknemer is begaan; bij een voortdu
rende tekortkoming van de werknemer, 
die termijn eerst begint te lopen wan
neer de werkgever - die de werknemer 
heeft aangemaand om die tekortkoming 
te doen ophouden daar hij anders om 
dringende reden zou worden ontslagen 
- vaststelt dat de werknemer met die 
verwittiging geen rekening heeft gehou
den; het arbeidshof erop wijst dat uit de 
brief van 29 maart 1993 « kan worden af
geleid dat als (de eerste verweerder wei
gert overdag en niet meer 's nachts te 
werken), verdere arbeidsbetrekkingen 
onmogelijk zijn »; het ook aanneemt dat 
degene die de brief heeft geschreven 
« niet betwist dat hij duidelijk gezegd 
heeft dat hij, ingeval de werknemer wei
gert te gehoorzamen, hij met de procedu
re zou beginnen »; aldus blijkt dat, val
gens het arrest zelf, er van de dringende 
reden van het ontslag eerst sprake kon 
zijn als de eerste verweerder weigerde 
zich aan het bevel van eiseres te onder
werpen; de in artikel 4, § 1, van de wet 
van 19 maart 1991 bedoelde termijn dus 
pas kon beginnen te lopen nadat de 
werkgever had vastgesteld dat de eerste 
verweerder had geweigerd in te gaan op 
het bevel dat hem op 29 maart 1993 was 
gegeven en niet vanaf diezelfde dag, die 
niet overeenstemde met die waarop de 
brief was verzonden. De omstandigheid 
waarop het (arbeids)hof wijst, te weten 
dat de eerste verweerder « overdag op 
30, 31 maart en 1 april niet is komen 
werken , de regelmatigheid van het ar
rest niet belnvloedt, aangezien dit de ter
mijn van drie dagen doet lopen - niet 
vanaf 30, 31 maart en 1 april 1993 -
maar vanaf 29 maart 1993, vermits het 
beslist dat de brief van 29 maart « de bij 
artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart 
1991 (1) gestelde termijn is begi:nnente 
!open »; · 

eerste onderdeel, daaruit volgt dat zo 
het arrest heeft willen beslissen dat de 
werkgever op 29 maart (( kennis had w,n 
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het feit dat het ontslag rechtvaardigde », 
het de betekenis en de draagwijdte van 
de brief van 29 maart 1993 heeft mis
kend, alsmede de bewijskracht ervan 
heeft- geschonden, daar het feit, volgens 
zijn uitlegging ervan, bestond in de wei
gering te gehoorzamen aan het bevel dat 
erin werd gegeven en niet in dat bevel 
zelf (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, het arrest, nu het 
aannam dat eiseres, volgens de brief van 
29 maart 1993, de eerste verweerder 
slechts wilde ontslaan indien hij niet in
ging op het bevel dat hem werd gegeven 
om met de dagploeg te werken, niet naar 
recht kon beslissen dat de in artikel 4, 
§ 1, van de wet van 19 maart 1991 be
doelde termijn op 29 maart 1993 is begin
nen te !open en dat het verzoekschrift 
tot ontslag en de ontslagbrief « uiterlijk 
op 1 april en niet op 5 april » respectie
velijk aan de rechtbank, de eerste ver
weerder en zijn vakorganisatie hadden 
moeten gezonden worden (schending van 
artikel 4, § 1, van de wet van 19 maart 
1991) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat luidens artikel 

4, § 1, van de wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling 
voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de co
mites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen als
mede voor de kandidaat-personeels
afgevaardigden, de werkgever die het 
voornemen heeft een personeelsafge
vaardigde of een kandidaat-perso
neelsafgevaardigde om een dringen
de reden te ontslaan, hem en de orga
nisatie die hem heeft voorgedragen 
hierover moet inlichten bij een ter 
post aangetekende brief, die ver
stuurd wordt binnen drie werkda
gen volgend op de dag gedurende 
welke hij kennis heeft gekregen van 
het feit dat het ontslag zou rechtvaar
digen. Hij eveneens, binnen dezelfde 
termijn, zijn zaak bij verzoekschrift 
aanhangig moet maken bij de voor
zitter van de arbeidsrechtbank; 

Overwegende dat wanneer het feit 
dat het _ ontslag zou rechtvaardigen, 
een voortdurende tekortkoming is, 

het oordeel over het ogenblik waar
op die lopende tekortkoming elke 
professionele samenwerking onmid
dellijk en definitief onmogelijk 
maakt, aan de werkgever toekomt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « (verweerder) sinds juni 
1991 plaatsvervangend afgevaardig
de is in het comite voor veiligheid 
en gezondheid »; dat het oordeelt 
dat << de gedraging van (verweerder) 
moet worden beschouwd als een 
voortdurende tekortkoming, die 
duurt sinds 17 maart 's morgens » 
en dat de brief van 29 maart 1993 
van eiseres aan verweerder een 
<< aanmaning is waaruit kan worden 
afgeleid dat, in geval van weigering, 
verdere arbeidsbetrekkingen onmo
gelijk zijn »; 

Overwegende dat het arrest, door
dat het om die redenen beslist dat 
<< die brief van 29 maart ( ... ) een ulti
matum was waardoor de bij artikel 
4, § 1, van de wet van 19 maart 1991 
gestelde termijn van drie dagen is 
beginnen te lopen », die bepaling 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

19 september 1994 - 3• kamer- Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verheyden -
Grotendeels gelijkluidende conclusie (3) 
van de h. Leclercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps. 

(3} Het O.M. concludeerde tot cassatie van 
het best'reden arrest en tot gedeeltelijke cassa
tie van het vroeger · arrest van het arbeidshof 
van 17 sept. 1993 (zie cone!. O.M.). Het geannq-. 
teerde arrest vernietigt aileen het bestreden 
arrest. Het Hof was wellicht van oordeel dat te -
dezen een uitbreiding van de cassatie, volgens 
hem, praktisch weinig belang had. 
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Nr. 388 

HOF VAN CASSATIE Nr. 388 · 

. 2• KAMER - 20 september 1994 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN (DOUANE 

EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - GEVOLGEN, 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- VERZWA
RING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE 
- HOOFDGEVANGENISSTRAF- INTREKKING 
VAN HET UITSTEL VAN DE TENU!TVOERLEG
GING ~ GELDBOETE- TOEKENNING VAN HET 
UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING. 

Er is verzwaring van de toestand van de 
beklaagde in hoger beroep wanneer de 
appelrechter dezelfde hoofdgevangenis
straf en dezelfde boete oplegt als de 
eerste rechter, maar aan de beklaagde 
het uitstel t.a. V- de hoofdgevangenis
straf ontneemt, terwijl hij het toekent 
voor de geldboete (1)- (Art. 211bis Sv.) 

(DESMET) 

ARREST 

(A.R. nr. P.92.7159.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 september 1992 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 21lbis van het Wetboek van Strafvor
dering, zoals ingevoegd bij artikel 149 
Wijzigingsbepalingen (artikel 3) van de 
wet van 10 oktober 1967, 

doordat het arrest eiser voor de feiten 
omschreven onder de tenlasteleggingen 
A en B samen gepleegd van minstens 
4 maart 1985 tot 3 maart 1988 veroor
deelt tot een gevangenisstraf van drie 
maanden en een geldboete van 3.000 
frank, door de opdeciemen op 180.000 
frank gebracht, of tot een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden -
echter voor de geldboete uitstel van ten
uitvoerlegging gedurende een termijn 
van drie jaar verleent; voorts de overtui
gingsstukken OS : 559/88, 560/88 en 
662/88 verbeurd verklaart, eiser een bij
drage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp 
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Ge-

(1) Zie Cass., 10 mei 1994, A.R. nr. P.94.0014.N 
(A.C., 1994, nr_ 230, en noot 2). 

welddaden oplegt en hem veroordeelt tot 
het betalen van bepaalde kosten, met na
me 12.888 frank in eerste aanleg en 2.673 
frank in hager beroep (te verhogen met 
een vergoeding van 500 frank ingevolge 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
29 juli 1992), 

terwijl de eerste rechter wel eenzelfde 
straf had uitgesproken maar uitstel had 
verleend voor de gevangenisstraf, zodat 
het hof van beroep, door eiser het voor
deel van het uitstel wat betreft de gevan
genisstraf te ontnemen, de straf heeft 
verzwaard en bijgevolg geen uitspraak 
kon doen zonder de eenstemmigheid van 
al zijn leden vast te stellen (miskenning 
van artikel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering) : 

Overwegende dat eiser bij het be
roepen vonnis werd veroordeeld tot 
onder meer een hoofdgevangenis
straf van drie maand, met uitstel ge
durende een termijn van vijf jaar, 
en een geldboete van 3.000 frank 
verhoogd met opdeciemen; 

Dat de appelrechters op het hoger 
beroep van onder meer het open
baar ministerie, dezelfde straffen 
opleggen, met dien verstande even
wei dat het uitstel aan eiser wordt 
ontnomen wat de hoofdgevangenis
straf betreft, terwijl daarentegen 
uitstel wordt verleend wat de geld
boete betreft; 

Overwegende dat de appelrechters 
zodoende de tegen eiser uitgespro
ken veroordeling verzwaren; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het niet vaststelt dat het 
uitspraak deed met eenparige stem
men van zijn leden, artikel 2llbis 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 
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20 september 1994 - 2" kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. D'Haenens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 389 

2" KAMER - 20 september 1994 

1o LANDBOUW NATIONALE DIENST 
VOOR DE AFZET VAN LAND- EN TUINBOUWPRO
DUKTEN - VERPLICHTE BIJDRAGE - KARAK
TER. 

2° LANDBOUW - KB. 15 MEl 1986 - BIJ
DRAGEN BEVORDERING « AKKERBOUWPRO
DUKTEN •- RAAD VAN STATE- AFDELING 
WETGEVING - ADVIES - HOOGDRINGEND
HEID. 

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN- WETriGHEID VAN 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - REGLE
MENTAIR BESLUIT - RAAD VAN STATE - AF
DELING WETGEVING - ADVIES - HOOGDRIN
GENDHEID - KB. 15 MEl 1986 - BIJDRAGEN 
- BEVORDERING « AKKERBOUWPRODUK
TEN ». 

4° RAAD VAN STATE - AFDELING WET
GEVING - ADVIES - REGLEMENTAIR BE
SLUIT - HOOGDRINGENDHEID - KB. 15 MEl 
1986 - BIJDRAGEN BEVORDERING • AKKER
BOUWPRODUKTEN • - HOOGDRINGENDHEID. 

1° De verplichte bijdrage bepaald bij art. 
4, c, wet van 27 dec. 1938, betreffende 
de oprichting van een nationale dienst 
voor de afzet van land- en tuinbouw
produkten, als gewijzigd bij de wet 

van 11 april 1983, heeft niet het karak
ter van een belasting of van een retri
butie (1). 

2°, 3° en 4° Naar recht verantwoord is 
het arrest dat vaststelt dat de Koning, 
om de in zijn besluit van 15 mei 1986 
vermelde redenen, de hoogdringend
heid kan inroepen op grand waarvan 
mag worden afgezien van de vraag om 
advies van de afdeling wetgeving van 
de Raad van State (2) (3). (K.B. 15 mei 
1986 betreffende de verplichte bijdra
gen bestemd voor de bevordering van 
de consultatieve afdeling « Akkerbouw
produkten ».) (Art. 3 Wet Raad van 
State.) 

(CLAREBOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. P.92.7208.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 4, c, van de wet van 27 december 
1938, gewijzigd bij de wet van 11 
april 1983, betreffende de oprichting 
van een Nationale Dienst voor deaf-

(1) Gedr.St., Senaat, 1981-1982, nr. 2, 6. 

(2) Zie Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2582 
(A.C., 1982-1983, nr. 188); 11 sept. 1984, A.R. nr. 
8573 (ibid., 1984-1985, nr. 27). 

(3) De reden opgegeven in het koninklijk be
sluit luidt als volgt : « dat verplichte bijdragen 
voor de consultatieve afdeling onverwijld die
nen vastgesteld, ten einde over bijkomende fi
nanciiHe middelen te kunnen beschikken voor 
de bevordering van de afzet van landbouw-, 
tuinbouw- en zeevisserijprodukten vanaf het 
jaar 1985 ». 

Het koninklijk besluit van 15 mei 1986 werd 
opgeheven bij en vervangen door het konink
lijk besluit van 31 juli 1989 (B.S., 21 aug. 1989) 
met dezelfde benaming dat uitwerking had 
met ingang van 1 jan. 1989 behalve het art. 7 
betreffende de overtredingen dat in werking 
trad de tiende dag na de bekendmaking van 
dit besluit in het Belgisch Staatsblad. 
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zet van land- en tuinbouwprodukten, 
deze Dienst een verplichte bijdrage 
kan innen per produkt of per groep 
van produkten zoals ze gebundeld 
zijn in de schoot van de consultatie
ve afdelingen bepaald in artikel 5, 
ten laste van natuurlijke en rechts
personen die landbouw-, tuinbouw-, 
en zeevisserijprodukten voortbren
gen, verwerken, vervoeren, verko
pen of in de handel brengen; 

Dat ingevolge artikel 4bis de Ko
ning op vraag van de betrokken con
sultatieve afdeling en na advies van 
de raad van beheer van de Dienst, 
bij een in ministerraad overlegd be
sluit, op de voordracht van de minis
ter van landbouw, het bedrag van de 
in artikel 4, c, verplichte bijdrage en 
de wijze van inning ervan vaststelt; 

Overwegende dat in het Verslag 
van de Senaatscommissie voor de 
landbouw en de middenstand wordt 
uiteengezet: « De nieuwe mogelijk
heid om bijdragen te innen is be
stemd voor die gevallen waar de be
trokkenen zelf wensen bij te dragen 
voor een betere exportpromotie in 
hun sector. Dit kan dus van sector 
tot sector verschillen. De staatsse
cretaris verduidelijkt nog dat, tenge
volge van het amendement, de fond
sen binnen de onderscheiden secto
ren kunnen worden besteed. Dus 
geen algemene verhoging, geen 
parafiscaliteit », en « Wanneer de 
meerderheid van de sector beslist 
een actie te voeren, is iedereen ver
plicht de bijdrage te betalen »; 

Dat het Verslag voorts betreffende 
het ingevoegde artikel 4bis zegt: 
« Het is aangewezen de voorstellen 
(zowel tot vaststellen van het bedrag 
als de wijze van inning van de be
dragen te Iaten uitgaan van de con
sultatieve afdelingen die per pro
dukt opgericht worden, aangezien 
de bijdragen per produkt zullen wor
den bepaald »; 

Dat de bedoelde bijdrage derhalve 
niet het karakter heeft van een hef
fing die gezagshalve door de over
heid wordt verricht; 

Dat het arrest, dat oordeelt dat de 
van eiser gevorderde bijdrage het 
karakter van een belasting noch van 
een retributie heeft, het begrip be
lasting niet miskent en de artikelen 
111 en 113, thans 171 en 173, van de 
Grondwet niet schendt; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat het tegenstrijdig is te oor
delen, enerzijds, dat de van eiser ge
vorderde bijdragen verplichte bijdra
gen zijn, anderzijds, dat ze geen 
belasting zijn; 

Overwegende dat het onderzoek 
van de aangevoerde tegenstrijdig
heid in de motivering onderstelt dat 
het Hof wetsbepalingen uitlegt 
waarvan de bestreden beslissing 
toepassing maakt; 

Dat dergelijke grief niet gelijk 
staat met het aanvoeren van een ge
brek aan motivering, mitsdien geen 
verband houdt met het vormvoor
schrift van artikel 97, thans 149, van 
de Grondwet; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel : 

1. W at de voor de appelrechters 
opgeworpen prejudicHHe vraag be
treft: 

Overwegende dat eiser aan het 
hof van beroep heeft gevraagd aan 
het Arbitragehof de prejudiciele 
vraag te stellen: « Wordt het gelijk
heidsbeginsel van de artikelen 6, 
6bis en 112 van de Grondwet (thans 
de artikelen 10, 11 en 172), op zich
zelf genomen en samengelezen met 
de artikelen 110 en 113 van de 
Grondwet (thans de artikelen 170 en 
173) geschonden, doordat in de wet 
van 27 december 1938 betreffende 
de oprichting van een Nationale 
Dienst voor de afzet van land- en 
tuinbouwprodukten, zoals gewijzigd 
door de wet van 11 april 1983, wordt 
bepaald dat ten behoeve van deze 
dienst een belasting kan worden ge
vorderd en aan de Koning wordt 
overgelaten om te bepalen wie de 
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belastingplichtige is, wat het belast
baar feit is, het tarief en het bedrag 
van de belasting? »; 

Overwegende dat artikel 26, § 2, 
derde lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op bet Arbitragehof 
bepaalt dat het rechtscollege waar
van de beslissing vatbaar is voor, al 
naar het geval, boger beroep, verzet, 
vooriening in cassatie of beroep tot 
vernietiging bij de Raad van State, 
niet gehouden is tot het stellen van 
een prejudicii:He vraag aan het Arbi
tragehof : 1 o wanneer het Arbitrage
hoi reeds uitspraak heeft gedaan op 
een vraag of een beroep met hetzelf
de voorwerp; 2° wanneer het rechts
college meent dat het antwoord op 
de prejudicii:He vraag niet onont
beerlijk is om uitspraak te doen; 3° 
wanneer de wet, het decreet of de in 
artikel 26bis van de Grondwet be
doelde regel een regel of een artikel 
van de Grondwet bedoeld in § 1 
klaarblijkelijk niet schendt; 

Overwegende dat de appelrechters 
zeggen: « Vermits de voornoemde 
bijdrage geen belasting is bestaat er 
ook geen reden om de door (eiser) 
vooropgestelde prejudicieHe vraag 
aan het Arbitragehof. te stellen. Het 
Hof (van beroep) is immers van oor
deel dat de artikelen 6, 6bis en 112 
van de Grondwet (thans de artike
len 10, 11 en 172} klaarblijkelijk niet 
zijn geschonden vermits de aange
vochten bijdrage geen belasting is 
zoals voorgehouden door (eiser). Het 
is dan ook niet zinvol aan het Arbi
tragehof te vragen of de Nationale 
Dienst voor Afzet van Land- en 
Tuinbouwproducten een belasting 
kan vorderen, vermits deze instel
ling zich blijkbaar nooit heeft beroe
pen op het recht om belastingen te 
heffen »; 

Overwegende dat met deze moti
vering de appelrechters eisers con
clusie beantwoorden en op de daar
in vermelde gronden, ontleend aan 
artikel 26, § 2, derde lid, 2° en 3°, van 
de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof de voorge
stelde prejudicH~le vraag niet te stel
len; 

2. Wat de voor het Hof opgewor
pen prejudiciele vragen betreft : 

Overwegende dat eiser het Hof 
verzoekt aan het Arbitragehof vol
gende prejudiciele vragen te stellen : 
« 1. Wordt het gelijkheidsbeginsel 
van de artikelen 6, 6bis en 112 van 
de Grondwet (thans de artikelen 10, 
11 en 172} op zichzelf genomen en 
samengelezen met de artikelen 110 
en 113 van de Grondwet (thans de 
artikelen 170 en 173) geschonden, 
doordat in de wet van 27 december 
1938 betreffende de oprichting van · 
een Nationale Dienst voor afzet van 
land- en tuinbouwprodukten, zoals 
gewijzigd door de wet van 11 april 
1983, wordt bepaald dat ten behoeve 
van deze dienst een belasting kan 
worden gevorderd en aan de Koning 
wordt overgelaten om te bepalen 
wie de belastingplichtige is, wat het 
belastbaar feit is, het tarief en het 
bedrag van de belasting? 2. Wordt 
bet gelijkheidsbeginsel van de arti
kelen 6, 6bis en 112 van de Grand
wet (thans de artikelen 10, 11 en 
172}, op zichzelf genomen en samen
gelezen met titel IV van Grondwet, 
in het bijzonder de artikelen 110 en 
113 (thans titel V, artikelen 170 en 
173} geschonden, doordat in de wet 
van 27 december 1938 betreffende 
de oprichting van een Nationale 
Dienst voor de afzet van land- en 
tuinbouwprodukten, zoals gewijzigd 
door de wet van 11 april 1983, wordt 
bepaald dat ten behoeve van deze 
dienst een verplichte bijdrage kan 
worden gevorderd en aan de Koning 
wordt overgelaten om te bepalen 
wie de bijdrageplichtige is, wat het 
bijdrageplichtige feit is, het tarief 
en het bedrag van de bijdrage, zodat 
de bijdrageplichtige de rechtsbe
scherming wordt ontzegd die hem 
door titel IV van de Grondwet 
(thans titel V) geboden wordt? »; 

Overwegende dat de door eiser 
voorgestelde prejudiciele vragen uit
gaan van de onderstelling dat de be
doelde verplichte bijdrage een belas
ting of een retributie is waarop de 
titel IV, thans V, van de Grondwet 
toepasselijk is; 
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Dat om de redenen uiteengezet in 
het antwoord op een eerste middel 
dit uitgangspunt berust op een ver
keerde uitlegging van de wettelijke 
bepaling waarvan toepassing wordt 
gevraagd; 

Dat uit de vermelde redenen volgt 
dat titel IV, thans V, van de Grand
wet te dezen niet toepasselijk is; 

Dat derhalve het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is, mitsdien het Hof niet gehouden 
is de opgeworpen prejudicUHe vra
gen aan het Arbitragehof te stellen; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

zeggen : « (Eiser) toont niet aan dat 
het K.B. van 15 mei 1986 nietig zou 
zijn wegens schending van de arti
kelen 3 en 84 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State. Het 
koninklijk besluit motiveert de drin
gende noodzakelijkheid door te ver
wijzen naar de behoefte om over bij
komende financUHe middelen te be
schikken voor de bevordering van 
de afzet van landbouw-, tuinbouw en 
visserijprodukten vanaf het jaar 
1985, wat een overwijlde vaststelling 
van de bijdragen vergde. Gelet op 
de talrijke adviezen die dienden ge
vraagd te worden en het vereiste ak
koord van de minister van Begro
ting dat slechts dateert van 28 
maart 1986 mag worden aangeno
men dat de Koning zich met de no
dige spoed van zijn taak heeft ge
kweten. Ten andere de hoogdrin
gendheid moet worden geappre
cieerd op het ogenblik waarop zij 
wordt ingeroepen ( ... ). Gezien het 
bestreden K.B. zijn uitwerking dien
de te hebben vanaf 1 januari 1986 
kon de Koning oordelen dat er hoog
dringendheid was op het ogenblik 
dat hij zijn Besluit nam. Hieraan 
doet geen afbreuk het feit dat een 
spoedeisend advies kan worden ge
vraagd aan de afdeling van de Raad 
van State )); 

Overwegende dat de appelrechters 
met deze motivering wettig vaststel
len dat te dezen de Koning bij zijn 
besluit van 15 mei 1986 de hoogdrin-

gendheid, die toelaat · af te zien van 
de vraag om advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State, 
om de in dit besluit vermelde bijzon
dere en pertinente redenen heeft in
geroepen, inzonderheid omwille van 
de omstandigheid dat het koninklijk 
besluit ingevolge de talrijke te vra
gen adviezen niet eerder kon wor
den genomen maar niettemin uit
werking moest hebben vanaf 1 ja
nuari 1986; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

20 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Huybrechts - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. M. Denys, Brussel. 

Nr. 390 

2• KAMER - 21 september 1994 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING- DAGVAARDING - VER
MELDINGEN - MISDRIJF - DATUM - BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER - VERBETE
RING - VOORWAARDEN. 
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2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VEROORDELING - MISDRIJF 
- DATUM VAN DE FElTEN- VERBETERING 
DOOR DE RECHTER - WETTIGHEID - VOOR
WAARDEN. 

1° en 2° De vermelding in de dagvaar
ding van de dag waarop de feiten zijn 
gepleegd is maar voorlopig en het 
staat aan de feitenrechter die datum 
definitief vast te stellen naar de uit
slag van het onderzoek en hem zo no
dig te verbeteren; de rechter mag 
evenwel een dergelijke verbetering ai
leen aanbrengen op voorwaarde dat de 
door hem bewezen verklaarde feiten 
dezelfde zijn als die welke aan de ver
volging ten grondslag Jagen en de be
klaagde de gelegenheid gekregen heeft 
om verweer te voeren tegen de verbe
terde omschrijving (1). 

(VANDERERVEN 
T. GEMEENTE EIGENBRAKEL E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.030l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 179, 182, 195, 199 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest vaststelt 
dat « de tegen eiser bewezen verklaarde 
feiten van de telastlegging, zoals ze in de 
dagvaarding zijn omschreven, gebeuren 
vanaf 6 maart 1986 »; dat het vervolgens 
beslist • dat 3 maart 1986 moet worden 
beschouwd als de aanvangsdatum van de 
periode van het misdrijf »; dat het vast
stelt « dat beklaagde over die wijziging 
van de telastlegging verweer heeft ge
voerd na daartoe te zijn aangezocht », 
waarna het de door de eerste rechter te
gen de beklaagde uitgesproken veroorde
ling bevestigt, met dien verstande even
wei dat de bijdrage, bedoeld in de wet 

(1) Zie Cass., 5 dec. 1984, A.R. nr. 3834 (A.C., 
1984-85, nr. 216). 

van 24 december 1993, wordt verhoogd 
tot 10 frank en de vergoeding voor ge
rechtskosten, bedoeld in het koniriklijk 
besluit van 23 december 1993, wordt ge
bracht op 1.000 frank, 

terwijl de appelrechter enkel kennis 
neemt van de oorspronkelijke vordering, 
zoals zij voor de eerste rechter was ge
bracht, en de beklaagde niet wettig kan 
veroordelen wegens andere feiten . dan 
die welke in de dagvaarding vermeld 
stonden en waarover de eerste rechter 
uitspraak gedaan heeft; dat de 'eerste 
rechter kennis genomen heeft van en 
uitspraak gedaan heeft over feiten die 
gepleegd werden vanaf 6 maart 1986 en 
dat zelfs identieke, doch na 3 maart 1986 
gepleegde feiten noodzakelijkerwijs an
dere feiten zijn dan die waarvan de eer
ste rechter kennis genomen heeft : 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd uit hoofde van het feit dat hij 
vanaf 6 maart 1986 het Waalse Wet
hoek van Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw heeft overtreden door 
zonder voorafgaande en uitdrukke
lijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen het re
lH~f van de grond van een te Lillois 
gelegen perceel te wijzigen en die 
wijziging in stand te houden; 

Overwegende dat het arrest, waar
bij eiser uit dien hoofde wordt ver
oordeeld, vermeldt « dat 3 maart 
1986 moet worden beschouwd als de 
aanvangsdatum van de telastlegging 
verweer heeft gevoerd na daartoe te 
zijn aangezocht »; 

Overwegende dat de vermelding 
in de dagvaarding van de dag waar
op de feiten zijn gepleegd maar 
voorlopig is en dat het aan de fei
tenrechter staat de datum definitief 
vast te stellen naar de uitslag van 
het onderzoek en hem zo nodig te 
verbeteren; 

Dat de rechter een dergelijke ver
betering aileen mag aanbrengen op 
voorwaarde dat de door hem bewe
zen verklaarde feiten dezelfde zijn 
als die welke aan de vervolging ten 
grondslag lagen en de beklaagde de 
gelegenheid gekregen heeft om ver
weer te voeren tegen de aldus ver
beterde omschrijving; 
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Overwegende dat uit het arrest en 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 19 oktober 1993 van het hof 
van beroep blijkt dat beide voor
waarden te dezen vervuld zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

a) door de verweerster de gemeen
te Eigenbrakel; 

Overwegende dat eiser geen bij" 
zonder middel aanvoert; 

b) door verweerster, de cooperatie
ve vennootschap P. & V. Assuran
ces: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

c) door de verweerster het Waalse 
Gewest: 

Overwegende dat het arrest de 
rechtsvordering van genoemde ver
weerster niet ontvankelijk verklaart; 
dat eiser geen belang heeft om zich 
tegen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiseres, in zoverre die voorzie
ning gericht is tegen de beslissing 
op de door de cooperatieve ven
nootschap P. & V. Assurances tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering;· verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

21 september 1994 - 2• kamer- Voor
zittet: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -

Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Delahaye en Houtekier. 

Nr. 391 

2• KAMER - 21 september 1994 

1° STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATRE
GEL, WETTIGHEID - VERSCHEIDENE BE
KLAAGDEN - STRAFTOEMETING - ONAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - STRAF - VERSCHEIDENE BE
KLAAGDEN - STRAFTOEMETING - CRITERIA 
- GRENZEN. 

1° en 2° De rechter bepaalt, binnen de 
door de wet gestelde perken, op onaan
tastbare wijze de strafmaat die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van 
het bewezen verklaarde misdrijf; de 
feitenrechter maakt wettig gebruik 
van z1jn beoordelingsbevoegdheid wan
neer hij de beslissing dat aan een van 
de beklaagden een zwaardere straf 
moet worden opgelegd dan die waartoe 
een mededader is veroordeeld grondt 
op de zwaarte van de onderscheiden 
misdrijven van de beklaagden (1). 

(1) Zie Cass., 13 aug. 1986, A.R. nr. 674 (A.C., 
1985-86, nr. 695). 
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(DE BROUWER G.C.J., DE BROUWER G.J.G. 
T. DELODDERE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0495.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters 

de plicht hadden om met toepassing 
van artikel 521, tweede en derde lid, 
van het Strafwetboek, een gevange
nisstraf met een geldboete op te leg
gen; 

Dat zij de strafmaat voor elk van 
die straffen verantwoorden door de 
overweging dat, « gelet op de zwaar
te (van de) feiten (van de zaak), die 
een bedreiging vormen voor de li
chamelijke integriteit van derden, 
de openbare rust en veiligheid, en 
die de basisregels van de samenle
ving op onduldbare wijze schenden, 
ter afschrikking een strenge straf 
moet worden opgelegd die alleen 
verminderd wordt omdat de feiten 
lang geleden gebeurd zijn »; 

Overwegende voor het overige dat 
de rechter binnen de door de wet 
gestelde perken, op onaantastbare 
wijze de strafmaat bepaalt die hij in 
verhouding acht tot de zwaarte van 
het bewezenverklaarde misdrijf; 

Dat het hof van beroep, nu het de 
beslissing dat aan eiser een zwaar
dere straf moest worden opgelegd 
dan die waartoe een mededader is 
veroordeeld grondt op de zwaarte 
van de onderscheiden misdrijven 
van de beklaagden, gebruik ge
maakt heeft van zijn beoordelings
bevoegdheid; 

Dat het de beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen 

............... , 

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

21 september 1994 - 2e kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie-, 
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. V. Van Aelst, Brussel. 

Nl'. 392 

28 KAMER - 21 septembel' 1994 

1° WAPENS - VERBODEN WAPEN - BE
GRIP. 

2° MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN 
VERSCHONING - RECHTVAARDIGING - ON
OVERKOMELIJKE DWALING- GOEDE TROUW. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
VERDRAGSBEPALINGEN - GRONDSLAGEN -
VRIJ VERKEERVAN GOEDEREN- BEPERKIN
GEN - OPHEFFING - VERBOD - UITZONDE
RINGEN. 

4° WAPENS - VERBODEN WAPEN - WA
PENWET - DOEL. 

5° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICH
TING VAN HET HOF VAN CASSATIE - VOOR
WAARDE. 

6° WAPENS- VERBODEN WAPEN- DOLK 
- DOLKMES - EUROPESE. GEMEENSCHAP
PEN- VERDRAG- VRIJ VERKEER VAN GOE
DEREN - BEPERKINGEN - VERBOD - UIT
ZONDERING - OPENBARE VEILIGHEID - GE
VOLG . 
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7° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICH
TING VAN HET HOF VAN CASSATIE- WAPEN 
- VERBODEN WAPEN - DOLK - DOLKMES -
VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN- BEPERKIN
GEN - DOEL - OPENBARE VEILIGHEID - GE
VOLG. 

1° Het wettelijk begrip verboden wapen 
wordt niet miskend door de rechter 
die, na te hebben vermeld dat « onder 
dolk of daarmee gelijkgesteld mes 
moet worden verstaan een kart ]em
met, bevestigd aan een handvat, en 
met de punt waarvan, hoewel aan een 
kant afgerond, kan worden gestoten », 
beslist dat aan die omschrijving vol
doet bet Opinelmes met een spits ]em
met van een tiental centimeter lang en 
bijna twee centimeter breed, dat door 
middel van een ring kan worden vast
gezet (1). 

2° Dwaling is slechts dan een rechtvaar
digingsgrond als zij onoverkomelijk is, 
wat niet het gevolg is van de enkele 
goede trouw van de dader van het feit 
(2). 

3° Luidens art. 36 E.E.G.-Verdrag vor
men de bepalingen van de artt. 30 tot 
en met 34 geen beletsel voor verboden 
of beperkingen van invoer, uitvoer of 
doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van bescherming van de 
openbare zedelijkheid, de openbare or
de, de openbare veiligheid. (Artt. 30 tot 
34 en 36 E.E.G.-Verdrag.) 

4° De Belgische wetsbepaling krachtens 
welke dolken en dolkmessen geacht 
worden verboden wapenen te zijn is 
gerechtvaardigd door overwegingen 
van openbare veiligheid. (Art. 3 Wa
penwet.) 

5° Het Hof van Cassatie is in de regel 
maar verplicht om een prejudiciele 
vraag te stellen aan het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschappen, 
wanneer de uitlegging van bepalingen 
van het gemeenschapsrecht noodzake
lijk is om een uitspraak van het Hof 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1989, A.R. nr. 2556 
(A.C., 1988-89, nr. 320) en 31 maart 1993, A.R. 
nr. 402 (ibid., 1993, nr. 171). 

(2) Cass., 15 maart 1994, A.R. nr. 6557 (A.C., 
1994, supra, nr. 120). 

van Cassatie mogelijk te maken (3). 
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

6° en 7° Aangezien verboden of beperkin
gen van invoer, uitvoer of doorvoer, 
die gerechtvaardigd zijn uit hoofde 
van bescherming van de openbare vei
ligheid, uitdrukkelijk zijn toegestaan 
door het E.E.G.-Verdrag en de Belgi
sche wetsbepaling krachtens welke 
dolken en dolkmessen geacht worden 
verboden wapenen te zijn, gerechtvaar
digd is door overwegingen van openba
re veiligheid, vereist de toepassing van 
die nationaalrechtelijke bepaling geen 
uitlegging van bepalingen van het ge
meenschapsrecht en is bet Hof derhal
ve niet gehouden een prejudiciele 
vraag te stellen aan het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschappen 
(4). (Artt. 30 tot 34, 36 en 177 E.E.G.
Verdrag; art. 3 Wapenwet.) 

(DENEUBOURG) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0659.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op de memorie van eiser ... ; 
Over het eerste middel : 
W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

tegenstrijdig is, wanneer het ener
zijds vermeldt dat « onder dolk of 
daarmee gelijkgesteld mes moet 
worden verstaan een kort lemmet, 
bevestigd aan een handvat en met 
de punt waarvan, hoewel aan een 
kant afgerond, kan worden gesto-

(3) Zie Cass., 10 feb. 1992, A.R. nr. 9229; 10 
sept. 1992, A.R. nr. 9296 (A.C., 1991-92, nrs. 298 
en 602) en 30 juni 1994, A.R. nr. 9296 (ibid., 
1994, supra, nr. 341). 

(4) I.v.m. de onderscheiden bevoegdheden 
van het Hof van Justitie van de Europese Ge
meenschappen en de nationale rechterlijke in
stanties, zie H.v.J., 27 maart 1963, nrs. 28 tot 
30/62, Jur. H.v.J., 1963, biz. 59 tot 91, inz. biz. 
75 en 76; zie oak Cass., 1 dec. 1993, A.R. nr. 
P.93.0913.F (A.C., 1993, nr. 494). 
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ten » en, anderzijds, beslist dat aan 
die omschrijving voldoet het Opinel
mes met een spits lemmet van een 
tiental centimeter lang en bijna 
twee centimeter breed, dat door 
middel van een ring kan worden 
vastgezet; 

Dat het onderdeel feitelijke grond-
slag mist; · 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben herinnerd aan wat onder 
dolk of daarmee gelijkgesteld mes 
in de zin van artikel 3, eerste lid, 
van de wet van 3 januari 1933 moet 
worden verstaan, het litigieuze wa
pen beschrijft en op grond van een 
feitelijke beoordeling, zonder het be
grip verboden wapen in de zin van 
bovengenoemde wet te miskennen, 
beslist dat het Opinelmes dat eiser 
bij zich had een verboden wapen is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

bij de straftoemeting rekening heb
ben gehouden met de goede trouw 
van eiser; 

Dat noch uit die overweging noch 
uit de andere vaststellingen van het 
arrest blijkt dat eiser een onoverko
melijke dwaling heeft begaan; dat 
aileen onoverkomelijke dwaling als 
rechtvaardigingsgrond in aanmer
king genomen kan worden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat luidens artikel 

36 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Ge
meenschap de bepalingen van de ar
tikelen 30 tot en met 34 geen belet
sel vormen voor verboden of beper
kingen in invoer, uitvoer of door
voer, welke gerechtvaardigd zijn uit 
hoofde van bescherming van de 
openbare zedelijkheid, de openbare 
orde, de openbare veiligheid; 

Overwegende dat artikel 3 van de 
wet van 3 januari 1933 op de ver-

vaardiging van, de handel in en het 
dragen van wapenen en op de han
del in munitie, krachtens hetwelk 
dolken en dolkmessen geacht wor
den verboden wapenen te zijn is ge
rechtvaardigd door overwegingen 
van openbare veiligheid; dat de toe
passing van die bepaling dus geen 
uitlegging van bepalingen van het 
gemeenschapsrecht vereist; 

Dat er derhalve geen gronden zijn 
om de in de memorie aangegeven 
vragen te stellen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgschreven 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. 

21 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. D. Fosselard, Brussel. 

Nr. 393 

2• KAMER - 21 september 1994 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETIIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - ARREST ALVO
RENS RECHT TE DOEN - VOORWERP. 
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Wanneer het Hof van Cassatie meent 
een door de burgerlijke partij inge
diend verzoek tot verwijzing op grand 
van gewettigde verdenking niet op 
staande voet te moeten afwijzen of 
toestaan, beveelt het de mededeling 
van het verzoekschrift met de b1jlagen 
aan het O.M., dat van de vervolging 
kennis neemt, en gelast het die magis
traat de stukken onder bijvoeging van 
een met redenen omkleed advies in te 
zenden bij de griffie van het Hof (1). 
(Art. 546 Sv.) 

(JOSIS, DELEAU, COOLS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.94.0875.F) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot onttrekking en tot 
verwijzing op grond van gewettigde 
verdenking, · waarvan een eenslui
dend verklaard afschrift bij dit ar
rest is gevoegd en op de griffie van 
het Hof is neergelegd op 28 juni 
1994, en waarin de verzoeksters vor
deren dat de zaken, die onder de 
nrs. 105/91, 51/91 en 46/91 inge
schreven zijn in het kabinet van de 
onderzoeksrechter Veronique Ancia 
te Luik, aan genoemde onderzoeks
rechter zouden worden onttrokken 
en verwezen naar de onderzoeks
rechter van het rechtsgebied van 
een ander hof van beroep; 

Gehoord de verzoeksters in hun 
middelen, uiteengezet door Meester 
Cecile Draps, advocaat bij het Hof 
van Cassatie, en Meester Georges 
Dehousse, advocaat bij de balie van 
Luik; 

Overwegende dat het Hof meent 
dit verzoek niet op staande voet te 
moeten toestaan of afwijzen; dat 
toepassing moet worden gemaakt 
van artikel 546 van het W etboek van 
Strafvordering; 

(1) Zie Cass., 17 feb. 1993, A.R. nr. 407 (A.C., 
1993, nr., 102). , 

Om die redenen, beveelt, alvorens 
recht te doen, de mededeling van 
het verzoekschrift met de bijlagen 
aan de procureur des Konings te 
Luik die van de vervolging kennis 
neemt, en gelast die magistraat de 
stukken binnen de termijn van een 
maand, te rekenen van die dag, on
der bijvoeging van een met redenen 
omkleed advies over het verzoek tot 
verwijzing, in te zenden bij de grif
fier van het Hof. 

21 september 1994 - 2" kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 394 

2• KAMER - 21 september 1994 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONT
TREKKING- ARREST VAN HET HOF- VER
ZET- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERWIJZING 
VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING 
-ARREST VAN HET HOF- VERZET- ONT
VANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF

ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONT
TREKKING - VOORWERP - VERSCHEIDENE 
ZAKEN - SAMENHANG- ARREST VAN HET 
HOF '- VERZET - GEDEELTELIJKE NIET-ONT
VANKELIJKHEID- GEVOLG. 
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4° VERZET - STRAFZAKEN - VERWIJZING 
VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING 
- VOORWERP - VERSCHEIDENE ZAKEN -
SAMENHANG - ARREST VAN HET HOF -
VERZET- GEDEELTELIJKE NIET-ONTVANKE
LIJKHEID - GEVOLG. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het verzet 
tegen een arrest van het Hof waarbij 
de onttrekking van een zaak en de 
verwijzing ervan van een rechtbank 
naar een ·andere bevolen wordt op 
grond van gewettigde verdenking, 
wanneer dat verzet gedaan wordt door 
een persoon die geen partij is in die 
zaak. (Artt. 533 en 549 Sv.) 

3° en 4° Wanneer het Hof twee ogen
schijnlijk samenhangende zaken aan 
een rechtbank heeft onttrokken en ze 
naar een andere rechtbank verwezen 
heeft en het verzet tegen het arrest 
van het Hof voor een van die zaken 
niet ontvankelijk is, is die niet-ontvan
kelijkheid een voldoende reden om het 
verzet ook voor de andere zaak niet 
toe te wijzen. (Artt. 533 en 549 Sv.) 

(JOSIS, DELEAD, COOLS T. PROCUREUR-GENE
RAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0876.F) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 1 juni 1994, waarbij 
de in het kabinet. van de onder
zoeksrechter te Neufchateau onder 
de nrs. 51/91 en 46/94 ingeschreven 
zaken aan die onderzoeksrechter 
onttrokken worden op grond van ge
wettigde verdenking, en waarbij be
volen wordt dat het onderzoek in 
die zaken zal worden voortgezet 
door de onderzoeksrechter te Luik; 

Gelet op het op 28 juni 1994 tegen 
dat arrest gedane verzet; 

Gehoord de verzetdoende perso
nen in hun middelen, uiteengezet 
door Meester Cecile Draps, advocaat 
bij het Hof van Cassatie en Meester 
Georges Dehousse, advocaat bij de 
balie van Luik; 

Gehoord mevrouw Liekendael, ad
vocaat-generaal, in haar conclusie; 

Gelet op de artikelen 548, 549 en 
533 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

I. In zoverre het verzet gericht is 
tegen het dictum van het arrest van 
1 juni 1994 waarbij de in het kabi
net van de onderzoeksrechter te 
Neufchateau onder het nr. 51/91 in
geschreven zaak onttrokken wordt 
aan genoemde onderzoeksrechter : 

Overwegende dat de verzetdoende 
personen geen partij zijn in deze 
zaak; 

Dat het verzet niet ontvankelijk 
is; 

II. In zoverre het verzet gericht is 
tegen het dictum van het arrest van 
1 juni 1994 waarbij de in het kabi
net van de onderzoeksrechter te 
Neufchateau onder het nr. 46/94 in
geschreven zaak onttrokken · wordt 
aan genoemde onderzoeksrechter : 

Overwegende dat de feiten van de 
zaak samenhangend schijnen te zijn 
met de feiten van de onder I bedoel
de zaak nr. 51/91; 

Overwegende dat het ogenschijn
lijk bestaan van samenhang vol
doende grand oplevert voor de be
slissing dat de onderzoeksrechter te 
Neufchateau, aan wie de zaak 51/91 
wegens de niet-ontvankelijkheid van 
het in die zaak gedane verzet defini
tief onttrokken is, ook van de zaak 
nr. 46/94 geen kennis meer mag ne
men; 

Dat het verzet niet kan worden 
toegewezen; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zet; veroordeelt de verzetdoende per
sonen in de kosten. 

21 september 1994 - ze kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Marchal, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Draps. 
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Nr. 395 

1 • KAMER - 22 september 1994 

1° KQQp - ROERENDE GOEDEREN - BE

DING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD- VER
KOPER - SCHULDEISER VAN DE KOPER -
SAMENLOOP - TEGENSTELBAAR KARAKTER 
VAN HET BEDING. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- BIJZONDER VOORRECHT - VOORRECHT 
OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN - VER
KOPER VAN ROERENDE GOEDEREN 
SCHULDEISER VAN DE KOPER- SAMENLOOP 
- TERUGVORDERING- BEDING VAN EIGEN
DOMSVOORBEHOUD - TEGENSTELBAAR KA
RAKTER 

3° TERUGVORDERING VERKOPER 
VAN ROERENDE GOEDEREN- SCHULDEISER 
VAN DE KOPER - SAMENLOOP - BEDING 
VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD - TEGEN
STELBAAR KARAKTER. 

4° KQQp - ROERENDE GOEDEREN - BE

DING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD - AAN
VOERING - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING 
- DOELTREFFENDHEID - VEREISTEN. 

1 o Het beding van eigendomsvoorbe
houd, dat geldt tussen de contracteren
de partijen, is niet tegenstelbaar aan 
de schuldeisers van de koper die in sa
menloop zijn met de verkoper van roe
rende goederen, wanneer de koper in 
het bezit van de verkochte zaak is ge
steld (1). 

2° en 3° Wanneer de verkoper van niet 
betaalde roerende goederen in samen
Joop is met de schuldeisers van de ko
per en de verkochte zaak in diens be
zit is, mag hij nooit het beding van 
eigendomsvoorbehoud aanvoeren om, 
buiten het geval bepaald in art. 20, 5°, 
zesde lid, Hypotheekwet, de zaak terug 
te vorderen (2). 

4° De verkoper die doet blijken dat hij 
een beding van eigendomsvoorbehoud 
wil aanvoeren, stelt daarbij een eenzij-

(1) en (2) Cass., 9 feb. 1933 (Bull. en Pas., 
1933, I, 103) en de cone!. proc.-gen. Paul Le
clercq; 23 mei 1946 (ibid., 1946, I, 205) en de 
cone!. proc.-gen. Leon Cornil. 

dige rechtshandeling die slechts vol
trokken is wanneer de geadresseerde 
kennis neemt van de wilsuiting (3). 

(ANKIT B.V.B.A. IN VEREFFENING, 
T. LES ASSURANCES DU CREDIT N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9517) 

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

Over het middel: schending van arti
kel 97 (oud) van de Grondwet, van dear
tikelen 544, 1101, 1108, 1109, 1134, 1135, 
1138, 1185, 1186, 1582, 1583, 1584, 1604, 
1612, 1613 van het Burgerlijk Wetboek, 
van de artikelen 444, 447, 546, 561, 566, 
567, 568 van hoek III van het Wetboek 
van Koophandel ingevoegd bij de wet 
van 18 april 1851 inzake faillissement, 
bankbreuk en uitstel van betaling, van 
de artikelen 7, 8, 9 en 20.5° van titel 
XVIII van het Burgerlijk Wetboek als ge
wijzigd bij de wet van 16 december 1851 
inzake voorrechten en hypotheken, ge
noemd artikel 20.5°, als gewijzigd bij de 
wet van 29 juli 1957 en, voor zoveel als 
nodig, van de artikelen 1 van de wet van 
16 december 1851 en van de wet van 27 
juli 1937 evenals van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de eenzijdige 
rechtshandelingen waarvoor kennisne
ming is vereist en van de artikelen 5 en 
23 van de wetten van 29 juni 1887 en 10 
augustus 1946 op het gerechtelijk ak
koord gecoordineerd bij Regentsbesluit 
van 25 september 1946, 

doordat het arrest, nu het uitspraak 
diende te doen over de vraag of het be
ding van eigendomsvoorbehoud, dat 
wordt uitgeoefend door de vennootschap 
Indufour, in wier rechten verweerster is 
getreden, bij aangetekende brief van 16 
december 1982, die 's anderendaags is 
ontvangen door de B.V.B.A. Ankit, op de 
dag waarop laatstgenoemde een verzoek 
tot gerechtelijk akkoord door boedelaf
stand indiende, aan de concordataire hoe
del van de B.V.B.A. Ankit kan worden te
gengesteld, beslist dat genoemd beding 
van eigendomsvoorbehoud tegenstelbaar 
is aan de boedel op grond dat het beding 

(3) Zie J. MARTIN DE LA MOL'TTE, L'acte juridi
que unilateral, nrs. 178 e.v. 
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van eigendomsvoorbehoud uitwerking 
krijgt als de verkoper, v66r de samen
loop, op ondubbelzinnige wijze zijn be
doeling doet blijken en dat de wilsuiting 
van de verkoper gebeurt bij het versturen 
van de aangetekende brief waarbij hij het 
beding aanvoert, ongeacht het tijdstip 
waarop de koper kennis neemt van de in
houd van die brief, 

terwijl, enerzijds, verkoop met eigen
domsvoorbehoud van de verkochte zaak 
tot volledige betaling van de prijs een 
verkoop op afbetaling is met betrekking 
tot de eigendomsoverdracht en tot de be
taling van de prijs (artikelen 1136, 1138, 
1185, 1186, 1582, 1583, 1584, 1604, 1612 en 
1613 van het Burgerlijk Wetboek) zodat 
het aanwenden door de verkoper van het 
beding van eigendomsvoorbehoud het 
aanwenden uitmaakt van zijn overeenge
komen terugvorderingsrecht (artikelen 
544, 1134, 1185, 1186 van het Burgerlijk 
Wetboek en artikelen 546, 561, 566, 567, 
568 van het Wetboek van Koophandel en 
artikel 20.5° van de Hypotheekwet); an
derzijds, de verkoper die zijn wil te ken
nen geeft om het beding van eigendoms
voorbehoud aan te voeren een eenzijdige 
rechtshandeling stelt die kennisneming 
vereist, in zoverre die handeling bedoeld 
is om de koper in te lichten over de uit
oefening van dat terugvorderingsrecht 
(algemeen rechtsbeginsel inzake de een
zijdige rechtshandelingen waarvoor ken
nisneming is vereist) zodat een derge
lijke kennisgeving uitwerking krijgt 
wanneer de koper daarvan kennis heeft 
kunnen nemen (artikelen 1101, 1108, 
1109, 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek en zelfde algemeen rechtsbegin
sel); ten slotte de samenloop die volgt uit 
het indienen van een verzoek tot gerech
telijk akkoord door boedelafstand (arti
kelen 7, 8, 9 van de Hypotheekwet en ar
tikelen 5 en 23 van de wetten op het 
gerechtelijk akkoord gecoordineerd bij 
een Regentsbesluit van 25 september 
1946) uitwerking heeft op het uur nul 
van de dag van het indienen van dat ver
zoek (zelfde wettelijke bepalingen en ar
tikelen 444 en 44 7 van het W etboek van 
Koophandel); daaruit volgt dat het ar
rest, door te beslissen dat de kennisge
ving door de N.V. Indufour van het uitoe
fenen van het beding van eigendoms
overdracht tegenstelbaar was aan de 
boedel omdat zij was verstuurd bij brief 
van 16 december 1982, v66r het indienen 
van het verzoek tot akkoord de dag daar
na, zelfs als die brief pas nadien bij de 
vennootschap onder gerechtelijk akkoord 
was aangekomen, een miskenning in-

houdt van : - het kenmerk van eenzijdi
ge rechtshandeling waarvoor kennisne
ming is vereist van de eis tot overeenge
komen terugvordering van de N.V. lndu
four (miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eenzijdige rechts
handelingen waarvoor kennisneming is 
vereist); - althans de wettelijke gevol
gen van de eenzijdige rechtshandelingen 
waarvoor kennisneming is vereist door 
te oordelen dat zij uitwerking hebben op 
de datum waarop zij worden gesteld 
(schending van de in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen en inzon
derheid van de artikelen 1101, 1108, 1109, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek); - hoe dan ook, de gevolgen van 
de samenloop ontstaan uit het indienen 
van het verzoek tot gerechtelijk akkoord 
door boedelafstand (schending van de in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen en inzonderheid van de artikelen 
7, 8, 9 van de Hypotheekwet en van de 
artikelen 5 en 23 van de wetten op het 
gerechtelijk akkoord), door te oordelen 
dat de kennisgeving door de N.V. lndu
four, die in de loop van 17 december 
1982 is aangekomen, tegenstelbaar was 
aan de concordataire boedel terwijl de 
samenloop geacht wordt te nul uur op 17 
december 1982 te zijn gebeurd : 

Over de eerste door verweerster 
tegen het middel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : de mees
te door eiser aangevoerde wettelijke 
bepalingen hebben niets te maken 
met de aangevoerde grief en eiser 
geeft niet aan waarin ze zouden zijn 
geschonden : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
middel de schending aanvoert van 
het oude artikel 97 van de Grond
wet, zonder aan te geven waarin die 
bepaling zou zijn geschonden; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
overige wettelijke bepalingen, waar
van de schending wordt aangevoerd, 
niet vreemd zijn aan de aangevoer
de grief en eiser aangeeft waarin ze 
zouden zijn geschonden; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid, in zoverre hij het oude arti
kel 97 van de Grondwet betreft, 
dient te worden aangenomen; 

Over de tweede door verweerster 
tegen het middel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het be-
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ding van eigendomsvoorbehoud kan 
hoe dan ook worden tegengeworpen 
aan de schuldeisers van de koper 
zodat de bestreden beslissing naar 
recht is verantwoord en het middel 
zonder belang is; 

Overwegende dat het beding 
waarbij de partijen overeenkomen 
de eigendomsoverdracht uit te stel
len hoegenaamd niet ongeoorloofd 
is; dat zij een termijn mogen stellen 
voor die overdracht; 

Overwegende, evenwel, dat dit be
ding, dat tussen de contracterende 
partijen geldt, niet kan worden te
gengeworpen aan de schuldeisers 
van de koper die in samenloop zijn 
met de verkoper van roerende goe
deren wanneer de koper in het bezit 
van de verkochte zaak is gesteld; 

Overwegende dat artikel 20, 5°, 
van de Hypotheekwet van 16 decem
ber 1851 immers de rechten vastlegt 
van de verkoper van roerende goe
deren in samenloop met de schuldei
sers van de koper; 

Overwegende dat de wetgever, 
door die bepaling, aan de verkoper 
van niet betaalde roerende goede
ren, die het bezit van de verkochte 
zaak ten voordele van de koper uit 
handen heeft gegeven, een voor
recht op de prijs van die zaak toe
kent; dat, ongeacht het geval be
doeld in het tweede, derde, vierde 
en vijfde lid van dat artikel 20, 5°, 
dat met dit geval niets te maken 
heeft, het recht van terugvordering 
waarover de verkopers van roerende 
goederen v66r de invoering van het 
Burgerlijk Wetboek beschikten, ai
leen blijft _behouden voor de verko
per die zonder tijdsbepaling heeft 
verkocht, en dan nag mits de terug
vordering geschiedt binnen acht da
gen; dat de vordering tot ontbinding 
binnen dezelfde termijn moet wor
den ingesteld; 

Overwegende dat de wet door de 
uitoefening van de rechtsvordering 
tot terugvordering en van de rechts
vordering tot ontbinding tot die kor
te termijn te beperken, de belangen 
van de niet-bevoorrechte schuldei- , 

sers heeft willen vrijwaren die, nu 
zij merkten dat de koper in het be
zit was van het verkochte goed, te
recht de mening konden zijn toege
daan dat het tot hun onderpand 
behoorde; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 20 van openbare orde is in zo
verre het de betrekkingen tussen de 
verkoper en de schuldeisers van de 
koper regelt; dat de partijen bijge
volg niet door bijzondere overeen
komsten kunnen afwijken van de 
regels die het dienaangaande be
paalt; dat zij inzonderheid het be
ding van eigendomsvoorbehoud niet 
kunnen aanwenden om het recht 
van terugvordering opnieuw in te 
voeren dat die wetsbepaling aileen 
heeft laten bestaan binnen de strak
ke begrenzingen die zij vastlegt en 
ter vervanging waarvan zij het voor
recht van de verkoper heeft inge
voerd; 

Overwegende dat de verkoper, 
wanneer er samenloop is met de 
schuldeisers van de koper en de ver
kochte zaak in diens bezit is, derhal
ve nooit het beding van eigeridoms
voorbehoud mag aanvoeren om bui
ten het in de wet bepaalde geval, de 
zaak terug te vorderen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de verkoper, die 

doet blijken dat hij een beding van 
eigendomsvoorbehoud wil aanvoe
ren, daarbij een eenzijdige rechts
handeling stelt die voor de koper is 
bedoeld en waardoor de verkoper 
van laatstgenoemde de teruggave 
van het verkochte goed eist, zodat 
die rechtshandeling slechts voltrok
ken is wanneer de geadresseerde 
kennis neemt van de verklaring; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat het beding van eigendomsvoor
behoud doeltreffend is zodra de ver
koper, v66r elke samenloop, de aan
getekende brief heeft verstuurd 
waarbij hij dat beding aanvoert en 
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dat het geen belang heeft op welk 
tijdstip de koper daarvan kennis 
heeft kunnen nemen, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

22 september 1994- 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe. 

Nr. 396 

1 e KAMER - 22 september 1994 

IMMUNITEIT - DIPLOMATIEKE IMMUNI
TEIT - IMMUNITEIT INZAKE TENUITVOER
LEGGING - VERDRAG VAN WENEN - ART. 
31.3 - DRAAGWIJDTE. 

Art. 31.3 van het Verdrag van Wenen in
zake diplomatiek verkeer heeft betrek
king op de persoonlijke immuniteit 
van de diplomatieke ambtenaar en 
niet op die van de zendstaat. (Verdrag 
van Wenen van 18 april 1961, goedge
keurd bij de wet van 30 maart 1968.) 

(DUPONT, ALEN T. REPl:BLIEK .ZAiRE) · 

ARREST ( Verta/ing) 

(A.R. nr; C.93.0444.F) 

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

Over het middel: schending van arti
kel 31, inzonderheid § 3, van het Verdrag 
van Wenen inzake diplomatiek verkeer, 
goedgekeurd bij de wet van 30 maart 
1968, 

doordat het hof van beroep de vorde
ring van verweerster gegrond heeft ver
klaard en de opheffing heeft bevolen van 
het uitvoerend beslag onder derden dat 
op de rekeningen van verweerster was 
gelegd, op grand « dat te dezen de ver
bintenis waarvan de uitvoering wordt ge~ 
vorderd, namelijk de betaling van een 
provisioneel bedrag als achterstallige 
huur voor een pand dat, volgens het 
overgelegde huurcontract, door de Zaire~ 
se ambassade - dienst van de militaire 
attache - voor prive-gebruik werd ge~ 
huurd, in strijd is met de immuniteit ten 
aanzien van de rechtsmacht die zich uit
strekt tot het verbieden van elke uitvoe
ringsprocedure; dat immers de immuni
teit ten aanzien van de rechtsmacht van 
de buitenlandse Staten en van hun diplo
matieke ambtenaren en de uitbreiding 
ervan tot de immuniteit inzake uitvoe
ring in het Belgische recht worden gere
geld bij bet Verdrag van Wenen inzake 
diplomatiek verkeer van 18 april 1961, 
goedgekeurd bij de wet van 30 maart 
1968; dat, krachtens artikel 31.3 van dat 
verdrag, ten aanzien van een diplomatie
ke ambtenaar alleen in de onder a, b, en 
c, van § 1, van dit artikel bedoelde geval
len uitvoeringsmaatregelen mogen wor
den genomen, namelijk in het geval van 
een zakelijke actie betreffende particu~ 
liere onroerende goederen die gelegen 
zijn op het grondgebied van de ontvan~ 
gende Staat, tenzij hij deze goederen on
der zich heeft ten behoeve van de zend
staat voor de werkzaamheden van de 
zending, of in geval van een geding be
treffende erfopvolging waarin de . diplo
matieke ambtenaar is betrokken of een 
geding betreffende een handels- of. be
roepsbezigheid; dat de vorderirig. strek
kende tot betaling van huurgelden en 
kosten betreffende een door een diploe 
maat gehuurd particulier appartement 
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niet bet karakter heeft van een vorde
ring in verband met een zakelijke actie 
in de :tin van artikel 31.1 van het Ver
drag v~m Wenen, zodat die ambtenaar 
voor ~~n dergelijke vordering immuniteit 
ten aahzien van de rechtsmacht geniet 
(in dij:!; zin : Cass., 4 oktober 1984, A.C., 
1984-85, nr. 92); dat de eerste rechter ten 
onrechte oordeelt dat toepassing dient te 
worderi gemaakt van artikel 32.3 van dat 
verdrag, in die zin dat door het instellen 
van dit verzet (verweerster) zich niet 
meer op de immuniteit van rechtsmacht 
kan beroepen ten aanzien van de vorde
ring tot afwijzing of onontvankelijk ver
klaren: van het verzet, die de (eisers) als 
tegeneis hebben ingesteld, daar uit § 4 
van hetzelfde artikel blijkt dat het af
stand doen van immuniteit van rechts
macht ten aanzien van burger- of admi
nistratiefrechtelijke procedures niet 
wordt geacht in te houden het " afstand 
doen vim immuniteit ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van het vonnis; hier
voor is een afzonderlijk afstand doen 
van immuniteit noodzakelijk "; dat nu 
" de Zai'rese ambassade - dienst van de 
militajre attache " de huurder is en ai
leen de in de huur vermelde bewoner 
blijkbaar de hoedanigheid van lid van 
het technisch administratief personeel 
heeft, artikel 37.2 van dat verdrag niet 
moet worden toegepast », 

terwijl, naar luid van artikel 31 van 
het Verdrag van Wenen, de diplomatieke 
ambtertaar strafrechtelijke immuniteit 
heeft en ook immuniteit ten aanzien van 
de burgerlijke en administratiefrechte
lijke rechtsmacht; die bepaling de immu
niteit van de diplomatieke ambtenaar 
niet uitbreidt tot de buitenlandse Staten, 

. de ambassades van die Staten of de 
bankrekeningen die op naam van die 
ambassades zijn geopend; het arrest 
vaststelt dat het onroerend goed door de 
Zairese ambassade werd gehuurd en dat 
de rekeningen waarop derdenbeslag 
werd gelegd rekeningen van de ambassa
de zijli; het arrest dat de aan de diploma
tieke ambtenaar verleende diplomatieke 
bescherming toepast op de ambassade 
van de buitenlandse Staat, verweerder, 
derhalve artikel 31 van het Verdrag van 
Wenen van 18 april 1961 schendt : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat, hoe
wei de oorspronkelijke vordering 
strekt tot betaling van de huur en 
kosten van een door een diplomaat 
bewoond prive-appartement, het liti-

gieuze uitvoerend beslag onder der
den in handen van een bankinstel
ling is gelegd « op de rekeningen 
waarvan de ambassade - dienst 
van de militaire attache, namelijk 
de buitenlandse Staat, houder is »; 

Overwegende dat artikel 31-3 van 
het Verdrag van Wenen inzake di
plomatiek verkeer, goedgekeurd bij 
de wet van 30 maart 1968, bepaalt 
dat ten aanzien van een dimplolatie
ke ambtenaar, in de regel, geen uit
voeringsmaatregelen mogen worden 
genomen; 

Overwegende dat die bepaling be
trekking heeft op de persoonlijke 
immuniteit van de diplomatieke 
ambtenaar die moet worden onder
scheiden van de immuniteit van de 
zendstaat; 

Dat het arrest, door aileen op 
voormeld artikel 31 te steunen om 
de opheffing te bevelen van het uit
voerend beslag onder derden dat op 
de goederen van verweerster was 
gelegd, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

22 september 1994 - 1" kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Nelissen grade. 
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HOF VAN CASSATIE 777 

1 • KAMER - 23 september 1994 

1° VERBINTENIS - VERBINTENIS lETS 
NIET TE DOEN - OVERTREDING - SCHADE
VERGOEDING - INGEBREKESTELLING. 

2° OVEREENKOMST - EINDE - VERBIN
TENIS lETS NIET TE DOEN - OVERTREDING 
- SCHADEVERGOEDING - INGEBREKESTEL
LING. 

3° INGEBREKESTELLING - VERBINTE
NIS lETS NIET TE DOEN - OVERTREDING -
SCHADEVERGOEDING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER
LUKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) - BEGRIP EN AARD 
VAN EEN MOTIEF - ART. 97 (OUD) GW. - ON
JUISTE FEITELIJKE VASTSTELLING OF VER
KEERDE BEOORDELING. 

5° GRONDWET - GRONDWET 1831 (ARTT. 1 
TOT 99) - ART. 97 - BEGRIP EN AARD VAN 
EEN MOTIEF - ONJUISTE FEITELIJKE VAST
STELLING OF VERKEERDE BEOORDELING. 

1°, 2° en 3° Schadevergoeding uit hoofde 
van overtreding van een verbintenis 
iets niet te doen is verschuldigd zon
der dat vereist is dat de schuldenaar 
in gebreke wordt gesteld (1). (Art. 1145 
B.W.) 

4° en 5° Een onjuiste vaststelling van lei
ten of een verkeerde beoordeling er
van door de rechter ]evert geen schen
ding op van het vormvereiste van art. 
97 (oud} Gw. (2). 

(1) Cass., 4 sept. 1975 (A.C., 1976, 20). 

(2) Cass., 17 nov. 1977 (A.C., 1978, 318), en 
25 juli 1990, A.R. nr. 8455 {ibid., 1989-90, nr. 
641). 

(DANIEL DOYEN N.V . 
. T. STEN0J MANUFACTURING A.S. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8241) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: scbending van de artikelen 1139, 
1145, 1146, 1184 en 1230 van bet Burger
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet en 2 
van de wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige bei:iindiging van de voor onbe
paalde tijd verleende concessies van al
leenverkoop, gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 13 april 1971, 

doordat bet bestreden arrest vaststelt 
en beslist (p. 6, lid 1) dat de argumenten 
geput « uit de afwezigheid van enige in
gebrekestelling, nu dit bet bestaan van 
een tekortkoming in hoofde van (eiseres) 
aan (baar) contractuele verplichtingen 
niet wegneemt "• « ter zake irrelevant 
zijn » en mede op grand van deze rede
nen, de door eiseres ingestelde boofdeis 
ongegrond verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, bet bestaan 
van een contractuele tekortkoming op 
zicb geenszins de uit de artikelen 1139, 
1145, 1146, 1184 en 1230 van het Burger
lijk Wetboek volgende verplicbting van 
ingebrekestelling wegneemt; bet Hof van 
beroep enkel vaststelt dat eiseres in 
strijd handelde met artikel 2 van de wet 
van 27 juli 1961 en artikel 2 van de tus
sen partijen gesloten overeenkomst d.d. 
25.08.75 boudende bet verbod tot verde
ling, promotie, commercialisatie en ver
koop van coricurrerende befbruggen wel
ke een fundamentele contractuele ver
plichting was in boofde van eiseres; bet 
bestreden arrest door te oordelen dat de 
argumenten m.b.t. de afwezigbeid vaJJ. 
enige ingebrekestelling « irrelevant » wa
ren, zonder vast te stellen dat er een on
berstelbare toestand was ontstaan die 
noodzakelijkerwijze bet nut en de recbtc 
vaardiging van een ingebrekestelling te
niet deed, de in bet middel aangeduide 
bepalingen uit bet Burgerlijk Wetboek 
schendt, 

terwijl, tweede onderdeel, in de mate 
bet bestreden arrest zich zou beroepen 
op een dermate zware contractuele te
kortkoming dat een ingebrekestelling 
zou overbodig geweest zijn, bet arrest 
nalaat te antwoorden op bet middel 
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waarin eiseres liet gelden dat verweer
sters « de situatie dus gedurende vijf 
maanden hebben aanvaard, zonder voor
behoud of protest » (zie beroepsconclusie 
p. 11, sub nr. 8) om hieruit af te leiden 
dat verweesters « derhalve de exclusivi
teitsovereenkomst ten onrechte verbro
ken hebben » (zie beroepsconclusie p. 12, 
sub nr. 12) en op het middel dat verweer
sters door « afwezigheid van enige op
merking gedurende meer dan 5 maand 
na de Auto Technica beurs » nalaten 
• een fout, laat staan een grove fout, in 
hoofde van (eiseres) te bewijzen >> (aan
vullende conclusie, p. 5, sub nr. 9); het 
bestreden arrest, bij gebrek aan ant
woord op deze middelen uit de be
roepsconclusie, niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

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

kel 1145 van het Burgerlijk Wet
hoek, indien de verbintenis bestaat 
in iets niet te doen, hij die daarte
gen handelt, uit hoofde van de enke
le overtreding schadevergoeding ver
schuldigd is; 

Dat noch deze noch enige andere 
in het onderdeel aangewezen wets
bepaling vereisen dat de schulde
naar in gebreke wordt gesteld als de 
verbintenis erin bestaat een daad 
niet te plegen; 

Overwegende dat de appelrechters 
beslissen dat eiseres in weerwil van 
de contractuele bepalingen van de 
distributieovereenkomst concurre
rende produkten heeft verkocht, en 
opgetreden is als verdeler voor fa
brikanten van concurrerende pro
dukten; dat zij aldus oordelen dat ei
seres haar verplichting geen concur
rerende produkten te verkopen, niet 
nakwam; 

Dat zij op die gronden vermoch
ten te beslissen dat een ingebreke
stelling te dezen niet vereist was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

ervan uitgaat dat de appelrechters 
beslissen dat geen ingebrekestelling 
nodig was omdat de contractuele te-

kortkoming dermate zwaar was dat 
een ingebrekestelling overbodig was; 

Dat, nu het arrest die beslissing 
niet inhoudt, het onderdeel berust 
op een onjuiste lezing van het ar
rest, mitsdien feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 97 van de 
Gronwet, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
in het bestreden arrest als volgt oor
deelt: « Overwegende dat gei:ntimeerde 
uit de omstandigheden dat appellanten 
gedurende jaren geduld hebben dat zij 
naast de Stenhoj-bruggen ook Hofman
bruggen verkocht niet kan afleiden dat 
Stenhoj soepel omspringt met artikel 2 
van de distributieovereenkomst; dat de 
Hofman-bruggen, die een hoger draag
vermogen (5 ton) hebben dan deze van 
Stenhoj (2,5 ton) aldus geschikt zijn voor 
zwaar rijdend materiaal en bijgevolg be
stemd zijn voor een ander clientele, im
mers nooit in concurrrentie konden ko
men met deze laatste en de verkoop 
ervan ook niet konden belemmeren >>. 
(bestreden arrest, p. 5), 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar aanvullende beroepsconclusies stel
de : « Ten eerste bevat het Hofmann
gamma ook een twee-palen brug van 2,5 
ton, prijs 7.200 D.M. (ongeveer 150.000 
BF), cfr. stuk 34 » (aanvullende conclu
sie, p. 4, sub. 4; zie ook eerste be
roepsconclusie op p. 10, sub 5); eiseres 
ter staving van haar argument dat de 
partijen art. 2 van de overeenkomst op 
soepele wijze hanteerden, derhalve niet 
alleen een vergelijking trok tussen de 
Hofman-bruggen van 5 ton en de Sten
hoj-bruggen van 2,5 ton, doch ook tussen 
de Hofman-bruggen van 2,5 ton en de 
Stenhoj-bruggen van 2,5 ton; dat het be
streden arrest door enkel te stellen dat : 
« de Hofman-bruggen, die een hoger 
draagvermogen (5 ton) hebben dan deze 
van Stenhoj (2,5 ton), aldus geschikt zijn 
voor zwaar rijdend materiaal en bijge
volg bestemd zijn voor een ander cliente
le, immers nooit in concurrentie konden 
komen met deze laatste en de verkoop 
ervan ook niet konden belemmeren », 
niet antwoordt op het middel van eiseres 
m.b.t. de concurrentiepositie van Hof
man-bruggen van 2,5 ton en de Stenhoj
bruggen van 2,5 ton (schending van art. 
97 Grondwet), 
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terwijl, tweede onderdeel, eiseres in 
haar beroepsconclusie duidelijk stelt dat 
bet Stenhoj gamma hefbruggen niet en
kel bestaat uit een 2-palen hefbrug van 
2,5 ton, doch oak uit « een gamma 4-pa
len hefbruggen, van respectievelijk 3-4 
ton, 8 ton, 16 tot 40 ton >> (conclusie, p. 2, 
sub nr. 3); eiseres ter staving van haar 
argument dat de partijen art. 2 van de 
overeenkomst op soepele wijze hanteer
den, derhalve niet aileen een verge!ij
king trok tussen de Hofmann-bruggen 
van 5 ton en de Stenhoj-bruggen van 2,5 
ton, doch oak tussen de Hofman-bruggen 
van 5 ton en de andere bruggen van 
Stenhoj dan deze van 2,5 ton; bet bestre
den arrest door enkel te stellen dat << de 
Hofmann-bruggen, die een hager draag
vermogen (5 ton) hebben dat deze van 
Stenhoj (2,5 ton), aldus geschikt zijn 
voor zwaar rijdend materiaal en bijge
volg bestemd zijn voor een ander cliente
le, immers nooit in concurrentie konden 
komen met deze laatste en de verkoop 
ervan oak niet konden belemmeren >> 

niet antwoordt op bet middel van eiseres 
m.b.t. de concurrentiepositie van Hof
mann-bruggen van 5 ton en de andere 
Stenhoj-bruggen dan die van 2,5 ton 
(schending van art. 97 Grondwet) : 

Overwegende dat het middel het 
arrest verwijt een onjuiste feitelijke 
vaststelling te hebben gedaan of een 
feitelijke toestand verkeerd te heb
ben beoordeeld; 

Overwegende dat een onjuiste 
vaststelling van feiten of verkeerde 
beoordeling ervan door de rechter 
geen schending uitmaken van het 
vormvereiste van artikel 97 (oud} 
van de Grondwet; 

Dat het middel dat alleen artikel 
97 (oud) van de Grondwet aanwijst 
als geschonden wetsbepaling, niet 
ontvankelijk is; 

23 september 1994 - 1 • kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 398 

1 • KAMER - 23 september 1994 

1° UITVOERBAARVERKLARING 
EXECUTIEVERDRAG - BETEKENING VAN DE 
BU!TENLANDSE BESLISSING - BEWIJS. 

2° CASSATIEMIDDELEN BCRGER-
LIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN -
UITVOERBAARVERKLARING - EXECUTIEVER
DRAG- BETEKENING VAN DE BUITENLAND
SE BESLISSING - AANWIJZING DER GE
SCHONDEN WETSBEPALINGEN. 

1° en 2° Krachtens art. 47 Executiever
drag moet de partij die om de tenuit
voerlegging verzoekt, enig document 
overleggen waaruit kan worden vast
gesteld dat de beslissing volgens de 
wet van de Staat van herkomst uit
voerbaar is en betekend is geworden; 
niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
dat niet aanwijst welke wetsbepaling 
van het vreemde recht zou zijn ge
schonden door de wijze waarop de be
tekening is geschied (1). (Art. 47 Exe
cutieverdrag van 27 sept. 1968, goedge
keurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 

(MUSSEN T. REIBER) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0494.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 mei 1993 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 570 van bet 
Gerechtelijk Wetboek, 27, 28, 31 tot en 
met 49 van bet Verdrag tussen de Sta
ten-leden van de Europese Economische 
Gemeenschap betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelsza
ken en artikel IV van bet Protocol als 
bijlage aan voornoemd verdrag gevoegd, 
ondertekend te Brussel op 27 september 
1968 en goedgekeurd bij wet van 13 ja
nuari 1971; 2 tot en met 7, 9, 10, 24 en 25 

(1) Zie Cass., 7 mei 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 528). 
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van het verdrag inzake de betekening en 
de kennisgeving in het buitenland van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke zaken en in han
delszaken, opgemaakt te 's-Gravenhage 
op 15 november 1965 en goedgekeurd bij 
wet van 24 januari 1970; 1 tot en met 3 
van de Overeenkomst tussen de Belgi
sche regering en de regering van de 
Bondsrepubliek Duitsland tot het verge
makkelijken van de rechtsbetrekkingen 
bij toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's Gravenhage gesloten Verdrag betref
fende de burgerlijke rechtsvordering, on
dertekend te Brussel op 25 april 1959 en 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 31 december 1959 met erratum in 
het Belgisch Staatsblad van 12 januari 
1960, 

doordat het bestreden vonnis het ver
zet van eiser ontvankelijk, maar onge
grond verklaart, op grand van de motie
ven: « Volgens art. 47 van het Verdrag 
van Brussel van 27.9.1968 dient de partij 
dewelke de uitvoering van een buiten
lands vonnis vordert o.a. te bewijzen dat 
dit vonnis betekend werd en uitvoerbaar 
is en dit cfr. de wet van het land waar 
het werd gewezen. Ten deze dient de 
rechtbank vast te stellen dat (verweer
ster) genoemd bewijs leverde daar het 
voorgelegde vonnis melding maakt van 
de betekening per 18.4.1988 en de uit
voerbaarheid ervan werd bevestigd op 
1.8.1991 zodat voldaan werd aan genoem
de vereisten van art. 47. », 

terwijl, krachtens artikel 47, aanhef en 
1° van het Verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelszaken, 
de partij, die de tenuitvoerlegging ver
zoekt, onder meer een document moet 
voorleggen waaruit kan worden vastge
steld dat de beslissing volgens de wet 
van de Staat van herkomst betekend is; 
krachtens artikel VI, eerste lid, van het 
Protocol, als bijlage aan voornoemd ver
drag gevoegd, de gerechtelijke en buiten
gerechtelijke stukken, opgemaakt op het 
grondgebied van een verdragsluitende 
Staat, die medegedeeld of betekend moe
ten worden aan personen die zich op het 
grondgebied van een andere verdragslui
tende Staat bevinden, worden toegezon
den op de wijze als is voorzien in tussen 
de verdragsluitende Staten gesloten ver
dragen of overeenkomsten; de verdragen 
en overeenkomsten gesloten tussen de 
Duitse Bondsrepubliek en Belgie voor
zien als wijzen van toezending aan een 

Belgisch ingezetene: 1° de uitwisseling 
via de in beide landen aangeduide cen
trale overheden zoals geregeld in de arti
kelen 2 tot en met 7 van het verdrag van 
15 november 1965; 2° de toezending langs 
consularire weg zoals geregeld in artikel 
9 van herzelfde verdrag; 3° de betekening 
door een bevoegde Belgische gerechts
deurwaarder op verzoek van zijn Duitse 
collega overeenkomstig art. 10, b van 
hetzelfde verdrag ingevolge machtiging 
voorzien door artikel IV, lid 2, van het 
Protocol, gevoegd als bijlage aan het bo
ger genoemd verdrag van 27 september 
1968 of op verzoek rechtstreeks van de 
belanghebbende zelf overeenkomstig art. 
10, c, van het genoemd verdrag van 15 
november 1965; 4° de toezending door de 
bevoegde Duitse gerechtelijke autoritei
ten rechtstreeks aan de Procureur des 
Konings in wiens rechtsgebied in Belgie 
zich de persoon bevindt voor wie het 
stuk bestemd is, zoals geregeld door de 
artikelen 1 tot en met 3 van de Overeen
komst tussen de Belgische regering en 
de regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland van 25 april 1959, welke over
eenkomst uitdrukkelijk toepasselijk blijft 
op het verdrag van 15 november 1965 
krachtens artikel 24 van dit verdrag; de 
betekening aan de vertegenwoordiger 
van eiser in Duitsland, zoals geattesteerd 
op het door verweerster voorgelegde af
schrift van het vonnis d.d. 8 april 1988 
van het Amtsgericht Bad-Kreuznach, als 
volgt gesteld in de beedigde vertaling : 
« Attest overeenkomstig § 233 a van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring. Voorgaande beslissing werd aan 
verweerder-vertegenwoordiger op 18.4.88 
betekend. Bad Kreuznach, 1 augustus 
1991. Griffie Afd. 9 van het Amtsgericht 
(w.g.) onleesbaar », niet beantwoordt aan 
enige wijze van betekening voorzien in 
de hierboven vermelde verdragen, noch 
aan enige andere verdragsrechtelijke re
gel tussen Belgie en Duitsland afgeslo
ten; zodat het bestreden vonnis, door te 
beslissen dat door de betekening aan de 
vertegenwoordiger van eiser voldaan is 
aan de vereiste van betekening overeen
komstig de wet van het land van her
komst, in onderhavig geval Duitsland, 
terwijl dergelijke betekening niet be
hoort tot een van de wijzen waarop 
krachtens de tussen Bondsrepubliek 
Duitsland en Belgie gesloten verdragen 
en overeenkomsten toezending aan eiser 
dient te geschieden, welke van toepas
sing zijn krachtens artikel 47 van het 
Verdrag van 27 september 1968, niet en
kel genoemd artikel 4 7 van genoemd ver-
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drag en artikel IV van bet erbij gevoeg
de Protocol scbendt, maar tevens de 
bepalingen van de in bet middel aange
haalde verdragen en overeenkomsten die 
de wijzen van toezending regelen (schen
ding van de in de aanhef van bet middel 
aangehaalde bepalingen), minstens niet 
naar recht verantwoord is omdat bet en
kel feit dat een betekening aan de verte
genwoordiger van eiser geschiedde, bet 
besluit niet toelaat dat de toezending 
aan eiser in Belgie volgens de boger aan
geduide wijzen geeerbiedigd werd 
(schending van de in de aanhef van bet 
middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 4 7 van het Executieverdrag, de 
partij die de tenuitvoerlegging ver
zoekt, enig document moet overleg
gen waaruit kan worden vastgesteld 
dat de beslissing volgens de wet van 
de Staat van herkomst uitvoerbaar 
is en betekend is geworden; 

Dat het middel het vonnis verwijt 
te beslissen dat door ·de betekening 
aan de vertegenwoordiger van eiser 
voldaan is aan de vereiste van bete
kening overeenkomstig het land van 
herkomst; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat, volgens het attest 
dat op het litigieuze vonnis voor
komt, dit vonnis betekend werd aan 
de « verweerder-vertegenwoordi
ger »; 

Dat het middel dat niet aanwijst 
welke wetsbepaling van het Duitse 
recht zou zijn geschonden door de 
wijze van betekening die te dezen 
werd gevolgd, niet tot cassatie kan 
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

23 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Ad
voellat: mr. Delahaye. 

Nr. 399 

3• KAMER - 26 september 1994 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OPZEGGING ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR ONBEPAALDE TIJD - WERKNEI}iER -
OPZEGGING V66R UITVOERING - GEVOLG. 

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd is gesloten en de: werk
nemer de overeenkomst v66r het. begin 
van uitvoering beiHndigt met inachtne
ming van de wettelijke bepaalde op
zeggingstermijn, vereisen art. 39,. § 1, 
van de Arbeidsovereenkoms~~nwet 
noch andere bepalingen dat de Qpzeg
ging wordt gegeven wanneer de uitvoe
ring van de overeenkomst is begon
nen, of dat de overeenkomst zal·wor
den uitgevoerd tijdens de opzeggings
termijn die verstrijkt v66rdat de {Jartij
en contractueel tot uitvoering zijn 
verplicht (1). 

(AMEYE T. MIELE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0052.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1992 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 32, enig lid, 3°, 
37, oorspronkelijk eerste tot vierde lid 
waarvan bet tweede tot vierde lid gewij
zigd werden door de wet van 7 november 
1987), 39, § 1 en 82 (zoals gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 14 december 1984) 
van de wet van 3 juli 1978 betreffencj.e de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat bet arbeidsbof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 

(1) Zie Cass., 10 april 1974 (A.C., 1973-74, biz. 
882). Gedr.St., Senaat, 1977-78, 258/2, art. 37, 
biz. 100. 

J. STEYAERT, G. DE GANCK en L. DE SCHRIJ· 
VER, Arbeidsovereenkomst, (reeks A & R Brus
sel - Story-Scientia -) 1990, nr. 864; M. VRAN· 
KEN, • Opzegging van de Arbeidsovereenkomst 
v66r het begin van de uitvoering •, Orientatie 
1985, 141, e.v.; G. HELIN, • Rupture d'un con
trat avant tout commencement d'execution •, 
Orientatie 1990, 80 e.v. 
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partijen op 26 juni (1989) een arbeids
overeenkomst van onbepaalde duur slo
ten, volgens welke eiser in dienst zou 
treden op 18 september 1989, en dat ei
ser bij aangetekend schrijven van 5 juli 
1989 deze overeenkomst opzegde met 
een opzegtermijn van zes weken, ingaan
de op 1 augustus 1989, oordeelt dat eiser 
een opzegvergoeding verschuldigd was, 
die door het arbeidshof, in navolging van 
de eerste rechter, bepaald wordt op 
85.871,- frank, en dienvolgens tevens de 
tegeneis, wegens tergend en roekeloos 
geding, afwijst, op volgende gronden: 
" De aanwezigheid van een latere in
gangsdatum dan deze voorzien bij de on
dertekening van de arbeidsovereenkomst 
ontneemt niets aan haar rechtsgeldig
heid, hetgeen terzake erop neerkomt te 
stellen dat de arbeidsovereenkomst 
rechtsgeldig was sinds de dag van de on
dertekening (26/6/89) zelfs indien de wer
kelijke prestaties een aanvang dienden 
te nemen op 18/9/89; Om aan zulke geldi
ge overeenkomst een einde te stellen 
(het betr(e)ft een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur) voorziet de wet 
hoofdzakelijk hetzij de wil van een der 
partijen, hetzij wanneer een dringende 
reden tot beeindiging voorhanden is; ter 
zake kan niet ontkend worden dat de wil 
van een der partijen, in casu van de 
werknemer, aan de basis lag van de ver
breking; konkreet bekeken komt het er 
op neer dat betrokkene dan hetzij de 
normale opzegtermijn betekent aan de 
tegenpartij en tijdens die periode ef
fectieve prestaties levert, hetzij bij ge
breke ervan een gelijkwaardige vergoe
ding uitkeert; Zoals blijkt uit de om
schrijving van de feitelijke gegevens 
heeft (eiser) een einde gesteld aan de 
overeenkomst vooraleer zij gestart was; 
weliswa'ar · gaf hij een opzeg, maar die 
ging noch met prestaties gepaard, noch 
met een vergoeding; niettemin beweert 
(eiser) dat zijn handelswijze volkomen 
rechtmatig was, ten onrechte echter; im
mers betekent het niet aileen een onge
oorloofde afwijking van de bestaande 
wetgeving, maar daarenboven schept het 
een duidelijke en niet te verrechtvaardi
gen ongelijkheid tussen enerzijds de 
werknemer, reeds in dienst, die zijn op
zegtermijn dient te volbrengen of te ver
goeden en anderzijds de werknemer ge
bonden door een geldige arbeidsovereen
komst dewelke slechts later een aanvang 
zou nemen en die bij vroegtijdige verbre
king aileen een opzeg zou die.ri.en te ge
ven; Om deze redenen meent het hof dat 
(eiser) een opzegvergoeding verschuldigd 

is aan (verweerster); het volgt daarmee 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
(15/2/1973, J.T.T., 1973, 260 - 12/9/1973, 
J.T., 1974, 20 - 14/4/1974, J.T.T.'; 1975, 
10), waarbij het Hof telkens en op duide
lijke wijze voor die optie koos; daarom · 
ook verwerpt het Arbeidshof al de ande
re rechtspraak en rechtsleer door partij
en in hun besluiten aangehaald en die 
uiteindelijk niet dienend zijn ter zake; 
( ... )" (arrest pp. 3-4), 

terwijl, overeenkomstig artikel 32, enig 
lid, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten de ver
bintenissen voorspruitend uit een ar
beidsovereenkomst teniet gaan door de 
wil der partijen, wanneer de overeen
komst voor onbepaalde tijd werd geslo
ten (of wegens dringende reden tot ant
slag); artikel 37, voorheen eerste lid, 
preciseert dat, zo de overeenkomst voor 
onbepaalde tijd gesloten is, ieder der 
partijen het recht heeft om die te beejn
digen door opzegging van de andere; de
ze opzegging overeenkomstig de bepalin
gen van het toenmalige tweede tot 
vierde lid van bedoeld artikel 37 aan for
mete vereisten wordt onderworpen, ter
wijl artikel 82, § 1 van dezelfde wet be
paalt dat de opzegtermijn begint te !open 
de eerste dag van de maand volgend op 
die waarin kennis van de opzegging is 
gegeven; bij artikel 82, §§ 2 tot 4 van de
zelfde wet de criteria tot vaststelling van 
de duur van de opzeggingstermijn wor
den bepaald; door partijen niet betwist 
werd en door het arbeidshof niet ont
kend werd dat eiser op formeel geldige 
wijze op 5 juli 1989, dat wil zeggen na 
het sluiten van de arbeidsovereenkomst, 
een regelmatig geformuleerde opzegging 
van de overeenkomst betekende, met in
gang van de opzegtermijn op 1 augustus 
1989, en met een wettelijk correcte duur 
van zes weken; noch uit de voorbereiden
de werken op de Arbeidsovereenkom
stenwet, noch uit de ratio legis, noch uit 
enige expliciete wetsbepaling, noch uit 
de rechtspraak van Uw Hof blijkt dat 
een voor onbepaalde tijd gesloten over
eenkomst niet zou kunnen worden opge
zegd v66r het aanvatten van de arbeids
prestaties; evenmin voor de regelmatig
heid van een opzegging van een arbeids- . 
overeenkomst gesloten voor onbepaalde 
tijd, vereist wordt dat effectief prestaties 
worden geleverd tijdens deze opzegter
mijn of dat de opzegging, bij ontstente
nis van prestaties zou dienen vergezeld 
te zijn van de betaling van een vergoe
ding; het arbeidshof niet wettig kon oor-
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delen dat in de genoemde omstandighe
den de werknemer " hetzij de normale 
opzegtermijn betekent en tijdens die pe
riode effectieve prestaties Ievert, hetzij 
bij gebreke ervan een gelijkwaardige 
vergoeding uitkeert "; de omstandigheid 
dat een werknemer, die de uitvoering 
van zijn prestaties nog niet heeft · aange
vat, een opzegging van de arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd kan door
voeren met inachtname van een opzeg
termijn die gebeurlijk in zijn geheel 
voorafgaat aan de datum waarop de ar
beidsprestaties hadden moeten worden 
aangevat, en derhalve een opzegtermijn 
kan betekenen die in zijn geheel zal vrij
gesteld zijn van enige prestatie, geen 
" niet te verrechtvaardigen ongelijkheid 
(schept) tussen enerzijds de werknemer, 
reeds in dienst, die zijn opzegtermijn 
dient te volbrengen of te vergoeden en 
anderzijds de werknemer gebonden door 
een geldige arbeidsovereenkomst dewel
ke slechts later een aanvang zou nemen 
en die bij vroegtijdige verbreking aileen 
een opzeg zou dienen te geven "; in de 
eerste hypothese immers contractueel 
bedongen werd dat v66r een bepaalde 
datum geen arbeidsprestaties zouden 
worden geleverd, en derhalve ook geen 
loon zou worden uitgekeerd, terwijl in de 
tweede hypothese een contractueel tot 
prestaties gedwongen werknemer een 
opzeg betekent die, zoals contractueel en 
wettelijk opgelegd, in beginsel met ar
beidsprestaties en de daaruit voortvloei
ende betaling van loon, dient gepaard te 
gaan, 

zodat het arbeidshof niet wettig eiser, 
van wie werd aangenomen dat hij een 
formeel geldige en wettelijke opzegter
mijli had betekend, dewelke inging en 
zou verstrijken v66r de arbeidsprestaties 
dienden te worden aangevat, tot betaling 
van een " opzegvergoeding " kon veroor
delen wegens het feit dat zijn opzegter
mijn niet met het leveren van prestaties 
gepaard ging (schending van aile in de 
aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen) » : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser en verweerster op 26 
juni 1989 een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd hebben geslo
ten die op 18 september 1989 een 
aanvang zal nemen en dat eiser op 
5 juli 1989. opzegging heeft gegeven, 
ingaande op 1 augustus 1989 voor de 
duur van zes weken; dat het arrest 
eiser veroordeelt tot het betalen van 

een opzeggingsvergoeding berekend 
op het brutoloon; . 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 37, § 1, van de Arbeidsovereen
komstenwet, iedere partij het recht 
heeft om de overeenkomst die voor 
onbepaalde tijd is gesloten, te beein
digen door een opzegging aan de an-
dere; · 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 39, § 1, van de Arbeidsovereen
komstenwet, de partij die de voor 
onbepaalde tijd gesloten arbeids
overeenkomst beeindigt zonder in
achtneming van de wettelijk bepaal
de opzeggingstermijnen, gehouden 
is de andere partij een vergoeding 
te betalen die gelijk is aan het lo
pend loon dat overeenstemt hetzij 
met de duur van de opzeggingster
mijn, hetzij met het resterende ge
deelte van die termijn; 

Overwegende dat noch de voor~ 
melde bepalingen noch andere bepa
lingen vereisten dat de opzegging 
gegeven wordt wanneer de uitvoe
ring van de overeenkomst begonnen 
is; dat zij ook niet vereisen dat de 
overeenkomst zou worden uitge
voerd tijdens de opzeggingstermijn 
die verstrijkt voordat de partijen 
contractueel tot uitvoering zijn ver
plicht; 

Dat het arrest, door eiser tot het 
behtlen van een opzeggingsvergoe
ding te veroordelen,. op grand dat de 
opzegging « noch met prestaties, 
noch met een vergoeding » gepaard 
ging, de in het middel aangewezen 
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de gevorderde op
zeggingsvergoeding, over eiseres te
genvordering en over de kosten; 
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-
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slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

26 september 1994 - 3" kamer- Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Bourgeois - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Delahaye. 

Nr. 400 

3" KAMER - 26 september 1994 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OPZEGGING - BEREKENINGSWIJZE - BE
VOEGDHEID RECHTER. 

Bij ontstentenis van een overeenkomst 
als bedoeld bij art. 82, § 3, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet, kan de be
voegdheid van de rechter bij het vast
stellen van de opzeggingstermijn voor 
de beeindiging van een arbeidsover
eenkomst niet worden uitgesloten of 
beperkt door een overeenkomst die 
aan het ontslag voorafgaat en de op
zeggingstermijn of de berekeningswij
ze daarvan heeft vastgesteld (1). 

(YPLON N.V. T. SMITS) 

ARREST 

(A.R. nr. S.93.0136.N) 

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

(1) Zie Cass., 14 jan. 1991, A.R. nr. 8999, 
A.C., 1990-91, nr. 247; Cass., 24 sept. 1990, A.R. 
nr. 8868 (A.C., 1990-91, nr. 36). 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 3, eerste lid, 
van bet Gerechtelijk Wetboek, 39, § 1, en 
82, § 3, eerste lid, zoals gewijzigd bij ko
ninklijk besluit van 28 december 1984, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978, 

doordat het aangevochten arrest, na te 
hebben geoordeeld dat eiseres ten on
rechte een dringende reden inriep bij 
het ontslag van verweerster, de aan ver
weerster toekomende ontslagvergoeding 
begroot op navolgende gronden : • Dat in 
het bedrijf van (eiseres), toen nog Ten
sia, een ontslagregeling werd vastgelegd 
naar aanleiding van de geplande verhuis 
van Luik naar Estaimpuis; dat partijen 
hiertoe verwijzen naar bet protokol-ak
koord opgesteld op 30 september 1987 
tussen de ondertekenende partijen, zijn
de de N.V. Tensia en "de vakbondsaf
vaardigingen die bet gebaremiseerd per
soneel tewerkgesteld in Luik vertegen
woordigen "; dat, meer bepaald met be
trekking tot de ontslagen die na 1 juli 
1988 zullen plaatsvinden, het protocol 
voorziet (tekst voorgelegd in vertaling) : 
" 1. ... c) Ontslag na 1ste juli 1988 Scha
devergoeding (inbegrepen de minimum 
opzegging) gelijk aan het salaris voor de 
periode van de bekomen opzegging bij 
toepassing van de hierna volgende for
mule : formule Claeys gedesindexeerd 
( = formule Claeys + 3 maanden) ver
hoogd met de helft van bet verschil tus
sen de oude gedeplafonneerde formule 
Major en de gedesindexeerde formule 
Claeys"; ( ... ) dat weliswaar enkel bet 
protocol-akkoord wordt voorgelegd, en 
niet een eventuele definitieve tekst; dat 
partijen het er evenwel over eens zijn 
dat de boger weergegeven formule in het 
bedrijf toepassing vond; dat dit trouwens 
nogmaals bevestigd werd in de nota van 
(eiseres) d.d. 19 september 1990 ( ... ) : 
"Voor de werknemers die onder toepas
sing vallen van de overeenkomst geslo
ten te Luik tussen Tensia (nu Yplon 
S.A.) op 30 september 1987 zal de vergoe
ding in overeenstemming zijn met de re
gels zoals beschreven in zulkdanige over
eenkomst "; Overwegende dat, wat de 
toepassing van bet akkoord betreft, (eise
res) meent er te moeten op wijzen dat 
dit enkel gelding heeft voor het gebare
miseerd personeel, en dus niet voor (ver
weerster); dat dit dan weer tegengespro
ken wordt door de eigen brief van 
(eiseres) d.d. 3 januari 1989 (in verta
ling) : " Hierbij herinner en bevestig ik U 
de verbintenis van de vennootschap ten 
aanzien van de kaderleden die aanvaard 
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hebben om mee te verhuizen naar Es
taimpuis (verbintenis die dezelfde is als 
de overeenkomst met de bedienden) 
meer in het bijzonder dat elk ontslag 
door de vennootschap om andere rede
nen dan dringende redenen, aanleiding 
geeft tot ontslagvoorwaarden die gege
ven werden naar aanleiding van de ver
huis en dit voor een periode van 3 jaar 
na 30 juni 1988 "; dat, wat de toepassing 
in de tijd betreft, het protocol onder punt 
4, in een beperking voorziet : het ontslag 
moet plaatsvinden in de periode van 3 
jaar die volgt op de datum van de over
dracht van de maatschappelijke zetel 
(van Luik naar Estaimpuis); het ontslag 
mag ook niet om dringende reden heb
ben plaatsgevonden; Overwegende dat 
(verweerster) aan alle voorwaarden vol
doet om toepassing te vragen van de 
voormelde ontslagregeling : zij heeft de 
verhuis van Luik naar Estaimpuis mee
gemaakt, de verhuis vond plaats in juni 
1988 terwijl zij afgedankt werd in sep
tember 1990, zij moet geacht worden 
zonder dringende reden ontslagen te zijn 
( ... ) •, om vervolgens de aan verweerster 
toekomende verbrekingsvergoeding te 
berekenen in functie van de in het zoge
naamde Tensia-akkoord vermelde formu
le, het arbeidshof de aan verweerster 
toekomende verbrekingsvergoeding al
dus berekent op grand van de overeen
komst die voorafgaand aan de opzegging 
van verweerster door eiseres, werd geslo
ten tussen eiseres en de vakbondsafge
vaardigden van haar gebaremiseerd be
diendenpersoneel, 

terwijl de opzeggingstermijn of de ver
vangende opzeggingsvergoeding voor ho
gere bedienden, categorie waartoe ver
weerster behoorde - hetgeen niet werd 
betwist - vastgesteld moet worden bij 
overeenkomst gesloten ten vroegste op 
het ogenblik waarop de opzegging wordt 
gegeven, hetzij door de rechter; dat dit 
voorschrift van dwingend recht is in het 
voordeel van beide partijen, en aldus 
geen afwijking duldt; de opzeggingster
mijn of vervangende vergoeding slechts 
conventioneel kan worden vastgelegd in 
een individuele overeenkomst tussen 
werknemer en werkgever, en niet in een 
overeenkomst tussen een vakorganisatie 
en de werkgever; de overeenkomst tus
sen werkgever en werknemer slechts 
kan worden gesloten ten vroegste op het 
ogenblik waarop de opzegging gegeven 
wordt, en een overeenkomst die v66r de 
opzegging werd gesloten ter zake niet 
kan worden in aanmerking genomen; de 
rechter de opzeggingstermijn of de ver-

vangende opzegvergoeding dient te bepa
len bij gebreke aan een overeenkomst 
ter zake gesloten tussen werkgever en 
de ontslagen werknemer ten vroegste op 
het tijdstip van de opzegging, 

zodat, eerste onderdeel, het aangevoch
ten arrest de aan verweerster toekomen
de opzeggingsvergoeding niet wettig 
heeft kunnen bepalen op grand van een 
overeerikomst die werd gesloten v66r de 
arbeidsovereenkomst van verweerster 
door eiseres werd opgezegd (schending 
van de artikelen 3, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 39, § 1, en 82, § 3, 
eerste lid, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 28 december 1984, van de Ar
beidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978); 

tweede onderdeel, het aangevochten 
arrest de aan verweerster toekomemde 
opzeggingsvergoeding niet wettig heeft 
kunnen bepalen op grand van een over
eenkomst die werd gesloten tussen de 
vakbondsafgevaardigden van het gebare
miseerd bediendenpersoneel van eiseres 
• rechtsvoorganger en eiseres • rechts
voorganger (schending van de artikelen 
3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
39, § 1, en 82, § 3, eerste lid, zoals gewij
zigd bij koninklijk besluit van 28 decem
ber 1984, van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vergoeding, 

bedoeld in artikel 39, § 1, van de Ar
beidsovereenkomstenwet, blijkens 
die bepaling vastgesteld wordt op 
grond van de opzeggingstermijn; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 82, § 3, eerste lid, van dezelfde 
wet, de opzeggingstermijn die de 
werkgever in acht moet nemen wan
neer het jaarlijks loon van de be
diende het bij die bepaling gestelde 
bedrag overschrijdt, wordt vastge
steld hezij bij overeenkomst geslo
ten ten vroegste op het ogenblik 
waarop de opzegging wordt gegeven, 
hetzij door de rechter; 

overwegende dat, bij ontstentenis 
van een overeenkomst als bedoeld 
in de evengenoemde wetsbepaling, 
het aileen aan de rechter staat de 
opzeggingstermijn vast te stellen; 

Dat de bevoegdheid van de rech
ter alsdan niet kan worden uitgeslo
ten of beperkt door een overeen-
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komst die de opzeggingstermijn of 
de berekeningswijze daarvan heeft 
vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest de op
zeggingsvergoeding van verweerster 
berekent op grand van een opzeg
gingstermijn waarvan de bereke
ningswijze werd bepaald door een 
overeenkomst die aan het ontslag 
voorafging; 

Dat het arrest aldus artikel 82, 
§ 3, eerste lid, van de Arbeidsover
eenkomstenwet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

26 september 1994 - 3" kamer- Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Bourgeois - Verslaggever: mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Biitzler en Delahaye. 

Nr. 401 

2" KAMER - 27 september 1994 

1° ARBEID - ARBEIOSTIJ12EN_EN_ RUSTTIJ
DEN - WEGVERVOER - DAGELIJKSE RIJTIJD 
- BEGRIP. 

2° MISDRIJF TOEREKENBAARHEID -
RECHTSPERSONEN - STRAFRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID. 

1° Luidens art. 6.1, eerste lid, van de 
E.E.G.-verordening 3820/85 van de 
Raad van 20 dec. 1985 (1) is de dage
Jijkse rijtijd de totale rijtijd tussen 
twee dagelijkse rusttijden of tussen 
een dagelijkse rusttijd en een weke
lijkse rusttijd als bedoeld in artt. 8.1, 
en 3 van voormelde verordening. (Art. 
2, K.B. van 13 mei 1987 houdende uit
voering van de E.E.G.-verordening 
3820/85 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer; art. 1, wet 
18 februari 1969 betreffende de maat
regelen ter uitvoering van de interna
tionale verdragen en akten inzake ver
voer over de weg, de spoorweg of de 
waterweg, B.S., 4 april 1969.) 

2° De strafrechtelijke verantwoordelijk
heid voor de miskenning van een aan 
een onderneming door de wet opgeleg
de verplichting berust bij degene die 
namens de onderneming verantwoor
delijk is voor de organisatie van het 
werk met het oog op de naleving van 
de verplichting in kwestie (2). 

(MAES E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0604.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 maart 1993 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge; 

I. Op de voorziening van Garry 
Maes: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, enerzijds, lui

dens artikel 6.1, eerste lid, van de 
Verordening (E.E.G.) nr. 3820/85 van 
de Raad van 20 december 1985 tot 
harmonisatie van bepaalde voor-

(1) Publ. Eur. Gem., nr. L. 370/1 van 31 de
cember 1985. 

(2) Cass., 25 april 1989, A.R. nr. 2712, (A.C., 
1988-89, nr. 484); 6 november 1991, A.R. nr. 
9244, (A.C., 1991-92, nr. 132). 
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schriften van sociale aard voor het 
wegvervoer, de dagelijkse rijtijd de 
totale rijtijd is tussen twee dage
lijkse rusttijden of tussen een dage
selijkse rusttijd en een wekelijkse 
rusttijd, anderzijds, luidens artikel 
8.1, eerste lid, van die verordening 
de dagelijkse rusttijd het aantal 
achtereenvolgende uren rust is de
welke de bestuurder in elke periode 
van 24 uur moet genieten en luidens 
artikel 8.3 de wekelijkse rusttijd het 
aantal achtereenvolgende uren rust 
is waarop in de loop van elke week 
een rusttijd moet worden gebracht; 

Dat door als in artikel 6.1, eerste 
lid, bedoelde dagelijkse rijtijd in 
aanmerking te nemen de totale rij
tijd tussen twee rusttijden die aan 
artikel 8.1, eerste lid, en 8.3 beant
woorden, het vonnis de vermelde ar
tikelen niet schendt en zijn beslis
sing regelmatig motiveert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 september 1994 - ze kamer- Voor
zitter: de h. D'Haenens, voorzitter -
Verslaggever: de h. Dhaeyer - Gelijk
Juidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. M. 
Van Elslander en P. Ronse, Brugge. 

Nr. 402 

ze K.4.iVIER - 27 september 1994 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKE"'
BESLISSI"'GEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFVORDERI"'G -. BESLISSI:-iiGEN 

WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS IN
GESTELD. 

2° UITLEVERING - DOOR DE BUJTEN
LANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT 
AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING 
- UITSPRAAK VAN DE RAADKAMER- DEVO· 
LUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - UIT
LEVERING - DOOR DE BUITENLANDSE OVER
HElD VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING -
UITVOERBAARVERKLARING - AARD VAN DE 
BESLISSING. 

4° UITLEVERING ONDERZOEKSGE· 
RECHT - DOOR DE BUITENLANDSE OVER
HElD VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING -
UITVOERBAARVERKLARING - AARD VAN DE 
BESLISSING. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN - UIT
LEVERING - DOOR DE BUITENLANDSE OVER· 
HElD VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING. 

6° UITLEVERING ONDERZOEKSGE-
RECHT - DOOR DE BUITENLANDSE OVER
HElD VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING -
UITVOERBAARVERKLARING - VERMELDING 
VAN DE TOEPASSELIJKE WETSBEPALJNG. 

7° CASSATIEMIDDELEN STRAFZA-
KEN - NIEUW MIDDEL - UITLEVERING -
ONDERZOEKSGERECHT -'- DOOR DE BUITEN
LANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT 
AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARTNG 
- MiSDRIJF BUITEN HET GRONDGEBIED VAN 
DE VERZOEKENDE STAAT BEGAAN - ONDER
ZOEK VAN FElTEN- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o In strafzaken is in de regel niet ont
vankelijk het cassatieberoep van een 
partij die zich een tweede maal tegen 
dezelfde beslissing in cassatie voorziet 
(1). (Art. 438 Sv.) 

zo Wanneer de raadkamer uitspraak 
heeft gedaan over het uitvoerbaar ver
klaren van het bevel tot aanhoudiilg of 
de daarmee gelijk te stellen akte van 
de buitenlandse overheid, doet de ka
mer van inbeschuldigingstelling, op 
grand van de devolutieve. kracht van 
het tegen die beslissing ingestelde ha
ger beroep, uitspraak over de uitvoer-

(1) Zie Cass., 9 juli 1993, A.R. nr. P.93.1013.F 
(AC, 1993, nr. 317). 
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baarverklaring en neemt die beslissing 
de plaats in van de beroepen beschik
ken (2). (Art. 3 Uitleveringswet) 

3° en 4° De beslissing waarbij een onder
zoeksgerecht uitspraak doet over de 
uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid verleende bevel 
tot aanhouding is geen vonnis in de 
zin van art. 149 Gw. (3). (Art. 149 Gw.) 

5° en 6° Geen wetsbepaling verplicht het 
onderzoeksgerecht dat uitspraak doet 
over de uitvoerbaarverklaring van het 
door de buitenlandse overheid verleen
de bevel tot aanhouding, de toepasse
lijke wetsbepalingen inzake uitlevering 
te vermelden. (Art. 3 Uitleveringswet.) 

7° Wanneer voor het onderzoeksgerecht 
dat het door de buitenlandse overheid 
verleende bevel tot aanhouding uit
voerbaar verklaarde, niet is aange
voerd dat het aan het uitleveringsver
zoek ten grondslag Iiggende misdrijf 
buiten het grondgebied van de verzoe
kende partij werd begaan, is het mid
del dat op deze aanvoering steunt niet 
ontvankelijk; het zou het Hof verplich
ten tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is (4). (Art. 147 
Gw.) 

(DICKINSON) 

ARREST 

(A.R. nr. P.94.1079.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

I. Op de voorzieningen van 11 juli 
1991: 

Overwegende dat in strafzaken in 
de regel een tweede voorziening te
gen dezelfde beslissing niet ontvan-

(2) Zie Cass., 10 juni 1992, A.R. nr. 30 (A.C., 
1991-92, nr. 528). 

(3) Cass., 3 maart 1992, A.R. nr. 6291 (A.C., 
1991-92, nr. 349). 

(4) Zie Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. 
P.93.1659.F (A.C., 1993, nr. 544). 

kelijk is ingevolge artikel 438 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat, nu tegen het ar
rest reeds op 6 juli 1994 cassatiebe
roep werd ingesteld, de voorzienin
gen van 11 juli 1994 niet ontvanke
lijk zijn; 

II. Op de voorziening van 6 juli 
1994: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, wanneer de 

raadkamer uitspraak gedaan heeft 
over het uitvoerbaar verklaren van 
het bevel tot aanhouding of de daar
mee gelijk te stellen akte van de 
vreemde overheid, de kamer van in
beschuldigingstelling, op grond van 
de devolutieve kracht van het tegen 
die beslissing ingestelde hoger be
roep, over die uitvoerbaarverklaring 
uitspraak doet, en deze beslissing de 
plaats inneemt van de beroepen be
schikking; 

Dat het middel, dat de appelrech
ters enkel verwijt de bewijskracht 
van eisers conclusie te schenden en 
de procedurefouten van of voor de 
eerste rechter over te nemen bij de 
verbetering van de datum van de 
beroepen beschikkingen, terwijl het 
bestaan van die datum evenmin 
blijkt uit een regelmatig proces-ver
baal van terechtzitting, vreemd is 
aan de bestreden beslissing van uit
voerbaarverklaring, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Dat voor het overige eiser in ho
ger beroep kennis heeft kunnen ne
men van aile elementen die tegen 
hem werden ingebracht en daarover 
tegenspraak heeft kunnen voeren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling slechts 
om zijn voorlopige invrijheidstelling 
verzocht op grond van de beweerde 
nietigheid van de beroepen beslis
singen tot uitvoerbaarverklaring; 
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Dat hieruit volgt dat, nu de kamer 
van inbeschuldigingstelling eisers 
hager beroep tegen de uitvoerbaar
verklaring van de te zijnen laste 
verleende bevelen tot aanhouding 
niet gegrond bevindt, het verzoek 
om voorlopige invrijheidstelling 
geen grand meer heeft, en het be
streden arrest erover geen uitspraak 
dient te doen; . 

Dat het middel gericht is tegen 
een overtollige reden, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de beslissing 

van een onderzoeksgerecht dat, zo
als te dezen, uitspraak doet over de 
uitvoerbaarverklaring van een door 
een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel, geen vonnis is in 
de zin van artikel 149 van de Grand
wet, mitsdien het arrest die bepa
ling niet heeft kunnen schenden; 

Dat geen wetsbepaling voor
schrijft de toepasselijke wetsbepa
lingen inzake uitlevering in de uit
spraak te vermelden; 

Overwegende dat eiser in conclu
sie de regelmatigheid van de uit
voerbaarverklaring betwistte op 
grand van een beweerd gebrek aan 
dubbele strafbaarstelling, en niet 
wegens de omstandigheid dat de 
aan het verzoek ten grondslag lig
gende misdrijven buiten het grond
gebied van de verzoekende partij 
werden begaan; dat het middel het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het arrest vaststelt dat door de 
verzoekende Staat aan de feiten ge
geven kwalificatie te dezen irrele
vant is, en de ten laste gelegde fei
ten naar Belgisch recht dienen om
schreven te worden als oplichting, 
misbruik van vertrouwen en heling, 
mitsdien voldaan is aan de vereiste 
van de dubbele strafbaarstelling, en 
<< dat samenvattend dient vastge
steld dat aile wettelijke voorwaar-

den met betrekking tot ( ... ) het ver
zoek om uitlevering van (eiser) ver
vuld zijn »; 

Dat de appelrechters aldus ant
woorden op de in het middel weer
gegeven conclusie van eiser en hun 
beslissing naar recht verantwoor
den; 

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, zonder acht te 
slaan op de door eiser op 13 septem
ber 1994 neergelegde stukken, dit is 
minder dan acht dagen v66r de te
rechtzitting van 13 september 1994, 
zoals bepaald door artikel 420 bis 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, verwerpt de voorzieningen; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

27 septembert 1994 - 2• kamer
Voorzitter: de h. Holsters, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Goethals -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J. Billiet, Brussel. 

Nr. 403 

2• KAMER - 28 september 1994 

STRAF - ALLERLEI - MOTIVERING - VROE
GERE VEROORDELING - UITWISSING. 
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De rechter mag,. om de strafmaat te be
pal en, geen rekeniJ?g ho'!-dei! lr!e~ ee? 
vroegere veroordelwg, die wtgewist IS 

krachtens art. 619 Sv. (1). 

(KRAFT DE LA SAULX) . 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nt. P.94.02032.F) 

H.ET HOF; :_ Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1994 door 
het Hof van · Betoep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 619, 620 en 634 van het 
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd 
bij de wet van 8 april 1964_ en de wet van 
9 januari 1991, en schendmg van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 619, § 1, van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet 
van 9 januari 1991, de veroordelin
gen tot geldboeten die zijn opgelegd 
krachtens het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 tot coordinatie van de 
wetten betreffende de politie ov:er 
het wegverkeer, ongeacht hun be
drag worden uitgewist na: verloop 
van drie j aar vanaf de dag van de 
rechterlijke eindbeslissing waarbij 
ze zijn uitgesproken; dat die bepa
ling van toepassing is op de ":eroor
delingen die vervallenverklarmg of 
ontzetting inhouden waarvan de g~
volgen zich niet over meer dan dne 
jaar uitstrekken,_ tenzij het ga_at om 
veroordelingen d1e het verval mhou
den van het recht tot sturen wegens 
lichamelijke ongeschiktheid van de 
bestuurder; 

Overwegende dat blijkens de arti
kelen 620 en 634 van dat wetboek 

(1) Cass., 13 nov. 1991, AR nr. 9141 (A.C., 
1991-92, nr. 140), en 17 nov. 1992, AR nr. 5554 
(ibid., 1991-92, hr. 733). 

uitwissing van veroordelingen de ge
volgen heeft van herstel in eer en 
rechten dat een beletsel vormt, on
der me~r, voor vermelding van die 
beslissingen, in de uittreksels uit 
het strafregister; 

Overwegende dat de appelrechters 
bij een bepaling van de strafmaat 
onder meer rekening hebben gehou
den met het gerechtelijk verleden, 
ofschoon het uittreksel uit het straf
register melding maakt van veroor
delingen die zijn uitgesproken v66r 
1983 en die voldoen aan de bij arti
kel 619 van het Wetboek van Straf
vordering bepaalde voorwaarden en 
dus krachtens die bepaling uitgewist 
waren; 

Dat het arrest aldus niet naar 
recht verantwoord is; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel en van het tweede 
onderdeel van het tweede middel, 
vernietigt het bestreden onderdeel 
van het tweede middel, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de beslissing op 
de strafvordering; beveelt dat van 
het arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

28 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. A. De Bruyn. 
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Nr. 404 

2• KAMER - 28 september 1994 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - ALGEMEEN - OP TEGENSPRAAK 
BEHANDELDE ZAAK - VERDAGING VOOR 
VERDERE BEHANDELING- TOEVOEGING VAN 
NIEUWE STUKKEN - BEKLAAGDE NIET VER
SCHENEN - VERSTEKBESLISSING. 

Een beslissing is in strafzaken bij ver
stek gewezen, wanneer de beklaagde, 
nadat hij aanwezig was op een eerste 
terechtzitting waarop de zaak werd be
handeld en voor verdere behandeling 
werd verdaagd ten einde het O.M ge
Jegenheid te geven om een aanvullend 
onderzoek te verrichten, niet versche
nen is op de terechtzitting waarop 
nieuwe stukken bij het dossier zijn ge
voegd en de zaak in beraad genomen 
is (1). 

(HOUGARDY T. ORAL HYGIENE CENTER N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.0257.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1994 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het middel : ... 
Overwegende dat uit de stukken 

van de rechtspleging blijkt dat de 
zaak op de terechtzitting van 24 juni 
1992, nadat beklaagde de vordering 
van het openbaar ministerie en het 
pleidooi van de burgerlijke partij 
had bijgewoond en zijn verweer had 
voorgedragen, voor verdere behan
deling verdaagd werd naar 25 no
vember 1992, ten einde de procu
reur-generaal gelegenheid te geven 

(1) Zie Cass., 11 dec. 1973 (A.C., 1974, 410), 
en 11 maart 1986, A.R. nr. 223 (ibid., 1985-86, 
nr. 442). 

een aanvullend onderzoek te ver
richten; 

Dat eiser op de terechtzitting van 
25 november 1992 niet verschenen is 
en de zaak in beraad genomen is, 
ofschoon het openbaar ministerie 
nieuwe stukken gevoegd had bij het 
dossier; 

Overwegende dat het op 2 decem
ber 1992 uitgesproken arrest derhalve 
bij verstek is gewezen; dat de appel
rechters, door het verzet van eiser 
tegen die beslissing niet ontvanke
lijk te verklaren, de artikelen 187 en 
188 van het Wetboek van Strafvor
dering schenden en aldus het recht 
van verdediging miskennen; 

Dat het middel gegrond is; 

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

28 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend vuor
zitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. B. Dayez, Brussel. 

Nr. 405 

2• KAMER - 28 september 1994 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP. 
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2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE -
VERNIELD VOERTUIG - B.T.W. 

1 o De schade van de persoon die door 
een onrechtmatige daad is beroofd van 
een zaak die hem niet kan worden te
ruggegeven, komt overeen met de ver
vangingswaarde van die zaak, d. w.z. 
met het bedrag dat nodig is om een 
dergelijke zaak aan te kopen (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

2° Wanneer een voertuig in een ongeval 
is vernield en de schadeh'jder recht 
heeft op het bedrag dat nodig is om 
zich een gelijkaardig voertuig aan te 
schaffen, B.T. W. inbegrepen, moet het 
toegekende bedrag hem in staat stel
len een dergelijk voertuig aan te ko
pen en de belasting op die uitgave te 
beta/en (2). 

(ZOVI T. VOLCKAERTS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. P.94.061l.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat de schade van de 
niet B.T.W.-plichtige eigenaar van 
een volledig vernield voertuig, bene
vens de waarde van het voertuig op 
de dag van het ongeval, ook de 
B.T.W. omvat die bij de aanschaf 
van dat voertuig is betaald; 

(1} en (2) Cass., 13 april 1988, volt. terechtz. 
A.R. nr. 5674 (A.C., 1987-88, nr. 489) met cone!. 
adv.-gen. Liekendael (Bull. en Pas., 1988, I, nr. 
489). 

Overwegende dat de te herstellen 
schade voor de schadelijder niet be
staat in het verlies van de prijs van 
de zaak, maar in het verlies van de 
zaak zelf; dat het toegekende bedrag 
hem in staat moet stellen om een 
gelijkaardige zaak aan te kopen em 
de belasting op die uitgave te beta
len; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het eiser 
veroordeelt om aan verweerder de 
« B.T.W. te betalen op de waarde 
van het voertuig ( ... ) op de dag van 
de aankoop »; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van het arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiser in vier vijfde van de kosten en 
veroordeelt verweerder in het over
blijvende vijfde; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting houden
de in hoger beroep. 

28 september 1994 - 2• kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. P. Van Ommeslaghe. 

Nr. 406 

2• KAMER - 28 september 1994 

BETICHTING VAN VALSHEID - vooR 
HET HOF VAN CASSATIE - CNTVANKELIJK
HEID - VOORW AARDE. 
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De betichting van valsheid voor het Hoi 
van Cassatie, die niet incidenteel in 
een voorziening gedaan wordt, is niet 
ontvankelijk. (Art. 907, eerste lid, 
Ger.W.) 

(MOMMAERTS) 

(A.R. nr. P.94.1104.F) 

28 september 1994 - 2e kamer- Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 407 

1 e KAMER - 29 september 1994 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - WER
KEN - ONDERBREKING DOOR HET BESTUUR 
- VERGOEDING VAN DE AANNEMER- VER
EISTEN. 

De rechter, die vaststelt dat het bestuur 
het bevel heeft gegeven de uitvoering 
van een overheidsopdracht te onder
breken, hoeft niet vast te stellen dat 
de aannemer geen tout heeft begaan 
om hem een vergoeding voor de door 
hem geleden schade toe te kennen. 
(Art. 15.E ME. 14 okt. 1964.) 

(STAD THUIN T. TRAVEXPLOIT N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0279.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1993 door 

het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 15E, § 2, en 25, § 2, van het minis
terieel besluit van 14 oktober 1964 hou
dende het algemeen lastenkohier van de 
overeenkomsten van de Staat, 1319, 1320, 
1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest zegt dat verweer
sters rechtsvordering tegen eiseres op 
grond van artikel 15E, § 2, van het minis
terieel besluit van 14 oktober 1964 ont
vankelijk en in beginsel gegrond is en 
een deskundige aanwijst om de door ver
weerster geleden schade te ramen, op 
grond « dat, in het kader van de toepas
sing van die bepaling, de door de stad 
Thuin ontwikkelde arguinentering inza
ke artikel 25, § 2, van het A.L.K. of de 
fout van de aannemer die de plaats van 
de telefoonkabels kende of hoorde te 
kennen, niet ter zake dienend zijn; dat 
de enige vraag is of de onderbreking van 
het werk, zoals zij te dezen is gebeurd, 
onder de bepalingen van artikel 15E valt 
of, met andere woorden, het gaat om een 
" onderbreking op bevel van het be
stuur ", in de zin van genoemd artikel; 
dat uit de bewoordingen van artikel 15E 
niet kan worden afgeleid dat het aileen 
betrekking heeft op de bevelen tot stop
zetting die uit eigen beweging door het 
bestuur zijn gegeven en die gesteund 
zijn op aan het bestuur te wijten rede
nen die het motu proprio zou aanvoeren; 
dat elke aannemer, die het werk op de 
hem aangewezen dag moet aanvatten, 
dat werk regelmatig moet voortzetten zo
dat het voltooid is binnen de in het be
stek bepaalde termijn; dat aileen het be
stuur de opportuniteit beoordeelt van het 
onderbreken van het werk als het oor
deelt dat de verdere uitvoering geduren
de een bepaalde periode niet zonder hin
der kan gebeuren; dat artikel 15E in die 
zin moet worden begrepen en precies het 
geval betreft waarin het bestuur, in het 
kader van zijn bevoegdheid van leiding 
en toezicht en zonder dat het daarom 
noodzakelijk een fout heeft begaan, de 
mogelijkheid benut om de uitvoering van 
een werk te onderbreken als het dat op
portuun acht, en waarin het daartoe een 
bevel tot onderbreking aan de aannemer 
aflevert die dan een rekening tot schade
loosstelling kan indienen; dat genoemd 
artikel 15E bijgevolg ook betrekking 
heeft op die beslissingen van het be
stuur, luidens welke het van oordeel is 
dat het noodzakelijk of gewoon oppor-
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tuun is het werk te onderbreken wegens 
omstandigheden aan het bestuur door de 
aannemer zijn gemeld en waarvan het, 
zij het impliciet doch zeker, erkent dat 
zij het voortzetten van het werk radikaal 
en terecht verhinderen; ( ... ) dat de stad 
Thuin, nu zij onderlegde technici in 
dienst had en op deskundige wijze door 
haar wegendienst werd bijgestaan, vol
doende onderlegd was om een toestand 
waarvan zij de evolutie had kunnen vol
gen, juist te beoordelen, toen de N.V. 
Travexploit haar bij brief van 13 februari 
1989 meedeelde dat de uitvoering vol
strekt onmogelijk was wegens de aanwe
zigheid van R.T.T.-kabels in de sleuf en 
over de hele plaats van de werken en 
haar formeel vroeg om « ons een bevel 
tot schorsing te geven », wat een precies 
verzoek was dat de N.V. Travexploit dui
delijk in het kader van artikel 15E wilde 
plaatsen; dat de genoemde stad nooit 
enige houding heeft aangenomen waar
uit kon worden afgeleid dat zij weigerde 
het gevraagde bevel tot stopzetting te ge
ven en dat zij oordeelde dat het werk 
zonder grote hinder kon worden voortge
zet; ( ... ) dat de stad Thuin, in die omstan
digheden, klaarblijkelijk impliciet doch 
zeker (zij het ten onrechte) heeft erkend 
dat de uitvoering wegens de R.T.T.-ka
bels onmogelijk was en daaruit norma
lerwijze heeft besloten "dat het werk 
moet worden geschorst "; dat het sche
pencollege bijgevolg door, tijdens zijn be
raadslaging van 5 maart 1979 te " beslis
sen" dat " het werk ... met ingang van 
februari 1979 geschorst is", in feite een 
bevel tot onderbreking van het werk in 
de zin van artikel 15E van het ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964 heeft 
gegeven; dat er duidelijk sprake is van 
een bevel tot onderbreking aangezien de 
stad Thuin later, op 4 juli 1979, formeel 
een bevel tot hervatting van het werk ter 
kennis van de aannemer heeft gebracht; 
dat niet wordt betwist dat de andere ver
eisten van voormeld artikel 15E te dezen 
zijn vervuld, zodat de N.V. Travexploit 
bij ontstentenis van akkoord de volledige 
vergoeding kan vragen van de door haar 
geleden schade die zij kan aantonen », 

terwijl, eerste onderdeel, de aannemer, 
krachtens artikel 15E, § 2, van het minis
terieel besluit van 14 oktober 1964, een 
rekening tot schadeloosstelling mag in
dienen voor de onderbrekingen op bevel 
vim het bestuur; de toepassing van die 
bepaling vereist dat de aannemer die ze 
aanvoert geen fout heeft begaan die een 
oorzakelijk verband vertoont met de on
derbreking van het werk waarvoor hij 

een rekening tot schadeloosstelling voor
legt; eiseres in haar appelconclusie aan
voerde dat verweerster « de aanbeste
ding niet nauwlettend heeft onder
zocht >>, dat zij « de toestand van de 
plaatsen grondiger had moeten onderzoe
ken >> en daaruit afleidde dat verweerster 
« onbetwistbaar een fout heeft begaan 
daar zij zo onvoorzichtig is geweest haar 
prijs te bepalen zonder de zaak eerst vol
doende te onderzoeken >> en dat die ver
plichting van de aannemer om de nodige 
stappen te doen overigens bevestigd 
wordt in artikel 25, § 2, van het ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964 dat de 
werken, metingen en kosten die aan de 
uitvoering van de aanneming eigen zijn 
ten laste van de aannemer legt; het be
streden arrest niet mocht weigeren de 
fouten te onderzoeken die ten laste van 
verweerster worden gelegd en de inwer
king van artikel 25, § 2, door te beslissen 
dat « met betrekking tot de toepassing 
van (artikel 15E, § 2), de argumentatie 
van de stad Thuin omtrent artikel 25, 
§ 2, of omtrent de fout van (verweerster), 
die de plaats van de telefoonkabels ken
de of hoorde te kennen, zonder belang 
is >>; het arrest, dat artikel 15E, § 2, toe
past zonder vast te stellen dat de aanne
mer die het aanvoert geen fout heeft be
gaan die een oorzakelijk verband ver
toont met de onderbreking van het werk 
en zonder de inwerking van artikel 25, 
§ 2, te onderzoeken, niet naar recht is 
verantwoord (schending van de artikelen 
15E, § 2, van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 houdende het algemeen 
lastenkohier van de overeenkomsten van 
de Staat); 

tweede onderdeel, de aannemer krach
tens artikel 15E, § 2, van het ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964 aileen een re
kening tot schadeloosste!ling mag indie
nen als het bevel tot onderbreking van 
het werk door het bestuur is gegeven; 
die bepaling derhalve het geval beoogt 
waarin het bestuur uit eigen beweging 
een bevel tot onderbreking van het werk 
neemt; het begrip bevel impliceert dat er 
eenzijdige band is tussen het bestuur dat 
het bevel geeft en de geadresseerde; het 
arrest, te dezen, vaststelt dat « (verweer
ster) (eiseres) bij brief van 13 februari 
1989 meedeelde dat de uitvoering van 
het werk volstrekt onmogelijk was we
gens de aanwezigheid van R.T.T.-kabels 
( ... ) en haar formeel vroeg om "ons een 
bevel tot schorsing te geven " >>; met an
dere woorden, de onderbreking niet uit 
eigen beweging door het bestuur was be
volen, maar uitdrukkelijk door verweer-



Nr. 408 HOF VAN CASSATIE 795 

ster was gevraagd; het arrest bijgevolg 
uit de omstandigheden die het vermeldt 
niet heeft kunnen afleiden dat eiseres in 
haar besluit van 5 maart 1979 " een be
vel tot onderbreking van het werk in de 
zin van artikel 15E van het ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964 heeft gege
ven »; het bijgevolg artikel 15E, § 2, van 
het in het middel aangewezen ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964 schendt; 

derde onderdeel, in de aanhef van de 
beslissing van eiseres van 5 maart 1979 
wordt vastgesteld dat " de onderneming 
Travexploit sinds 13 februari 1979 het 
werk heeft moeten onderbreken ,, en 
« dat het werk dus moet geschorst wor
den »; artikel 1 van dat besluit verder 
zegt dat het litigieuze werk « geschorst 
is met ingang van 13 februari 1979 »; de 
beslissing van eiseres aldus niet meer 
was dan een bekrachtiging van de feite
lijke schorsing van het werk door eiseres 
en niet een bevel dat het bestuur eenzij
dig aan de geadresseerde, verweerster, 
oplegt; het arrest, door te beslissen dat 
het besluit van 5 maart 1979 moet wor
den uitgelegd als de uitdrukking van een 
bevel in de zin van artikel 15E, § 2, van 
het ministerieel besluit van 14 oktober 
1964, dat besluit derhalve uitlegt op een 
wijze die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het schepencollege van ei
seres in zijn besluit van 5 maart 
1979 heeft « beslist » dat « het werk 
... met ingang van 13 februari 1979 
is geschorst » en dat eiseres later, 
op 4 juli 1979, « formeel een bevel 
tot hervatting van het werk ter ken
nis van de aannemer heeft ge
bracht »; 

Dat het hof van beroep, zonder 
dat besluit uit te leggen op een wij
ze die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan, uit die vaststel
lingen heeft kunnen afleiden dat 
eiseres « in feite een bevel tot on
derbreking van het werk in de zin 
van artikel 15E van het ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964 had af-

geleverd », ook al had verweerster 
om dat bevel gevraagd; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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

roep, nu het heeft vastgesteld dat ei
seres het bevel tot onderbreking van 
het werk had gegeven, zijn beslis
sing dat verweerster bet recht had 
de vergoeding van haar aangetoon
de schade te eisen verantwoordt 
zonder dat het bovendien moet vast
stellen dat verweerster geen fout 
heeft begaan; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van wederant
woord die eiseres heeft neergelegd 
en die geen betrekking heeft op de 
ontvankelijkheid van de voorzie
ning; verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

29 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en Van Ommeslaghe. 

Nr. 408 

1 • KAMER - 29 september 1994 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ALGEMEEN -
HL'WELIJK T"CSSEN VREEMDELINGEN - ZICH 
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TEGEN DE ECHTSCHEIDING VERZETTENDE 
NATIONALE WET VAN DE ECHTGENOOT DIE 
ECHTSCHEIDING VRAAGT - IERSE WET -
DRAAGWIJDTE. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ALGEMEEN -
HUWELIJK TUSSEN VREEMDELINGEN 
ECHTSCHEIDING VRAGENDE ECHTGENOOT 
MET TWEE NATIONALITEITEN - ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE VORDERING- VEREISTEN. 

1° Wanneer beide ecbtgenoten van 
vreemde natonaliteit zijn en de ene 
ecbtgenoot die twee nationaliteiten, 
namelijk de Britse en de lerse natio
naliteit bezit, in Belgie ecbtscbeiding 
vraagt, vermag de Belgiscbe recbter 
niet diens vordering ontvankelijk te 
verklaren op grand dat de lerse wet 
zicb niet tegen ecbtscbeiding verzet, 
terwijl die wet zicb ertoe beperkt bet 
instituut en de gevolgen ervan te er
kennen als ecbtscbeiding is toegestaan 
door de recbter van bet land waarin 
een van de ecbtgenoten zijn woon
plaats heeft ( 1). (Art. 1 wet van 27 juni 
1960.) 

2° Wanneer beide ecbtgenoten van 
vreemde nationaliteit zijn en de ene 
ecbtgenoot die twee nationaliteiten be
zit, in Belgie ecbtscbeiding vraagt, 
moet de Belgiscbe recbter die erop 
wijst dat een van die nationale wetten 
de ecbtscbeiding niet kent, de vorde
ring niet-ontvankelijk verklaren, als 
bij niet vaststelt dat eiser zijn gewone 
en voornaamste vel'blijfplaats beeft in 
bet land dat echtscbeiding wei toestaat 
of waaraan bij feitelijk bet nauwst 
verbonden is (2). (Art. 5, Verdrag van 
's-Gravenhage; art. I wet van 27 juni 
1960.) 

(1) G. VANHECKE en F. RIGAUX, « Examen de 
jurisprudence (1981 tot 1990), Droit interna
tional prive », R.C.J.B., 1991, biz. 167, nr. 32; 
M. FALLON, noot bij Burg. Brussel, 9 maart 
1990, Rev.trim.dr. familial, 1990, blz. 409. 

(2) F. RIGAUX en M. FALLON, Droit interna
tional prive, Larcier, Brussel, 2de uitg. II, 1993, 
biz. 9 en 26. 

(ROCH T. GLYNN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. C.93.0435.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1993 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op 
de toelaatbaarheid van de echtscheiding 
wanneer ten minste een van de echtge
noten een vreemdeling is, van artikel 
5-(1) van de Ierse wet nr. 24 van 1986 Do
micile and Recognition of Foreign Divor
ces Act 1986 en van artikel 1319 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiseres van Franse nat~onal~
teit is en dat verweerder twee natwnah
teiten, namelijk de Britse en de Ierse 
nationaliteit bezit, verweerders vordering 
tot echtscheiding ontvankelijk verklaart 
op grand dat « hoewel de Ierse wet de 
echtscheiding niet kent, zij toch het in
stituut en de gevolgen ervan erkent wan
neer zij is toegestaan door de rechter 
van het land waar een van de beide echt
genoten zijn woonplaats heeft »; 

terwijl, eerste onderdeel, de toelaat
baarheid van de echtscheiding tussen 
vreemde echtgenoten niet door de Belgi
sche wet wordt beheerst als de nationale 
wet van de echtgenoot die echtscheiding 
vraagt, zich ertegen verzet, wat het geval 
is voor de Ierse rechter die de echtschei
ding van Ierse onderdanen niet mag uit
spreken (schending van de wet van 27 
juni 1960); 

tweede onderdeel, de Ierse wet aan de 
Ierse rechter niet toestaat de echtschei
ding uit te spreken, maar zich ertoe be
perkt een in het buitenland uitgesproken 
echtscheiding te erkennen (schending of 
althans miskenning van de bewijskracht 
van de Ierse wet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens artikel 1 

van de wet van 27 juni 1960 op de 
toelaatbaarheid van de echtschei
ding, wanneer ten minste een van 
de echtgenoten een vreemdeling is, 
« in geval van huwelijk tussen 
vreemdelingen de toelaatbaarheid 
van de echtscheiding wegens een 
bepaalde oorzaak beheerst wordt 
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door de Belgische wet, tenzij de na
tionale wet van de echtgenoot die 
echtscheiding vraagt, zich ertegen 
verzet »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « volgens de op 2 oktober 
1986 in werking getreden akte nr. 24 
van 2 juli 1986, met als titel " Domi
cile and Recognition of Foreign Di
vorces Act ", hoewel de Ierse wet de 
echtscheiding in Ierland niet kent, 
zij toch het instituut en de gevolgen 
ervan erkent wanneer de echtschei
ding wordt toegestaan door de rech
ter van het land waar een van de 
echtgenoten zijn woonplaats heeft, 
op voorwaarde dat die woonplaats 
zeker en werkelijk is »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
de Ierse wet de echtscheiding in Ier
land niet kent, voormeld artikel 1 
van de wet van 27 juni 1960 schendt 
doordat het de vordering tot echt
scheiding wegens een bepaalde oor
zaak die door eiser, van Ierse en 
van Britse nationaliteit, was inge
steld, ontvankelijk verklaart op de 
impliciete maar zekere grond dat de 
Ierse wet zich niet tegen de echt
scheiding verzet; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 5 van het Verdrag nopens ze
kere vragen betreffende de wetscon
flicten inzake nationaliteit, op 12 april 
1930 te 's-Gravenhage ondertekend en 
goedgekeurd bij de wet van 20 januari 
1939, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder twee nationalitei
ten, namelijk de Britse en de Ierse natio
naliteit bezit, en verk!aard dat moet 
worden uitgemaakt welke van die twee 
nationaliteiten zijn werkelijke nationali
teit is, beslist dat het geen praktisch be
lang heeft de nationale wet te bepalen, 
omdat het Britse recht het instituut van 
de echtscheiding kent en de Ierse wet de 
echtscheiding erkent wanneer zij door 
een buitenlandse rechter is toegestaan, 
terwijl verweerder door de Belgische 
rechter moest worden behandeld also£ 
hij slechts een nationaliteit had en het 
arrest bijgevolg het bestaan van de echt
scheiding naar Brits recht eerst kon aan
nemen nadat het uitsluitend de Britse 

nationaliteit van verweerder en niet zijn 
lerse nationaliteit had erkend : 

Overwegende dat luidens artikel 5 
van het Verdrag nopens zekere vra
gen betreffende de wetsconflicten 
inzake nationaliteit, op 12 april1930 
te 's-Gravenhage ondertekend en 
goedgekeurd bij de wet van 20 ja
nuari 1939, in een derde Staat een 
persoon die twee of meer nationali
teiten bezit, zal moeten worden be
handeld alsof hij er slechts een had. 
Onverminderd de rechtsregelen, die 
in de derde Staat ter zake van het 
personeel statuut worden toegepast, 
en onder voorbehoud van de gelden
de verdragen, zal deze Staat op zijn 
grondgebied van de nationaliteiten, 
die een zodanige persoon bezit, uit
sluitend erkennen hetzij de nationa
liteit van het land waarin de per
soon zijn gewone en voornaamste 
verblijfplaats heeft, hetzij de natio
naliteit van het land, waaraan deze 
persoon in de gegeven omstandighe
den feitelijk het nauwst verbo:p.den 
schijnt te zijn; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat « in dit geval bepalen wel
ke nationale wet moet worden toe
gepast praktisch geen belang heeft, 
nu de Britse wetgeving het instituut 
van de echtscheiding kent en de Ier
se wetgeving het instituut van de 
echtscheiding en de gevolgen ervan 
erkent wanneer zij is toegestaan 
door de rechter van het land waar 
een van de echtgenoten zijn woon
plaats heeft »; 

Dat het uit antwoord van het eer
ste middel volgt dat de Ierse wetge
ving zich tegen de echtscheiding 
verzet; 

Dat het hof van beroep zijn weige
ring om de nationaliteit van het 
land te bepalen waaraan verweerder 
in feite het nauwst verbonden is, 
derhalve niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel, dat tot geen ruimere vernie
tiging kan leiden, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het ver
weerders vordering tot echtschei
ding ontvankelijk verklaart, hem 
toestaat bepaalde feiten te bewijzen 
en de zaak verwijst naar de eerste 
rechter; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Bergen. 

29 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. Van 
Heeke. 

Nr. 409 

1 • KAMER - 30 september 1994 

BENELUX - PREJUDICIELE GESCH!LLEN -
ART. 6 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF -
VRAAG OM UITLEGGJNG VAN EEN AAN BEL
GJE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL - ART. 1 VER· 
DRAG BENELUX-GERECHTSHOF - VRAAG OP
GEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSA
TIE AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING 
VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

Wanneer in een voor het Hoi van cassa
tie aanhangige zaak een vraag wordt 
opgeworpen om uitlegging van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 

gemeenschappelijke rechtsregel die als 
dusdanig is aangewezen krachtens art. 
1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals 
een vraag omtrent art. 4, eerste lid, 
van de Eenvormige wet betreiiende de 
dwangsom en de bevoegdheid van de 
rechter die de dwangsom heeit opge
legd, moet het Hoi in de regel die 
vraag voorleggen aan het Benelux-Ge
rechtshoi (1). 

(LESLEE SPORTS IMPORTING LMT. 
T. SNAUWAERT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.93.0536.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 september 1993 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 569, 5°, 602, 633, 702, 1042, 
1138, 2°, 1385bis, 1385quater, 1385quinqui-. 
es, 1385sexies, 1385septies, 1395, 1494 en 
1498 van het Gerechtelijk Wetboek, even
als van het algemeen rechtsbeginsel, dat 
de eerbiediging van het recht van verde
digfng voorschrijft en van het algemeen 
rechtsbeginsel, genaamd het beschik
kingsbeginsel, dat de rechter verbod 
oplegt uitspraak te doen over ambtshal
ve opgeworpen betwistingen, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op verweersters' hager beroep, 
eiseres' incidenteel beroep en de tussen
vordering, het hager beroep, het inciden
teel beroep en de tussenvordering deels 
gegrond verklaart, de bestreden beschik
king teniet doet en, opnieuw wijzende, 
zegt voor recht dat verweerster door het 
enkele versturen van haar schrijven van 
7 oktober 1992 niet heeft voldaan aan de 
verplichting tot teruggave bepaald bij 
het bevelschrift de dato 25 september 
1992 van de beslagrechter te Dinant, zegt 
voor recht dat ingevolge de vastgestelde 
onmogelijkheid om te voldoen aan deze 
verplichting de dwangsom niet is ver
beurd en dat het bij exploot van ge
rechtsdeurwaarder Gryspeert betekende be
vel tot betaling geen enkele waarde heeft en 
dat het uitvoerend beslag gelegd op 9 fe
bruari 1993 lastens de N.V. Snauwaert door 

(1) Cass., 23 mei 1991, A.R. nr. 88'75 (A.C., 
1990-91, nr. 486, met voetnoot.) 
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gerechtsdeurwaarder Phlypo onmiddel
lijk moet opgeheven worden en dat bij 
gebreke daaraan vrijwillig te voldoen 
binnen de 24 uren bet bestreden arrest 
zal gelden als intrekking van bet gelegde 
uitvoerend beslag en eiseres veroordeelt 
tot bet betalen aan verweerster van een 
schadevergoeding van 100.000 frank, op 
volgende gronden : « Het enkele feit dat 
de inbeslagname van 529 tennisraketten 
op 28 september 1992 verricht op last 
van de onderzoeksrechter Calewaert te 
Brussel geschiedde in handen van ge
rechtsdeurwaarder Petrizot te Couvin 
maakt duidelijk dat (verweerster) op die 
datum nog niet had voldaan aan de ver
plichting tot teruggave die haar was op
gelegd bij bevelschrift van de beslagrech
ter te Dinant de dato 25 september 1992. 
Daaruit volgt niet meteen dat de 
dwangsom bepaald bij deze beschikking 
is verbeurd. Op datum van de strafrech
telijke inbeslagneming was bet be
velschrift nog niet betekend aan (ver
weerster). Het nog steeds in stand ge
houden beslag, dat berust op een zelf
standige beslissing van de onderzoeks
rechter te Brussel, brengt mee dat de 
niet nakoming van de verplichting tot te
ruggave niet aan (verweerster) is toe te 
rekenen. Het betreft een toestand van 
overmacht waarvan bet vaststellen geen 
uitstaans heeft met de bevoegdheid op 
grond van artikel 1285quinqies Ger.W. de 
dwangsom op te heffen, te verminderen 
of de looptijd ervan op te schorten. In 
bet kader van de huidige procedure is 
bet Hof niet bevoegd om deze laatste be
voegdheid uit te oefenen omdat de be
slagrechter te Kortrijk noch bet Hof de 
dwangsom hebben opgelegd. Het treffen 
van maatregelen van tenuitvoerlegging 
tot bet betalen van de dwangsom tegen
over (verweerster) in de periode dat (ei
seres) er kennis van had dat zij omwille 
van bet strafrechtelijk inbeslagname in 
de onmogelijkheid verkeerde om te vol
doen aan de verplichting tot teruggave 
tot naleving van dewelke de dwangsom 
werd opgelegd is foutief, tergend en roe
keloos. De tussenvordering tot schade
vergoeding is principeel gegrond. In acht 
genomen de belemmering die uit die uit
gebreide inbeslagname is voortgevloeid 
voor de handelsactiviteiten van (verweer
ster) wordt de schadevergoeding ex 
aequo et bono bepaald op 100.000 
frank •, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, naar luid van arti
kel 1385bis van bet Gerechtelijk Wetboek 

de rechter op vordering van een der par
tijen de wederpartij kan veroordelen tot 
betaling van een geldsom, dwangsom ge
naamd, voor bet geval dat aan de hoofd
veroordeling niet wordt voldaan. De 
dwangsom, eenmaal verbeurd, ten voile 
toekomt aan de partij die de veroorde
ling heeft verkregen. Daartoe enkel is 
vereist dat wordt vastgesteld dat niette
genstaande de betekening van bet von
nis, waarbij de hoofdveroordeling werd 
uitgesproken, deze niet werd uitgevoerd 
in de voorwaarden, bepaald in voormeld 
vonnis. De wet geen andere voorwaarden 
stelt voor het verbeuren van de dwang
som. In geval van niet-uitvoering van de 
hoofdveroordeling, deze dwangsom 
slechts dan niet zal verbeuren wanneer 
de rechter, die de dwangsom heeft opge
legd, op vordering van de veroordeelde 
de dwangsom heeft opgeheven, de loop
tijd ervan heeft opgeschort gedurende de 
door hem bepaalde termijn of de 
dwangsom heeft verminderd, in geval 
van blijvende of tijdelijke, gehele of ge
deeltelijke onmogelijkheid om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen dan wei 
wanneer de niet-uitvoering is te wijten 
aan bet overlijden of aan bet faillisse
ment van de veroordeelde. Artikel 
1385quinquies van bet Gerechtelijk Wet
hoek aldus ook de hypothese viseert van 
de onmogelijkheid om de hoofdveroorde
ling wegens overmacht uit te voeren. De 
overmacht derhalve geenszins automa
tisch voor gevolg heeft dat de dwangsom 
niet verbeurt, doch een grond vormt voor 
de opheffing, wijziging of opschorting 
van de dwangsom. Deze bevoegdheid we
liswaar is voorbehouden aan de rechter 
die de dwangsom heeft opgelegd. Het 
daarentegen de beslagrechter, aan wie 
een executiegeschil aangaande de 
dwangsom wordt voorgelegd, toekomt 
om de rechtmatigheid der titel na te 
gaan, en inzonderheid na te gaan of aan 
de voorwaarden van verbeuring is vol
daan, anders gezegd of de hoofdveroor
deling, zoals omschreven in de beslissing 
van veroordeling, niet werd uitgevoerd 
nadat de beslissing werd betekend. Hij 
zich evenwel niet kan uitspreken over de 
toerekenbaarheid van deze niet-uitvoe
ring aan de tot een dwangsom veroor
deelde partij. Te dezen door bet bestre
den arrest uitdrukkelijk wordt vastge
steld dat bet bevelschrift van de beslag
rechter van Dinant van 25 september 
1992 aan verweerster werd betekend en 
dat niet werd voldaan aan de daarin be
sloten verplichting tot teruggave. Zo
doende uit de overwegingen van bet be-
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streden arrest blijkt dat de voorwaarden 
voor het verbeuren der dwangsom voor
handen waren, 

zodat het bestreden arrest, gelet op de 
gedane feitelijke vaststellingen, niet wet
tig kon beslissen dat de dwangsom niet 
was verbeurd (schending van artikel 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek), 
aldus de uitvoerbare kracht van de be
slissing waarbij de dwangsom wordt op
gelegd, te dezen de beschikking van 25 
september 1992, waarvan slechts in de 
door de wet limitatief opgesomde geval
len kan worden afgeweken, miskennen
de (schending van artikelen 1385bis, 
1385quater, 1385quinquies, 1385sexies en 
1385septies van het Gerechtelijk Wet
hoek), het alleszins niet wettig kon be
slissen dat het aan het hof van beroep 
voorgelegde geval een toestand van over
macht betrof die geen uitstaans heeft 
met artikel 1385quinquies van het Ge
rechtelijk Wetboek (schending van arti
kel 1385quinquies van het Gerechtelijk 
Wetboek) en een niet aan de beslagrech
ter toegewezen bevoegdheid uitoefent 
(schending van artikelen 569, 5°, 602, 633, 
1385quinquies, 1395, 1494 en 1498 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat : 1. de beslagrechter 
te Dinant op 25 september 1992 ver
weerster had verplicht, op straffe 
van een dwangsom, 529 tennisraket
ten aan eiseres terug te geven; 2. 
die raketten onder sekwester waren 
gesteld van gerechtsdeurwaarder 
Petrizot ingevolge een beslag we
gens namaak; 3. op 28 september 
1992, vooraleer de beslissing bete
kend was, de raketten in beslag ge
nomen werden in opdracht van een 
onderzoeksrechter te Brussel, op 
een klacht van verweerster; 4. het 
strafrechtelijk beslag nog steeds in 
stand was gehouden op het ogenblik 
van de uitspraak voor de appelrech
ter; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerster niet heeft vol
daan aan haar verplichting tot te
ruggave bevolen bij bevelschrift van 
-de beslagrechter te Dinant maar 

zegt voor recht dat, ingevolge de 
vastgestelde onmogelijkheid om te 
voldoen aan de verplichting tot te
ruggave, de dwangsom niet is ver
beurd; dat het dientengevolge de 
opheffing beveelt van het beslag las
tens verweerster gelegd; 

Overwegende dat artikel 1385quin
quies van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de rechter die een 
dwangsom heeft opgelegd, op vorde
ring van de veroordeelde de dwang
som kan opheffen, de looptijd ervan 
kan opschorten gedurende de door 
hem te bepalen termijn of de 
dwangsom kan verminderen in ge
val van blijvende of tijdelijke, gehe
le of gedeeltelijke onmogelijkheid 
voor de veroordeelde om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen; 

Dat voornoemd artikel overeen
stemt met artikel 4 van de Eenvor
mige Beneluxwet betreffende de 
dwangsom; 

Dat, in geval van zwarigheden bij 
de tenuitvoerlegging, het op grand 
van artikel 1498 van het Gerechte
lijk Wetboek de beslagrechter be
hoort te bepalen of de voorwaarden 
waarbij de dwangsom verschuldigd 
is, al dan niet vervuld zijn; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat de rechter die de dwang
som heeft opgelegd, bevoegd is om 
de dwangsom op te heffen in geval 
van onmogelijkheid voor de veroor
deelde om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen; dat het evenwel oordeelt 
dat die bevoegdheid er niet aan in 
de weg staat dat in een executiege
schil betreffende de verbeurde 
dwangsom een andere rechter dan 
degene die de dwangsom heeft opge
legd, zou beslissen dat, ook al heeft 
de veroordeelde de hoofdveroorde
ling niet uitgevoerd, de dwangsom 
wegens overmacht niet verbeurd is; 

Dat de beoordeling van de wette
lijkheid van die beslissing noopt tot 
uitlegging van het genoemd artikel 
1385quinquies; 

Dat die wetsbepaling in Belgie op 
1 maart 1980 in werking is getreden, 
samen met de Benelux-overeen-
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komst houdende eenvormige wet be
treffende de dwangsom en de ge
noemde eenvormige wet, vervat in 
de bijlage van deze overeenkomst, 
ondertekend te 's-Gravenhage op 26 
november 1973 en goedgekeurd bij 
de wet van 31 januari 1980; dat de 
rechtsregel die zowel in het genoem
de artikel 1385quinquies als in arti
kel 4, eerste lid, van de eenvormige 
wet is besloten, een rechtsregel is 
die gemeen is aan Belgie, Luxem
burg en Nederland in de zin van ar
tikel 1 van het Verdrag betreffende 
de instelling en het statuut van het 
Benelux-Gerechtshof; 

Dat de noodzakelijkheid van een 
beslissing over de uitlegging van de 
rechtsregel bevat in het genoemde 
artikel 4, het Hof noopt de in het 
dictum gepreciseerde vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof over te leggen; 

Om die redenen, houdt iedere na
dere uitspraak aan tot het Benelux
Gerechtshof zich heeft uitgesproken 
over de volgende vraag : Moet arti
kel 4, eerste lid, van de Eenvormige 
wet betreffende de dwangsom aldus 
worden uitgelegd dat de bevoegd
heid toegekend aan de rechter die 
een dwangsom heeft opgelegd, om 
de dwangsom op te _ heffen in geval 
van onmogelijkheid voor de veroor
deelde om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen, exclusief is en er aan in 
de weg staat dat in een executiege
schil betreffende de eventueel ver
beurde dwangsom een andere rech
ter dan degene die de dwangsom 
heeft opgelegd, zou beslissen dat, 
ook al heeft de veroordeelde de 
hoofdveroordeling niet uitgevoerd, 
de dwangsom wegens overmacht 
niet verbeurd is? Houdt de kosten 
a an. 

30 september 1994 - 1• kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. du Jardin, advocaat-generaal -Ad
vocaat: mr. Geinger. 

Nr. 410 

1 • KAMER - 30 september 1994 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PREJUDICIELE GESCHILLEN- ART. 177 E.E.G.
VERDRAG - VRAAG OM UITLEGGING VAN 
EEN VERDRAGSBEPALING - VRAAG OPGE
WORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING VAN 
HET HOF VAN CASSATIE. 

Wanneer in een voor het Hoi van Cassa
tie aanhangige zaak een vraag wordt 
opgeworpen om uitlegging van een 
verdragsbepaling, zoals van art. 47, lid 
1, Executieverdrag, en wanneer een 
beslissing betreffende die vraag nood
zakelijk is voor het door het Hoi te 
wijzen arrest, is in deze stand van de 
procedure aileen het Hoi van Justitie 
van de Europese Gemeenschap be
voegd om bij wijze van prejudiciele be
slissing over die vraag uitspraak te 
doen. (Artt. 1 tot 3 Protocol betreffende 
uitlegging door bet Hof van Justitie 
van bet Executieverdrag van 27 sept. 
1968 en gemeenschappelijke verkla
ring, opgemaakt te Luxemburg op 3 ju
ni 1971, goedgekeurd bij de wet van 18 
juli 1973, B.S., 1975, p. 9604.) (1) 

(VAN DER LINDEN T. BERUFSGENOSSEN
SCHAFT DER FEINMECHANIK UND ELEKTRO

TECHNIK) 

ARREST 

(A.R. nr. C.94.0058.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 3 maart 1993 en 
30 juni 1993 door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 33, 36, 37, 39, 46, 
47 en 48 van het Verdrag van 27 septem
ber 1968 betreffende de rechterlijke be
voegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelsza-

(1) Zie : Cass., 9 juni 1980, A.C., 1979-80, 
1242; 8 april 1983, A. C., 1982-83, 928 met voet
noot; 9 januari 1990, A.R. nr. 3177, A.C., 
1989-90, nr. 282; F DuMaN, « Le renvoi prejudi
ciel », in Novelles, Droit des Communautes Eu
ropeennes, nr. 1000. 
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ken, zoals gewijzigd bij het verdrag inza
ke de toetreding van het Koninkrijk De
nemarken, Ierland en het Verenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannie en Noord
Ierland en bij het Verdrag inzake de 
toetreding van de Helleense republiek, 
goedgekeurd bij wet van 13 januari 1971, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staats
blad van 31 maart 1971, en bij wet van 
31 juli 1986, bekendgemaakt in het Bel
gisch Staatsblad van 17 oktober 1986, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg in het bestreden vonnis van 30 juni 
1993 het derdenverzet ontvankelijk, doch 
ongegrond verklaart op volgende gran
den : " Hoewel aan de hand van de door 
verweerster voorgebrachte bescheiden 
inzake de vonnissen van 25 mei 1976 en 
1 september 1976 zou moeten kunnen af
geleid worden dat zij betekend werden 
en uitvoerbaar waren, dient niettemin 
toch vastgesteld dat verweerster niet be
wijst of en hoe die betrekkingen zouden 
zijn gebeurd. Zij toont niet aan dat bij 
toepassing van artikel 1, 2", van de over
eenkomst van 25 april 1959 (Overeen
komst tussen de Belgische regering en 
de regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland, tot het vergemakkelijken van 
de rechtsbetrekkingen bij de toepassing 
van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenha
ge gesloten verdrag betreffende de bur
gerlijke rechtsvordering, ondertekend op 
25 april 1959 te Brussel) de stukken door 
de bevoegde Duitse rechterlijke autori-
teiten rechtstreeks gezonden werden aan 
de procureur des Konings van het 
rechtsgebied van eiser (Cass., 7 mei 1982, 
R. W. 83/84, 185). Het gebrek aan bewijs 
van geldige betekening blijkt trouwens 
ook uit het tweede Duitse vonnis van 8 
juli 1987, gewezen op verzet van eiser te
gen de eerste (verstek)vonnissen van 
respectievelijk 25 mei en 1 september 
1976. Daarin staat te lezen dat de proces
gevolmachtigde van verweerster ver
klaart dat hij niet in het bezit is van een 
bewij s van betekening. Er werd geoor
deeld dat het verzet tijdig werd inge
steld, uitgaande van de datum van bete
kening die door de gevolmachtigde van 
eiser werd medegedeeld (waarmee be
doeld wordt de betekening van 6 januari 
1987 - stuk 16 verweerster) (zie stuk 17 
verweerster). Louter op grond van de 
door verweerster tijdens de procedure 
eenzijdig verzoekschrift voorgelegde 
stukken ontbrak het bewijs van beteke
ning, zodat niet voldaan was aan artikel 
47.1 van het verdrag. Doch terloops de 

verzetsprocedure heeft verweerster een 
nieuwe betekening gedaan op 6 januari 
1987 volgens de voorschriften van het in
tern Belgisch recht, door tussenkomst 
van Gerechtsdeurwaarder Vandemoorte
le. Artikel IV, 2" lid, van het Protocol als 
bijlage aan het verdrag van 27 septem
ber 1968 laat toe, in afwijking van de 
overeenkomst van 25 april 1959 tussen 
Belgie en Duitsland, dat de gerechtsdeur
waarders van de aangezochte Staat de 
stukken betekenen aan diegene voor wie 
zij bestemd zijn en dit volgens de door 
de de wet van de aangezochte Staat 
voorgeschreven formaliteiten. Dit is wat 
verweerster uiteindelijk gedaan heeft bij 
exploot van betekening van 6 januari 
1987, zodat moet aangenomen worden 
dat thans wel voldaan is aan artikel 47.1 
van het Verdrag ... 6. Hoewel het vonnis 
a quo gewezen werd op grond van onvol
ledige stukken is er toch geen reden om 
het niet te bevestigen. Verweerster heeft 
in de loop van de procedure derdenver
zet de nodige regularisaties doorgevoerd 
voor het bekomen van een vonnis tot 
tenuitvoerlegging. Het zou in die omstan
digheden onredelijk zijn om alle kosten 
van de exequaturprocedure lastens eiser 
te leggen >>, na verweerster eerder bij 
tussenvonnis van 3 maart 1993 toegela
ten te hebben de expeditie van het Duit
se vonnis van 1 september 1976, Landge
richt Bonn, dat niet bij haar bundel was 
gevoegd, over te leggen wegens het be
lang van dit stuk voor de beoordeling 
van de zaak, 

terwijl naar luid van artikel 33, laatste 
lid van het Verdrag van 27 september 
1968 bij het verzoek, strekkende tot het 
bekomen van het verlof van tenuitvoer
legging, de in artikelen 46 en 47 genoem
de documenten moeten worden gevoegd. 
Blijkens artikel 46 van voornoemd ver
drag de partij, die om de tenuitvoerleg
ging van een beslissing verzoekt, moet 
overleggen : 1. een expeditie van het von
nis dat voldoet aan de voorwaarderi no
dig voor haar echtheid, 2. indien de be
slissing bij verstek is gewezen, het 
origineel of een voor eensluidend ge
waarmerkt afschrift van het document, 
waaruit blijkt dat het stuk dat het geding 
heeft ingeleid of een gelijkwaardig stuk 
aan de niet verschenen partij betekend 
is of medegedeeld~ Artikel 47 van het 
verdrag bepaalt dat deze partij boven
dien moet overleggen : 1. enig document, 
waaruit kan worden vastgesteld dat de 
beslissing volgens de wet van de Staat 
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van herkomst uitvoerbaar is en betekend 
is geworden; 2. voor zover nodig, een do
cument waaruit blijkt dat de verzoeker 
in de Staat van herkomst vergunning 
heeft verkregen om kosteloos of tegen 
verminderd tarief te procederen. Zo arti
kel 48, eerste lid, van het Verdrag aan
stipt dat bij gebreke van overlegging van 
de in de artikelen 46, nr. 2, en 47, nr. 2 
bedoelde documenten de rechterlijke au
toriteit voor de overlegging een termijn 
kan bepalen of gelijkwaardige documen
ten aanvaarden dan wel, indien zij zich 
voldoende voorgelicht acht, van de over
legging vrijstelling verlenen, een gelijk
aardige mogelijkheid niet is voorzien ten 
aanzien van de in artikelen 46, sub nr. 1 
en 47, sub nr. 1 voorziene documenten. 
Hi~!ruit volgt dat het document, waaruit 
de uitvoerbaarheid en betekening der be
slissing blijkt, en de expeditie van deze 
beslissing ten laatste op het ogenblik 
van neerlegging van het verzoek tot het 
bekomen van verlof van tenuitvoerleg
ging moeten zijn neergelegd. Hieruit 
eveneens dient te worden afgeleid dat de 
beslissing moet zijn betekend alvorens 
de tenuitvoerlegging kan worden gevor
derd. Te dezen het verzoek van verweer
ster tot uitvoerbaarverklaring van de 
Duitse vonnissen in Belgie, waarover bij 
vonnis van 2 februari 1983 uitspraak 
werd gedaan, dagtekent van 29 juli 1980. 
De verstekvonnissen weliswaar eerst op 
6 januari 1987 aan eiser werden bete
kend, m.a.w. hangende de procedure van 
derdenverzet. De expeditie van het ver
stekvonnis van 1 september 1976 blij
kens tussenvonnis van 3 maart 1993 
evenmin was neergelegd, 

zodat de rechtbank in de bestreden 
vonnissen niet wettig kon besluiten dat 
verweerster de procedure vermocht te re
gulariseren in de loop van de procedure 
op derdenverzet door de betekening in 
de loop van de procedure op derdenver
zet van de verstekvonnissen, waarvan de 
tenuitvoerlegging werd gevorderd bij 
eenzijdig verzoekschrift van 29 juli 1980, 
vervolgens door de neerlegging van voor
noemd exploot van betekening en door de 
neerlegging na het tussenvonnis van 3 
maart 1993, gewezen in het raam van de 
procedure op derdenverzet, van de expedi
tie van het verstekvonnis van 1 september 
1976 (schending van de in het middel aan
gehaalde bepalingen) en derhalve niet 
wettig kon beslissen, met bevestiging van 
het vonnis van 2 februari 1982, om de ten-

uitvoerlegging van de verstekvonnissen 
van 25 mei 1976 en 1 september 1976, ,ge
vraagd bij eenzijdig verzoekschrift van 29 
juli 1980, toe te staan (schending van die
zelfde bepalingen) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat : 1. eiser veroor
deeld werd bij vonnissen van 25 mei 
1976 en 1 september 1976 van het 
Landgericht Bonn om aan verweer
ster te betalen respectievelijk een 
bedrag van 45.428,35 DM, meer ren
te, en 2190,75 DM, meer rente; 2. de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge, bij vonnis van 2 februari 
1982, op verzoek van verweerster de 
vonnissen in Belgie uitvoerbaar ver
klaarde; 3. eiseres op 4 mei 1982 ver
zet deed tegen dit vonnis; 4. tijdens 
het onderzoek van het verzet, en na 
een heropening van het debat, de 
vonnissen van het Landgericht voor 
het eerst rechtsgeldig betekend wer
den op 6 januari 1987; 5. het bestre
den vonnis, na te hebben vastge
steld dat het vonnis van 2 februari 
1982 gewezen werd op grand van on
volledige stukken en dat verweer
ster in de loop van de procedure van 
verzet de nodige regularistaties 
heeft doorgevoerd, oordeelt dat in 
die mnstandigheden het verzet onge
grond is maar dat de gerechtskosten 
moeten worden omgeslagen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 33 van het Verdrag van 27 sep
tember 1968 betreffende de rechter
lijke bevoegdheid en de tenuitvoer
legging van beslissingen in burger
lijke en handelszaken, de vereisten 
waaraan het verzoek moet voldoen, 
vastgesteld worden door de wet van 
de aangezochte Staat; 

Dat evenwel, krachtens artikel 47, 
lid 1, van dit Verdrag, de partij die 
de tenuitvoerlegging verzoekt, moet 
overleggen « enig document waaruit 
kan worden vastgesteld dat de be-
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slissing volgens de wet van de Staat 
van herkomst uitvoerbaar is en be
tekend is geworden »; 

Dat, krachtens artikel 48 van het
zelfde Verdrag, de rechterlijke auto
riteit voor de overlegging van de do
cumenten bedoeld in het tweede lid 
van de artikelen 46 en 47 van dit 
Verdrag, een termijn kan bepalen of 
gelijkwaardige documenten aahvaar
den dan wel van de overlegging vrij
stelling verlenen; 

Overwegende dat het middel on
der meer betoogt dat de rechterlijke 
autoriteit te dezen tijdens de rechts
ph~ging op verzet ten onrechte een 
termijn heeft toegestaan voor de 
overlegging van de documenten be
doeld in artikel 47, lid 1; 

Dat aldus een vraag wordt opge
worpen betreffende de uitlegging 
van genoemd Verdrag en dat een 
beslissing betreffende die · vraag 
noodzakelijk is voor het wijzen van 
het arrest; 

Dat in deze stand van de procedu
re aileen het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen, 
krachtens de artikelen 1 tot 3 van 
het Protocol van 3 juni 1971, be
voegd is om bij wijze van prejudicie
le beslissing over die vraag uit
spraak te doen; 

Om die redenen, houdt de uit
spraak aan tot het Hof van Justitie 
van de Europese Gerrteenschap bij 
wijze van prejudiciele beslissing uit
spraak heeft gedaan over de volgen
de vragen: 

1. Moet artikel 47, lid 1, van het 
Verdrag van 27 september 1968 tus
sen de Staten-Leden van de Europe
se Economische Gemeenschap be
treffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en han
delszaken, aldus worden uitgelegd 
dat de aangezochte rechterlijke au
toriteit slechts de tenuitvoerlegging 
van een in een ander land gewezen 
vonnis kan bevelen indien hetzij sa
men met het verzoek hetzij v66r de 
uitspraak op het verzoek, ook het 
document bedoeld in artikel 47, lid 
1, en in het bijzonder het bewijs van 
de betekening worden overgelegd? 

2. In zoverre het antwoord op de 
eerste vraag negatief is, moet dit ar
tikel aldus worden uitgelegd dat, on
geacht de bepalingen van het natio
nale recht, aan de verplichting het 
document over te leggen niet vol
daan is als de beslissing slechts be
tekend wordt nadat het verzoek 
werd gedaan en het document waar
uit die betekening blijkt, slechts 
werd opgesteld en overgelegd nadat 
de aangezochte rechterlijke autori
teit uitspraak heeft gedaan op het 
verzoek en de partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd, 
verzet he eft gedaan? 

Houdt de kosten aan. 

30 september 1994 - 1 e kamer- Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. du Jardin, advocaat-generaal- Ad
vocaten : mrs. Geinger en De Bruyn. 
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1 e KAMER.- 30 september 1994 

1° ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE -

KENN!SNEMING VAN TUCHTZAAK - STAF-
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HODDER - LID VAN DE RAAD OPrREDEND 
OP VERZOEK VAN DE STAFHOUDER. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
TUCHTZAKEN- RAAD VAN DE ORDE VAN AD· 
VOCATEN- KENNISNEMING VAN DE ZAAK
STAFHOUDER - LID VAN DE RAAD OPrRE
DEND OP VERZOEK VAN DE STAFHOUDER. 

1 o en 2° Met de regel van open bare orde 
uit art. 457 Ger. W:, volgens welke de 
raad van de Orde van Advocaten ken
nis neemt van de tuchtzaken door toe
doen van de stafhouder, is niet in 
strijd dat de raad wordt geadieerd 
door een dagvaarding door een lid van 
de raad, dat optreedt op verzoek van 
de stafhouder (1). 

(X. .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. D.94.0011.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 februari 1994 
gewezen door de tuchtraad van be
roep van de balies van het rechtsge
bied van het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : schending van artikel 457 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing eiser 
de tuchtsanctie van schorsing gedurende 
drie maanden oplegt wegens de tenlaste
leggingen aanhangig gemaakt bij dag
vaarding d.d. 19 februari 1993, na te heb
ben beslist dat voldaan is aan artikel 457 
van het Gerechtelijk Wetboek omdat de 
dagvaarding ondertekend is door Mr. 
L.V., lid van de Raad van de Orde, 

{1) Zie Cass., 9 nov. 1992, A.R. nr. 9508, A.C., 
1992, nr. 722, en de voetnoten 2 en 3; 18 feb. 
1994, A.R. nr. D.93.0022.N, A.C., 1994, nr. 82. 

plaatsvervangend se~ 
van de Stafhouder ~ ~ 
Advocaten te Brugg~ ~ ~ 

terwijl krachtens ~ ~ 
Gerechtelijk Wetboe~~~ ._ • 
de kennis neemt v~ ~ ~ 
toedoen van de stan--=:.;: ~ ~ ~~ ~. 
sluitend is voorbeh~-., ~ ._ _ ~ ~'Ill 
d!l,t de betrokken a~_..._. ~~ ~ ~ 
naar de tuchtraad ..........,_ ~~~~ ~ 
verwezen; hieraan ll..::i_ ~~ ~ ~ ~ 
een dagvaarding onc::::t_ ~~ ~~ · 
lid van de raad van ~~~ ~ ~ ~ 
neer deze akte veriQ._;;;;:-~ ~~ .. ~ ~ 
zoek van de stafhouc:t_ .:t. oc:t_ ~ ~ ~ ~-

~~ ~ :;~~. 
zodat de raad van ~~ ~ ;;-... 

gens de tuchtraad v. ~~ ~ 
niet door toedoen v. ~~ ~ ~ ~ 
werd geadieerd, gee:Q_ ~~ ~ ~~ 
van de vervolgingen l ~~ ~ ~ ~ <Ill' 

ding van artikel 457 ~1:~~i~ ~~~ 
~~ ~~ ~ ~ .:s:~ 
-~ ~.i~~~ 

Overwegende d~ 1: -.) :: ~ ~ 
kel 457 van het cj. lt:~ 
hoek, de raad van q ~:a:-~ ~~ .._ 
vocaten slechts dOC) :a:- ~ ~l:t l::~~ l::~ 
stafhouder kennis lt:: "to~ 1:-c:::t ~J.:i..:J ~~ 
tuchtzaken; dat h.i Et.Q_ c::::t(J ~ v-~ 
strijd is dat de rq_q_ ~~:t:Q. q_~~-Q. .::~ 
wordt geadieerd eta Q v-~~ ~~ <EtJ 
ding op verzoek vq_:t:t a~ El-Q_ :G.i .Q 
raad, die optreedt ap ~~:t:t q~ Cl~ ~t-
stafhouder; "~:t- l.iq c:::lq_~ (JJ. 

<a~ 1 _ v-"'t <::t; 
~ v-:t:l. <:;j 

Dat het middel 
11.i~t 

ltct:Q aangenomen; 

Om die redenen, "e 
streden beslissing beh:rllietigt 

a.Ive . 
ll) 

"'t.Q 

\\rol'q 
~.Q 

c::; 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

Bijlage bij DEEL 5 van JAARGANG 1994 

ALF ABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Gebouwen - Instorting -
Mijn. 629 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade- Begrip. 791 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - MateriiHe schade, Elementen en 
grootte- Vernield voertuig- B.T.W. 791 

Advocaat 
Raad van de Orde - Kennisneming van 
tuchtzaak - Stafhouder - Lid van de raad 
optredend op verzoek van de stafhouder. 804 

Afstand (rechtspleging) 
Afstand van rechtsvordering - Burgerlijke 
zaken - Faillissement - Curator - Be
voegdheid- Vereisten. 745 

Afstand (rechtspleging) 
Afstand van geding - Beschikking van bui
tenvervolgingstelling - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Geen hager beroep van 
het O.M. - Afstand van de burgerlijke partij 
- Bevoegdheid van de kamer van inbeschul
digingstelling. 704 

Mstand (rechtspleging) 
Afstand van geding - Burgerlijke zaken -
Faillissement - Curator - Bevoegdheid -
Afstand van recht- Vereisten. 745 

Arbeid 
Arbeidstijden en rusttijden - Wegvervoer -
Dagelijkse rijtijd- Begrip. 786 

Arbeidsongeval 
Toepassingssfeer, personen - Door de over
heid tewerkgestelde werkloze - Arbeidsonge
vallenwet - Toepassing - Gevolg. 730 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en we
dertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid 
- Consolidatie der letsels - Datum - Over
eenkomst - Geldigheid - Vereisten - Niet
inachtneming- Nietigheid. 757 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd - Werknemer - Opzeg
ging v66r uitvoering - Gevolg. 781 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Berekeningswijze -
Bevoegdheid rechter. 784 

Arbitragehof 
Prejudicieel geschil - Verplichting voor het 
Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel. 

674 

Arts 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Pro
vinciale raad - Niet rechtsgeldige beslissing 
tot onderzoek - Openbare orde en dwingend 
recht. 729 

B 

Bankwezen, kredietwezen, spaarwezen 
Kredietverrichtingen - Documentair krediet 
- Onherroepelijk krediet - Uitvoerend be
slag onder derden door de opdrachtgever. 652 
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Belasting over de toegevoegde waarde 
Art. 59 W.B.T.W. - Schattingsprocedure 
Recht van verdediging - Begrip. 709 

Benelux 
Prejudiciele geschillen - Art. 6 Verdrag Be
nelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging 
van een aan Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel -Art. 1 Ver
drag Benelux-Gerechtshof - Vraag opgewor
pen in een bij het Hof van Cassatie aanhangi
ge zaak - Verplichting van het Hof van Cas
satie. 798 

Be rusting 
Cassatiearrest - Vernietiging - Burgerlijke 
zaken - Tenuitvoerlegging - Gebrek aan be
tekening - Nietigheid. 635 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Faillissement - Curator 
- Berusting in een gerechtelijke beslissing -
Bevoegdheid- Vereisten. 745 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Rechtspleging - Internering -
Art. 21 Wet Bescherming Maatschappij- Be
slissing over de invrijheidstelling op proef -
Bevoegdheid. 679 

Beslag 
Gedwongen tenuitvoerlegging - Documen
tair krediet - Onherroepelijk krediet - Uit
voerend beslag onder derden door de op
drachtgever. 652 

Betichting van valsheid 
Vervalsing van conclusies. 

Betichting van valsheid 
Voor het Hof van Cassatie 
heid - Voorwaarde. 

Bevoegdheid en aanleg 

649 

Ontvankelijk-
792 

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte bevoegdheid - Oorspronkelijke vor
dering - Vrederechter - Tegenvordering. 

625 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegheid - Bosdecreet van 
13 juni 1990 - Misdrijven Kennisname 
door politierechtbank. 615 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionele 
rechtbank - Gecorrectionaliseerde misdaad 
- Correctionalisering door het onderzoeksge
recht - Verzachtende omstandigheden -
Aanneming - Opgave - Begrip. 622 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Begrip. 739 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid -
Onderzoeksgerechten - Art. 416 Sv. - Be
grip. 677 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Bewijsre
gelen- Artt. 1341, 1347 en 1353 B.W. - Aard. 

661 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde 
- Proces-verbaal - Geen mededeling. 705 

Bossen 
Bosdecreet van 13 juni 1990 - Misdrijven -
Kennisname door politierechtbank. 615 

c 

Cassatie 
Vorderingen tot vernietiging, cassatieberoep 
in het belang van de wet- Voorziening door 
de procureur-generaal bij het Hof van Cassa
tie ter terechtzitting ingesteld - Cassatie zon
der verwijzing. 697 

Cassatie 
Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken
Tenuitvoer!egging - Gebrek aan betekening 
- Nietigheid - Aard. 635 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Bestreden beslissing - Vernietigde beslis
sing - Vroegere proceshandeling. 757 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde en verdachte - Be
perkt cassatieberoep van de beklaagde - Cas
sa tie - Ge~n eindbeslissing op de burgerlijke 
rechtsvorde'ring- Vernietiging. 742 

Cassatie 
Vernietiging, omvang - Strafzaken Bur
gerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Cas
satieberoep van de beklaagde - Cassatie -
Beslissing waarbij de verzekeraar van de be-
klaagde veroordeeld wordt Verzekeraar 
niet in cassatie - Gevolg. 742 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Duur, be-



gin en einde - Beslissing bij verstek - Cas
satieberoep binnen de gewone termijn van 
verzet. 621 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Arrest 
dat enkel weigert aan de raadsman van de be
klaagde de toestemming te geven om laatstge
noemde te vertegenwoordigen. 621 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening- Strafvordering- Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) Cor-
rectionalisatie van een misdaad. 739 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Geen 
eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor 
cassatieberoep. 739 

Cassatieberoep 
.Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
van beteking en/of neerlegging - Voorzie
ning van het openbaar ministerie - Exploot 
van betekening - Neerlegging - Termijn. 

697 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Mededeling van 
de memorie aan het openbaar ministerie -
Termijn van ten minste acht dagen - Over
schrijden van de termijn - Vraag om uitstel 
- Weigering. 681 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Allerlei - Wraking 
van een strafrechter - Cassatieberoep -
Verklaring van beroep in cassatie - Vorm -
Art. 417 Sv. 681 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Beslissingen 
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep 
- Beschikking tot verwijzing naar de correc
tionele rechtbank - Verzet van de beklaagde 
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet
ontvankelijkheid van het verzet - Geen uit
spraak inzake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten - Voorziening van de ver
dachte v66r de eindbeslissing - Ontvanke
lijkheid. 677 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Strafvordering - Beslissingen 
waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld. 

787 

3 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechts
vordering - Afstand die door dwaling is aan
getast - Gevolg. 702 

Cassatieberoep 
Belastingzaken - Algemeen - Voorziening 
namens een overledene - Hervatting van ge
ding - Ontvankelijkheid. 755 

Cassatieberoep 
Belastingzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 
- Eisers en verweerders - Voorziening na
mens een overledene - Ontvankelijkheid. 

755 

Cassatieberoep 
Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep 
en betekening - Beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Apothekers - Ken
nisgeving van het cassatieberoep aan de bij
zitter in de nationale raad buiten termijn -
Ontvankelijkheid. 692 

Cassatieberoep 
Dienstplichtzaken - Vormen - Handteke
ning - Advocaat - Volmacht - Bijzondere 
volmacht. 643 

Cassatieberoep 
Dienstplichtzaken - Vormen- Termijn. 685 

Cassatieberoep 
Allerlei - Eerste cassatieberoep - Verwer
ping wegens overtreding Taalwet Gerechtsza
ken- Tweede cassatieberoep- Voorwaarde. 

685 

Cassatiemiddelen 
Algemeen - Wetsbepaling - Doe! - Misken
ning. 711 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Feitelijke grondslag -
Niet genomen conclusie - Geen antwoord. 

635 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Schen
ding van de artt. 1341, 1347 en 1353 B.W. -
Voor het eerst voor het Hof aangevoerd -
Ontvankelijkheid. 661 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen -
Internationale overeenkomst- Wet tot goed
keuring. 677 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Uitvoerbaarverklaring - Executieverdrag 
- Betekening van de buitenlandse beslissing 
- Aanwijzing der geschonden wetsbepalin-
gen. 779 
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Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Belang - Voorlopige hechtenis 
- Medede!ing van het dossier aan de verdedi
ging - Taalgebruik in gerechtszaken - Be
richt - Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 - Middel ten betoge dat die 
wetsbepaling is geschonden voor de raadka
mer - Rechtsvormen in acht genomen in ha
ger beroep. 679 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Redelijke ter
mljn - Overschrijding - Ontvankelijkheid. 

671 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Uitlevering -
Onderzoeksgerecht - Door de buitenlandse 
overheid verleend bevel tot aanhouding -
Uitvoerbaarverklaring - Misdrijf buiten het 
grondgebied van de verzoekende staat begaan 
- Onderzoek van feiten - Ontvankelijkheid. 

787 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Onduidelijk middel - Niet-ont
vankelijkheid. 650 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Onaantastbare beoordeling 
door feitenrechter - Akte van aanhangigma
king - Feitelijke beoordeling - Voorwaar
den - Ontvankelijkheid van het cassatiemid
del. 616 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Nieuw middel - Niet rechts
geldige bes!issing tot onderzoek - Ontvanke
lijkheid. 729 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Niet algemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst- Wet. 696 

D 

Dading 
Uitkering op grand van art. 301 B.W. - Rech
terlijke beslissing - Overeenkomst tussen 
partijen- Wijzigbaarheid. 726 

Dading 
Uitkering op grand van art. 301 B.W. - Rech
terlijke beslissing - Overeenkomst tussen 
partijen - Wettelijkheid. 726 

Deskundigenonderzoek 
Belastingen - Schattingsprocedure bedoeld 
in art. 59 W.B.T.W. en K.B. nr. 15 van 3 juni 
1970 - Recht van verdediging - Begrip. 709 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Uitstel - lngeschrevene - Leeftijd 
- Lichting- Voorwaarde. 644 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating vap dienst op morele 
grand- Kostwinner- Voorwaarden. 690 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Studie - Hoger onderwijs - Studie
cyclus van ten minste zes jaar - Begrip. 732 

Douane en accijnzen 
Strafvordering - Vrijspraak 
rechtsvordering tot betaling 
rechten - Beslissing. 

Douane en accijnzen 

- Burgerlijke 
van ontdoken 

734 

Douaneambtenaar - Fraude - Visitatie en 
peiling - Tolkring - Onafgebroken achter
volging. 737 

Douane en accijnzen 
Douaneambtenaar - Fraude Visitatie en 
peiling- Gebruik van dwang- Wapen. 737 

Drukpers (Politie over de) 
Antwoordrechtwet - Burgerlijke rechtsvor
dering op grand van overtreding van art. 4 -
Opneming van het antwoord. 645 

Dwangsom 
Art. 1385bisGer.W.- Partij- Begrip. 631 

Dwangsom 
Art. 1385bis Ger.W. 
Begrip. 

E 

Hoofdveroordeling -
631 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Algemeen - Huwelijk tussen vreemdelingen 
- Echtscheiding vragende echtgenoot met 
twee nationaliteiten - Ontvankelijkheid van 
de vordering - Vereisten. 795 
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Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Algemeen - Huwelijk tussen vreemdelingen 
- Zich tegen de echtscheiding verzettende 
nationale wet van de echtgenoot die echt
scheiding vraagt - Ierse wet - Draagwijdte. 

795 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheidingsprocedure - Feitelijke schei
ding (van een zekere duur)- Aanneming
Nieuwe vordering - Oorzaak - Echtschei
ding op grond van bepaalde feiten - Belang 
- Voorwerp- Ontvankelijkheid. 746 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten -
Uitkering na echtscheiding- Wetsconflict
Vreemde wet. 625 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten
Onroerend goed dat het gezin tot voornaam
ste woning diende - Wetsconflict- Vreemde 
wet. 625 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - T.a.v. de echt
genoten - Uitkering op grond van art. 301 
B.W. - Dading - Wettelijkheid. 726 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de personen - T.a.v. de echt
genoten - Uitkering op grond van art. 301 
B.W. - Dading - Wijzigbaarheid. 726 

Eed 
Rechterlijk bevel - Hoofdveroordeling -
Dwangsom. 631 

Eigendom 
Medeeigendom - Nalatenschap - Aandeel 
in een afzonderlijk goed Beschikking -
Geldigheid. 711 

Erfenissen 
Medeeigendom - Nalatenschap - Aandeel 
in een afzonderlijk goed Beschikking -
Geldigheid. 711 

Erfenisse.n 
Nalatenschap - Vordering tot vereffening en 
verdeling - Betwist recht- Naasting. 711 

Europese Gemeenschappen 
Prejudiciele geschillen - Verplichting voor 
het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk I 

middel. 674 

Europese Gemeenschappen 
Prejudiciele geschillen - Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Wapen - Verboden 
wapen - Dolk - Dolkmes - Vrij verkeer 
van goederen - Beperkingen Doe! -
Openbare veiligheid - Gevolg. 767 

Europese Gemeenschappen 
Prejudiciele geschillen - Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Voorwaarde. 767 

Europese Gemeenschappen 
Prejudiciele geschillen- Art. 177 E.E.G.-Ver
drag - Vraag om uitlegging van een ver
dragsbepaling - Vraag opgeworpen in een bij 
het Hof van Cassatie aanhangige zaak - Ver
plichting van het Hof van Cassatie. 801 

Europese Gemeenschappen 
Verdragsbepalingen - Grondslagen - Vrij 
verkeer van goederen - Beperkingen -
Opheffing- Verbod- Uitzonderingen. 767 

F 

Faillissement, faillis~>ements;;tklwo~d en 
gerechtelijk ak.koord -
Begrip vereisten van faillissement - .Ge-
schokt zijn van het krediet Handelsven-
nootschap in vereffening. · 637 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Begrip, vereisten van het faillissement -
Ophouden van betalen Handelsvennoot-
schap in vereffening. ,()37 

Faillissement, faillissemen.ts~k~QO):(i ,en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Vereffening van de failliete 
boedel - Vordering tot samenvoeging met 
een ander faillissement - Instellen van de 
vordering - Eenzijdig verzoekschrift. 723 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Curator - Bevoegdheden -
Afstand - Afstand van recht - Beru.sting -
Vereisten. 745 
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G 

Geneeskunde 
Geneesmiddelen (verdovende middelen inbe
grepen) - Vervaardiging van verdovende 
middelen in het buitenland - Deelneming. 

664 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren -
Provinciale raad - Tuchtzaken - Niet 
rechtsgeldige beslissing tot onderzoek -
Openbare orde en dwingend recht. 729 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie -
Cassatieberoep - Grand van niet-ontvanke-
lijkheid - Verwerping Memorie van we-
derantwoord- Kosten. 745 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Misdrijf - Veroordeling - Tarief in straf
zaken- Vaste vergoeding- Doe!- Aard. 

668 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Misdrijf- Veroordeling- Tarief in straf
zaken - Vaste vergoeding - Grondwettig
heid. 668 

Goederen 
Onroerend goed - Huwelijk - Onroerend 
goed dat het gezin tot voornaamste waning 
dient- Wetsconflict- Vreemde wet. 625 

Grondwet 
Art. 6 - Gerechtskosten - Strafzaken -
Procedure voor de feitenrechter - Misdrijf -
Veroordeling - Tarief in strafzaken- Vaste 
vergoeding. 668 

Grondwet 
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99) - Art. 97 - Be
grip en aard van een motief - Onjuiste feite
lijke vaststelling of verkeerde beoordeling. 

777 

Grondwet 
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -Art. 149 
- Onderzoeksgerechten - Regeling der 
rechtspleging. 735 

H 

Herstel in eer en rechten 
Uitwissing - Veroordelingen die vervallen
verklaring of ontzettingen inhouden waarvan 

de gevolgen zich over meer dan drie jaar uit
strekken - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934. 666 

Herziening 
Algemeen - Gronden - Omstandigheid 
waarvan de veroordeelde het bestaan niet 
heeft kunnen aantonen ten tijde van het ge
ding - Opeenvolgende getuigenverklaringen. 

699 

Hof van assisen 
Behandeling ter zitting en tussenarresten, 
Verklaring van de jury - Behandeling ter zit
ting - Getuigen, bloedverwanten of aanver
wanten van de beschuldigden - Geen verzet 
van de partijen tegen hun verhoor - Bewijs. 

666 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen, bevoegdheid van de rechter -
Hoger beroep van de beklaagde aileen -
Straf lager dan het wettelijk minimum -
Strafverzwaring. 649 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen, bevoegdheid van de 
rechter - Beschikking van buitenvervolging
stelling - Hoger beroep van de burgerlijke 
partij - Geen hoger beroep van het O.M. -
Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 704 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen, Bevoegdheid van de rechter -
Verzwaring van de toestand van de beklaagde 
- Hoofdgevangenisstraf - Intrekking van 
het uitstel van de tenuitvoerlegging - Geld
boete - Toekenning van het uitstel van de 
tenuitvoerlegging. 760 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
-Art. 211bis Sv. - Eenstemmigheid vereist 
- Vaststelling door de appelrechter. 742 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Eenstemmigheid - Vrijspraak door de po
litierechtbank - Wijziging door de correctio
nele rechtbank. 742 

Huur van diensten 
Aannemingsovereenkomst - Architect -
Aansprakelijkheid - Verborgen gebreken -
Goedkeuring van het werk. 748 

Hour van diensten 
Aannemingsovereenkomst - Rechten en ver
plichtinger\. van partijen - Tussen partijen -
Verborgenl gebreken - Aansprakelijkheid -
Vordering in rechte- Termijn. 748 
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Huur van goederen 

Pacht - Algemeen - Pachtwet, art. 2, 2° -
Toepassingsgebied - Gebruik voor een duur 
van minder dan een jaar - Achtereenvolgen
de overeenkomsten- Voorwaarde. 656 

Huwelijk 
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten - Onroerend goed dat het gezin 
tot voornaamste waning dient- Wetsconflict 
- Vreemde wet. 625 

I 

lmmuniteit 
Diplomatieke immuniteit - Immuniteit inza
ke tenuitvoerlegging - Verdrag van Wenen 
- Art. 31.3 - Draagwijdte. 775 

Ingebrekestelling 
Verbintenis iets niet te doen 
- Schadevergoeding. 

Inkomstenbelastingen 

Overtreding 
777 

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Meerwaarde - Exploitatie van een bedrijf -
Volledige en definitieve stopzetting - Activa 
gebruikt voor de exploitatie van het bedrijf -
Begrip, 755 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bedrijfsverliezen - Aftrek - Bedrag - Be
slissing van de directeur - Ontheffing -
Voorziening voor het hof van beroep - Ont
vankelijkheid - Belang - Begrip. 743 

Inkomstenbelastingen 
Niet-verblijfhouders - Overeenkomst tussen 
Belgie en Frankrijk tot voorkoming van dub
bele belasting - Pensioenen van Belgische 
oorsprong - Bepaling van het belastingbe
drag- Inrekeningbrenging. 675 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Allerlei - Invordering 
- Belasting vastgesteld ten name van het ge
zinshoofd - Roerende en onroerende goede
ren van de echtgenoten - Begrip. 657 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Ont
vankelijkheid- Belang- Begrip. 743 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep Be-
voegdheid van het hof van beroep. 752 

lnteresten 
Gerechtelijke interesten - Vertrekpunt -
Art. 10 Wet Bescherming Loon- Interest van 
rechtswege verschuldigd - Verzuim van 
schuldeiser in proceshandeling - Beoorde
ling rechter. 663 

K 

Koop 
Overdracht van schuldvorderingen en andere 
onlichamelijke rechten - Betwist recht -
Naasting - Vordering tot vereffening en ver
deling. 711 

Koop 
Roerende goederen - Beding van eigendoms
voorbehoud - Aanvoering - Eenzijdige 
rechtshandeling - Doeltreffendheid - Ver
eisten. 772 

Koop 
Roerende goederen - Beding van eigendoms
voorbehoud - Verkoper - Schuldeiser van 
de koper - Samenloop - Tegenstelbaar ka
rakter van het beding. 772 

L 

Landbouw 
Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten - Verplichte bijdrage -
Karakter. 761 

Landbouw 
K.B. 15 mei 1986 - Bijdragen bevordering 
« Akkerbouwprodukten » - Raad van State -
Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdrin
gendheid. 761 

Loon 
Bescherming - Art. 10 Wet Bescherming 
Loon - Interest van rechtwege verschuldigd 
- Gerechtelijke intresten - Vertrekpunt -
Verzuim van schuldei~er in proceshandeling 
- Beoordeling rechter. 663 
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M 

Machten 
Rechterlijke Macht - Stedebouw - Sancties 
- Art. 67, § 1, eerste lid, 1°, Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Be
stuursoverheid - Vordering - Herstel van 
plaats in de vorige staat - Hoven en recht
banken - Beoordelingsbevoegdheid. 619 

Mandeligheid 
Gedwongen afkoop 
zit - Begrip. 

Aanmatiging medebe-
694 

Mijnen, groeven, graverijen 
Mijn - Concessionaris - Aansprakelijkheid 
- Vrijstelling - Grenzen. 629 

Mijnen, groeven, graverijen 
Mijn - Concessionaris - Aansprakelijkheid 
- Gebouw - Instorting. 629 

Misdrijf 
Algemeen, begrip, materieel en moreel be
standdeel, eenheid van opzet, moreel hestand
dee! - Valsheid in geschrifte - Kwaadwillig
heid. 735 

Misdrijf 
Toerekenbaarheid Rechtspersonen 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid. 786 

Misdrijf 
Gepleegd in het buitenland - Vervaardiging 
van verdovende middelen in het buitenland -
Daad van deelneming in Belgie - Strafbaar
heid. 664 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning - Recht
vaardiging - Onoverkomelijke dwaling -
Goede trouw. 767 

Misdrijf 
Deelneming - Misdrijf gepleegd in Belgie -
Deelneming buiten Belgie Bevoegdheid, 
van de Belgische gerechten. 683 

Misdrijf 
Deelneming - Beklaagde als dader vervolgd 
- Voorwerp van de telastlegging. 733 

Misdrijf 
Allerlei - Veroordeling - Tarief in strafza-. 
ken- Vaste vergoeding- Grondwettigheid. 

668 

Misdrijf 
Allerlei - Veroordeling - Tarief in strafza
ken- Vaste vergoeding- Doe!- Aard. 668 

N 

No tar is 
Boedelbeschrijving - Eed - Dwangsom -
Partij. 631 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Straf - Verscheidene beklaag
den - Straftoemeting - Criteria - Grenzen. 

766 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Arbeidsovereen
komst - Einde - Dringende reden - Voort
durende tekortkomingen- Ogenblik. 757 

Onderzoek in strafzaken 
Magistraat- Vervolging wegens een misdaad 
- Instellen van de strafvervolging - Be
voegdheid van de procureur-generaal - On
derzoeksgerecht - Aanneming van verzach
tende omstandigheden. 739 

Onderzoeksgerechten 
Verwijzing - Verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wegens een 
misdaad - Correctionalisering door het on
derzoeksgerecht - Verzachtende omstandig
heden - Aanneming - Opgave - Begrip. 

Onderzoeksgerechten 
Bevoegdheid - Begrip. 

Onderzoeksgerechten 

622 

677 

Beschikking van buitenvervolgingstelling -
Hoger beroep van de burgerlijke partij -
Geen boger beroep van het O.M. - Bevoegd
heid van de kamer van inbeschuldigingstel
ling. 704 

Onderzoeksgerechten 
Regeling der rechtspleging 
plicht- Art. 149 Gw. 

Onderzoeksgerechten 

Motiverings-
735 

Kamer van inbeschuldigingstelling - Plaats
vervangend rechter - Vervolging wegens 
misdaad - Correctionalisatie - Oordeel over 
de ontvankelijkheid der strafvordering of het 
bestaan van bezwaren. 739 
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Onderzoeksgerechten 
Uitlevering - Door de buitenlandse overheid 
verleend bevel tot aanhouding. 787 

Onderzoeksgerechten 
Uitlevering - Door de buitenlandse overheid 
verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaar
verklaring - Aard van de beslissing. 787 

Onroerend en roerend goed 
Onroerend goed - Huwelijk - Onroerend 
goed dat het gezin tot voomaamste waning 
dient- Wetsconflict- Vreemde wet. 625 

Onverdeeldheid 
Medeeigendom - Nalatenschap - Aandeel 
in een afzonderlijk goed - Beschikking -
Geldigheid. 711 

Openbare orde 
Bewijs - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Bewijsregelen - Artt. 1341, 1347 en 1353 B.W. 
- Aard. 661 

Overeenkomst 
Einde - Verbintenis iets niet te doen- Over
treding - Schadevergoeding - Ingebreke
stelling. 777 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Werken - Onderbreking door het bestuur -
Vergoeding van de aannemer - Vereisten. 

793 

p 

Prejudicieel geschil 
Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van 
Cassatie - Niet ontvankelijk middel. 674 

Raad van State 
Afdeling wetgeving - Advies - Reglemen
tair besluit - Hoogdringendheid - K.B. 15 
mei 1986 - Bijdragen bevordering « Akker
bouwprodukten » - Hoogdringendheid. 761 

Recht ban ken 
Strafzaken - Strafvordering - Negatief ge
schil van rechtsgebied - Geen regeling van 
rechtsgebied - Gevolg. 673 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering Nieuwe om
schrijving van de feiten- Vereisten. 706 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Dagvaarding 
- Vermeldingen- Misdrijf- Datum- Be-
voegdheid van de rechter Verbetering -
Voorwaarden. 764 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 -
Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Overschrij
ding - Strafzaken - Beschikking tot verwij-

zing naar de correctionele rechtbank - Ver
zet van de beklaagde - Kamer van inbeschul
digingstelling - Niet-ontvankelijkheid van 
het verzet - Geen uitspraak inzake bevoegd
heid. 677 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 14 -
Discriminatie- Begrip. ·671 

Rechterlijke organisatie 
Tuchtzaken - Raad van de Orde van Advoca
ten- Kennisneming van de zaak- Stafhou
der - Lid van de raad optredend op verzoek 
van de stafhouder. 804 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Eindvonnis - Onderscheid. 751 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Beklaagde ingelicht over de 
hem ten laste gelegde feiten- Voorwaarde. 

664 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Veroordeling - Misdrijf - Da
tum van de feiten - Verbetering door de 
rechter- Wettigheid- Voorwaarden. 764 

-Recht van verdediging 
Belastingzaken - Bchattingsprocedure be
doeld in art. 59 W.B.T.W. en .K.B. nr. 15 van 3 
juni 1970. 709 

'Recht van ·verdediging 
Dienstplichtzaken - Hoge Mllitieraad -
Aanvraag tot vrijlating van legerdienst -
Weigering - Gedingstukken - Kennisne
ming door de·dienstplichtige. 688 

Redenen van de vonnissen en arresten 
.Algemeen - Burgerlijke zaken - Verweer
middel - Bewijs van voorlegging aan de rech
ter - Ontbreken - Gevolg. 635 



Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Burgerlijke zaken (Handels
zaken en sociale zaken inbegrepen) - Begrip 
en aard van een motief- Art. 97 (oud) Gw. -
Onjuiste feitelijke vaststelling of verkeerde 
beoordeling. 777 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Verzachtende omstandighe
den- Beschikking tot verwijzing - Misdaad 
en wanbedrijf - Verzachtende omstandighe
den niet omschreven - Vonnisgerecht onbe
voegd - Gevolgen. 622 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Verzachtende omstandighe
den - Beschikking tot verwijzing - Misdaad 
en wanbedrijf - Verzachtende omstandighe
den niet omschreven - Vonnisgerecht onbe
voegd - Gevolgen. 622 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Allerlei - Raadkamer -
Beschikking - Verwijzing naar de politie
rechtbank - Vonnis - Onbevoegdheid -
Geen regeling van rechtsgebied - Nieuwe 
dagvaarding van het O.M. - Vonnis - Onre
gelmatige aanhangigmaking - Vervolgingen 
niet ontvankelijk - Regeling van rechtsge
bied- Verzoek- Ontvankelijkheid. 673 

s 

Stedebouw 
Sancties - Art. 67, § 1, eerste lid, 1•, Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
- Bestuursoverheid - Vordering - Herstel 
van plaats in de vorige staat - Hoven en 
rechtbanken - Beoordelingsbevoegdheid. 619 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstel van p[aats in 
de vorige staat - Art. 67, § 1, eerste lid, 1", 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw - Hoven en rechtbanken - Beoorde
lingsbevoegdheid. 619 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling 
van een meerwaarde - Herstel van plaats in 
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de vorige staat - Vordering van de gemach
tigde ambtenaar - Beoordelingsbevoegdheid 
van de rechter - Grenzen. 701 

Straf 
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid -
Verscheidene beklaagden - Straftoemeting 
- Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 766 

Straf 
Allerlei - Strafmaat - Motivering. 645 

Straf 
Allerlei - Motivering - Vroegere veroorde
ling - Uitwissing. 789 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassa
tie - Andere zaken - Dienstplichtzaken -
Tweede cassatieberoep op grond van art. 40 
Taalwet Gerechtszaken Ontvankelijkheid 
- Termijn. 685 

Terugvordering 
Verkoper van roerende goederen - Schuldei
ser van de koper - Samenloop - Beding van 
eigendomsvoorbehoud - Tegenstelbaar ka
rakter. 772 

Tussenkomst 
Strafzaken- Ontvankelijkheid- Vereisten. 

702 

u 

Uitlevering 
Overlegging van de buitenlandse akte ter uit
voering waarvan de vreemdeling kan worden 
opgesloten - Controle. 650 

Uitlevering 
Door de buitenlandse overheid verleend bevel 
tot aanhouding Uitvoerbaarverklaring -
Voorwaarden. 650 



Uitlevering 
Aanhoudingsbevel verleend door de buiten
landse overheid - Vereiste vermeldingen -
Onderzoeksgerecht Uitvoerbaarverklaring 
- Voorwaarden. 671 

Uitlevering 
Passieve uitlevering - Bevel tot aanhouding 
- Uitvoerbaarverklaring Omschrijving 
van de feiten. 686 

Uitlevering 
Grand tot uitlevering - Strafbaar feit waar
voor uitlevering wordt gevraagd - Doodstraf 
- Beslissing van de regering. 686 

Uitlevering 
Passieve uitlevering - Bevel tot aanhouding 
- Uitvoerbaarverklaring - Recht van verde
diging. 686 

Uitlevering 
Passieve uitlevering - Bondsrepubliek Duits
land verzoekende Staat - Toegevoegde stuk
ken - Taal. 686 

Uitlevering 
Onderzoeksgerecht - Door de buitenlandse 
overheid verleend bevel tot aanhouding -
Uitvoerbaarverklaring - Aard van de beslis
sing. 787 

Uitlevering 
Door de buitenlandse overheid verleend bevel 
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring -
Uitspraak van de raadkamer Devolutieve 
kracht van het hager beroep. 787 

Uitlevering 
Onderzoeksgerecht - Door de buitenlandse 
overheid verleend bevel tot aanhouding -
Uitvoerbaarverklaring - Vermelding van de 
toepasselijke wetsbepaling. 787 

Uitvoerbaarverklaring 
Executieverdrag - Betekening van de buiten
landse beslissing - Bewijs. 779 

v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Vervalsing van facturen - Begrip. 618 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Intellectuele valsheid - Begrip. 648 
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Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Moree! bestanddeel 
- Kwaadwilligheid. 735 

Vennootschappen 
Handelsvennootschappen - Algemeen -
Ontbinding - Vereffening - Ophouden van 
betalen - Faillissement. 637 

Vennootschappen 
Handelsvennootschappen - Algemeen -
Ontbinding - Vereffening - Geschokt zijn 
van het krediet - Faillissement. 637 

Verbintenis 
Verbintenis iets niet te doen - Overtreding 
- Schadevergoeding - Ingebrekestelling. 

777 

Verdeling 
Vordering tot vereffening en verdeling- Be
twist recht- Naasting. 711 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewone opschorting - Onderzoeksgerechten 
- Plaatsvervangend rechter - Vervolging 
wegens een misdaad - Correctionalisatie -
Kamer van inbeschuldigingstelling - Be
voegdheid. 739 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Hand
having - Ernstige aanwijzingen van schuld 
- Beslissing - Motivering - Tegenstrijdige 
gronden - Cassatie - Cassatie met verwij
zing. 624 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Wettige verdenking -
Vordering tot onttrekking van een zaak - Be
voegdheid van het openbaar ministerie. 662 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Wettige verdenking -
Nauwe banden tussen een magistraat en zijn 
collega's - Gevolg. 662 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ver
zoek van de burgerlijke partij - Arrest alvo
rens recht te doen - Voorwerp. 769 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Out
trekking - Arrest van het Hof - Verzet -
Ontvankelijkheid - Voorwaarde. 770 
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Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - ant
trekking- Voorwerp - Verscheidene zaken 
- Samenhang - Arrest van het Hof - Ver
zet - Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid -
Gevolg. 770 

Verzet 
Strafzaken - Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere - Gewettigde verdenking -
Onttrekking - Arrest van het Hof - Verzet 
- Ontvankelijkheid- Voorwaarde. 770 

Verzet 
Strafzaken - Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere - Gewettigde verdenking -
Onttrekking- Voorwerp- Verscheidene za
ken - Samenhang - Arrest van het hof -
Verzet - Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid 
- Gevolg. 770 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis 
- Gezag van gewijsde - Onderscheid. 751 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Algemeen - Op tegenspraak 
behandelde zaak - Verdaging voor verdere 
behandeling - Toevoeging van nieuwe stuk
ken - Beklaagde niet verschenen - Verstek
beslissing. 791 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvor(lering - Beslissing 
waarvoor geen eenstemmigheid is vereist -
Niet ondertekend door de rechters - Gevol
gen t.a.v. de geldigheid van de beslissing. 735 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Authen
tieke vermeldingen - Bewijs tot betichting 
van valsheid. 735 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele 
zaken - Beslissing genomen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 735 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Proces-verbaal van de terechtzitting - Ver
schillende bladzijden - Een geheel - Een sa
menhangend geheel - Relaas van een getui
genverhoor - Wettigheid. 617 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Allerlei - Onderzoek ter te
rechtzitting - Vormen - Vermeldingen -
Proces-verbaal van de terechtzitting. 683 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Afzonderlijke beschikking -
Regeling van rechtsgebied - Vernietiging 
:van de ver.wijzingsbeschikking - Gevolg. 622 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Ernstige aanwlJZmgen van 
schuld - Beslissing - Tegenstrijdige gran
den. 624 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Gronden van het bevel tot 
aanhouding - Bevoegdheid van bet onder
zoeksgerecht. 660 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Mededeling van het dossier -
Taalgebruik in gerechtszaken - Bericht -
Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990 - Rechtsvormen in acht genomen in ha
ger beroep- Wettigheid. 679 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige I invrijheidstelling - Beslissing 
van verwerping - Motivering - Opgave van 
het feit - Vermelding van de wetsbepalingen. 

680 

Voorlopige hechtenis 
Invrijheidstelling onder voorwaarden 
Borgsom - Verzoek tot teruggave - Termijn 
om uitspraak te doen over dit verzoek. 684 

Voorlopige hechtenis 
Regeling van de rechtspleging - Afzonder
lijke beschikking - Regeling van rechtsge
bied - Vernietiging van de verwijzingsbe
schikking - Gevolg. 622 

Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Uitlevering - Aanhoudingsbevel 
verleend door de buitenlandse gerechtelijke 
overheid - Opgave van plaats en tijdstip van 
de feiten - Onderzoeksgerecht Uitvoer-
baarverklaring- Voorwaarden. 671 

Voorrechten en hypotheken 
Algemeen - Goederen van de schuldenaar 
als gemeenschappelijke waarborg voor de 
schuldeisers - Hypotheekwet, artt. 7 en 8 -
Documentair krediet - Onherroepelijk kre
diet - Uitvoerend beslag onder derden door 
de opdrachtgever. 652 

Voorrechten en hypotheken 
Bijzonder voorrecht- Voorrecht op bepaalde 
roerende goederen - Verkoper van roerende 
goederen - Schuldeiser van de koper - Sa
menloop- Terugvordering- Beding van ei
gendomsvoorbehoud - Tegenstelbaar karak
ter. 772 

Vordering in rechte 
Oorspronkelijke vordering - Volstrekte be
voegdheid - Vrederechter - Tegenvordering 
- Bevoegdheid. 625 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Faillissement - Rechts
vordering tot samenvoeging van twee faillis-
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sementen - Instellen van de vordering -
Eenzijdig verzoekschrift. 723 

Vordering in rechte 
Belastingzaken- Belang- Begrip. 743 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Vordering tot echtschei
ding - Oorzaak - Feitelijke scheiding (van 
een zekere duur) - Toestaan van de echt
scheiding - Nieuwe vordering tot echtschei
ding - Oorzaak - Echtscheiding op grand 
van bepaalde feiten - Belang - Voorwerp -
Ontvankelijkheid. 746 

Vreemde wet 
Huwelijk - Onroerend goed dat het gezin tot 
voornaamste waning dient Echtscheiding 
- Wetsconflict. 625 

Vreemde wet 
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
- Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten 
- Uitkering na echtscheiding- Wetsconflict. 

625 

w 

Wapens 
Douaneambtenaar - Fraude - Visitatie en 
peiling - Gebruik van wapen. 737 

Wapens 
Verboden wapen- Wapenwet- Doe!. 767 

Wapens 
Verboden wapen - Dolk - Dolkmes - Euro
pese Gemeenschappen - Verdrag - Vrij ver
keer van goederen - Beperkingen - Verbod 
- Uitzondering - Openbare veiligheid- Ge
volg. 767 

Wapens 
Verboden wapen - Begrip. 767 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (regle
mentsbepalingen) - Art. 2.20 - Geparkeerd 
voertuig- Voorwaarde. 647 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-75 (regle
mentsbepalingen) - Art. 2.29 - Betalend 
parkeren. 697 

Wegverkeer 
Verkeersreglement (artt. 1 tot 87} - Wegver
keersreglement van 01-12-1975 (reglementsbe
palingen) - Art. 5 - Verkeersborden - Ver
plichting voor de weggebruikers de verkeers
borden in acht te nemen - Draagwijdte. 670 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 (regle
mentsbepalingen) - Artikel 12 - Art. 12.3 -
Art. 12.3.1, eerste lid. 741 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-75 (regle
mentsbepalingen)- Art. 27- Art. 27.3- Be
talend parkeren. 697 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Door de overheid te
werkgestelde werkloze - Indienstneming -
Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenwet -
Toepassing - Gevolg. 730 

Wetten, decreten, ordonnantiiin, besluiten 
Algemeen Collectieve arbeidsovereen
komst - Niet algemeen verbindend verklaar
de collectieve arbeidsovereenkomst- Wet. 

696 

Wetten, decreten, ordonnantiiin, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking 
in de tijd - Wet tot wijziging van de wijze 
van vaststelling van misdrijven. 705 

Wetten, decreten, ordonnantiiin, besluiten 
Wettigheid van besluiten en verordeningen -
Reglementair besluit- Raad van State - Af
deling wetgeving - Advies - Hoogdringend
heid - K.B. 15 mei 1986 - Bijdragen - Be
vordering « Akkerbouwprodukten ». 761 

Wraking 
Strafrechter - Verwerping - Cassatieberoep 
- Verklaring van beroep in cassatie - Art. 
417 Sv. 681 
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